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Rokokoko
Wystarczy spacer wśród spontanicznie upiększanych przez 
mieszkańców poniemieckich kamienic, by odżywający spór 
o neon „Legnica” na budynku dworca PKP wydał się kom-
pletnym absurdem. 

Polak potrafi. Żeby było nie tylko pięknie, ale też funk-
cjonalnie,  do secesyjnej kraty na balkonie dospawa parę 
prętów, przejedzie to rach ciach szmaragdową farbą olejną, 
resztą z tej samej puszki pociągnie futrynę, doczepi antenę 
satelitarną i ma jak w pałacu. Jak fryzjerce czy sklepikarzo-
wi trafił się kawałek - dajmy na to - dwustuletniej elewacji, 
to go okleja płytkami z promocji w Castoramie lub imitacją 
klinkieru, żeby było elegancko. Albo maluje po swojemu, 
pamiętając jednak o zasadzie, że im bardziej niedorzecz-
ne zastosuje zestawienie kolorów, im jaskrawszą wybierze 
barwę, tym bardziej spektakularny będzie efekt. Z mody 
nie wychodzą beż, turkus, róż, oranż i seledyn. Domorośli 
mistrzowie pędzla wyżywają się też ile wlezie na odziedzi-
czonych po Niemcach kariatydach, atlantach i hermach, bo 
zawsze to ładniej jak figurka jest kolorowa.
Jeśli reklama jest dźwignią handlu, to w Legnicy wyraźnie 
się przedźwigała, bo w centrum trudno znaleźć kawałek 
publicznej przestrzeni, w której wzrok mógłby odpocząć od 
wizualnej kakofonii banerów, reklam, szyldów, billboardów. 
Bez skrupułów obwiesza się nimi nawet zabytkowe budyn-
ki.
Co rusz to tu to tam objawiają się pogrobowcy Adama Sło-
dowego. Na ul. Złotoryjskiej, w obszarze ścisłej ochrony 
konserwatorskiej, można zaobserwować na przykład, jak 
niedużym kosztem (dwa plastikowe okna, parę kątowników, 
kawałek blachy plus plastikowy siding) jakaś złota rączka 
przemieniła balkon w dodatkowy pokoik. Przypomina te-
raz przybyły z zupełnie innego kosmosu lewitujący metr 
nad ulicą biały kiosk Ruchu. Późne rokokoko. Estetyczny 
dyskomfort równoważy lokatorom fakt, że budka wydatnie 
powiększa ich przestrzeń życiową.
Jeśli kiedyś do Legnicy pasowało określenie „mały Wiedeń”, 
bo całe kwartały miasta zaprojektowali wiedeńscy architek-
ci, to za chwileczkę i tego nie będzie widać spod warstwy si-
dingu, styropianu, olejnej farby i reklam. Sentymentalnych 
wycieczkowiczów z Niemiec zdumiewa zapewne przedsię-
biorczość legniczan, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i po-
prawiają wiedeńskich architektów. Koszmarny make up po-
krywa kamienicę po kamienicy, bo nikt nie postawił tamy 
tej  emanacji złego gustu, bylejakości i chamstwa. Podjęta 
kilka lat temu uchwała dotycząca estetyki nie działa. Jest 
coraz gorzej.  A konserwator zabytków z urzędem miasta 
kruszą kopie o „wizualną identyfikację miasta” na budyn-
ku dworca kolejowego! Istny spór pięknoduchów, czy wy-
sypisko śmieci będzie się lepiej prezentować z godłem nad 
kompostownią czy bez godła. Wolałbym, żeby urzędnicy 
odpowiedzialni za przestrzeń w swoim mieście z takimi 
emocjami rozmawiali o balkonie na Roosevelta, reklamach 
na Libana, klinkierze na Okrzei. 

PS: Felieton dedykuję Bartkowi Rodakowi. Od kilku tygodni 
pod hasłem „Rokokoko. Arkiteczer po legnicku” dokumentuje 
na Facebooku najbardziej kuriozalne pomysły architektoniczne 
mieszkańców swojego miasta. Od czasu do czasu pyta w in-
ternecie „Puk, puk, panie konserwatorze zabytków, gdzie pan 
jest?”. Przyłączam się do pukania – niech będzie głośniej.

Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, 
redakcja@24legnica.pl
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Zapomnijcie o ogrodach
Od 1,6 tys. do 60 tys. zł odszkodowania dostali legniccy działkowcy wysiedleni z terenów przeznaczo-
nych pod budowę drogi ekspresowej S3. Żalu nie mają. 

Wywłaszczenia dotyczyły 
60 gospodarzy z położonych 
na zachodnich obrzeżach Le-
gnicy Ogrodów Działkowych 
Krokus i Stokrotka (okolice 
Lipiec i Ulesia). Wciąż trwa-
ją procedury administracyj-
ne wobec trojga kolejnych 
z Ulesia. W opuszczonych 
ogródkach już zdemontowano 
ogrodzenia, wycięto drzewa 
i większe krzewy, częściowo 
wyburzono altany. Jak infor-
muje dyrektor biura Polskie-
go Związku Działkowców w 
Legnicy Elżbieta Dziedzic, 
niezależnie od pobranych 

pieniędzy za utracone rośliny 
czy zabudowania, każdy z wy-
właszczonych mógł wystąpić o 
przydzielenie mu upatrzonych 
wolnych działek w innych czę-
ściach miasta. Cała operacja 
przebiegła gładko, bez prote-
stów.  

Decyzje wydaje wojewoda 
dolnośląski, jako organ admi-
nistracji rządowej. Działa na 
podstawie znowelizowanej 
w 2010 roku tzw. specustawy 
drogowej, znacznie ułatwia-
jącej przejmowanie terenów 
pod kluczowe inwestycje ko-
munikacyjne w rodzaju drogi 
ekspresowej S3. Dlatego od 
decyzji wojewody nie przysłu-
giwało odwołanie. 

Od razu na działki prze-

znaczone pod ekspresówkę 
wchodzili geodeci, by dokonać 
pomiarów, oraz rzeczoznawcy 
majątkowi odpowiedzialni za 
inwentaryzację i oszacowa-
nie wartości pozostawionego 
mienia. Wycenie podlegały 
zarówno budynki, jak też nasa-
dzenia. Na podstawie tych wy-
liczeń inwestor – wrocławski 
oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
– wypłacił wysiedlonym lu-
dziom odszkodowania według 
oficjalnych stawek. To niemałe 
pieniądze, średnio po 20-30 
tysięcy złotych, choć byli i tacy, 
co zgarnęli dwukrotnie więcej. 

- Dodatkowo Zarząd 
Ogrodów Działkowych otrzy-
ma odszkodowanie za grunty 

w wysokości ok. 2 milionów 
złotych – informuje Joanna 
Borkowska, starszy specjalista 
ds komunikacji społecznej z 
GDDKiA we Wrocławiu.

Aktualnie w budowie jest 
prawie 80 km drogi ekspreso-
wej S3 o wartości ponad 2,5 
mld zł, łączącej województwo 
lubuskie z autostradą A4. Lada 
moment zostanie podpisana 
umowa na dwa kolejne odcinki 
trasy – przez Jawor do Bolko-
wa – a po 2018 roku inwestycja 
dotrze do granicy z Czechami. 
W Legnicy ekspresówka bę-
dzie biegła częściowo po za-
chodniej obwodnicy miasta. 

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Rusza III edycja Legnickiego Budżetu Obywatelskiego

Prawie milion złotych wróci do miejskiej kasy
Po ponad pięciu latach od wybudowania boiska szkolnego w Gimnazjum nr 4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zrefunduje Legnicy 
znaczną część kosztów tej inwestycji. Do miejskiej kasy powinno wpłynąć ponad 920 tysięcy złotych. Umowa została już podpisana.

Jest to unijne dofinanso-
wanie do budowy wielofunk-
cyjnego boiska w legnickim 
Gimnazjum nr 4, o które 
miasto zabiegało już od roku 
2008. Obiekt powstał w ra-

mach projektu „Lubię szko-
łę, bo ma boisko – budowa 
wielofunkcyjnego boiska 
szkolnego przy Gimnazjum 
nr 4 ul. M. Skłodowskiej – 
Curie 1A w Legnicy”. Nie-

stety, dysponentom unijnych 
pieniędzy brakowało na ten 
cel środków, chociaż projekt 
spełniał wszystkie wymo-
gi i był zakwalifikowany do 
dofinansowania. Pieniądze 

znalazły się dzięki oszczęd-
nościom osiągniętym w 
trakcie rozliczania unijnego 
okresu budżetowania 2007-
2013. 

Przypomnijmy. Boisko w 

istniejącym na Zamku Pia-
stowskim gimnazjum kosz-
towało blisko 1,5 mln zł. 
Około 132 tysięcy dołożyło 
Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, a cała reszta pochodzi-

ła z budżetu miasta. Obiekt 
ma nowoczesną nawierzch-
nię, skocznię w dal, trybunę 
dla widzów i ogrodzenie. 
Służy nie tylko szkolnej, ale 
i lokalnej społeczności. 

Projekt pn. „Lubię szkołę, bo ma boisko – budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 4
ul. M. Skłodowskiej – Curie 1A w Legnicy”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2007-2013 

Szanowni legniczanie!
Już po raz trzeci zapraszam Państwa do udziału w Legnickim Budże-

cie Obywatelskim. Inwestycje wybrane w trakcie I edycji LBO służą już 
mieszkańcom, a wyłonione w II - wchodzą właśnie w fazę wykonawczą. 
Wszystkie te działania były możliwe dzięki wspólnemu zaangażowaniu. 
W ciągu dwóch lat funkcjonowania LBO zgłoszone zostały 164 projekty. 
Mieszkańcy wybrali do realizacji łącznie 25 zadań, oddając blisko 14,5 tys. 
głosów. Dziękuję za wszystkie pomysły i za każdy oddany głos.

Rozpoczynamy nabór nowych projektów, które realizowane będą w 
roku 2016. To szczególny czas, w którym - z Państwa inicjatywy - podej-
mowane są decyzje związane z poprawą jakości życia w najbliższym oto-
czeniu. 

