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Marszałek ustawia Arleg
Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg odwołała Jarosława Rabczenkę z funkcji prezesa, ale pozostawiła go w zarządzie spółki. Na stanowisko prezesa awansował wprowadzony  
3 miesiące temu do zarządu Tadeusz Maćkała, a wiceprezesem został Jacek Kaszuba - dotychczasowy zastępca dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.        »2
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Wypisy  
z historii PO

Arleg jest jak unoszący się na mętnej wodzie spławik. Pokazuje jak pod 
jej powierzchnią szamocą się grube ryby z Platformy. 

Luty 2014 r. Cezary Przybylski zostaje marszałkiem Dolnego Śląska, 
gdzie platformersów dzieli się na schetynowców i protasiewiczowców. 
Poprzedni marszałek Rafał Jurkowlaniec uchodził za człowieka Grze-
gorza Schetyny - nowy twardo trzyma z Jackiem Protasiewiczem. W 
tle protasiewiczowcy wycinają schetynowców z list do europarlamentu. 
Próbują posłać w polityczny niebyt europosła Piotra Borysa. 
Połowa czerwca 2014 r. Schetynowcy z Legnicy nie zamierzają biernie 
czekać na rzeź. Nie troszcząc się o pozwolenie władz wojewódzkich, 
wskazują swojego kandydata na prezydenta Legnicy. To Jarosław Rab-
czenko – wiceprzewodniczący legnickich struktur PO, prezes Agencji 
Rozwoju Regionalnego Arleg, bliski współpracownik „schetynowego” 
posła Roberta Kropiwnickiego.  Odpowiedzią na tę niesubordynację 
jest wybuch tzw. afery Arlegu. Redaktor Jacek Harłukowicz w Gaze-
cie Wyborczej opisuje jak „politycy Platformy Obywatelskiej w Legni-
cy stworzyli układ służący finansowaniu prywatnych przedsięwzięć z 
pieniędzy publicznych”. Padają przykłady przetargów wygranych m.in. 
przez firmę partnerki życiowej posła Kropiwnickiego, dyrektora zarzą-
dzającego w ARR Arleg. „To mord na zlecenie” - pisze o publikacjach 
Harłukowicza Rabczenko. Ale protasiewiczowcy kują żelazo póki go-
rące. W Arlegu trwa kontrola, a przedstawiciele marszałka sygnalizują 
zaniepokojenie jej wstępnymi wynikami. 
23 czerwca 2014 r.  Zarząd Regionu Platformy Obywatelskiej podejmu-
je  decyzję o rozwiązaniu legnickich struktur partii. 
Lipiec/ sierpień 2014 r. Marszałek wprowadza zmiany w radzie nadzor-
czej Arlegu, która nie widziała problemu i stanęła w obronie zarządu. 
Rada ma przeprowadzić kolejną kontrolę w spółce (czyt. znaleźć coś na 
Rabczenkę i Kropiwnickiego). Legnicka prokuratura samoistnie spraw-
dza, czy są podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia 
przepisów w sprawie przetargów. Kilka tygodni później stwierdza, że 
nie.  Jednocześnie Zarząd Regionu Platformy Obywatelskiej odwołuje 
się od decyzji władz wojewódzkich o rozwiązaniu struktur w Legni-
cy i czeka na decyzję krajówki. Ta stawia Rabczenkę i Kropiwnickiego 
przed Krajowym Sądem Koleżeńskim, który nie znajduje podstaw do 
ich ukarania. Sprawa rozwiązania legnickich struktur po cichu rozłazi 
się po kościach. 
Wrzesień 2014. Marszałek intensyfikuje wysiłki, by jednak znaleźć 
kwity na legnickich działaczy. Liczy, że niezależny zewnętrzny audyt 
za lata 2012-2013 coś da. Napotyka na opór zarządu Arlegu, który nie 
chce podpisać umowy zza drogimi, jego zdaniem, audytorami wskaza-
nymi przez radę nadzorczą. 18 września ma zebrać się rada nadzorcza, 
w porządku obrad jest punkt: „Zmiany w składzie zarządu”. Ale w War-
szawie już toczą się rozmowy o wejściu Schetyny do rządu. 16 września 
wicemarszałek Jerzy Michalak przyjeżdża do Legnicy. Na konferencji 
prasowej komplementuje Rabczenkę i Kropiwnickiego. Do odwołania 
zarządu Arlegu nie dochodzi. Natychmiast wszystkim przestaje zależeć 
na audycie. 
22 września 2014 r. Nominacja na ministra spraw zagranicznych w 
rządzie Ewy Kopacz przerywa polityczny niebyt Grzegorza Schetyny. 
Schetyna wraca do gry, a wkrótce u jego boku pojawi się jako doradca 
upokarzany przez protasiewiczowców Piotr Borys. Zbliżają się wybory, 
Platforma wycisza konflikty.
Rok 2015 r.  Jarosław Rabczeko dostaje skwitowanie i ofertę pracy w za-
rządzie Arlegu na nową kadencję. Zamiast podkładać sobie wzajemnie 
świnie, protasiewiczowcy i schetynowcy razem walczą o przetrwanie 
PO. Spławik się stabilizuje, ale na horyzoncie widać wyraźnie płetwy 
rekinów. 
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości 
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do najmu:

