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List do narodowca
Z przerażeniem, grozą i 

głębokim niesmakiem (żeby nie 
powiedzieć: obrzydzeniem) wy-
słuchałam Pana wypowiedzi na 
temat hasła przewodniego tzw. 
marszu niepodległości. Otóż, we-
dług Pana Polska ma być dla Po-
lakow, a Polacy dla Polski.

Proponuje zatem, aby zajął 
się Pan w Sejmie wprowadza-
niem w życie tego hasła. Nale-
żałoby wykazać inicjatywę le-
gislacyjną i zmienić gruntownie 
podstawy programowe nauczania 
szkolnego, podręczniki do języka 
polskiego, historii i historii kultury 
itp. No bo co to ma być, ze nasze 
dzieci uczą się o jakimś Władysła-
wie Jagielle jako o królu polskim, 
kiedy to ów Jagiełło był przecież 
Litwinem.

Nie przymierzając, jego żona 
Jadwiga to żadna tam Polka, 
tylko Węgierka z rodu Andega-
wenów, która podstępnie wdarła 
się na polski tron, a potem śmiała 
oddać swoje klejnoty na odbudowę 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie! Zgroza!

Idźmy dalej: rewizji wy-
maga tez cała plejada królów 
elekcyjnych, jacyś tam Węgrzy z 
Siedmiogrodu (Batory, nie przy-
mierzając), Sasi (obaj Augu-
stowie, Mocny i Sas), Szwedzi 
(Wazowie), o zdrajcy Walezym 
z Francji nie wspominając. Ale to 
jeszcze nic!

Koniecznie trzeba zakazać 
uczenia dzieci o tym, ze Fryderyk 
Chopin wielkim polskim kompo-
zytorem był! Wszakże jego ojciec 
to nie przaśny chłop mazowiecki, 
tylko jakiś przywłoka z Fran-
cji, a sam Chopin śmiał zamiast 
naszego swojskiego schabowego 
wpierniczać żabie udka! Na cho-
lerę przyjeżdżają do tej naszej 
polskiej Polski te wszystkie artysty 
pianisty na konkurs chopinowski! 
Niech se jada do Francji i tam 

graja te mazurki, polonezy i inne 
preludia!

Idąc za ciosem, trzeba prze-
gnać precz z polskiej kultury 
wszystkich, używając retoryki 
Pana i kolegów, zboczeńców i 
pedałów w typie Karola Szyma-
nowskiego, Jarosława Iwaszkie-
wicza i tym podobnych. Kolejno 
pójdą w diabły wszyscy Żydzi, 
tacy jak Słonimski czy Tuwim, a 
potem proponuje zabrać się do nie-
jasnych typów pokroju Zbignie-
wa Herberta czy Pawła Huelle, 
wszak przecież ich przodkowie 
wywodzili się z Austrii.

A jak już Pan zrobi ze 
wszystkimi nie-Polakami i od-
szczepieńcami porządek, proszę 
dać mi znać, wyniosę się na Księ-
życ!

Na koniec dodam jedynie tyle: 
zawodowo zajmuję się już od 
25 lat kulturą rumuńską. Moim 
zdaniem najwspanialszą jej cechą 
jest wielokulturowość, wielonaro-
dowość i co za tym idzie, wieloję-
zyczność. Nikomu w Rumunii nie 
przeszkadza, ze prezydent kraju 
wywodzi się z siedmiogrodzkich 
Sasów, od ponad ośmiuset lat za-
mieszkujących w Rumunii, mi-
nister zdrowia jest Arabem (tak, 
proszę Pana, dobrze Pan przeczy-
tał, Arabem!!!), a znajoma szefo-
wa biblioteki Turczynka.

Mój mąż jest Rumunem, a 
dzieci maja podwójne obywatel-
stwo. I tutaj pytanie fachowe do 
Pana: jak podzieliłby Pan moje 
dzieci, aby wyplenić z nich tę 
plugawiącą naszą Polskę rumuń-
skość: wzdłuż, w poprzek, czy 
może po przekątnej?

Bez wyrazów poważania

Radosława Janowska - La-
scar - legniczanka,  

tłumacz literatury rumuńskiej, 
prezeska Stowarzyszenia 
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25 lat za chorą miłość
Tomasz P. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za krwawą jatkę w jednym z biur przy ul. 
Złotoryjskiej w Legnicy. Byłej partnerce, która porzuciła go dla innego, zadał kilka ciosów siekierą 
i uciekł, zostawiwszy martwą - jak sądził - kobietę z ostrzem w głowie. Sąd Okręgowy w Legnicy nie 
miał wątpliwości, że jako wyjątkowo perfidnego, mściwego i niebezpiecznego człowieka trzeba go 
odizolować od społeczeństwa. 

Pokrzywdzona była miło-
ścią Tomasza P. Wraz z córką 
z innego związku w 2009 roku 
na trzy lata wprowadziła się 
do jego mieszkania. Stanowili 
rodzinę. W Bytomiu dobrze 
zarabiał, więc nie brakowało 
jej ptasiego mleka - kilka razy 
w roku wyjeżdżali w trójkę do 
ciepłych krajów, dał jej pienią-
dze na zakup mieszkania, sa-
mochód. O dziewczynkę dbał 
jak o własną córkę. Razem wie-
dli dostatnie i szczęśliwe życie. 
Tak twierdził obrońca Tomasza 
P. Maciej Wieczorek.

I rzeczywiście, do pewnego 
momentu, ich życie można na-
zwać dostatnim i szczęśliwym. 
To skończyło się, gdy Jolanta 
odkryła, że Tomasz P. zdradza 
ją z innymi kobietami. Zażąda-
ła wierności - nic sobie z tego 
nie robił. Na jej uwagi reagował 
agresją. Lekceważył ją i trakto-
wał pogardliwie. Przykładał jej 
lufę pistoletu do głowy i mówił, 
że obie zabije. Albo wymow-
nym gestem kierował nabitą 
broń w stronę pokoju córki. 
Groźby powracały z coraz 
większą częstotliwością.

Krótko po przeprowadzce 
do Legnicy, Tomasz P. został 
tymczasowo aresztowany w 
związku ze śledztwem pro-
wadzonym przez katowicką 
prokuraturę. Chodziło o sze-
reg oszustw, jakich dopuścił 
się prowadząc na Śląsku dzia-
łalność gospodarczą w zakresie 
zarządzania rynkami finanso-
wymi i doradztwa ekonomicz-
nego (oszukał ponad sto osób 
na wiele milionów złotych). Jo-
lanta wykorzystała okazję, aby 
go zostawić. Widząc, że wymy-
ka mu się ze złotej klatki, omi-
jając zakazy słał do niej listy z 
więzienia. Pisał, że nie pozwala 
jej odejść. Że jeśli go zostawi, w 
Legnicy dojdzie do masakry, o 
jakiej jeszcze miasto nie słysza-
ło. My razem na powierzchni, 
albo pod ziemią - zapowiadał. 
Te listy, całe mnóstwo, są w ak-
tach sprawy, stanowiąc jeden z 
najważniejszych dowodów, że 
3 grudnia Tomasz P. przyszedł 
do biura na ul. Złotoryjskiej, 
aby zabić byłą kochankę.

Wydarzenia przyspieszy-
ły, gdy 23 listopada 2012 roku 
katowicki sąd podjął tragiczną, 

jak się później okazało, decy-
zję o zwolnieniu Tomasza P. z 
aresztu. Był piątek. Mężczyzna 
od razu przyjeżdża do Legni-
cy i odszukuje byłą partnerkę. 
W weekend próbuje najpierw 
łagodnie, potem groźbami na 
nowo przywiązać ją do siebie. 
Wprowadza się do niej. Bierze 
nóż i przykłada do szyi Jolanty 
albo jej brzucha, dręczy, grozi 
samobójstwem i morderstwem. 
Sparaliżowana strachem Jolan-
ta, boi się zadzwonić na Policję.

W poniedziałek 26 listopa-
da zabiera ją po pracy niby na 
kolację w restauracji i wywozi 
pod zamek Grodziec. Z samo-
chodu wyjmuje plecak, sznur, 
siekierę. Chce, by do niego 
wróciła. Przestraszona, składa 
obietnicę, że to zrobi. Według 
prokuratury, już na tej "wy-
cieczce" otarła się o śmierć. Nie 
wiadomo, co zrobiłby Tomasz 
P., gdyby odmówiła.