Nowa edycja tego ogromnego społecznego przedsięwzięcia, dzięki Pań-
stwa uwagom i propozycjom, przynosi zmiany. Uwzględniając opinie, jakie 
zebrane zostały podczas badania ankietowego, utworzyliśmy w mieście do-
datkowy, jedenasty obszar. Na wykonanie zadań przeznaczamy w budżecie 
ok. 2,2 mln zł, czyli jak dotąd, po 200 tysięcy na obszar. Głosowanie, zgod-
nie z oczekiwaniami mieszkańców, odbywać się będzie tylko elektronicznie. 
Można oddać swój głos, nie wychodząc z domu. Wszystkim, którzy nie 
posiadają komputerów i internetu, zapewniona zostanie pomoc i obsługa w 
każdym punkcie oddawania głosów. 

Serdecznie zapraszam do aktywności i udziału w kolejnej edycji Le-
gnickiego Budżetu Obywatelskiego.

        
     Tadeusz Krzakowski
        Prezydent Legnicy  

Budżet Obywatelski ze zmianami
Uwzględniając oczekiwania i wnioski mieszkańców, wyrażone w sondażu dotyczącym Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, prezydent Legnicy dokonał 
zmian zasad i procedur III edycji naszego budżetu partycypacyjnego. Rozpoczyna się ona już teraz, a realizowana i finansowana będzie w roku 2016. 

- Bardzo dziękuję wszystkim legniczanom, którzy zechcieli wziąć udział w sondażu ewaluacyjnym 
i wypełnili ankiety – mówi Tadeusz Krzakowski. – Pozwoliło to poznać uwagi mieszkańców oraz ich 
ocenę dotychczasowych zasad i procedur, a także zdiagnozować oczekiwania respondentów wobec LBO. 
Jestem przekonany, że wprowadzane zmiany pozytywnie odpowiedzą na propozycje legniczan.

Oto nowe rozwiązania wprowadzane do LBO:

•	 Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, a więc nie będziemy 
oddawać swych głosów na formularzach papierowych. Utrzymane zostaną punkty do gło-
sowania, każdy z nich będzie wyposażony w komputer, a fachowa obsługa zapewni pomoc 
mieszkańcom w oddaniu głosu drogą elektroniczną.

•	 Z terenu obecnego obszaru nr 6, największego powierzchniowo, wyodrębniony zostanie nowy, 
jedenasty obszar. Obejmie on rejon m.in. Przybkowa z osiedlem Sinkiewicza. Pula budżeto-
wych środków zapewnianych na realizację zadań LBO zwiększy się więc do 2.200.000 zł. 

•	 Wnioski lokujące inwestycje LBO na terenie placówek oświatowych będą mogły doty-
czyć jedynie zadań związanych z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, dostępną dla ogółu 
mieszkańców, również w czasie wolnym od nauki. 

Warto przypomnieć, że na parterze Urzędu Miasta działa stały punkt informacyjny LBO. In-
formacje można też uzyskać telefoniczne – 76 72 12 177 lub pocztą elektroniczną lbo@legnica.eu. 

maj – czerwiec – kampania informacyjna,

18-30 czerwca – składanie projektów,

1 lipca – 4 września – kwalifikacja zgłoszonych projektów,

wrzesień – kampania informacyjna przed głosowaniem,

1-9 października – głosowanie mieszkańców,

do 23 października – ogłoszenie wyników,

rok 2016 – realizacja projektów.

Kalendarium III edycji LBO
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.06.2015 r. odbędzie się prze-
targ na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  położonego  w Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.06.2015 r. odbędzie się prze-
targ na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  położonego  w Legnicy

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 22.06.2015 r. o godz.11.30.

 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318.

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste.
Przetarg odbędzie się 22.06.2015 r. o godz. 11.00.

 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami – Agnieszka Romanowska , tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 

organizacji przetargu– Wioletta Mazur, tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami – Agnieszka Romanowska , tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 

organizacji przetargu– Wioletta Mazur, tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Złotoryjska 
98-98 of, 
KW LE1L/00073296/9
Budynek  5 – kondygna-
cyjny, uzbrojony w sieć 
gazową, wod-kan.,ener-
getyczną,

Legnica  ul. Złotoryjska 94, 
KW LE1L/00035642/2
Budynek  5 – kondygna-
cyjny, uzbrojony w sieć 
gazową, wod-kan.,ener-
getyczną,

Działka nr 773/4  o pow. 
506  m²
Obręb Tarninów, lokal 
mieszkalny nr 2 położony 
na I piętrze, pow. 106,90 m2 
i 5,10 m2 + 5,40 m2

Działka nr 768 o pow. 
314 m²
Obręb Tarninów, lokal 
mieszkalny nr 2 położony 
na parterze, pow. 15,80 m2 

Trzy pokoje, dwie 
kuchnie, kory-
tarz, przedpokój, 
wc, 2 piwnice 
nr  0/10 
i nr 0/11

Jeden pokój 
z aneksem 
kuchennym, wc

116.000,00 zł

(24.000,00 zł)

11.000,00 zł

15.700,00 zł

(2.100,00 zł)

1.500,00 zł

Posłowie inwestują 
w nieruchomości
Głównie dzięki posadzie w Arlegu, ale też za sejmowe 
uposażenie, w ciągu jednej kadencji poseł Robert Kro-
piwnicki bez mała podwoił swój majątek. Poseł Adam 
Lipiński poza parlamentem sobie nie dorabia, ale i on 
nie zbiedniał. Z oświadczeń majątkowych wynika, że 
obydwaj inwestują swoje zarobki w nieruchomości.

Robert Kropiwnicki z PO 
4 lata temu miał 2 mieszkania 
(100 mkw i 42 mkw) oraz 1,97 
gruntu. W trakcie kadencji do-
kupił sobie dodatkowo jeszcze 
4 mieszkania o metrażu od 37 
do 46 mkw oraz garaż. Jak sam 
szacuje w oświadczeniu nowe 
nieruchomości są warte łącz-
nie ponad pół miliona złotych. 
Kosztowały, ale też na siebie 
zarabiają. W ubiegłym roku 
przyniosły parlamentarzyście 
25 tys. zł dochodu. Z obliczeń 
na podstawie oświadczenia ma-
jątkowego wynika, że majątek 
Kropiwnickiego, szacowany w 
2011 roku na ok. 860 tys. zł w tej 
chwili wynosi prawie 1,5 mln zł.

Adam Lipiński z PiS-u w 
2011 roku miał tylko 99-metro-
we mieszkanie warte 700 tys. zł. 
Teraz jest również właścicielem 
domu (156 mkw powierzchni, 

wartość: 700 tys. zł). Na zakup 
domu poseł ma zaciągnięte w 
banku 400 tys. zł kredytu. Po 
odliczeniu kredytu ciągu 4 lat 
wartość majątek posła powięk-
szył się o ok. 350 tys. zł

Robert Kropiwnicki zarabia 
rocznie ponad 200 tys. zł. Więk-
szość to pensja z Arlegu (158-
160 tys zł), reszta pochodzi z 
diety i uposażenia poselskiego   
(ponad 60 tys. zł), działalności 
osobistej oraz wynajmu miesz-
kań.

Adam Lipiński pobrał w 
ubiegłym roku 169 tys. diety i 
uposażenia poselskiego.

W sejmowym biuletynie 
informacji publicznej nie opu-
blikowano jeszcze aktualnych 
oświadczeń majątkowych pozo-
stałych posłów. Do tematu wró-
cimy, kiedy się ukażą.

Piotr Kanikowski

- Zakończenie prac jest 
zaplanowane na 30 paź-
dziernika br - informuje Jo-
anna Borkowska z wrocław-
skiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad. 

Remont będzie polegał 
na wymianie nawierzchni, 
poprawie odwodnienia, re-
moncie chodników i umoc-
nieniu skarp na prawie 
2-kilometrowym odcinku 
trójki. Do jesieni kierowców 
czekają spore utrudnienia.

Objazd dla pojazdów 
ciężkich (tranzyt) na kie-
runku Jelenia Góra – Le-
gnica poprowadzony zosta-
nie przez drogę krajową nr 
5 począwszy od Bolkowa, 
do węzła autostradowego w 
Kostomłotach i następnie 

autostradą A4 aż do kolej-
nego węzła autostradowego 
w Legnicy. Objazd drogi 
wojewódzkiej nr 363 na 
kierunku Budziszow Wielki 
– Złotoryja, mającej wspól-
ny przebieg z drogą krajową 
nr 3 na długości remonto-
wanego odcinka poprowa-
dzono (bez ograniczenia 
tonażowego) ulicami: Lu-
bińską (DK 3), Cukrowni-
czą, Starojaworską, łącznik 
Starojaworska - DW 363, 
DW 363 do ul. Limanow-
skiego.

- Jest  to zadanie nie-
zależne do  planowanej 
budowy drogi ekspresowej 
S3- informuje Joanna Bor-
kowska.

Piotr Kanikowski

Za nieco ponad 6,7 mln zł firma Skanska wyre-
montuje dwukilometrowy fragment drogi krajo-
wej nr 3 w Jaworze (od ul. Narutowicza do mo-
stu przy ul. Mickiewicza). 

Biorą się za 
krajową trójkę 
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Centrum Medyczne 
w Legnicy 
Sp. z o.o.

ul. J. Libana 7
59-220 Legnica

rejestracja              tel.  76/ 72338 20
                                tel.  76/ 72338 21
sekretariat             tel. 76/ 72338 22
medycyna pracy   tel.  76/ 72338 34
fax                                 76/ 72338 37

czynna od 7.30 do 18.00

poczta@centrum-medyczne.legnica.pl

www.centrum-medyczne.legnica.pl

Poradnie 
podstawowa opieka zdrowotna, pediatria
alergologiczna, otolaryngologiczna
chirurgia urazowo-ortopedyczna,
ginekologiczno-położnicza, neurologiczna 
okulistyczna, dermatologiczna, urologiczna

Badania
badania laboratoryjne
testy alergologiczne
USG tarczycy, piersi, jamy brzusznej, ślinianek, jąder
USG ginekologiczne, położnicze, dołu podkolano-
wego, gruczołu krokowego
USG układu tętniczego i żylnego  kończyn dolnych, 
USG aorty brzusznej, tętnic biodrowych i dogłowo-
wych

EKG, 
Holter RR, 
komputerowe badanie wzroku i pola widzenia
spirometria, audiometria, cytologia, kolposkopia, 
tympanometria
szczepienia ochronne

Rehabilitacja

Medycyna pracy
badania kierowców, uczniów i studentów, 
badania dla zakładów pracy.

aBonaMenty PRywatnyCh fiRM uBez-
PieCzeniowyCh

R
EKLAM

A
R

EKLAM
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Zapowiedziane przez 
wójta referendum odbędzie 
się za kilka tygodni. Ludzie 
mają się opowiedzieć: są za 
inwestycją Korporacji Pla-
zma Power czy przeciw niej. 
Chodzi o zakład, który bę-
dzie przerabiał rocznie ok. 
150-180 tys. ton różnego 
rodzaju odpadów, głównie 
przemysłowych (w tym od-
pady niebezpieczne, ale nie 
radioaktywne). Powszechnie 
jest nazywany spalarnią, choć 
ma być w nim zastosowany 
jeden z najnowocześniej-
szych na świecie reaktorów 
plazmowych. Inwestor za-
pewnia, że zakład będzie 
bezpieczny dla środowiska 
i nieuciążliwy, a gmina od-
czuje szereg korzyści, także 
finansowych.   Mieszkańcy 
są jednak nieufni, co wyraź-
nie dali odczuć podczas cyklu 
spotkań z przedstawicielami 
Korporacji i władzami Le-
gnickiego Pola.