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

w godzinach pracy Urzędu.

Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej 3 garażami, położonej w Legnicy przy 
ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177, obręb Tarninów (KW LE1L/00061128/4). 

Marszałek ustawia Arleg
Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg odwołała Jarosława Rabczenkę z funkcji pre-
zesa, ale pozostawiła go w zarządzie spółki. Na stanowisko prezesa awansował wprowadzony 3 
miesiące temu do zarządu Tadeusz Maćkała, a wiceprezesem został Jacek Kaszuba - dotychczasowy 
zastępca dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Większość udziałów w 
Agencji Rozwoju Regionalne-
go Arleg należy do marszałka 
Dolnego Śląska i to on stoi za 
podjętymi w poniedziałek per-
sonalnymi decyzjami. W jego 
imieniu działa rada nadzorcza, 
która udzieliła absolutorium 
dotychczasowemu zarządowi. 
Wątpliwości, jakie przed ro-
kiem wzbudziła seria publika-
cji na temat kilku przetargów 
wygranych przez firmy towa-
rzysko powiązane z agencją, 
ostatecznie rozwiał przedłożo-
ny właścicielowi spółki raport 
audytorów z PKF Consult. 
Wynika z niego jednoznacznie, 
że wszystkie transakcje zostały 
przeprowadzone zgodnie z li-
terą prawa.

Potwierdza to Jarosław 
Perduta, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego.
- Nie udowodniono, że w 

sposób twardy, jednoznaczny 
zostało złamane prawo. Mimo 
wszystko można mieć pewne 
zastrzeżenia co do standardów. 
jakie w spółce obowiązywały. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na 
przeformułowanie zarządu Ar-
legu - mówi Jarosław Perduta.

Jarosław Rabczenko twier-
dzi, że zmiany personalne 
wprowadzono bez przepycha-
nek i tarć. To świadczy, że ner-
wowa atmosfera wokół legnic-
kiej spółki zdołała się w ciągu 
ostatnich miesięcy oczyścić i 
uspokoić. Eksprezes nie ma do 
nikogo żalu ani pretensji. - Do-
biegła końca kadencja zarządu 
Arlegu. Właściciel dokonał 
nowego otwarcia. A ja osobi-
ście za zaszczyt poczytuję sobie 
fakt, że mogę pozostać w zarzą-
dzie tej spółki - mówi Jarosław 
Rabczenko.