W niedzielę 2 grudnia To-
masz P. przysłał byłej kochan-
ce SMS-a, że może wracać do 
pracy. Że jego już ten związek 
nie interesuje.

3 grudnia o godzinie 7.35 
Tomasz P. przyszedł do biu-
ra, gdzie pracowała, w kurtce, 
czapce z daszkiem, z zarzuco-
nym przez ramię plecakiem, w 
którym miał m.in. siekierę, dłu-
gopis taktyczny, gaz obezwład-
niający. Pod pretekstem zwrotu 
kluczy do mieszkania wywabił 
Jolantę do sekretariatu. "Jak-
by się coś działo, dzwońcie po 
Policję" - zdążyła ostrzec kole-
żanki, nim usłyszały jej krzyk 
i przez uchylone drzwi zoba-
czyły oskarżonego unoszącego 
siekierę nad głowę kobiety. Za-
atakowana broniła się zaciekle 
i próbowała uciec na korytarz, 
gdy zadawał ciosy. Przerażone 
pracownice biura widząc furię 
Tomasza P., schroniły się w sali 
konferencyjnej. Gdy Jolanta, po 
ciosie w głowę zwaliła się nie-
przytomna na ziemię, Tomasz 
P. zrzucił poplamioną krwią 
kurtkę i uciekł.

- Mój klient nie jest po-
tworem – przekonywał w mo-
wie końcowej mecenas

- Chciałbym wrócić do 
zawodu, założyć rodzinę i nor-
malnie żyć - prosił Tomasz P. 
przed wydaniem wyroku. 

Kobieta cudem prze-
żyła. Życie zawdzięcza 
wielu osobom. Najpierw 
koleżankom z biura, któ-
re natychmiast wezwały 
pogotowie i nie pozwoli-
ły jej wyciągnąć siekiery z 
czaszki, gdy odzyskawszy 
przytomność skarżyła się, 
że ma "coś ciężkiego w gło-
wie". Potem lekarzom, któ-
rzy przeprowadzili szereg 
specjalistycznych operacji, 
psychologom, psychiatrom, 
terapeutom. Wciąż niedo-
widzi. Ma obawy przed wy-
chodzeniem z domu. Nigdy 
nie otrząśnie się z tego lęku.

Przed Sądem Okręgo-
wym w Legnicy Tomasz 
P. stawał jako oskarżony o 
usiłowanie zabójstwa, nie-
legalne posiadanie broni 
i przygotowywanie się do 
użycia sfałszowanych do-
kumentów. Proces potwier-
dził wszystkie zarzuty pro-
kuratury.

Sąd orzekł karę łączną 
25 lat pozbawienia wolno-
ści i zastrzegł, że Tomasz 
P. będzie mógł ubiegać się 
o warunkowe zwolnienie 
nie wcześniej niż po odsie-
dzeniu 20 lat. Jednocześnie 
orzekł 50 tys. zł nawiązki 
na rzecz pokrzywdzonej, 
która do końca życia bę-
dzie zmagać się z fizycznym 
i psychicznym okalecze-
niem. Chcąc chronić ofiarę 
zbrodni, sąd zdecydował, 
że przez 15 lat Tomasz P. 
nie będzie mógł zbliżać się 
do byłej partnerki ani się z 
nią kontaktować.

- Nie mamy wątpli-
wości, że ten człowiek bez 
długich działań resocja-
lizacyjnych nie zrozumie, 
co zrobił kobiecie, o której 
mówił, że ją kocha. I co 
zrobił dziecku, które - jak 
twierdził - kochał, wbijając 
jego matce siekierę w gło-
wę. Jeśli to była miłość, to 
toksyczna, chora. Wylew-
ność demonstrowana wobec 
córki miała na celu zwią-
zanie matki. Nie ma innej 
kary, która zadośćuczyniła-
by ludzkiej sprawiedliwości 

- mówił sędzia Jan Ryszard 
Nowak, przewodniczący 
składu sędziowskiego.

Uzasadnienie wyroku, 
które dziś wygłosił - emo-
cjonalne, mocne, przej-
mujące - zabrzmiało jak 
prawdziwa mowa oskarży-
cielska. Opowiadając o do-
statnim życiu, jakie Tomasz 
P. zapewniał byłej partner-
ce i jej córce, przypomniał, 
że ów dostatek pochodził z 
przestępstwa, bo oskarżony 
podając się za maklera gieł-
dowego dopuścił się wielo-
milionowych oszustw a swe 
ofiary zastraszał, demon-
stracyjnie kładąc na biurku 
pistolet albo rzuając w upo-
minających się o swoje pie-
niądze ludzi nabojami. Sę-
dzia wskazywał, jak łatwo 
w związku, który Tomasz 
P. przez trzy lata tworzył z 
pokrzywdzoną, przemienił 
się z troskliwego opiekuna 
w bezwzględnego oprawcę. 
Mówił o masce, która opa-
dła, gdy kobieta odkryła, że 
jest zdradzana.

- Kim jest Tomasz P? - 
pytał Jan Ryszard Nowak. - 
Czy jest tym, za którego się 
uważa? Wielokrotnie mna-
ifestował swoją nieomyl-
ność, mówił jaki jest mądry 
i dobry. Ten proces obnażył 
całkowicie jego prawdziwą 
twarz.To człowiek o cha-
rakterze psychopatycznym, 
niezdolny do wzniesienia 
się na jakikolwiek poziom 
empatii. Jakże fałszywie na 
tej sali brzmiała deklaracja, 
że chce pomóc poszkodo-
wanej. Do tej pory nie zdo-
był się na ludzkie, uczciwe 
"przepraszam". Po tym, jak 
został ujęty, przekonywał 
organy ścigania i sąd, by 
sprawdziły w nagraniach 
monitoringu, czy to nie po-
krzywdzona wniosła siekie-
rę do biura. Czekaliśmy na 
to, by powiedział, że to ona 
sama wbiła sobie siekierę w 
głowę. To człowiek perfid-
ny, pozer, megaloman z wy-
sokim mniemaniem o sobie.

Wyrok jest nieprawo-
mocny
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Bezpłatna  
sterylizacja kotów
Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta 
informuje, że w Legnicy w dniach od 10 listopada 
do 10 grudnia br. trwa kolejna już akcja bezpłat-
nej sterylizacji kotów żyjących na wolności.

Usługę tę świadczą:
• Przychodnia Weteryna-

ryjna przy ul. Wrocławskiej 
172 B w Legnicy oraz

• Przychodnia Weteryna-
ryjna „Arka” przy ul. Grun-
waldzkiej 22.

Koty wolno żyjące powin-
ny być dostarczane do lecznicy 
przez ich opiekunów społecz-
nych, czyli tzw. karmicieli. 
Każda taka osoba jest proszo-
na o podpisanie oświadczenia, 
w którym zadeklaruje, że jest 
opiekunem bezdomnego zwie-

rzęcia. Lekarz może odmówić 
przeprowadzenia zabiegu, jeśli 
będą ku temu przeciwwskaza-
nia.

Na przeprowadzenie tej 
akcji z budżetu miasta prze-
znaczono 11 tys. złotych. 
W bieżącym roku w wyniku 
współpracy gminy z lecznicami 
oraz poprzez działania Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami, które otrzymuje na ten 
cel dotację z urzędu, zabiegom 
takim poddano ponad 160 ko-
tów żyjących na wolności.

Na Piekarach autobusy MPK jeżdżą inaczej
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje, że w związku z kolejnym etapem przebudowy 
ulicy Sikorskiego od wtorku (17 listopada) nastąpiła zmiana tras linii nr 2, 3, 6, 18, 23, 24, N2 oraz 
zmiana przystanków.

Poniżej prezentujemy 
wprowadzone zmiany.

Przystanek   Śląska   wy-
łączony z obsługi dla liniinr 
„2”   Przystanek zastępczy:   
Iwaszkiewicza-Sikorskiego 
– linia nr „2”;   Pętla dla linii 
nr „2” została przeniesiona ze 
Śląskiej na Iwaszkiewicza   – 
najbliższy przystanek Iwasz-
kiewicza-Sikorskiego (obok 
Szpitala Wojewódzkiego).