- Na wójta wybrali mnie 
mieszkańcy gminy, jestem ich 

reprezentantem i nie chciał-
bym realizować na naszym 
terenie inwestycji, których 
nasi mieszkańcy się obawiają 
lub sobie po prostu nie życzą. 
Jeśli większość powie „Nie” 
uszanuję ich wolę i wydam 
negatywną decyzję środowi-
skową pomimo pozytywnej 
opinii Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska i Sa-
nepidu - mówi Henryk Ba-
buśka, wójt gminy Legnickie 
Pole.

Rafał Plezia - ekolog, 
społecznik, jeden z liderów 
protestu przeciw inwestycji 
w Nowej Wsi Legnickiej - z 
zadowoleniem przyjmuje tę 
deklarację:

- Wszystko, co wiąże się 
z większym udziałem miesz-
kańców w podejmowaniu 
decyzji, jest godne poparcia. 
Cieszę się, że pan wójt wy-
chodzi do ludzi - mówi Rafał 
Plezia. Przypomina jednak, 
że nawet gdyby referendum 
poszło po myśli przeciwni-
ków "spalarni", to przegnanie 

Korporacji Plazma Power nie 
załatwi sprawy. Po wrocław-
skiej spółce pojawi się kolej-
ny inwestor z pomysłem na 
poprowadzenie w tym miej-
scu swojego śmieciowego 
biznesu.

- Dlatego zbieramy pod-
pisy pod wnioskiem o refe-
rendum w sprawie uchylenia 
zapisu w studium zagospo-
darowania przestrzennego 
gminy, który dopuszcza tego 
rodzaju inwestycje w tym 
miejscu - mówi Rafał Plezia. 
- Do końca miesiąca zakoń-
czymy zbiórkę podpisów i 
złożymy nasz wniosek u wój-
ta. Sądzę, że dobrze by było, 
gdyby oba referenda odbyły 
się w tym samym czasie, bo 
pozwoliłoby to zaoszczędzić 
pieniądze.

Według Plezi, jeszcze le-
piej by było, gdyby rada gmi-
ny bez potrzeby zwoływania 
referendum dokonała sto-
sownych zmian w studium.

Piotr Kanikowski

Wójt Legnickiego Pola zapowiada referendum w sprawie planowanej budo-
wy zakładu plazmowej przeróbki odpadów w Nowej Wsi Legnickiej. Tym-
czasem mieszkańcy gminy zbierają podpisy pod wnioskiem o jeszcze jedno 
referendum.

Będzie referendum albo dwa
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Prokurator Liliana Łuka-
siewicz, rzeczniczka Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy: 
- Grzegorzowi B. i Dawidowi 
B. przedstawiono zarzut, że 13 
maja na terenie sklepu ogrod-
niczego w Złotoryi wspólnie z 
Krzysztofem G. i innymi oso-
bami brali udział w bójce, której 
uczestnicy ze względu na siłę i 
umiejscowienie uderzeń byli 
narażeni na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia. Uży-
wając niebezpiecznych narzędzi 
spowodowali u Krzysztofa G. 
ranę rąbaną głowy oraz ranę rą-
baną prawego ramienia. Podej-
rzani nie przyznali się do winy. 
Odmówili składania wyjaśnień.

Prokurator wystąpił o tym-
czasowe aresztowanie obu zło-
toryjan. Sąd przychylił się do 
jego wniosku. Mężczyznom 
grozi od pół roku do 8 lat po-
zbawienia wolności.

Na obecnym etapie śledz-
twa nie było podstaw do po-
traktowania w podobny sposób 
trzeciego uczestnika zajścia. W 

ubiegłotygodniowe wydarzenia 
mogą też być zamieszane inne 
osoby.

Według nieoficjalnych in-
formacji, leżący w szpitalu męż-
czyzna i jego kolega nie działali 
sami. Na zewnątrz sklepu na 
wyprowadzenie Grzegorza B 
i Dawida B. miały czekać jesz-
cze inne osoby. Mogło cho-
dzić o wyegzekwowanie długu 
lub wymuszenie pieniędzy od 
przedsiębiorcy lub jego syna. 
Napastnicy grozili podobno 
złotoryjanom nożem i pisto-
letem. Sytuacja wymknęła 
się spod kontroli - doszło do 
krwawej jatki, bo zamiast pójść 
za przybyszami, złotoryjanie 
chwycili leżące pod ręką narzę-
dzia i zaczęli się bronić.

Prokuratura nie podaje swo-
jej wersji zdarzeń. Według pro-
kurator Liliany Łukasiewicz, dla 
dobra śledztwa jest to na obec-
nym etapie niemożliwe.

Krzysztof G. żyje, ale jego 
stan lekarze określają jako ciężki.

Piotr Kanikowski

W legnickim szpitalu wciąż walczy o życie Krzysztof G., ranio-
ny siekierą w głowę i ramię podczas bójki w sklepie ogrod-
niczym w Złotoryi. Prokuratura przedstawiła zarzuty dwóm 
uczestnikom zajścia: przedsiębiorcy Grzegorzowi B. i jego sy-
nowi Dawidowi B. Obydwaj zostali tymczasowo aresztowani 
na 3 miesiące. Trzeciego z zatrzymanych mężczyzn zwolniono 
do domu, gdyż na obecnym etapie śledztwa nie ma podstaw 
do postawienia mu zarzutów.

Legniccy działacze Kongresu Nowej Prawicy wytykają po-
słom, którzy głosowali przeciwko zwiększeniu najniższej w 
Europie kwoty wolnej od podatku dochodowego (3.151 zł), 
że jednocześnie nie pozwalają fiskusowi uszczknąć czego-
kolwiek ze swych diet (ok. 27 tys. zł rocznie). Wzywają par-
lamentarzystów, by w geście społecznej solidarności prze-
kazali te pieniądze na cele charytatywne.

Jatka w centrum ogrodniczym KNP walczy z podatkami i... posłami 

3.151 zł - tyle wynosi w 
Polsce kwota wolna od podat-
ku dochodowego.

- Jest niższa niż rocz-
ne minimum egzystencji. 
To oznacza, że nawet osoby 
najbiedniejsze, prowadzące 
egzystencję z biologicznym 
narażeniem życia, muszą pła-
cić państwu podatki - mówi 
Krzysztof Klara z Kongresu 
Nowej Prawicy. Argumentuje, 
że takie działanie mija się z 
sensem, bo pobrane przez fi-
skus pieniądze w formie zasił-
ków wracają później do tych 
podatników, pomniejszone o 
urzędnicze koszty operacji.

KNP powtarza postulat 
Twojego Ruchu sprzed kilku 
miesięcy, by podnieść kwotę 
wolną od podatku przynaj-
mniej do wskaźnika mini-
mum egzystencji. W lutym 
podobna propozycja była 
głosowana w Sejmie. Została 
odrzucona głosami rządzącej 
koalicji. Legniccy działacze 

KNP postanowili wskazać 
lokalnej społeczności posłów 
z legnicko-jeleniogórskiego 
okręgu wyborczego , którzy 
sprzeciwiali się tej zmianie.

- To Robert Kropiwnicki, 
Ewa Drozd, Zofia Czerwnow, 
Grzegorz Schetyna i Henryk 
Kmiecik - wylicza Łukasz 
Podkalicki z KNP.

- W Polsce politycy i 
urzędnicy nie płacą podat-
ków - twierdzi Lech Olsza-
nicki, działacz Kongresu spod 
Świerzawy. - Żyją z podatków 
ludzi wytwarzających produkt 
narodowy. Są konsumentami 
podatku dochodowego.

Za społeczną niesprawie-
dliwość i obłudę działacze 
KNP uważają stanowisko 
posłów, którzy nie chcą ulżyć 
biedocie, a jednocześnie sami 
pobierają rocznie po 27 tys. 
złotych diety zwolnionej od 
podatku.

Piotr Kanikowski
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,72 zł 48 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

- W połowie lat dziewięć-
dziesiątych stan stolarki okien-
nej w naszych zasobach był zły 
- opowiada Wojciech Lewan-
dowski, zastępca prezesa do 
spraw eksploatacji w Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. - 
Żeby wspomóc mieszkańców i 
jednocześnie zdopingować ich 
do wymiany okien, postanowi-
liśmy, że z zysku LSM zwróci-
my spółdzielcom pieniądze, jeśli 
wezmą się za to we własnym 
zakresie. Wprowadziliśmy do 
regulaminu zapis o sięgającej   
80-procent refundacji kosztów 
zakupu okien (bez robocizny). 
I ruszyła lawina. Skala zjawiska 
nas zaskoczyła. Gdy nadszedł 
czas rozliczeń, okazało się, że 
wypłacenie wszystkim pienię-
dzy zgodnie z regulaminem 
doprowadziłoby spółdzielnię do 
bankructwa.

Na tempo refundacji miała 
wpływ ilość wolnych środków 
w kasie LSM. Bywało więc, że 
w   kolejce na rozliczenie okien 
spółdzielcy oczekiwali po osiem 
lat.

W przypadku Kazimiery 
Łoś rozliczenie przyszło 7 lat po 
złożeniu wniosku. Legniczanka 
liczyła na obiecane 80 procent, 
czyli co najmniej 3 tysiące zło-
tych, wyliczone zgodnie z ofi-
cjalnym cennikiem podanym w 
regulaminie LSM z 1996 roku. 
A zaproponowano mu 1126 

złotych. Dlaczego?
- Rada Nadzorcza Legnic-

kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
doszła do wniosku, że nie stać 
nas na 80-procentowe refunda-
cje i urealniła zapisy w regula-
minie, zmniejszając zwrot do 50 
procent wartości okien - wyja-
śnia wiceprezes Lewandowski.