W nowym zarządzie Ar-
legu zabrakło miejsca dla do-

tychczasowego wiceprezesa 
Mariusza Kołodzieja. Ale on 
podobno od dawna sygnalizo-
wał, że chce odejść ze spółki i 
ma inne oferty pracy.

Tadeusz Maćkała, nowy 
prezes Arlegu, jest w polityce 
od początku wolnej Polski. Był 
prezydentem Lubina zanim w 
mieście nie pojawił się Robert 
Raczyński i ostatecznie nie po-
zbawił go złudzeń na reelekcję. 
W ubiegłorocznych wyborach 
samorządowych bezskutecznie 
walczył o stanowisko wójta 
gminy wiejskiej Lubin. Prze-
grał z Tadeuszem Kielanem, 
człowiekiem Raczyńskiego. Za 
sobą ma też dwie kadencje w 
Sejmie i jedną w Senacie. Poza 
tym kilka lat pracy na stano-
wisku dyrektora personalnego 
należących do KGHM Za-
kładów Górniczych Polkowice
-Sieroszowice i krótki epizod w 
zarządzie Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, gdzie 
do czerwca ubiegłego roku był 

wiceprezesem. Zasiadał w za-
rządzie Aeroklubu Lubińskie-
go i w radzie nadzorczej Wo-
jewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Legni-
cy. Od 3 miesięcy był człon-
kiem zarządu Agencji Rozwoju 
Regionalnego Arleg.

W parlamencie reprezen-
tował najpierw Akcję Wy-
borczą Solidarność, a potem 
Platformę Obywatelską. 9 lat 
temu został wyrzucony z PO 
za niesubordynację. Przytulił 
się do PSL-u, a w 2014 roku 
- po rozłamie w dolnośląskiej 
PO - wrócił do Platformy.

Ma za sobą dwa głośne są-
dowe procesy. Pierwsza sprawa 
- o to, że jako prezydent Lubina 
nie odprowadzał podatku VAT 
- zakończyła się uniewinnie-
niem. Drugą, gdzie Maćkała 
odpowiadał na narażenie gmi-
ny na straty w wysokości 1,6 
mln zł, sąd umorzył ze względu 
na znikomą szkodliwość spo-
łeczną czynu.

Gogóła przyniesie adrenalina
Franciszek Gogół - 57-letni zdun z Legnicy, który razem z psem Dino obiega Polskę dookoła - dotarł w 
poniedziałek do Kłodzka.  We wtorek był w Wałbrzychu, w środę w Jeleniej Górze a w piątek zakończy 
swój wyczyn w Legnicy. - Teraz już niesie go adrenalina - mówi Adam Serafin, przyjaciel odpowie-
dzialny za logistyczne wsparcie biegu.

Pan Franciszek i jego 
kundelek są w drodze do-
kładnie od 60 dni. Wyru-
szyli 1 maja ze stadionu w 
Legnicy. Pchając przed sobą 
sportowy wózek z Dino, 
prowiantem, namiotem, 
śpiworem i resztą ekwi-
punku legniczanin biegł po 
60-70 kilometrów dziennie 

przez Zgorzelec, Słubi-
ce, Szczecin, Kołobrzeg, 
Władysławowo, Suwałki, 
Białą Podlaską, Przemyśl, 
Ustrzyki Górne, Zakopane, 
Bielsko Białą, Nysę. Podjął 
ten wysiłek, żeby ludzie byli 
lepsi dla zwierząt.

Od asfaltu spuchła mu 
noga. Zeszły paznokcie ze 
stóp - to dość powszechna 
przypadłość maratończy-
ków i innych długodystan-
sowców. Miał chwile sła-

bości, ale nie zszedł z trasy. 
Za cztery dni dotrze do Le-
gnicy.