Od dnia   17.11.2015 
r.   do odwołania pasażerowie 
posiadający bilet okresowy na 
linię nr „2” mogą korzystać 
z przejazdu z przystanków 
Sikorskiego-Rondo Niepod-
ległości, Piłsudskiego-Ma-
zowiecka lub Piłsudskiego-
Grota Roweckiego do pętli 
Iwaszkiewicza (przesiadka na 

linię „2”) autobusami linii nr 
„3”, „6”, „15”, „16”, „18”, „23” i 
„28” z wyłączeniem kursów do 
Grzybian oraz powrotu z pętli 
Iwaszkiewicza do przystan-
ków w rejonie ulicy Śląskiej.

Przystanek   Sikorskie-
go-Rondo Niepodległości   
wyłączony z obsługi dla linii   
nr „2”; Przystanek zastępczy:   
Iwaszkiewicza-Sikorskiego – 
linia nr „2”.

Przystanek   Sikorskiego 
– Piłsudskiego   wyłączony z 
obsługi dla wszystkich linii; 
Przystanek zastępczy:   Piłsud-
skiego-Rondo Niepodległości 
– linia nr „3”, „6”, „18”, „23”,

Śląska - linia nr „3”,
Przystanek   Sikorskiego 

- Gałczyńskiego   wyłączony 
z obsługi dla wszystkich linii; 

Przystanek zastępczy:   Piłsud-
skiego-Grota Roweckiego – li-
nia nr „3”, „6”, „18”, „23”, „N2”,   
Iwaszkiewicza-Sikorskiego – 
linia nr „2”, „24”, „N2”.

Przystanek   Piłsudskiego 
– Rondo Niepodległości   wy-
łączony z obsługi dla linii   nr 
„24”; Przystanek zastępczy:   
Iwaszkiewicza- Sikorskiego – 
linia nr „24”.

Przystanek   Piłsudskiego
-Pruszyńskiego   wyłączony z 
obsługi dla linii   nr „24”; Przy-
stanek zastępczy:   Iwaszkie-
wicza -Szpital – linia nr „24”.

Przystanek   Iwaszkiewi-
cza – Wańkowicza   przenie-
siony ok. 100 m w kierunku 
pętli i wyłączony z obsługi dla 
linii   nr „23”; Przystanek za-
stępczy:   Piłsudskiego-Grota 

Roweckiego, Piłsudskiego- 
Sosnkowskiego.

Przystanek   Iwaszkiewi-
cza-Baczyńskiego   wyłączo-
ny z obsługi dla linii   nr „23” 
(kursy w kierunku Grzybian).   
Przystanek zastępczy:   Piłsud-
skiego- Sosnkowskiego.

Przystanek początkowy   
Iwaszkiewicza-Szpital   dla 
linii   nr „3”, „6”, „18”, „23”   zo-
stanie przeniesiony na drugą 
stronę ulicy. Przystanek za-
stępczy:   Iwaszkiewicza- Ba-
czyńskiego.

Przystanek początkowy   
Iwaszkiewicza-Baczyńskiego   
dla linii   nr „24” zostanie prze-
niesiony na drugą stronę ulicy. 
Przystanek zastępczy:  Iwasz-
kiewicza- Szpital.

Ćwierć wieku  
samorządnej Legnicy
Legniczanie uczcili 25-lecie odrodzenia się miejskiego samorządu. W mi-
nioną sobotę (14 listopada) spotkali się przedstawiciele wszystkich samo-
rządowych kadencji z lat 1990-2015. Przybyli radni, byli i obecny prezydent 
Legnicy oraz pracownicy instytucji samorządowych. Spotkanie po latach 
skłaniało do refleksji i wspomnień.

- To bogata historia każ-
dego z nas – samorządowców, 
współtworzących wczorajszy i 
dzisiejszy rozwój naszego miasta 
– mówił, witając gości, prezydent 
Tadeusz Krzakowski. – Przeszli-
śmy bardzo długą drogę. Kilka 
dat to nasze kroki milowe. Trud-
ne, ale i owocne. W 1993 roku 
miasto odzyskało suwerenność. 
W raz z wyjazdem armii Rosyj-
skiej staliśmy się gospodarzami 
miasta. Rok 1999 – to utrata 
statusu miasta wojewódzkiego. 
Długo musieliśmy pracować, 
by odbudować pozycję Legni-
cy i zapewnić jej dalszy rozwój. 
Rok 2004 to nowe szanse na 
modernizację i rozwój po wej-
ściu do Unii Europejskiej, które 
wykorzystaliśmy maksymalnie. 
Dzisiaj jesteśmy ośrodkiem go-
spodarczym, społecznym, kul-

turalnym i edukacyjnym, liczą-
cym się w skali regionu i kraju. 
Pracujemy solidnie, rzetelnie i 
odpowiedzialnie. Wiemy, skąd 
przyszliśmy i dokąd zmierzamy 
– dodał prezydent Krzakowski.

Zebrani chwilą ciszy uczcili 
pamięć 27 samorządowców, któ-
rzy już odeszli. Uczcili też ofiary 
piątkowych zamachów terrory-
stycznych w Paryżu, które, jak 
powiedział Tadeusz Krzakowski, 
były atakiem na demokrację i 
europejską cywilizację.

Były prezydent Legnicy Ta-
deusz Pokrywka, wspominając 
początki ustroju samorządo-
wego, mówił że samorządow-
cem pozostaje się na zawsze. 
Podkreślił, że z wielką radością 
powraca do Legnicy. Prezydent 
Franciszek Stasiak przypominał 
ogromne problemy związane z 

trudnym sąsiedztwem polsko
-radzieckim w Legnicy. O wiel-
kiej determinacji i woli zmian w 
czasach pionierskich opowiadał 
prezydent Edward Jaroszewicz. 
Wtedy brakowało wzorców i 
doświadczeń. - Wszystko two-
rzyliśmy od nowa – mówił. - A 
zadanie było wielkie: zagospo-
darować tysiące pojarowskich 
obiektów, scalić dwie Legnice w 
jeden spójny organizm. To udało 
się również dzięki kolegom z ko-
lejnych kadencji.

Spotkanie miało bardzo 
serdeczną i przyjazną atmosferę. 
Wszyscy otrzymali pamiątko-
we, symboliczne herby Legnicy. 
Obejrzano również film promo-
cyjny „Legnica – Smart City”. 
Ukazuje on miasto młode, dy-
namiczne, nowoczesne i ekolo-
giczne

KGHM pomoże  
Akademii Rycerskiej
Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski zawarł umowę z Fundacją KGHM 
Polska Miedź, na mocy której Fundacja przekazuje gminie darowiznę w 
wysokości 600 tys. złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i 
rewaloryzacji Akademii Rycerskiej.

To bardzo dobra wia-
domość, podobnie jak te 
dotyczące postępu prac re-
nowacyjnych w Akademii. 
Ostatnio wymalowane zo-
stało wnętrze wieży i klatki 
schodowej prowadzącej do 
Sali Królewskiej. Wcześniej 
u szczytu schodów zamon-
towano dekoracyjny kande-
labr, a w przedsionku sali 
zawisły 3 żyrandole. Warto 

wiedzieć, że wieża, wraz z tą 
reprezentacyjną salą, wybu-
dowana została w latach 20. 
minionego wieku.

Trwają również prace w 
położonej na parterze Aka-
demii sali maneżowej (ujeż-
dżalnia). Układany jest tzw. 
„ruszt” podłogowy, który 
przykryty zostanie dębo-
wym parkietem. Ten baro-
kowy obiekt wciąż odkrywa 

swe tajemnice. Po zdjęciu 
szeregu warstw farby od-
kryto dawne wymalowania 
pilastrów i zwieńczenia ko-
minka. Ujawniono też pia-
skowiec ukryty pod warstwą 
cementu. Obecnie projek-
tant ustala z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 
program prac renowacyj-
nych dotyczących właśnie 
kominka.



4 WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 19 listopada 2015

R
EK

LA
M

A
R

EK
LA

M
A

Szachy z arcymistrzami
Bardzo mocną obsadę będzie miał XXXI Międzynarodowy Turniej Szachowy 
o Puchar Wojewody Dolnośląskiego, który zostanie rozegrany w Legnicy w 
dniach 19-25 listopada. W zawodach wystartuje 10 zawodników z Białoru-
si, Niemiec, Czech i Polski, w tym 3 arcymistrzów.