Wielu spółdzielców pogo-
dziło się ze stratą. Kazimiera 
Łoś do dziś czuje się wysta-
wiona do wiatru. Uważa, że po-
winna zostać rozliczona według 
regulaminu obowiązującego 
wtedy, gdy za pisemną zgodą 
LSM zabrała się do wymiany 
okien.

- Prawo nie może działać 
wstecz - mówi jej mąż, Czesław 
Łoś. - Ludzie ze związku re-
wizyjnego, do którego należała 
spółdzielnia, potwierdzili, że 
mamy rację.

Wiceprezes Wojciech Le-
wandowski przywołuje wyroki 
w dwóch, jak twierdzi, bardzo 
podobnych sprawach. W pierw-
szych instancjach skończyły 
się pomyślnie dla członków - 
przyznano im nawet ustawowe 
odsetki.   Później jednak w obu 
sąd przyznał ostatecznie rację 
Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Zwłaszcza sprawa 
pani M. jest - zdaniem prezesa 
- wypisz wymaluj jak ta Łosiów.   
Sąd stwierdza w niej, że podpi-
sując z LSM umowę na wymia-

nę okien we własnym zakresie, 
lokatorzy mieli deklarację spół-
dzielni, że w przyszłości pokryje 
ona część kosztów. I kropka. Ni-
gdy nie było powiedziane, jaka 
konkretnie to część. Enigma-
tycznie uprzedzano tylko, że zo-
stanie wyliczona zgodnie z Re-
gulaminem napraw wewnątrz 
lokali obowiązującym w chwili 
rozliczenia.

Nowsze wersje dokumentu 
faktycznie lojalnie uprzedzają o 
tym spółdzielców. W tej, któ-
ra obowiązywała w 1996 roku, 
gdy Kazimiera Łoś wymieniała 
okna, nie umieszczono jednak 
takiego zapisu.   Za to obowią-
zywał wówczas punkt mówiący 
wprost o 80-procentowej re-
fundacji. Nic nie wskazywało 
na to, że coś mogłoby się zmie-
nić. Legniczanka być może nie 
zdecydowałaby się na wymianę, 
gdyby wiedziała, jak dużą część 
inwestycji przyjdzie jej pokryć 
z własnej kieszeni. W żadnym 
z przedłożonych dokumentów 
nie znalazło się ostrzeżenie, że 
może zostać rozliczona według 
innych zasad niż te, które prze-
widywał regulamin z 1996 roku.

W trakcie oczekiwania na 
rozliczenie spółdzielnia również 
nie monitowała, że zmienią się 
warunki refundacji.

Poza tym zgodnie z opinią 
Krajowej Rady Spółdzielczej 
przypadek Łosiów był szczegól-

ny: w związku z chorobą męża 
wymiana okien w ich mieszka-
niu powinna nastąpić w trybie 
awaryjnym, oznaczającym, że 
również rozliczenie zostanie 
dokonane natychmiast, poza 
kolejnością. To zostało zazna-
czone wprost w podaniu złożo-
nym przez spółdzielców. LSM 
tego w swoich decyzjach nigdy 
nie uwzględniła.

Dla zarządu spółdzielni 
sprawa jest zamknięta. - Pań-
stwo Łoś jeśli chcą mogą iść do 
sądu - upiera się wiceprezes Le-
wandowski.

Ściana? Może niekoniecz-
nie. Czesław Łoś twierdzi, że 
rozmawiał na początku roku z 
przewodniczącym rady nadzor-
czej LSM i on widzi sprawę tro-
chę inaczej niż prezesi. Podobno 
zasugerował nawet zarządowi 
rozliczenie Łosiów.

Piotr Kanikowski

W 2006 roku Kazimiera Łoś uwierzyła w uchwałę władz Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że 
lokatorzy, którzy na własny koszt wymienią stare okna w swoich mieszkaniach, dostaną zwrot 80 
proc. wydatków poniesionych na inwestycję. Wysupłała 5 tysięcy złotych, wynajęła fachowców, za-
montowała plastiki, a do biura LSM złożyła wniosek o refundację. Wtedy wytłumaczono jej, że takich 
jak ona jest zbyt wielu i spółdzielnia zbankrutowałaby, gdyby przyszło jej spełnić swą deklarację. 
Kobieta poczuła się oszukana.

Lokatorzy chcą pieniędzy za okna 
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Ludzie zdrowieją pod jego dotykiem
To nie złudzenie
- To nie autosugestia. Mój 

Szymuś był bardzo chory, gro-
ziła mu skomplikowana ope-
racja. Ale, że było do niej parę 
tygodni, to zaczęłam chodzić 
z nim do uzdrowiciela. No 
i co? Po sześciu wizytach u 
pana Darka okazało się, że 
serce Szymka się zregenero-
wało i żadna operacja nie jest 
potrzebna – Magda Piszczela 
opowiada o uzdrowieniu, ja-
kiego doświadczyła.

W jej rodzinie sporo osób 
korzystało z pomocy uzdro-
wiciela. Mamie pani Magdy 
pomógł na bóle kolan i he-
moroidy. Stryj – ze Świdnicy 
- trafił do niego z mocnym 
niedowładem po wylewie – i 
rehabilitacja zaczęła następo-
wać błyskawicznie. W listopa-
dzie chodził o dwóch kulach 
i niewyraźnie bełkotał, a już 
w marcu podpierał się tylko 

laseczką i mówił niemal nor-
malnie. Kuzynce pani Magdy   
pod dotykiem uzdrowiciela 
zniknął guzek w piersi i prze-
szły migreny. 

- Ale mąż ciągle mówił, 
że to nie pan Darek tylko siła 
autosugestii. Uwierzyli, iż wy-
zdrowieją, więc zaczęli zdro-
wieć. Dopiero teraz widzi, że 
się pomylił, bo przecież nasz 
synuś jest zbyt mały, by coś z 
tego rozumieć, by uwierzyć, że 
będzie zdrowy. Po prostu pod 
dotykiem pana Darka w jego 
organizmie zaczęły zachodzić 
błyskawiczne zmiany – mówi 
pani Magda i dodaje: - Od 
czterech lat mieszkamy w 
Holandii. Teraz jest tam też 
teściowa. Ale jak zobaczyła, że 
Szymuś wyzdrowiał pod doty-
kiem pana Darka, to też się tu 
wybiera ze swoją cukrzycą.

A rzeczywiście bardzo 
wiele powikłań po cukrzycy 

cofa się pod jego dotykiem. 
Na przykład pani Zofia Ma-
raszek z Lubina miała już nie 
gojące się rany na nogach. Po 
trzeciej wizycie zaczęły się 
goić, po szóstej znikły zu-
pełnie. Bardzo też opadł jej 
cukier, poprawiły się wyniki 
jaskry, przestała boleć wątroba 
i kręgosłup. – Pan Darek od-
jął mi piętnaście lat – mówi z 
uśmiechem. 

Egzemy na rękach i chro-
niczny katar były od kilku lat 
przekleństwem pana Janusza 
Pikoły z Wałbrzycha. Pró-
bował już wszystkiego, był u 
wielu specjalistów, korzystał 
z akupunktury, zażywał leki 
homeopatyczne. I nic. Wresz-
cie w lutym tego roku trafił 
do pana Darka. – Zbliżała się 
wiosna, a wiosną katar zawsze 
się nasilał, więc myślałem o 
nim z lękiem. Kilka lat temu 
trochę mi pomógł inny uzdro-

wiciel, to postanowiłem spró-
bować u tego. Ale efekt u pana 
Darka przeszedł moje naj-
śmielsze oczekiwania. Mamy 
maj, rośliny pylą na całego, a ja 
nie mam kataru. Wcale! No i 
pęknięcia na dłoniach wygoiły 
się, ręce wyglądają normalnie, 

nie pieką, nie swędzą. Miałem 
też problemy gastryczne, ale 
one także minęły. Nareszcie 
wiem, że dotyk naprawdę po-
trafi uzdrawiać! To nie żadne 
złudzenie, to naprawdę działa!

(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Legnicy, ul. Ściegiennego 1. Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989
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Prezydent Miasta Legnicy

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieru-

chomości gruntowej.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

prawa własności nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położo-
nej w Legnicy przy ul. Kamiennej 22.

Nieruchomość położona w Legnicy przy ul. Kamiennej 22, działka ozna-
czona geodezyjnie nr 490 (obręb Kartuzy), o powierzchni 0,1418 ha. KW Nr 

LE1L/00064000/2. 
Cena  nieruchomości               -   215.000,00 zł plus podatek VAT 23%
wadium   -      20.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 22.06.2015 r. o godz.10.00.
w Urzędzie Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8. pokój 318.

stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie 
bezprzetargowym:

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Korczaka, działka nr  410 o powierzchni  482m2. Obręb Tarninów.  

KW LE1L/00050054/4. Cena wywoławcza 148.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 
15.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 22.06.2015 r. o godz. 10.30  w  Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański 8, pokój nr 318.

Nieruchomość gruntowa, położona w Legnicy przy ul. Mickiewicza 36, działka nr 326, 
obręb Bartniki, pow. 0,1068 ha (KW nr LE1L/00061859/7) . 

Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333 w godzinach pracy Urzędu. 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami - Ewa Zając 767212-300, pokój 314 oraz organizacji przetargu 
- Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318.Ogłoszenie zamieszczono na www.

legnica.eu.w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami - tel. 767212294, pokój 333; oraz organizacji przetargu - Wioletta 
Mazur, tel.767212310, pokój 318. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.
eu. oraz Biuletynie Informacjo Publicznej i wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Legnica.
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Najwyższą wartością jest zdrowie i życie człowieka.
Wiem, że nigdy nie zastąpię lekarza, który decydował i decydować będzie o naszym zdrowiu. Każdy ma w życiu swój cel, unikalny dar lub talent. W 
ciągu życia otrzymałem wiele wspaniałych darów. Jednym z nich jest dar uzdrawiania.

Wspaniałość tego daru 
polega na tym, że dzięki nie-
mu znalazłem w życiu cel.

Głównym celem mojej 
terapii jest skorygowanie po-
łożenia kości miednicy, prawi-
dłowe ustawienie kręgosłupa, 
dzięki czemu uruchamia się 
samoleczące siły organizmu 
i dociera do przyczyny scho-
rzenia.