Przed tą wyprawą, 
dziarski 57-latek zaliczył 
już w życiu ultramaraton, 
kilka maratonów i rowero-
wą wyprawę dookoła Pol-
ski. To podczas niej znalazł 
w rowie porzuconego psa. 
Zdawało mu się wówczas, 
że zrobił dla zwierzaka 
wszystko co mógł: oddał 
mu swoje jedzenie, wodę i 

pojechał dalej. Potem przez 
cztery lata nie potrafił wy-
mazać z pamięci tego spo-
tkania. Szukał sposobu, 
by uwrażliwić ludzi na los 
zwierząt.

- Nie musimy ich ko-
chać, jak święty Franciszek, 
który nawet ze skowron-
kami wiódł rozmowy. Ale 
powinniśmy szanować ich 
prawa – uważa Franciszek 
Gogół.
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SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami
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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
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Dobra energia Jerzego Raka 
„Czasami potrzebujemy kogoś kto wskaże nam właściwą drogę. Tak trafiamy do Jerzego 
Raka. Później pozostaje tylko być szczęśliwym.” - pisze Agnieszka z Wałbrzycha. Znany w 
kraju i za granicą Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy.

 „Chce mi się żyć. Jestem 
po poważnym wypadku sa-
mochodowym. Uszkodziłam 
kręgosłup. Ledwo wyszłam 
z tego cało. Nastawił mi krę-
gosłup, zaczęłam lepiej sypiać, 
skończyły się migreny, bóle 
brzucha.” (Dominika)

„Mój mąż miał wypa-
dek, uległ zatruciu tlenkiem 
węgla. Stracił pamięć. Pod-
czas pierwszej wizyty zaczął 
odzyskiwać pamięć i zaczął 
przypominać sobie szczegó-
ły z dotychczasowego życia.” 
(Rodzina z Legnicy) 

„Pan Jerzy to niesamowi-
ty człowiek. Podczas jednej 
wizyty moja córka odzyskała 
słuch.” (Agnieszka i Karolina 
z Jawora)

„Dzięki p. Jurkowi pozby-
łam się guza piersi.” (Izabela z 
Legnicy)

„Mam 17 lat. Pan Jerzy 
pomógł mi w ciągu 2 tygodni 
zniwelować skoliozę kręgo-

słupa. To nieprawdopodobne. 
Lekarz badał mnie trzy razy 
niedowierzając w to, co wi-
dzi.” (Mateusz z Jawora) „Pra-
gnę Ci podziękować, za to, że 
jesteś w najtrudniejszych mo-
mentach mojego życia. I że z 
taką łatwością potrafią mnie 
przez nie prowadzić.” (Renata 
z Legnicy)

„Po nastawieniu kręgo-
słupa nie muszę używać oku-
larów do czytania.” (Agata z 
Miłkowa)

„Pan Jerzy zlikwidował 
mi bóle dłoni spowodowa-
ne uszkodzeniem kręgosłupa 
szyjnego. Podczas wypadku 
samochodowego. Leczyłam 
się prawie 15 lat.” (Pacjentka 
z Legnicy) 

„Odkąd zaczęłam przy-
jeżdżać do p .Jurka nie od-
czuwam żadnych dolegliwości  
pomaga mi normalnie funk-
cjonować. Będę przyjeżdżać, 
bo najlepszy masażysta jest 

tu, w Legnicy.” (Teresa z Gło-
gowa) „Jestem osobą zakwa-
lifikowaną do zabiegu opera-
cyjnego. Lekarze mając przed 
oczami rezonans magnetycz-
ny nie mieli pewności czy nie 
wyląduje na wózku inwalidz-
kim. Podczas jednego zabiegu 
p. Jerzy nastawił mi kręgosłup 
a ja czuję się jak osiemnasto-
latka, choć mam 55 lat.” ( Jele-
niogórzanka) „Miałam wiele 
problemów zdrowotnych. Po 
zabiegach jestem pełna ener-
gii, mogę biegać, chodzić po 
schodach. Nie mam zawro-
tów głowy, duszności, kołata-
nie serca ustąpiło.” (Danuta z 
Wrocławia)

To kilka z wielu świa-
dectw złożonych przez osoby 
uleczone przez legniczanina. - 
Zachęcam do obejrzenia Pa-
miątkowej Księgi na żywo, w 
której umieszczane są auten-
tyczne wpisy moich klientów 
– mówi Jerzy Rak.