Najwyższy ranking w 
turnieju mieć będzie zale-
dwie 17-letni zawodnik z 
Niemiec - arcymistrz Alek-
sander Donchenko. Mimo 
młodego wieku posiada 
ogromne umiejętności i z 
pewnością zawalczy o zwy-
cięstwo w turnieju.

Do walki zapewne włą-
czy się białoruski arcymistrz 
Kiril Stupak. Dwudziesto-
pięciolatek już trzykrotnie 
reprezentował swój kraj na 
olimpiadach szachowych.

Natomiast 22-letni 
Marcel Kanarek z Koszalina 
postara się zdobyć ostatnią 
normę brakującą do tytułu 
arcymistrza. Ma już w swo-
im dorobku srebrny medal 
Mistrzostwach Świata do 
lat 14 w 2007 roku oraz sre-
bro w Mistrzostwach Euro-
py do lat 18 w 2011 roku.

Barw Klubu Szachowe-
go Miedź Legnica bronić 
będą mistrzowie międzyna-

rodowi: Marcin Sieciecho-
wicz , Pavel Simacek oraz 
wychowanek Miedzi - Piotr 
Sabuk. Celem reprezen-
tantów legnickiej drużyny 
będzie walka o normy ar-
cymistrzowskie oraz normy 
mistrza międzynarodowe-
go, a także przygotowanie 
do przyszłorocznego startu 
w Ekstralidze. Będzie to 
najsilniejszy turniej w hi-
storii, co daje nadzieję na 
wiele interesujących partii.

Zawody będą roz-
grywane w Letia Busi-
ness Center, codziennie od 
godz.15.30.

Wstęp jest wolny.
Szczegóły turnieju, oraz 

transmisję online z rozgry-
wanych partii można obej-
rzeć na stronie: www.pu-
charwojewody.legnica.pl.

Źródło (tekst, zdjęcie): 
Klub Szachowy Miedź Legni-

ca/ Piotr Kowalak
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Stracili miliony przez urzędników
Po 7 latach sporu, przymuszony przez sąd prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprosił firmę 
ochroniarską YAX-Wleklik za bezprawne umieszczenie jej na "czarnej liście" przedsiębiorców. Przez 
feralny wykaz YAX-Wleklik tracił kontrakty i miliony złotych. Był zmuszony zwolnić stu pracowników. 
- Mam niedosyt, bo nikt z urzędników, którzy nas skrzywdzili, nie poniesie kary -mówi Arkadiusz 
Wleklik, pełnomocnik firmy.

W 2005 roku firma YAX
-Wleklik zawarła umowę, na 
całodobową ochronę obiektu 
Urzędu Skarbowego w Żaga-
niu. Współpraca przebiegała 
wzorcowo. Ale gdy w 2008 
roku rząd podniósł płacę mi-
nimalną, firma uznała, że inte-
res przestał jej się kalkulować i 
wystąpiła do naczelnika skar-
bówki o aneks uwzględniający 
podwyżkę wynagrodzeń. Za-
powiedziała, że w przypadku 
niepodpisania aneksu będzie 
musiała odejść i - żeby nie 
brnąć w koszty - wyznaczyła 
miesięczny termin wypowie-
dzenia. Z końcem grudnia 
2008 roku jednostronnie roz-
wiązała umowę. Ale Urząd 
Skarbowy w Żaganiu nie po-
godził się z tą decyzją i wy-
stąpił z pozwem o 7 tys. zł 
odszkodowania. W kwietniu 
2009 roku sąd ostatecznie 
przyznał skarbówce pieniądze, 
choć o wiele mniejsze (2 tys. 
zł). YAX-Wleklik nazajutrz po 
wyroku wpłacił całą należność. 
W Legnicy uznano sprawę za 
zamkniętą.

Tymczasem zerwaną umo-
wą zainteresował się Urząd 
Zamówień Publicznych, który 
zgodnie z nową Ustawą o za-
mówieniach publicznych od 
października 2008 roku był 
zobowiązany stworzyć wykaz 
nierzetelnych przedsiębiorców. 
Na "czarną listę" miały być 
wpisywane podmioty, które 
wyrządziły szkodę nienale-
życie wykonując (lub nie wy-
konując wcale) zamówienia. 
Wpis wykluczał je z udziału w 

przetargach.
Urząd Zamówień Publicz-

nych jako jedną z pierwszych 
na "czarnej liście" umieścił 
firmę YAX-Wleklik z Legni-
cy. Zrobił to, choć zakwestio-
nowana umowa na ochronę 
żagańskiej skarbówki została 
zawarta na trzy lata przed wej-
ściem w życie nowych prze-
pisów, a prawo nie powinno 
działać wstecz. Legnicka firma 
została publicznie napiętno-
wana jako niesolidny partner. 
Firma YAX-Wleklik bezsku-
tecznie próbowała wykazać 
prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych bezprawność ta-
kich działań. Słała pisma do 
premiera i do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. W końcu z 
pomocą kancelarii prawnej  
Mazurkiewicz Wesołowski 
Mazuro ze Szczecina skiero-
wała do sądu pozew o ochro-
nę dóbr osobistych. Wygrała 
w pierwszej instancji. Urząd 
Zamówień Publicznych się 
odwołał. W sierpniu sąd ape-
lacyjny podtrzymał korzystny 
dla legnickiego przedsiębiorcy 
wyrok a prezesowi Urzędu Za-
mówień Publicznych nakazał 

opublikowanie przeprosin.
Przeprosiny ukazały się na 

stronie internetowej UZP. Ale 
to musztarda po obiedzie. Jak 
podliczył Arkadiusz Wleklik, 
od umieszczenia na "czarnej 
liście" YAX-Wleklik został 
wykluczony z 20 przetargów, 
które powinien wygrać, bo 
złożył najlepszą ofertę. W ten 
sposób stracił ok. 4 miliony 
złotych. Ze względu na feralny 
wykaz, wielu przedsiębiorców, 
którzy do tej pory korzystali 
z legnickiej ochrony - m.in. 
Sąd Okręgowy w Legnicy oraz 
Urząd Skarbowy w Środzie 
Śląskiej - nie zaprosiły YAX
-Wleklik do składania ofert 
na kontynuowanie usług. Z 
zamieszania korzystała kon-
kurencja, podsyłając donosy. 
Przedstawiciele firmy musieli 
tłumaczyć się w prokuraturach 
rejonowych, które w trakcie 
sporu z UZP wszczynały po-
stępowania o składanie fał-
szywych oświadczeń. Spadły 
obroty i żeby utrzymać się na 
rynku, trzeba było w końcu 
zwolnić sto osób. Rozstawano 
się z nimi z żalem, bo wielu 
lojalnie przepracowało w YAX

-Wleklik po 10 lub więcej lat.
- Straciliśmy renomę. 

Zaczęto nas postrzegać jako 
nieuczciwego, nierzetelnego 
partnera - mówi Arkadiusz 
Wleklik.

Zła, które wyrządziło 
bezprawne wpisanie na "czar-
ną listę", nie da się napra-
wić przeprosinami, które za 
chwilę znikną ze strony UZP. 
YAX-Wleklik wystąpił do 
sądu o odszkodowanie i za-
dośćuczynienie. Do czasu roz-
strzygnięcia sprawy o ochronę 
dóbr osobistych, postępowa-
nie przeciwko Urzędowi Za-
mówień Publicznych zostało 
zawieszone. Teraz nie ma już 
żadnych przeszkód, aby je 
wznowić. Legnicka firma do-
maga się 10 milionów złotych.