Stosowane przeze mnie 
techniki są bardzo efektyw-
ną terapią w następujących 

schorzeniach: bóle kręgosłupa, 
bóle pleców, bóle stawów, dys-
kopatie, kręgozmyki, skoliozy, 
migreny, bóle mięśni, otyłość, 
różnica w długości kończyn 
dolnych, bóle menstruacyjne, 
asymetrie układu kostnego i 
mięśniowego, wady postawy 
itd. Umożliwiają mobilizację 
stawów całego ciała, rozluź-
nienie zbyt napiętych mięśni i 
ścięgien, efektywnie usuwając 
zmiany patologiczne. Łączą 
w sobie zalety masażu, chi-

ropraktyki, działając na stawy, 
poprzez naciąganie, mobiliza-
cję i pionowy ucisk.

Bardzo skuteczne przy ni-
welowaniu skolioz kręgosłupa. 
Manualne nastawianie krę-
gów pozwala usunąć podczas 
pierwszego zabiegu dyskopa-
tię, ischialgię /rwę kulszową/ i 
wydłużenie krótszej nogi.

„Po skoku do wody nie 
mogłem poruszać się. Każ-
dy krok sprawiał mi ból. Po 
pierwszej wizycie u p. Jerze-

go, mogłem z uśmiechem na 
twarzy zejść po schodach, nie 
odczuwając żadnego bólu.”

- Niech pan patrzy nor-
malnie chodzę! - maszerował 
tam i z powrotem z oczami 
pełnymi łez. - Chodzę...to 
niemożliwe...

Nie kryjąc wzruszenia, 
cieszyłem się razem z nim. 
Rosło przekonanie, że mogę 
być potrzebny.

Setki razy przeżywałem 
chwile podobne do tej.

Chcę dotknąć gwiazd, by 
przekonać się, czy naprawdę 
istnieją.

To co wykonuję, jest wy-
razem mego życiowego powo-
łania.

Mógłbym stwierdzić, że to 
powołanie mnie znalazło.

Jakże często przypomi-
nam sobie słowa Tuwima: 
"dwa szczęścia są na świecie: 
jedno małe – być szczęśliwym, 
drugie wielkie - uszczęśliwiać 
innych".

Najwyższą wartością jest 
zdrowie i życie człowieka.

Czy trzeba być chorym, by 
odwiedzać mój gabinet?

Nawet lepiej jeżeli jest się 
zdrowym. Mądry człowiek 
woli uniknąć choroby. Głów-
nym celem mojej praktyki 
jest niedopuszczenie do niej. 
Udzielam porad, wskazuję 

co powinniśmy zrobić, aby 
utrzymać zdrowie, mówię jak 
powinien wyglądać nasz dzień. 
Udzielam wskazówek, jak 
zharmonizować nasz rytm ży-
cia, z rytmem natury, jak zmie-
nić dietę, a nawet jaka praca 
jest wskazana dla danej oso-
by. Moje diagnozy i sugestie 
to sposób życia dla każdego 
inny, bo każdy z nas jest inną 
osobowością. Przy dobrym 
zdrowiu terapie stosujemy w 
celu utrzymania dobrego sa-
mopoczucia lub aby zapobie-
gać chorobom, a gdy już za-
chorujemy sięgamy po nie, by 
leczyć chorobę i zapobiegać jej 
nawrotom. To bardzo głęboka 
wiedza, kompleksowa nauka o 
życiu i zdrowiu.

Jerzy Rak
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Z okazji Swięta Na-
szych Mam czego im naj-
częściej życzymy?Zdro-
wia...Pytanie czy potrafimy 
o nie zadbać?Chcę aby moja 
mama była uśmiechnięta 
nie tyiko od świeta,ładnie 
wyglądała pomimo swoich 
lat,miała energię ,wital-
ność,była aktywna na co-
dzień.A Ty czego życzysz 
swojej mamie?A może jest 
jeszcze czas aby poprawić 
coś w tym temacie?Kobiety 
najczęściej dbają o oprawę 
ciała-wykonują pielęgna-
cyjne zabiegi nakładają 
maseczki ,pielęgnują sto-
py , upiększają dłonie.To 
tylko zewnętrzna nasza 
oprawa-zresztą ważna dla 
dobrego samopoczucia.Na 
coż to się jednak zda sko-
ro w środku skrzypi krę-
gosłup,bolą stawy,puchną 
nogi,doskwiera serce,kłuje 
w boku.Pięknie by było 
gdyby można tak zadbać 
na równi o zewnętrzną 
jak i wewnętrzną stronę 
naszego ciała.Chcę aby 
moja mama miała nie tyl-
ko zadbaną skórę bo uży-
wa dobre kremy czy chodzi 
do kosmetyczki-chcę aby 
miała zdrowe wnętrze-a-

by emanowała z jej ciała 
radość .NIEMOŻLIWE? 
Jak się okazuje tajemnica 
zdrowia i długowieczności 
tkwi w antyoksydantach.
Naukowcy amerykańscy 
w 2009 r udowodnili,że 
antyoksydanty potrafią na-
prawić ludzki kod DNA i 
wydłużyć życie człowieka 
.Gdzie one występują?W 
każdej roślinie jedzonej 
na surowo lub po krót-
kiej obróbce termicznej.
Odpowiednim jedzeniem 
potrafimy postawić zaporę 
przeciwko niszczeniu or-
ganizmu i nieuchronnemu 
starzeniu się.Tym samym 
możemy zachować zdrowy 
organizm na długie lata.
Gabinet kosmetyczny Ni-
cole w miesiącu maju or-
ganizuje otwarte warsztaty 
kulinarne dla mam,któte 
dbają o zdrowe pożywienie 
dla siebie i swojej rodziny.
Informacje i zapisy tel 602 
46 76 04 lub osobiście UL. 
Jaworzyńska 31/35 Ga-
binet kosmetyczny Nico-
le.Serdecznie zapraszam 
.Teresa Rogińska -Szeliga.
Warsztaty poprowadzi gość 
specjalny z Wrocławia.

Gotowanie  
Makrobiotyczne  
w Legnicy  
dla zdrowia i urody
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Jasminum - Legnica, ul. Fabryczna 17/1;  
tel.: 692 244 483,  jasminum.com.pl

Sklep na ul. Fabrycznej (na-
przeciwko hipermarketu Real) 
ma w swej ofercie między inny-
mi indyjskie szampony, ziołowe 
farby, odżywki i olejki do pielę-
gnacji włosów, olejki do kąpieli 
lub masażu, zmysłowe żele pod 
prysznic i mydełka, nie zawie-
rające floru pasty do zębów, 
środki do depilacji, oszałamia-
jące orientalne perfumy, ajur-
wedyjskie kremy, dzięki którym 
skóra wygląda jędrnie i młodo... 
Wszystkie są wytwarzane natu-
ralnie na bazie ziół i przypraw, 
często w oparciu o receptury 
Ajurwedy – najstarszego syste-
mu medycznego świata. 

Nadciągają letnie upały, 
więc szczególną uwagę warto 
zwrócić np. całkowicie natural-

ny, hipoalergiczny dezodorant z 
ałunem – cenionym na świecie 
minerałem, który skutecznie 
odświeża i chroni przed roz-
wojem bakterii wywołujących 
nieprzyjemny zapach potu. Po-
lecamy też krem peelingujący 
do rąk i paznokci z dodatkiem 
olejku pomarańczy oraz eks-
traktu z liści paczuli. Intensyw-
nie nawilża i rozjaśnia skórę, 
likwidując przebarwienia oraz 
chroniąc dłonie przed nieko-
rzystnym działaniem promieni 
UVA/UVB. Podczas wakacyj-
nych podróży przydać się może 
Flying White Tuger Cub Bal-
sam, czyli ajurwedyjska maść 
chlodząca przynosząca ulgę po 
ukąszeniu owadów ale też przy 
bólach głowy, przeziębieniach 

czy zatkanym nosie. 
Te i setki innych natural-

nych kosmetyków z Indii są już 
dostępne na ul. Fabrycznej. W 
ofercie również m.in. pasy do 
tańca brzucha (BELLY DAN-
CE), szarawary, tuniki indyj-
skie, sukienki , szale, apaszki. 
Wszystko w orientalnym kli-
macie. Daj się uwieść Indiom i 
uwodź sama.

NOWOŚĆ 
PRODUKTY  

MAROKAŃSKIE
Woda pomarańczowa, różana, 
glinki, produkty do demakijażu 

i wiele innych
DLA STAŁYCH KLIEN-

TÓW RABATY!

Kosmetyki   
Made in India
Od 5 tysięcy lat indyjskie kobiety do podkreślenia swej urody i powstrzy-
mania procesów starzenia wykorzystują naturalne kosmetyki wytwarzane 
zgodnie z zasadami ajurwedyjskiej medycyny. Od niedawna niezwykłe pro-
dukty Orientu są dostępne również w Legnicy. Zajrzyj do Jasminum.
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Legnickie dzieci pojadą 
na finał Ligi Europy
Najmłodsi kibice Miedzi Legnica, podopieczni legnickiego ośrodka Kibice 
Razem, obejrzą na Stadionie Narodowym w Warszawie Finał Ligi Euro-
py. UEFA doceniła bowiem i postanowiła nagrodzić wyjątkową współpracę 
Miedzi, ośrodka Kibice Razem, legnickiego oddziału Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci oraz władz miasta Legnicy.

UEFA spośród dzieci z 
całego kraju wybrała i zapro-
siła właśnie najmłodszych ki-
biców Miedzi Legnica. Jede-
nastu z nich obejrzy 27 maja 
finał Ligi Europy. Na Stadio-
nie Narodowym zmierzą się 
Ukraiński Dnipro Dnipro-
pietrowsk z hiszpańską Se-
villą, której zawodnikiem jest 
reprezentant Polski, Grzegorz 
Krychowiak. 

Od kilku lat UEFA w 
ramach działań z zakresu od-
powiedzialności społecznej 
wybiera grupę dzieci z kraju, 
w którym odbywa się finał 
Ligi Europy i zaprasza ją na 
stadion, zapewniając przejazd, 
zakwaterowanie i bilety na 
mecz. Zazwyczaj wybór pada 
na dzieci z miasta, w którym 
odbywa się finał. Jednak w 
tym roku władze Unii Euro-
pejskich Związków Piłkar-
skich zrobiły odstępstwo od 
tej zasady i zwróciły uwagę na 
Legnicę, ze względu na wyjąt-
kową współpracę Miedzi Le-
gnica, ośrodka Kibice Razem, 
legnickiego oddziału Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci 
oraz prezydenta miasta. 