L e g n i c a  -  L u b i n
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Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12, 
rejestracja telefoniczna: 608 498 227
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KULTURA DOSTĘPNA
Od teraz w każdy czwartek o 
godz. 18:00 bilety na wybrane 
polskie filmy w naszych kinach 
będą kosztowały tylko 10 zło-
tych.
Kultura Dostępna to projekt, 
który pozwoli, aby szerokie gro-
no odbiorców mogło zapoznać 
się z polską sztuką filmową. 
Jednocześnie zniwelowana zo-
stanie jedna z głównych barier 
w dostępie do kina, jaką jest wy-
soka cena biletów.
ZIARNO PRAWDY
Thriller , Czas trwania: 110 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Polska 
[2014], Premiera: 30.01.2015 
(Polska)
Opis filmu. Jest wiosna 2013 
roku. Prokurator Teodor Szac-
ki nie pracuje już w Warsza-
wie, pożegnał się z przeszło-
ścią i karierą, by przenieść się 
do Sandomierza. Tu zaczyna 
„nowe wspaniałe życie”, ale 
dość szybko spotyka go rozcza-
rowanie. W obcej i nieprzyjaznej 
rzeczywistości rozgoryczony 
Szacki prowadzi śledztwo w 
sprawie dziwacznego morder-
stwa, którego ofiarą jest sando-
mierska działaczka społeczna, 
kobieta szanowana i ceniona, 
o nieskazitelnej reputacji. W 
trakcie dochodzenia Szacki na-
potyka na kolejne przeszkody 
i ścianę milczenia. Jednocze-
śnie całej sprawie towarzyszy 
gorączka medialna. Nie bez 
znaczenia są tu bolesne relacje 
polsko-żydowskie oraz historia, 
która wydarzyła się przeszło 
sześćdziesiąt lat wcześniej. 
Wśród zagadek i kłamstw Teo-
dor Szacki będzie próbował od-
naleźć ziarno prawdy. 
GODZ. 18:00*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
09.07.2015r.
FILMOWE PORANKI ZE SCO-
OBY-DOO
Ogólnopolska sieć kin Helios 
zaprasza na nowy projekt po-

święcony najmłodszym Wi-
dzom. W ramach wydarzenia 
zapraszamy Dzieci i Rodziców 
na Filmowe Poranki ze Scooby
-Doo.
Serdecznie zapraszamy na 
najbliższy seans Filmowego 
Poranka ze Scooby-Doo: w nie-
dzielę 5 lipca o godzinie 10:30.
Tym razem, na powitanie waka-
cji obejrzymy…. Scooby-Doo! 
Wakacje z duchami.
Jak zwykle, oprócz projekcji 
filmu, kino Helios gwarantuje 
Państwu oraz Państwa Dzie-
ciom moc konkursów, wspólną 
zabawę połączoną z … praw-
dziwym dreszczykiem emocji! 
Dodatkowo rozdamy także ga-
dżety ze Scooby-Doo!.
Cykl Filmowych Poranków ze 
Scooby-Doo wystartował 16 
marca 2014 i będzie odbywał się 
w co drugą niedzielę miesiąca 
we wszystkich kinach ogólno-
polskiej sieci kin Helios, zawsze 
o godzinie 10,30. Przeznaczony 
jest dla dzieci w wieku od 4 lat 
w towarzystwie opiekunów. W 
ramach projektu będziemy wy-
świetlać zarówno filmy długo - 
jak i krótkometrażowe.
Każde spotkanie rozpoczną 