Arkadusz Wleklik podkre-
śla, że nie było łatwo znaleźć 
prawników, gotowych pójść 
na bój z Urzędem Zamówień 
Publicznych. - Tym bardziej 
jesteśmy wdzięczni kancelarii 
prawnej pana Piotra Mazu-
ro, która uwierzyła w sukces 
i podjęła się bronić dobrego 
imienia naszej firmy - mówi 
Wleklik.
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Promocja NICOLE
Gabinet kosmetyczny Nicole serdecznie za-
prasza wszystkie Panie i Panów codziennie w 
godz. 9-18 i w soboty w godz. 9-14.30. Telefon 
602-467-604 oraz 76 852 47 43 

Gabinet kosmetyczny Ni-
cole od 20 lat współpracuje z 
tą renomowaną na światowym 
rynku kosmetycznym firmą 
Thalgo. Surowce do produkcji 
tych kosmetyków występują 
głównie w morzu bogatym w 
jod - pierwiastek prawie nie-
występujący na Dolnym Śląsku. 
Stąd problemy mieszkańców 
naszego regionu z chorobami 
tarczycy. Naturalny jod będący 
składnikiem kremów Thalgo w 
pewnym sensi e uzupełnia nie-
dobory tego pierwiastka - przez 
przenikanie skórno-naskórko-
we.  Proszę zatem o zapoznanie 
się z ofertą naszego Gabinetu 
- być może znajdą Państwo dla 
siebie coś atrakcyjnego. Propo-
nujemy:

• henna rzęs i brwi;
• zagęszczanie rzęs metodą 

1:1;
• makijaż okolicznościowy 

(w tym sesje z wizażystką);
• zamykanie naczynek; 
• usuwanie włókniaków;
• pielęgnację twarz szyi i 

dekoltu z wykorzysta-
niem najnowszej apa-
ratury kosmetycznej 
(ultradżwięki, kawitacja,  
         mikrodermabrazja, 
mezoterapia);

• klasyczne zabiegi oczysz-
czania twarzy, pleców; 

• zabiegi złuszczania naskór-
ka kwasami, biopilingiem;

• pojędrnianie i zagęszczanie 
skóry (mikroigłowa mezo-
terapia frakcyjna, mezote-
rapia igłowa);

• zabiegi poprawiające gę-
stość włosów na głowie 
(mezoterapia);

• zabiegi na ciało (masaż kla-
syczny);

• masaż relaksacyjny (kamie-
niami bazaltowymi, bańką 
chińską);

• zabiegi detoksykujące (aro-
materapia);

• refleksologia stóp - depila-
cja ciekłym woskiem

• depilacja twardym woskiem 
(bikini,twarz ,pachy);

• manicure klasyczny-ma-
nicure hybrydowy, franch 
manicure;

• żel ,akryl,zdobnictwo-spa 
dłoni i stóp-pedicure kla-
syczny;

• przebijanie uszu dzieciom;
• body piercing,
• porady kosmetyczne.

Polecamy szaroki wy-
bór kolczyków. Serdecz-
nie zapraszamy-gwarantu-
jemy wysoką jakość usług 
popartą 25 letnią tradycją.  
Teresa Rogińska-Szeliga - po-
lecam.

Sauna a uroda

Pobyt na saunie oczyszcza 
ciało i umysł, pozwala zregene-
rować siły i nabrać energii do 
działania. To miejsce, do którego 
nie dociera zgiełk wielkiego mia-
sta. Sauna została wynaleziona w 
Finlandii i szybko zdobyła popu-
larność na całym świecie. Fino-
wie twierdzą, że sauna oczyszcza 
umysł i ciało ze wszelkich złych 
mocy. Rzeczywiście, naukowcy 
również przyznają, że odwie-
dziny w saunie mają pozytywny 
wpływ na nasze zdrowie. Zyska 
na tym również nasza uroda…

Skóra człowieka ma działa-
nie podwójnego filtra: z jednej 
wydziela szkodliwe substancje, a 
z drugiej może, jak gąbka, wchła-
niać elementy zdrowotne. Skóra 
w saunie rozgrzana jest do tem-
peratury około 40 stopni Celsju-
sza, na skutek czego wydzielamy 
pot, który jest naturalną obroną 
organizmu przed przegrzaniem 
się. Wraz z potem organizm 
wydala toksyny oraz inne za-
nieczyszczenia skóry. Gruczoły 
łojowe w wyniku rozgrzania 

odblokowują się i dzięki temu 
organizm pozbywa się nadmia-
ru sebum, czyli łoju skórnego. 
Pot zawiera również sól, której w 
codziennej diecie stosujemy zbyt 
dużo. Sól odkłada się w tkankach 
i może być przyczyną wielu cho-
rób, jak również zatrzymuje wodę 
w organizmie co może być przy-
czyną „puchnięcia” na przykład 
nóg. Na skutek pocenia w saunie 
tracimy bardzo duże ilości soli. 
Dzięki wydalaniu podczas po-
cenia większych ilości substancji 
szkodliwych odciąża się również 
nerki. Jak to się dzieje? Za sprawą 
wyższych temperatur następuje 
radykalne pobudzenie ukrwie-
nia i układu krwionośnego, a 
wraz z nim mocne przepłukanie 
tkanek takich jak skóra oraz jej 
wewnętrzne warstwy, które zimą 
raczej nie są rozpieszczane. Gdy 
tylko zrobi się chłodniej, naczy-
nia krwionośne w skórze i war-
stwach podskórnych zwężają się, 
aby zapobiec utracie ciepła.

Źródło: uroda.pl

Zima każdemu może dać się we znaki. Niskie temperatury, 
krótkie dni, brak słońca, intensywna praca sprawiają, że 
jesteśmy zmęczone, tracimy odporność i szybciej łapiemy 
infekcje. Nasza skóra traci zdrowy wygląd, staje się szara i 
chropowata. Na te wszystkie dolegliwości jest jednak spo-
sób – sauna.
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pracy

•	badania uczniów szkół po-
nadpodstawowych, studen-
tów i doktorantów

•	badania pracowników nara-
żonych na promieniowanie 
jonizujące 

•	konsultacje lekarzy spe-
cjalistów (m.in. okulisty, 
neurologa, laryngologa, 
dermatologa)

•	badania laboratoryjne i dia-
gnostyczne (np. RTG, EKG, 
spirometria, audiogram)

•	udział lekarzy medycyny 
pracy w posiedzeniach za-
kładowych komisji BHP

•	przegląd stanowisk pracy 
przez lekarza i pielęgniarkę

•	szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej

PR ACOWNIA  
PSYCHOLOGICZNA
wykonuje badania psycholo-
giczne m.in. dla: 
•	kierowców i osób ubiegają-

cych się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami

•	kandydatów na instrukto-
rów i egzaminatorów nauki 
jazdy 

•	skierowanych przez policję 
za kierowanie pojazdem w 
stanie nietrzeźwości i po 
przekroczeniu 24 punktów 
karnych

•	osób ubiegających się lub 
posiadających pozwolenie 
na broń

•	operatorów wózków wi-
dłowych i transportowych, 
maszyn i urządzeń oraz 
sprzętu budowlanego

•	pracowników zatrudnionych 
na wysokości, na masztach, 
wieżach, wiaduktach i 
mostach,

•	kandydatów do objęcia 
urzędu sędziego, prokuratora 
i kuratora sądowego 

•	osób pracujących na sta-
nowiskach wymagających 
szczególnej sprawności 
psychofizycznej.

Badania wykonywane są w 
ciągu jednego dnia 
w godzinach 7.30 – 16.00

Szczegółowe informacje: tel. 
76 723 38 34, 43
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Centrum Medyczne w Legnicy
Zdrowe dziecko  
w okresie jesienno-zimowym

Trafiają do nich małe 
dzieci z bardzo niską od-
pornością, no bo skąd miał-
by ją mieć, kiedy do tej pory 
ich kontakty socjalne były 
niewielkie. Za to w żłobku 
czy przedszkolu dzieci jest 
dużo i każde coś „nowego” 
przynosi w swoim nosku. 
Kichając i kaszląc dzieciaki 
wymieniają się między sobą 
zarazkami i choroba goto-
wa. Stąd też okres jesienny 
i zimowy u takich malu-
chów to nawracające zaka-
żenia nosa i gardła, czasem 
oskrzeli, ucha środkowego 
a nawet płuc. Po każdej in-
fekcji katar i kaszel może 
trwać nawet 3-4 tygodnie. 
W tym czasie najczęściej 
dochodzi zakażenie kolej-
nym wirusem a katar, ka-
szel, gorączka powtarzają 
się od nowa. I tak często 
przez kilka miesięcy... 

Kiedy już dziecko za-
choruje nie należy podawać 
leków bez wcześniejszej 
konsultacji z lekarzem. Na 
początku najczęściej wy-
starczają syropy na kaszel, 
krople do nosa, płukanie 
nosa solą fizjologiczną lub 
wodą morską, leki prze-
ciwgorączkowe. W razie 
nasilenia objawów należy 
zgłosić się na kontrolną 
wizytę w poradni pedia-
trycznej. Zakażenia gór-
nych dróg oddechowych 
i oskrzeli nie wymagają 
leczenia antybiotykami. 