– Mamy już wytypowaną 
grupę dzieci, które spełnia-

ją wytyczne UEFA. Chodzi 
przede wszystkim o dzieci z 
rodzin o trudnej sytuacji ma-
terialnej – mówi Dorota Ja-
błońska z legnickiego ośrodka 

Kibice Razem. 
Wybór dzieci z Legnicy 

to przede wszystkim doce-
nienie umiejętności współ-
pracy lokalnej społeczności. 
Przypomnijmy, że ośrodek 
Kibice Razem Miedź Legnica 

powstał w ubiegłym roku na 
legnickim Zakaczawiu. Lokal 
na tę działalność zapewnił 
prezydent Legnicy. Od wielu 
miesięcy ośrodek jest miej-

scem, w którym mieszkańcy 
miasta, zarówno ci młodsi, jak 
i starsi, często spędzają wolny 
czas, rozwijając swoje pasje.

źródło: UM Legnica
Legnica, ul.Gliwicka 19-21

e-mail: przedszkole@hobbit-akademia.pl; http://www.hobbit-akademia.pl
Kontakt z właścicielem : 601 580 698; Kontakt z dyrektorem : 697 661 252

Hobbit – najmodniejsi w Legnicy
Co się nosi w tym sezonie? Młodzi kreatorzy mody z legnickiego przedszkola Hobbit lansują 
niedrogi, radosny i oryginalny styl eko. Z pokazu najnowszej kolekcji wyszliśmy zachwyceni.

Rozkloszowana spódnica 
z gazety. Fioletowa sukienka 
z worka na śmieci ozdobio-
nego naklejkami i fikuśnymi 
frędzelkami. Dwurzędowy 
garnitur z czarnej reklamów-
ki Mohito (w wersji ekscen-
trycznej – czerwono-żółty z 
Biedronki). Szorty lub długie 
spodnie z przezroczystej folii. 
Minispódniczka z chusteczek 
higienicznych. I całe mnó-
stwo pomysłowych dodatków: 
korale z rolek po papierze to-
aletowym lub plastikowych 
nakrętek, paski z pomalowanej 
kolorowo tektury, naszyjniki z 
fistaszków, wachlarze z gazet, 
stylowe kapelusiki z toreb na 
zakupy, fantastyczne torebki z 
wytłaczanek po jajkach, wali-
zeczki z kartonów i - hit ko-

lekcji – elegancka parasolecz-
ka ze starych gazet i różowej 
bibułki. 

Można by napisać, że pod-
czas pokazu mody ekologicz-
nej modelki i modele z Przed-
szkola Niepublicznego Hobbit 
wyglądali jak milion dolarów, 
gdyby nie fakt, że ich kreacje są 
dostępne naprawdę na każdą 
kieszeń. Wystarczy zawahać 
się przy wyrzuceniu śmieci i 
ruszyć głową. Kolekcja dowo-
dzi, że dzieciom, ich rodzicom 
ani paniom przedszkolankom, 
którzy wspólnie pracowali 
nad przygotowaniem pokazu, 
nie brakuje świetnych pomy-
słów, luzu i poczucia humoru. 
W tym przypadku chodziło 
jednak o coś więcej. Zabawa 
w kreatorów mody posłużyła 

jako pretekst do porozmawia-
nia z maluszkami o ekologii.

Trochę kłopotu sprawiło 
dzieciom rozwiązanie zagadki, 
skąd się biorą śmieci. Pierwsza 
myśl, że „produkuje je śmie-
ciarka”, okazała się fałszywym 
tropem, i dopiero po głębszym 
zastanowieniu przyszła reflek-
sja, że to my wszyscy – ludzie 
– jesteśmy odpowiedzialni za 
zaśmiecanie Ziemi. Przed-
szkolaki dowiedziały się, że 
aby ulżyć planecie muszą se-
gregować to co wyrzucają do 
kosza. Poznały też przezna-
czenie żółtych, niebieskich 
i zielonych pojemników na 
śmieci. Z miejsca sensu na-
brało hasło na udających tego 
dnia t-shirty zrywkach: „Je-
stem eko”. 
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Korzyści dla obu stron 
Wprowadzone przez Mi-

nisterstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zmiany mają zmo-
bilizować uczelnie do aktywnej 
współpracy z przedsiębiorstwa-
mi. W tej chwili jedynie naj-
większe ośrodki naukowe pra-
cują nad dostosowaniem swojej 
oferty dydaktycznej do wymo-
gów rynku pracy. Przykładem 
może być Uniwersytet Łódzki, 
realizujący wspólne projekty 
m.in. z firmą Hewlett-Packard. 
Jednak, jak wskazują eksperci, 
większość uczelni nie jest mery-
torycznie przygotowana do tego 
typu działań. 

- Pomysł wprowadzenia ob-
ligatoryjnych praktyk wydaje się 
być bardzo dobrym rozwiąza-
niem - mówi Patryk Mordel ze 
SMART MBC, agencji pośred-
nictwa pracy i doradztwa perso-
nalnego. - Pracodawcy najczę-
ściej zwracają uwagę na fakt, że 
osoby kończące studia posiadają 
niewielkie lub żadne doświad-
czenie zawodowe. Absolwen-
ci z kolei usprawiedliwiają się 
tym, że nie mieli możliwości 

zdobycia odpowiedniego do-
świadczenia, choćby ze względu 
na zbyt dużą liczbę zajęć teore-
tycznych. Nowe rozwiązanie z 
pewnością przyczyni się do tego, 
ze studenci będą mieli możli-
wość weryfikacji swojej wiedzy 
i predyspozycji zawodowych, 
zdobycia nowych umiejętności 
oraz zbudowania sieci kontak-
tów - dodaje Patryk Mordel ze 
SMART MBC. 

Odpowiedzialne zadania 
kreują zaangażowanego sta-
żystę 

Stażyści mają trudności z 
pogodzeniem pracy w firmie z 
zajęciami na uczelni. Część firm 
zauważa niskie identyfikowanie 
się studentów z obowiązkami 
w porównaniu do pracowników 
etatowych. Jak sugeruje Patryk 
Mordel, warto w takiej sytuacji 
dokładnie planować przebieg 
stażu, jego cele i harmonogram. 
Zdaniem eksperta, pracodawcy 
nie powinni unikać zlecania sta-
żystom samodzielnych zadań. 
Zwiększa to bowiem świado-
mość i poczucie odpowiedzial-
ności studenta. 

- Niezależnie od zmian 
wprowadzanych przez mini-
sterstwo, pracodawcy powinni 
umieć sami szukać dobrych 
stażystów. Dobrą praktyką jest 
m.in. organizowanie projek-
tów stażowych połączonych z 
konkursami, w których można 
wyłonić najlepszych kandy-
datów. Warto również podjąć 
współpracę z organizacjami stu-
denckimi, kołami naukowymi - 
zwykle to tam można odnaleźć 
najbardziej chętne do rozwijania 
swoich umiejętności osoby - 
nadmienia Patryk Mordel. 

- Nasza firma prowadzi 
projekt pod hasłem KARIE-
RA, czyli cykliczną rekrutację, 
w czasie której odkrywamy ta-
lenty. Cieszymy się z podjętych 
działań w kierunku zmian w 
środowisku uczelnianym, ale 
tak naprawdę wiemy, że i tak 
dużo zależy od chęci, zarówno 
ze strony studentów, jak i pra-
codawców oferujących staże i 
praktyki - dodaje Patryk Mordel

źródło: edulandia.pl

Maturzyści, którzy zdecydują się studiować na uczelniach zawodowych, powinni przy-
gotować się na duże zmiany. Od przyszłego roku akademickiego uczelnie zawodowe 
będą zobowiązane do zapewnienia studentom trzymiesięcznych praktyk. Nowe zasady 
dają szansę na poprawę sytuacji zarówno studentów, jak i pracodawców, narzekają-
cych na niewystarczające kompetencje przyszłych pracowników.

Stażysta potrzebny od zaraz! 
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Kukiz zaprasza do Lubina
Wstępna zgoda Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego już jest. Ich 
sztaby muszą jednak jeszcze dogadać szczegóły. Od tego zależy, czy w piątek 
wieczorem odbędzie się ostatnia przed niedzielnymi wyborami debata prezy-
dencka. Gdzie? To niespodzianka: w Hali Widowiskowo-Sportowej Lubinie.

Miejsce wybrał Paweł Kukiz. 
Półtora tygodnia temu w Lubi-
nie miał swój wieczór wyborczy, 
stąd pochodził trzon jego sztabu, 
więc uważa, że nie w Warszawie 
ale w głębi kraju uczestnicy dru-
giej tury powinni zetrzeć się o 
jego wyborców. Lubin „to dosko-
nały symbol Polski „powiatowej”, 
położonej na uboczu, z dala od 
problemów stolicy i wysokiego 
tempa życia wielkich metropolii” 
– argumentuje  Paweł Kukiz na 
Facebooku. 

Czuje, że reprezentuje armię 
ludzi, od której zależy, który z 
dwóch pretendentów – Duda 
czy Komorowski – zostanie pre-
zydentem Polski na następną 
kadencję. Ponaddwudziestopro-
centowe  poparcie i trzeci wynik 
w pierwszej turze pozwala mu 
dyktować warunki. Kukiz wybrał 
więc nie tylko miejsce, ale też 
termin debaty: piątek 22 maja, 
godzina 21.15. Zaproponował 
formułę spotkania. 

Jeśli dojdzie do debaty, po-
prowadzi ją osobiście Paweł 
Kukiz. Dodatkowo nad przebie-
giem dyskusji czuwać ma trzech 

dziennikarzy: naczelny Super 
Ekspressu Sławomir Jastrzębow-
ski  w charakterze moderatora 
plus dwóch wybranych przez 
sztaby Andrzeja Dudy i Broni-
sława Komorowskiego.

Paweł Kukiz zada kandyda-
tom po trzy pytania. Pięć pytań 
będzie pochodzić od jego wybor-
ców – już można zgłaszać propo-
zycje na profilu facebookowym 
muzyka. Po pięć będą mogli 
sobie zadać wzajemnie obaj kan-
dydaci na prezydenta. Po jednym 
pytaniu zadadzą dziennikarze. 
Potem nadejdzie czas na trzymi-
nutowe swobodne wypowiedzi 
każdego z pretendentów. Całość 
ma trwać 80 minut. Spotkanie 
zamierza transmitować na żywo 
telewizja Polsat. 