kilkunastominutowe konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami.
Scenariusz wydarzenia:
•	 zabawy	 i	 konkursy	 z	
animatorem [10-15 min]
•	 projekcja	-	zestaw	ba-
jek lub film [60-70 min.]
GODZ. – 10:30*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
05.07.2015
TYTUŁY TYGODNIA
TERMINATOR: GENISYS - na-
pisy
Science-Fiction, Akcja, Thriller, 
Czas trwania: 150 min., Od lat: 
15, Produkcja: USA, Premiera: 
01.07.2015
GODZ. : 14:00*, 14:30**, 19:45, 
22:30
*seans nie odbędzie się  
05.07.2015
**seans odbędzie się 05.07.2015
3D TERMINATOR: GENISYS - 
napisy
Science-Fiction, Akcja, Thriller, 
Czas trwania: 150 min., Od lat: 
15, Produkcja: USA, Premiera: 
01.07.2015
GODZ. : 11:15*, 12:00**, 17:00
*seans nie odbędzie się  
05.07.2015
**seans odbędzie się 05.07.2015
W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI / 
dubbing
 Komedia, Animacja, Czas trwa-
nia: 101 min., Od lat: b.o., Pro-
dukcja: USA [2015], Premiera: 
01.07.2015 (Polska)
GODZ.: 10:00, 12:15, 14:30, 
16:45, 19:00, 20:15*, 20:45**
* SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
09.07.2015
** SEANS ODBĘDZIE SIĘ 

09.07.2015
3D W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI 
/ dubbing
 Komedia, Animacja, Czas trwa-
nia: 101 min., Od lat: b.o., Pro-
dukcja: USA [2015], Premiera: 
01.07.2015 (Polska)
GODZ. : 11:00, 13:15, 15:45, 
18:00*
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
09.07.2015
MINIONKI / dubbing
Komedia, Animacja, Familijny, 
Czas trwania: 91 min., Od lat: 
b.o., Produkcja: USA [2015], 
Premiera: 26.06.2015 (Polska)
GODZ. : 9:30, 10:30, 11:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 17:30,  
18:30, 19:00*, 19:30 20:30
*seans nie odbędzie się 
9.07.2015
3D MINIONKI/ dubbing
Komedia, Animacja, Familijny, 
Czas trwania: 91 min., Od lat: 
b.o., Produkcja: USA [2015], 
Premiera: 26.06.2015 (Polska)
GODZ. : 12:30, 16:30
DZIEWCZYNA WARTA GRZE-
CHU / napisy
Komedia, Czas trwania: 94 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA 
[2014]
GODZ. : 21:00*, 21:15**
*seans nie odbędzie się 
09.07.2015
**seans odbędzie się 09.07.2015
NAZNACZONY: ROZDZIAŁ 3 / 
napisy
Horror, Czas trwania: 97 min., 
Od lat: 15, Produkcja: USA 
[2015]
GODZ. :  21:30

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 03.07.2015 do 09.07.2015

Cennik biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – 
czw.) 22 zł, (pt. – nd., świę-
ta) 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., świę-
ta) 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 
filmy 3D doliczana jest do-
płata w wysokości 3 zł. 
Jest to dopłata związana z 
użytkowaniem okularów 3D, 
niezbędnych do właściwego 
odbioru projekcji trójwymia-
rowych. Okulary zostaną 
Państwu udostępnione do 
jednorazowego użytku. Pro-
simy o ich zwrot obsłudze 
kina po seansie.
Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ He-
liosPolska

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie po-
jedyńcze wejściówki ufundowane przez 
Kino HELIOS na film pt. „W GŁOWIE 
SIĘ NIE MIEŚCI 2D” w Legnicy – do 
wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz 
ją wygrać, wyślij maila na adres konkur-
sy@24legnica.pl w treści podając imię i 
nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

6 POLECAMY
redakcja@24legnica.pl 02 lipca 2015
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