Zazwyczaj wystarcza kon-
tynuacja leczenia objawo-
wego. 

U części dzieci nawra-
cające infekcje górnych 
dróg oddechowych po-
wodują przerost migdałka 
gardłowego i migdałków 
podniebiennych, co sprzy-
ja kolejnym zakażeniom. 
Nawracające zapalenia 
oskrzeli mogą doprowadzić 
do rozwinięcia się astmy 
oskrzelowej.

Co zrobić żeby dziecko 

nie chorowało? 
Przede wszystkim nale-

ży je hartować! Niezależnie 
od pogody zalecany jest co-
dzienny chociaż 30-minu-
towy spacer. Odpowiednia 
dieta zawierająca warzywa, 
owoce, ryby, mięso i pro-
dukty mleczne w postaci 
pięciu lekkostrawnych po-
siłków jest bardzo ważna. 
Nie należy przegrzewać 
dziecka, temperatura w 
mieszkaniu nie powinna 
przekraczać 21 stopni Cel-
sjusza. Dziecko powinno 
być ubierane odpowiednio 
do warunków otoczenia. 
Zależnie od wieku dziec-
ka wskazany jest sen w 
wywietrzonym, cichym, 
zaciemnionym pomiesz-
czeniu, trwający od 9 do 12 
godzin. Szczególnie ważne 
jest unikanie palenia ty-
toniu w domu, w którym 
przebywają dzieci. Zaleca 
się również wykonywanie 
szczepienia według obo-
wiązującego Kalendarza 
szczepień. Dodatkowo war-
to zaszczepić dziecko prze-
ciw grypie, pneumokokom i 
meningokokom oraz ospie 
wietrznej. Wszystkie dzie-
ci uczęszczające do żłobka 

mają prawo zaszczepić się 
nieodpłatnie szczepionką 
przeciw ospie wietrznej. W 
działaniach profilaktycz-
nych ważne jest również 
podawanie witaminy D3 w 
postaci preparatów farma-
ceutycznych lub tranu. 

Szczególną rolę w pro-
filaktyce i leczeniu infekcji 
górnych dróg oddechowych 
u dzieci odgrywa lekarz 
pediatra. Wszystkich ro-
dziców, którym zależy na 
zapewnieniu swoim pocie-
chom najwyższego stan-
dardu opieki lekarskiej i 
pielęgniarskiej, zapraszamy 
do Poradni Dziecięcej Cen-
trum Medycznego w Le-
gnicy. Tutaj leczenie i dia-
gnostyka małych pacjentów 
przebiega w bajkowym oto-
czeniu i miłej atmosferze. 

Szczegółowych in-
formacji, jak skorzystać z 
usług CM, udzielą pracow-
nicy Rejestracji pod nu-
merem telefonu 76 723 38 
20, 21 lub bezpośrednio w 
Przychodni, przy ul. Liba-
na 7 bud. A.

lek. Zofia Stempak-Pyrkosz
       specjalista pediatrii

Przed nami okres zwiększonej zachorowalności na infekcje górnych dróg oddechowych. Żłobki, 
przedszkola, szkoły to miejsca kontaktu z masą wirusów. 
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Pasowani i szczęśliwi
Raz do roku Renata Bochnak, dyrektor legnickiego przedszkola Hobbit 
sięga po specjalną kredkę, która przemienia maluchy w dzielne i twórcze 
przedszkolaki. 6 listopada dotknęła nią ramion kolejnych trzylatków. 

Dla pięćdziesięciorga dzieci 
z najmłodszych w Hobbicie grup 
Misie i Smerfy to symboliczny 
początek wielkiej przygody, pod-
czas której – jak ich starsi kole-
dzy – nauczą się wspólnie bawić 
i pracować. „Kto jest beksą i ma-
zgajem,/ ten się do nas nie nada-
je,/ niechaj w domu siedzi sam” - 
śpiewały z dumą, w oczekiwaniu 
na ceremoniał pasowania.

Jak mówi pani Sandra, jedna 
z opiekunek maluchów, dzieci 
długo przygotowywały się do tej 
chwili. Ćwiczyły wiersze i pio-

senki na swój pierwszy wspólny 
występ przed rodzicami oraz ro-
dzeństwem. Choć podczas prób 
niektórych zjadała trema, na sce-
nie potrafiły się zmobilizować, 
jakby obecność bliskich dodała 
im odwagi i pewności siebie. Pre-
zentacja wypadła idealnie. Nikt 
nie mógł mieć wątpliwości, że z 
tych trzylatków będą fantastycz-
ne przedszkolaki.

Przed panią dyrektor Misie i 
Smerfy złożyły rymowaną przy-
sięgę, że zamierzają się budzić z 
uśmiechem, nie płakać, szano-

wać zabawki, dbać o porządek, 
grzecznie się bawić ”i nie sikać w 
galoty, bo z tym dużo roboty”. Na 
pamiątkę pasowania dostały dy-
plomy i upominki, a potem wraz 
z gośćmi udały się na wspólny 
poczęstunek.

Przedszkole Niepubliczne 
Hobbit wraz z Akademią Ma-
lucha oferuje, poza ciepłą atmos-
fera i bezpieczeństwem, profe-
sjonalną opiekę nad dziećmi od 
20 miesiąca do 6 roku życia. To 
miejsce, do którego wraca się z 
przyjemnością. 

W Chrześcijańskim Przed-
szkolu „Gedeon” w Legnicy za-
istniało porozumienie między 
dwoma środowiskami wycho-
wawczymi: domem rodzinnym 
a przedszkolem w sprawie na-
uki pływania dzieci. Kolejny rok 
współpracy „Gedeona” z legnic-
ką szkołą pływania „Kropelka” 
zaowocował dwunastoosobową 
grupą uczniów systematycznie 
korzystających z cotygodnio-
wych zajeć na basenie. 

Nauka pływania odbywa 
się w godzinach pracy przed-
szkola. Nauczyciele organizują 
i bezpośrednio nadzorują zda-
rzenia towarzyszące zajęciom 
na pływalni. Tworzą atmos-
ferę emocjonalną pozwalającą 
grupie ożywionych, pełnych 
entuzjazmu dzieci rozwijać 
ich zdolności i umiejętności. 
Dzieci przebywając w basenie 
z instruktorem oraz kolegami 
oswajają się z wodą, uczą się 
nowych ruchów przez naśla-
dowanie, nabywają pewności 
siebie, uczą się bezpiecznych 
zachowań, rozwijają ogólną 
sprawność ruchową, poznają 

mozliwości i potrzeby własne-
go ciała, zaczynają rozumieć 
wpływ pływania na kształtowa-
nie prawidłowej sylwestki oraz 
na wzmocnienie odporności 
organizmu. 

Wspólne zabawy w wodzie 
sprawiają dzieciom wiele radości 
i doskonale integrują grupę. Już 
po kilku zajęciach rodzice mogę 
z zadowoleniem obserwować 
skuteczność utrwalonych ćwi-
czeń i zachowań. Nauczyciele 
i instruktorzy współdziałają w 

znalezieniu sposobów pracy z 
każdym dzieckiem adekwatnie 
do jego autentycznych potrzeb 
i możliwości. Uśmiech doro-
słych i motywowanie dzieci do 
wytrwałości przez pozytywne 
wzmacnianie stanowią istotną 
cegiełkę u podstaw osobowości 
przyszłych mechaników, in-
żynierów, lekarzy, artystów... , 
którzy potrafią aktywnie odpo-
czywać pływając.

Elżbieta  
Dąbrowska-Karmelita

PRZEDSZKOLAKI PŁYWAJĄ

Chrześcijańskie Przedszkole GEDEON
ul. Wielogórska 41; 59-220 Legnica

telefon kontaktowy 508-156-792 lub 76 852 48 81
www.przedszkolegedeon.pl

Jedną z najczęściej proponowanych przedszkolakom form aktywności są zabawy 
ruchowe i ćwiczenia fizyczne z przyborami lub bez ich użycia. 

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

Dziecko w wirtualnym świecie
Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez udziału nowoczesnych technologii. Internet jest wszechobecny i każdy może mieć do niego dostęp, także 
dzieci. Ważne jednak, aby nasze pociechy poznały zalety korzystania z tego źródła informacji w sposób właściwy.