Debata będzie otwarta do 
mieszkańców. Dodatkowo każdy 
ze sztabów będzie miał możli-
wość przywiezienia do Lubina 
swoich sympatyków, w równej 
ilości (od 500 do 1000 osób). 

Od zaakceptowania tych 
twardych warunków przez 
sztaby zależy, czy do piątkowej 
debaty w Lubinie w ogóle doj-

dzie. Gdy półtora tygodnia temu 
Paweł Kukiz po raz pierwszy 
zgłosił taki pomysł (nie podając 
jeszcze miejsca spotkania ani  
jego formuły), kandydat PiS-u 
bez wahania zadeklarował swoją 
gotowość. I zdania nie zmienił. 
Bronisław Komorowski zastana-
wiał się dłużej, ale ostatecznie on 
także wyraził zainteresowanie. 

Nocą z wtorku na środę sam 
Paweł Kukiz zwierzał się face-
bookowiczom, że po tym, jak 
zdjęto z anteny program Jana 
Pospieszalskiego z jego udzia-
łem, ma wątpliwości, czy należy 
za wszelką cenę upierać się przy 
dyskusji Duda-Komorowski 
z jego udziałem: „Sztab Pana 
Komorowskiego zażądał zmia-
ny miejsca debaty. Z Lubina na 
Warszawę. Czyli zero "roboli" na 
widowni bo "mogą tupać i gwiz-
dać". Nie zgodził sie również na 
to, abym ja osobiście debatę po-
prowadził. Bo (za Bronisławem 
Komorowskim): "Kukiz musi się 
zdecydować czy chce być polity-
kiem czy obywatelem". 

Piotr Kanikowski  
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NOCNY MARATON MAD MAX
Już 22 maja, kina Helios zapra-
szają na noc z kultową serią fil-
mów Mad Max! Przeniesiemy 
się do wyniszczonej nuklearną 
wojną, pustynnej Australii, gdzie 
tytułowy bohater musi stawiać 
czoła bezwzględnym gangom 
bandytów i złodziei. Czekają nas 
wciskające w fotel, szalone po-
ścigi i nieustająca, trzymająca w 
stałym napięciu akcja. Zacznie-
my od filmu Mad Max z 1979 roku, 
następnie Mad Max 2 – Wojownik 
szos (1981r.), i na koniec premie-
rowo Mad Max: Na drodze gnie-
wu! Jesteśmy przekonani, że taka 
dawka emocji nie pozwoli Wam 
zasnąć jeszcze długo po powro-
cie do domu.
Start: 22.05. godz. 23:00 
Meta: 23.05 godz. 4:30
Zagramy:
•	 Mad	Max
•	 Mad	Max	2	-	Wojownik	
szos
•	 Mad	 Max:	 Na	 drodze	
gniewu (Premiera!)
Do każdego biletu w kasie kina 
dołączony będzie kupon upraw-
niający do jednorazowej dolewki 
napoju w kubku (Pepsi, Mirinda, 
7up, Ice Tea), sprzedawanego w 
barze kina Helios. Kupon ważny 
tylko w czasie maratonu.
KULTURA DOSTĘPNA
Od teraz w każdy czwartek o 
godz. 18:00 bilety na wybrane 
polskie filmy w naszych kinach 
będą kosztowały tylko 10 złotych.
Kultura Dostępna to projekt, któ-
ry pozwoli, aby szerokie grono 
odbiorców mogło zapoznać się 
z polską sztuką filmową. Jedno-
cześnie zniwelowana zostanie 
jedna z głównych barier w do-
stępie do kina, jaką jest wysoka 
cena biletów.
BOGOWIE
Biograficzny / Dramat, Czas 
trwania: 121 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: Polska [2014], Premiera: 
10.10.2014 (Polska)
Film “Bogowie” Łukasza Palkow-
skiego opowiada o początkach 
kariery słynnego kardiochirurga 
Zbigniewa Religi (Tomasz Kot), 
który w roku 1985 przeprowadził 
pierwszy udany zabieg przesz-
czepienia serca w Polsce. “Bo-
gowie” portretują wybitnego czło-
wieka, który odważył się zmienić 
obowiązujące zasady. Wyjmując 
z ludzkiego ciała serce, Religa 

przełamał moralne, kulturowe i 
religijne tabu. Kilka dekad temu 
transplantacja serca była według 
powszechnej opinii działaniem 
wbrew naturze.
GODZ.- 18:00*
*seans odbędzie się 28.05.2015
FILMOWE PORANKI ZE SCO-
OBY-DOO
Ogólnopolska sieć kin Helios za-
prasza na nowy projekt poświę-
cony najmłodszym Widzom. W 
ramach wydarzenia zapraszamy 
Dzieci i Rodziców na Filmowe 
Poranki ze Scooby-Doo.
Serdecznie zapraszamy na naj-
bliższy Filmowy Poranek ze 
Scooby-Doo 10 maja o godzinie 
10:30.
Jak zwykle, oprócz projekcji fil-
mu, kino Helios gwarantuje Pań-
stwu oraz Państwa Dzieciom 
moc konkursów, wspólną zaba-
wę połączoną z … prawdziwym 
dreszczykiem emocji! Dodatkowo 
rozdamy także gadżety ze Sco-
oby-Doo!.
Cykl Filmowych Poranków ze 
Scooby-Doo wystartował 16 mar-
ca 2014 i będzie odbywał się w 
co drugą niedzielę miesiąca we 
wszystkich kinach ogólnopolskiej 
sieci kin Helios, zawsze o godzi-
nie 10,30. Przeznaczony jest dla 
dzieci w wieku od 4 lat w towa-
rzystwie opiekunów. W ramach 
projektu będziemy wyświetlać 
zarówno filmy długo - jak i krót-
kometrażowe.
Każde spotkanie rozpoczną kil-
kunastominutowe konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami.
Scenariusz wydarzenia:
•	 zabawy	 i	 konkursy	 z	 animato-
rem [10-15 min]
•	projekcja	-	zestaw	bajek	lub	film	
[60-70 min.]
Ceny biletów:
Na seanse z cyklu Filmowe Po-
ranki ze Scooby-Doo bilet wstę-
pu kosztuje 15 zł. dla każdego 
uczestnika.
GODZ. – 10:30*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
24.05.2015
KINO KONESERA:
SELMA - napisy
Biograficzny / Dramat / histo-
ryczny , Czas trwania: 128 min., 
Od lat: 15, Produkcja: USA / 
Wlk. Brytania[2014], Premiera: 
10.04.2014 (Polska)
Po odebraniu Pokojowej Nagrody 
Nobla, Martin Luther King (David 

Oyelowo) wraca do USA, gdzie 
czekają go nowe wyzwania. Jest 
rok 1965, a walka o prawa oby-
watelskie Afroamerykanów wcho-
dzi w decydującą fazę. Z miasta 
Selma w kierunku Montgomery 
wyrusza marsz protestacyjny, 
brutalnie spacyfikowany przez 
siły porządkowe działające z 
polecenia słynącego z rasistow-
skich poglądów gubernatora 
George’a Wallace’a (Tim Roth). 
Jednak poruszająca relacja tele-
wizyjna, pokazująca rozbicie po-
kojowej demonstracji, sprawia, że 
do Selmy z całego kraju ściągają 
ogromne rzesze ludzi o różnym 
kolorze skóry i wyznaniu. W stro-
nę Montgomery kieruje się wie-
lotysięczny tłum, któremu prze-
wodzi sam King. Prezydent USA 
Lyndon Johnson (Tom Wilkinson), 
świadomy, że gubernator Wallace 
zrobi wszystko, by demonstranci 
nie zaznali spokoju, gorączkowo 
szuka rozwiązania, które pozwoli 
uniknąć rozlewu krwi i szeroko 
relacjonowanej przez media ka-
tastrofy wizerunkowej demokra-
tycznej Ameryki.
GODZ.- 18:00*
*Seans odbędzie się 28.05.2015
PREMIERY:
MAD MAX 3D / napisy
Thriller/Akcja/Przygodowy, Czas 
trwania: 140 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA [2015]
Prześladowany przez demony 
przeszłości Mad Max uważa, 
że najlepszym sposobem na 
przeżycie jest samotna wędrów-
ka po świecie. Zostaje jednak 
wciągnięty do grupy uciekinie-
rów przemierzających tereny 
spustoszone przez wojnę nukle-
arną (Wasteland) w pojeździe 
zwanym War Rig, prowadzonym 
przez Imperatorkę Furiosę. Ucie-
kają z Cytadeli sterroryzowanej 
przez Immortana Joe’ego, które-
mu odebrano coś wyjątkowego. 
Rozwścieczony watażka zwołuje 
wszystkie swoje bandy i wytrwale 
ściga buntowników, podczas gdy 
na drogach toczy się wysokook-
tanowa wojna. 
GODZ.: 11:00, 13:30, 16:00, 
18:30, 21:00*
*Seans nie odbędzie się 
22.05.2015
MAD MAX  / napisy
Thriller/Akcja/Przygodowy, Czas 
trwania: 140 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA [2015]
GODZ.: 12:00, 14:30, 17:00, 
19:30, 22:00
TYTUŁY TYGODNIA
GORĄCY POŚCIG / napisy
Komedia, Czas trwania: 88 min., 
Od lat: 12, Produkcja: USA [2015]
GODZ.: 13:15, 18:00*, 21:30**
*Seans nie odbędzie się 27 i 
28.05.2015
**Seans odbędzie się 28.05.2015
PITCH PERFECT 2 / napisy