Nauka dzieci umie-
jętnego wykorzystania 
Internetu do celów edu-
kacyjnych i rozrywko-
wych należy do rodziców 
i nauczycieli. W tym celu 
możemy zastosować różne 
sposoby oswajania naszych 
maluchów z odpowiednim 
posługiwaniem się kom-
puterem i Internetem. Co 
zrobić by zmniejszyć ryzy-
ko zagrożeń występujących 
w wirtualnym świecie?

Nie możemy zapomi-
nać, że przed użytkowa-
niem i pracą z komputerem 
należy z dzieckiem omówić 
zasady jakich będziemy 
przestrzegać. Czas jaki 
spędzimy przed monito-
rem najlepiej ustalić przed 
rozpoczęciem korzystania 
z Internetu. – Konsekwen-
cja to magiczny klucz w 
korzystaniu z komputera. 
Ustalenie wspólnych i ak-

ceptowalnych przez obie 
strony zasad gwarantuje 
odpowiedzialne zachowa-
nie dziecka. Będzie ono 
wiedziało, że przekro-
czenie określonego czasu 
skutkuje karą na przykład 
w postaci zakazu korzysta-
nia z komputera Właściwe 
objaśnienie – najlepiej po-
przez zabawę – funkcjono-
wania wirtualnego świata, 
pokaże oraz nauczy naszą 
pociechę samodzielności 
i odpowiedzialności przy 
korzystaniu z komputera.

Sieć internetowa to naj-
szybszy sposób na znale-
zienie potrzebnych wiado-
mości. Oczywiście pewien 
obszar wirtualnej sfery 
może budzić nasze wątpli-
wości oraz kontrowersje. 
– Zagrożenia wypływa-
jące z Internetu mogą źle 
wpływać na rozwój psy-
chiczny dzieci, szczególnie 

gdy przesiadują one przed 
monitorem wiele godzin 
i zatracając się w świecie 
wirtualnym. Wielkie szko-
dy w rozwoju mogą też 
wywołać treści absolutnie 
niedostosowane dla dzieci, 
np. pornografia oraz gry 
wyzwalające zachowania 
agresywne. Jako rodzice 
możemy mieć na to wpływ 
wykorzystując m.in. bloka-
dy internetowe.

Warto pamiętać, że 
Internet może tez speł-
niać funkcje dydaktyczne. 
Poprzez ćwiczenia, które 
są dostosowane do wieku 
dziecka możemy pomóc 
mu w rozwijaniu logiczne-
go myślenia, refleksu i spo-
strzegawczości. Dziecko 
może uczyć się liter, cyfr, 
kolorów, czytania, liczenia, 
a nawet języka obcego.

Źródło: newseria.pl
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Realna szansa na kopalnię
Ogłaszając zysk spółki za III kwartał 2015 roku, KGHM podkreślił dobre wyniki badania złóż w Synklinie Grodzieckiej, na terenie tzw. Starego Zagłębia Miedziowego. 
Wskazują one na na realną szansę realizacji w tym rejonie projektu górniczego, jednak przy założeniu obniżenia podatku od wydobycia niektórych kopalin, zastoso-
wania nowoczesnych technologii oraz odpowiedniego poziomu cen miedzi.

Wzrost produkcji miedzi 
ekwiwalentnej o 12 proc. w rela-
cji do 3 kwartałów 2014 roku jest 
rezultatem wyników produkcyj-
nych osiągniętych   w KGHM 
Polska Miedź S.A., KGHM In-
ternational i Sierra Gorda.

W KGHM Polska Miedź 
S.A. nastąpiło zwiększenie pro-
dukcji   miedzi oraz złota, nie-
co niższa była produkcja srebra  
- informuje  Herbert Wirth, 
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.  -  W KGHM In-
ternational wzrost związany jest 
z wyższymi wynikami produk-
cyjnymi w kopalni Robinson, 
zarówno w zakresie miedzi, jak i 
metali szlachetnych. To rezultat 
poprawy wydajności i doskona-
lenia technologii wzbogacania 
rud a także eksploatacji rudy o 
wyższej zawartości metali. Sierra 
Gorda konsekwentnie z kwartału 
na kwartał zwiększa wolumeny 
produkcji zarówno miedzi jak i 
molibdenu.

Koszt   C1 Grupy Kapitało-
wej po 9 miesiącach br. jest niższy 
o 16 procent rok do roku, głównie 

w związku ze zmianą czynników 
zewnętrznych. Jednak również 
w   warunkach notowań i kursów 
z analogicznego okresu 2014 r., 
koszt C1 jest niższy o 7 procent. 
To efekt konsekwentnej realizacji 
programu obniżki kosztów w ca-
łej Grupie Kapitałowej.

EBITDA Grupy KGHM 
osiągnęła poziom 3 mld 722 mln 
PLN. Skonsolidowany zysk netto 
Grupy wyniósł 1  mld 228 mln 
PLN.    

- Wpływ na poziom wyni-
ku netto w KGHM Internatio-
nal miała wysokość amortyzacji, 
która wzrosła o 287 mln złotych, 
głównie z tytułu wyższej pro-
dukcji w kopalni Robinson oraz 
nakładów związanych z udostęp-
nianiem obszarów wydobyw-
czych podlegających rozliczeniu 
w czasie, a także jednorazowa 
wypłata premii, w wysokości 72 
mln złotych, związana z wcze-
śniejszym wykupem obligacji 
przez KGHM  – wyjaśnia    Jaro-
sław Romanowski, I wiceprezes 
zarządu ds. finansów. –  Z kolei 
na wyniki Sierra Gorda istotny 

wpływ miał spadek notowań me-
tali – miedzi o 18 procent, srebra 
o 17 procent, a molibdenu aż o 
41 procent w stosunku do analo-
gicznego okresu roku 2014. Trze-
ba również pamiętać o tym, że 
kopalnia jest w fazie rozruchu, co 
zawsze generuje wyższe koszty.

Kopalnia Sierra Gorda kon-
sekwentnie realizuje plan docho-
dzenia do pełnych mocy przero-
bowych.

-Produkcja miedzi w kon-
centracie w pierwszych dzie-
więciu miesiącach 2015 roku 
wyniosła około 60 tys. ton, a 
molibdenu ponad 8 mln funtów. 
Zgodnie z planem realizowano 
podstawowe prace inżynieryjne 
(Basic Engineering) dla II Fazy 
projektu, które zakończą się w I 
kwartale 2016 r.  - mówi  Maciej 
Ściążko, dyrektor kopalni Sierra 
Gorda. .Jednocześnie wdrażamy 
agresywny plan oszczędnościo-
wy, dzięki któremu planujemy w 
przyszłym roku uzyskać istotne 
zmniejszenie kontrolowalnych 
kosztów operacyjnych.

W ramach projektu Victoria 

realizowane są prace związane z 
zapewnieniem dostępu do ener-
gii elektrycznej i gazu ziemnego.

Polsko-kanadyjski zespół 
projektowy finalizuje prace przy 
dokumentacji technicznej. Ich 
zakończenie planowane jest na 
grudzień bieżącego roku. Zespół   
prowadzi intensywne prace nad 
optymalizacją projektu. Wpły-
nęło ponad 50 różnego rodzaju 
inicjatyw, których zastosowanie 
może przynieść efekt w postaci 
znaczącego zmniejszenia kosz-
tów realizacji projektu – tłumaczy 
Maciej Koński, dyrektor naczelny 
Centrum Analiz Strategicznych i 
Bazy Zasobowej. – Jednocześnie 
prowadzone są prace eksploracyj-
ne, których celem jest dokumen-
tacja dodatkowych stref minera-
lizacji.

KGHM Ajax Mining Inc. w 
dniu 10 września 2015 r. złożył 
wniosek o uzyskanie pozwolenia 
środowiskowego na budowę od-
krywkowej kopalni miedzi i złota 
Ajax.

W trzecim kwartale finali-
zowano podstawowe prace in-

żynieryjne. Wykonano ponad 
800 rysunków technicznych oraz 
sporządzono szczegółowy model 
techniczny kopalni.