Komedia/Muzyczny, Od lat: 15, 
Produkcja: USA [2015]
GODZ.: 15:30, 20:00*, 
20:15**,20:30***
*Seans nie odbędzie się 27 i 
28.05.2015
**Seans odbędzie się 27.08.2015
***Seans odbędzie się 28.05.2015
WIEK ADALINE / napisy
Dramat/Romans, Czas trwania: 
113 min., Od lat: 12, Produkcja: 
USA [2015]
GODZ.: 14:45, 19:00, 21:30*
*Seans nie odbędzie się 
28.05.2015
APARTAMENT 
Dokument, Czas trwania: 70 
min., Od lat: 7, Produkcja: Polska 
[2015]
GODZ.: 13:00, 17:15
SEKRETY MORZA / dubbing
Fantasy / Animacja, Czas trwa-
nia: 93 min., Od lat: b.o, Produk-
cja: Irlandia/Dania/Belgia/|Luk-
semburg/Francja [2014]
GODZ.: 10:45
AVENGERS: Czas Ultrona /2D/ 
napisy
Akcja /Fantasy/ Przygodowy, 
Czas trwania: 141 min., Od lat: 12, 
Produkcja: USA [2015], Premiera: 
07.05.2015 (Polska)
GODZ.- 17:30
AVENGERS: Czas Ultrona /3D/ 

dubbing
Akcja /Fantasy/ Przygodowy, 
Czas trwania: 141 min., Od lat: 12, 
Produkcja: USA [2015], Premiera: 
07.05.2015 (Polska)
GODZ.- 14:30
AVENGERS: Czas Ultrona /3D/ 
napisy
Akcja /Fantasy/ Przygodowy, 
Czas trwania: 141 min., Od lat: 12, 
Produkcja: USA [2015], Premiera: 
07.05.2015 (Polska)
GODZ.- 20:30
AVENGERS: Czas Ultrona /2D/ 
dubbing
Akcja /Fantasy/ Przygodowy, 
Czas trwania: 141 min., Od lat: 12, 
Produkcja: USA [2015], Premiera: 
07.05.2015 (Polska)
GODZ.- 10:15,* 11:30**
*Seans odbędzie się 24.05.2015
**Seans nie odbędzie się 
24.05.2015
UPS! ARKA ODPŁYNĘŁA/3D / 
dubbing
Animacja, Czas trwania: 88 min., 
Od lat: b.o., Produkcja: Niem-
cy/Blegia /Luksemburg/Ir landia 
[2015], Premiera: 02.05.2015 
(Polska)
GODZ.- 11.15*
Seans nie odbędzie się 
24.05.2015

Repertuar Kina Helios
w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów  
ul. Najświętszej Marii Panny 9 
Rezerwacja tel. 76/ 862 02 00
Rezerwacja on-line: www.helios.pl

   od 22.05.2015 do 28.05.2015 Cennik 
biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
22 zł, (pt. – nd., święta) 24 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
18 zł, (pt. – nd., święta) 20 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
18 zł, (pt – nd., święta) 20 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 18 zł
Tani wtorek Ulgowy – 15 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 
15 zł
Seanse do godziny 13.30 – 
(pon. - pt.) – 15 zł (nie obo-
wiązuje na seanse 3D oraz w 
Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 
18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
25 zł, (pt. – nd., święta) 27 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt – nd., święta) 23 zł
Do wszystkich biletów na fil-
my 3D doliczana jest dopłata 
w wysokości 3 zł. Jest to do-
płata związana z użytkowa-
niem okularów 3D, niezbęd-
nych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. 
Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazo-
wego użytku. Prosimy o ich 
zwrot obsłudze kina po se-
ansie.
Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ Helio-
sPolska

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie po-
jedyńcze wejściówki ufundowane przez 
Kino HELIOS na film pt. „Pitch Perfect 2 ” 
w Legnicy – do wykorzystania w PIĄTEK 
-  jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij maila na 
adres konkursy@24legnica.pl w treści 
podając imię i nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.
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Na legnicką scenę teatralną wraca spektakl oparty na prozie Jerzego Pilcha. Powróci też klimat 
lat 60. ubiegłego wieku, luterańska wspólnota i groteskowa wizja zamachu na I sekretarza KC 
PZPR. A także Zbigniew Waleryś, któremu reżyser Jacek Głomb powierzył rolę zamachowca i 
„pijaka, który od wódki trzeźwieje”.

„Zabijanie Gomułki”

Dlaczego „lepszy Gomułka 
w garści, niż Mao na dachu”? 
Co można było w PRL wyczy-
tać między wierszami Trybuny 
Ludu? Jacy są polscy luteranie? 
Tego można dowiedzieć się z 
najlepszej inscenizacji prozy 
Pilcha, jaka przydarzyła się w 
polskim teatrze. Scenariuszowy 
pomysł Roberta Urbańskiego, 
by z powieści Jerzego Pilcha 
„Tysiąc spokojnych miast” wy-
kroić motyw groteskowego za-
machu i uczynić go siłą scenicz-
nego dramatu, był strzałem w 
dziesiątkę, o czym świadczą nie 
tylko recenzje, ale i spontanicz-
ne reakcje publiczności.

„Uroczy. Ten staromodny 
przymiotnik najpełniej oddaje 
atmosferę, kunszt aktorów, za-
mysł reżyserski i efekt końcowy 
produkcji Teatru Modrzejew-
skiej. „Zabijanie Gomułki” to 
spektakl nieudziwniony, bły-
skotliwy, prowadzący widzów 

ścieżką bliską polskiej rzeczywi-
stości” – ocenił kulturoznawca i 
profesor Leszek Pułka.

Akcja sztuki rozgrywa 
się latem i jesienią 1963 roku. 
Nieprzypadkowo w tym sa-
mym czasie, w którym kule 
zamachowca zabiły prezyden-
ta USA Johna F. Kennedy’ego. 
Bohaterowie opowieści   planują 
wyprawę do Warszawy i zgła-
dzenie Władysława Gomułki, 
bowiem niejaki Józef Trąba 
(Zbigniew Waleryś) postanowił 
przed śmiercią zrobić coś po-
żytecznego dla ludzkości. Ten 
nierób, lekkoduch, pijak i filo-
zof w jednym, ma jednak pro-
blem, bo, „cóż można uczynić, 
kiedy nie ma co uczynić”. Po-
stanawia zatem zabić „jednego 
z wielkich tyranów ludzkości”. 
Wybór pada właśnie na I Sekre-
tarza PZPR. Dlaczego akurat 
na niego? Hitler i Stalin są już 
„passé”, a Mao Tse Tung trudno 

osiągalny z uwagi na dystans i 
chroniczny brak gotówki.

„Wszystkie postacie zostały 
przez Pilcha wyposażone w jakiś 
nadmiar, przerysowanie, przesa-
dę, a Głomb ten karykaturalny 
rys podchwycił i podkreślił w 
swojej inscenizacji. To działa. 
Przez półtorej godziny widow-
nia chichocze jak na kabaretonie 
w Opolu” – pisał po legnickiej 
premierze Piotr Kanikowski. 
„Wyszło pięknie. To jest taka 
sztuka, o której po latach się 
pamięta przede wszystkim ze 
względu na jej klimat” - doda-
wał recenzent Radia Wrocław 
Grzegorz Chojnowski.

„Zabijanie Gomułki” na 
Scenie Gadzickiego legnic-
kiego teatru w piątek 22 maja o 
godz. 19.00. Spektakle przed-
południowe 20 i 21 maja o 
godz. 11.00. 

Grzegorz Żurawiński
BILETY: 28/ 17 zł. INFORMACJE I REZERWACJA: 76/72 22 505, bilety@teatr.legnica.pl. 
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 w Teatrze Modrzejewskiej, 
Rynek 39, oraz na godzinę przed spektaklem w miejscu jego grania. 

Dla naszych Czytelników Teatr Modrzejewskiej ufundował w tym tygodniu dwa podwójne zaproszenia: 
jedno na spektakl Zabijanie Gomułki” w piątek 22 maja o godz 19 i jedno na plenerowe przedstawienie 
„Człowiek na moście” na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w niedzielę 24 maja o godz. 20.30. Zaintere-
sowanych prosimy o mejle z tytułem „Teatr. Zabijanie Gomułki” i „Teatr. Człowiek na moście” na adres: 
konkursy@24legnica.pl do (uwaga!) piątku 22 maja. Obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

Goldfinger wzniósł złoty palec
Święto miłośników niebanalnej biżuterii – trzydniowa kulminacja Legnickiego Festiwalu Srebra – za nami, ale w galeriach wciąż można oglądać 23 
wystawy prezentujące łącznie ponad 1,5 tysiąca obiektów z 50 krajów.  

Kulminację rozpoczęło 
wniesienie Goldfingera – figury 
krasnala z wycelowanym w nie-
bo złotym paluchem – do Ho-
lowni, czyli holu starego ratusza, 
gdzie zgromadzono prace od-
rzucone przez jury  24.Między-
narodowego Konkursu Sztuki 
Złotniczej Granice. Goldfinger 
został wśród odrzuconych, a 
uczestnicy festiwalu ruszyli tro-
pem kolejnych wernisaży przez 
ozdobione srebrem miasto, aż w 
końcu dotarli do Letia Buisness 
Center. Tu podczas uroczystej 
gali nastąpiło ogłoszenie wer-
dyktu. Organizatorzy Legnic-
kiego Festiwalu Srebro oraz 
sponsorzy nagród wręczyli na-
grody pieniężne i rzeczowe oraz 
srebrny granulat. Łączna suma 
wygranych to ponad 4o tys. zł, w 
tym 4, kg srebrnego granulatu. 

Jury postanowiło w tym 
roku przyznać dwie równorzęd-
ne pierwsze nagrody – obie dla 
Polaków. Jedna– za eleganckie 
pióro i rylec - trafiła w ręce Bo-
gusławy i Andrzeja Adamskich 

specjalizujących się w wykony-
waniu oryginalnych przedmio-
tów użytkowych z metali szla-
chetnych. Drugą nagrodzono 
srebrny pierścień w kształcie 
kraty, dzieło Jarosława Wester-
marka. II naagroda, również ex 
aequo, przypadła Aleksandrowi 
Blank z Niemiec i hiszpańskiej 
artystce Mirei Calaf Mensa. 
Nagroda Galerii Sztuki w Le-
gnicy powędrowała do Jing Jang 
z Chin, za ciekawy naszyjnik, 
który po złożeniu okazuje się 
być również pociętym w plastry 
dzbanem. Niemka Katja Kö-
ditz została laureatką Srebrnej 
Ostrogi za za twórczą odwagę 
i bezkompromisowość, nowa-
torstwo lub dowcip wypowiedzi 
twórczej. Niewątpliwie jej praca 
– zgodnie z tematem konkursu 
– stanowiła przekroczenie gra-
nic, zwłaszcza estetycznych: do 
wykonania naprawdę pięknych 
kolczyków artystka użyła wy-
dzieliny z własnego nosa.

Fot.: Piotr Kanikowski
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