Zysk netto KGHM Pol-
ska Miedź S.A. po 9 miesiącach 
2015 roku wyniósł 1 mld 675 
mln PLN. Wpływ na ten wynik 
miały między innymi   dokona-
nie odpisów z tytułu utraty war-
tości aktywów w kwocie 194 mln 
PLN (w tym głównie z tytułu 
utraty wartości akcji Tauron Pol-
ska Energia S.A.) w III kwartale 
br., a także wyższy o 72 mln PLN 
poziom podatku dochodowego 
wynikający głównie z wprowa-
dzonego w 2015 roku podatku 
od zagranicznych spółek kontro-
lowanych.   EBITDA wrosła o 4 
procent w relacji do 3 kwartałów 
2014, i wyniosła 3 mld 252 mln 
PLN. Wzrost ten wynika przede 
wszystkim z obniżenia kosztów 
produkcji miedzi.

Pomyślnie przebiegają prace 
dotyczące strategicznych projek-
tów w Polsce   – Głogowa Głębo-
kiego Przemysłowego i Projektu 
Modernizacji Pirometalurgii. 

Szyb wentylacyjny GG1 do koń-
ca września osiągnął poziom 641 
metrów (docelowa całkowita głę-
bokość szybu – 1 340 m o śred-
nicy 7,5 m). Wykonano   ponad 
68 km wyrobisk chodnikowych 
wraz z zabudową niezbędnej in-
frastruktury technicznej. Trwają 
prace budowlano-montażowe 
w obrębie głównych elementów 
technologicznych modernizowa-
nego ciągu pieca zawiesinowego 
w Hucie Miedzi Głogów. Uru-
chomienie instalacji  planowane 
jest na IV kwartał 2016 r.

Wyniki prac eksploracyjnych 
na terenie Synkliny Grodziec-
kiej (Stare Zagłębie Miedziowe) 
wskazują na realną szansę reali-
zacji w tym rejonie projektu gór-
niczego, jednak przy założeniu 
zmniejszenia obciążeń wynika-
jących z podatku od wydobycia 
niektórych kopalin i zastosowa-
nia nowoczesnych technologii 
oraz odpowiedniego poziomu 
cen miedzi.

Departament Komunikacji i 
CSR KGHM Polska Miedź  
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SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

 
 

Lubin: ul. Chrobrego 1B
tel 76 759 20 88

KREDYT
Zamień stary

na tańszy!

2,9 %od

mała rataODDŁUŻAMY!
Pieniądze na spłatę

komornika

 NOWE BANKI!

bez BIK

OBNIŻYMY TWOJE RATY!
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.12.2015 r. odbędą 
się rokowania na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  położo-

nego  w Legnicy przy  ul. Złotoryjskiej 98 

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.12.2015 r. odbędą 
się rokowania na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  położo-

nego  w Legnicy przy  ul. Chłapowskiego 25. 

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.

Rokowania odbędą  się 21.12.2015 r. o godz.10.30 w Urzędzie Miasta 
Legnicy, pl. Słowiański 8 pokój 318.

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowa-
nie wieczyste.

Rokowania odbędą  się 21.12.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Mia-
sta Legnicy, pl. Słowiański  8 pokój  318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami – Agnieszka Romanowska, tel. 
767212-303, pokój 312, oraz organizacji rokowań - Wioletta Mazur, 

tel.767212-310, pokój 318. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.
legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, pl. Słowiański 8.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Barbara Kunicka-Repelow-
ska, tel. 767212-303, pokój 312, oraz organizacji rokowań - Wioletta 
Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Pełne ogłoszenie zamieszczono 

na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszo-
no na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, pl. Słowiański 8.

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. Złotoryj-
ska 98-98 of, 
KW LE1L/00073296/9
Budynek  5 – kondy-
gnacyjny, uzbrojony 
w sieć gazową, wod
-kan.,energetyczną,

Legnica  ul. Chłapow-
skiego 25 , 
KW LE1L/00061831/5
Budynek mieszkalny 
5 – kondygnacyjny, 
uzbrojony w sieć 
gazową, wod-kan.,e-
nergetyczną,

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

Działka nr 245/1 o 
pow. 289 m²
obręb Bartniki, lokal 
mieszkalny nr 2 poło-
żony na parterze, pow. 
59,00 m2 i 4,70  m2

Trzy pokoje, 
dwie kuchnie, 
korytarz, 
przedpokój, 
wc, 2 piwnice 
nr  0/10 
i nr 0/11

2 pokoje, 
przedpokój, 
kuchnia, piw-
nica nr 0/2

147.000,00 zł

(24.000,00 zł)

15.000,00 zł

127.000,00 zł

(14.000,00 zł)

13.000,00 zł

Dla Czytelników 24 Tygodnika Legnica-Lubin i portalu 24Legnica.pl Teatr Modrzejewskiej ufundował jedno podwójne zaproszenie na specjalne, galowe 
przedstawienie „Cara Samozwańca” w reżyserii Jacka Głomba. (28 listopada, godz. 19, Scena na Nowym Świecie). Prosimy o błyskawiczną reakcję i mejle z 
tytułem „Car” na adres konkursy@24legnica.pl O zdobyciu zaproszenia szczęśliwca poinformujemy drogą mejlową, ale numer telefonu w treści mejla ułatwi 
nam kontakt.

BILETY 18/29 zł. INFORMACJE I REZERWACJA: tel. 76 72 33 505 //bilety@teatr.legnica.pl 
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-16 w Teatrze Modrzejewskiej,  Rynek 39, oraz na godzinę przed spekta-
klem w miejscu jego grania. 

„Car Samozwaniec” na galowo
W sobotę 28 listopada na antenie TVP Kultura ogłoszone zostaną wyniki Konkursu na Inscenizację 
Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Tego dnia na legnickiej Scenie na Nowym Świe-
cie wystawiony zostanie uczestniczący w konkursie dramat Adolfa Nowaczyńskiego „Car Samozwa-
niec, czyli polskie na Moskwie gody” w reżyserii Jacka Głomba. Galowy wieczór teatralny rozpocznie 
się o godz. 19.00.

Tego samego dnia i równo-
cześnie w 31 polskich miastach 
wystawione zostaną wszystkie 
83 spektakle biorące udział w 
konkursie organizowanym przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz In-
stytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego. Finał „Klasyki 
Żywej” będzie symbolicznym 
zwieńczeniem obchodów jubile-
uszu 250-lecia teatru publiczne-
go w Polsce.

Punktualnie o godz. 19.00 na 
antenie TVP Kultura rozpocznie 
się bezpośrednia transmisja z 
uroczystości ogłoszenia wyni-
ków konkursu, którą poprowa-
dzi wybitny polski aktor Janusz 
Gajos. W programie obejrzymy 
wstawki filmowe z wybranych 
polskich teatrów uczestniczących 
w konkursowej rywalizacji, w 
tym także materiał zrealizowany 
na legnickiej Scenie na Nowym 
Świecie.

Jury w składzie: Beata Gu-
czalska, Tomasz Kubikowski, 
Artur Daniel Liskowacki, Jacek 
Sieradzki (przewodniczący), 
Małgorzata Sikorska-Miszczuk 
i Wanda Świątkowska przyzna 
zespołowe nagrody pieniężne, w 
tym Nagrodę Główną im. Woj-
ciecha Bogusławskiego, z prze-
znaczeniem na realizację wybra-
nej przez nagrodzonego pozycji 
repertuarowej do końca sezonu 
2016/201, nagrody indywidualne 
i wyróżnienia w wybranych kate-
goriach sztuki teatru (reżyseria, 
aktorstwo, scenografia, muzyka i 
inne) oraz nagrodę specjalną im. 
Stanisława Hebanowskiego za 
najciekawsze odkrycie repertu-
arowe.

Publiczność uczestnicząca 
w legnickiej gali teatralnej obej-
rzy tę uroczystość na ekranie 
bezpośrednio przed prezentacją 
przedstawienia opatrzonego nie-
pokojącymi dźwiękami grającego 
na żywo wrocławskiego kwartetu 
Kormorany. Niemal zapomniany 
„Car Samozwaniec, czyli pol-
skie na Moskwie gody” Adolfa 
Nowaczyńskiego w zgrabnej i 
dynamicznej adaptacji Roberta 
Urbańskiego to ociekający krwią 
dwugodzinny polityczny thriller, 
mocna rzecz o bebechach polity-
ki równie brutalnej i bezwzględ-
nej dziś, jak i w początkach XVII 
wieku, z których czerpie scena-

riuszową historię.
Wygrzebany z teatralnego 

lamusa dramat o pierwszej dy-
mitriadzie, gdy polska magna-
teria wykorzystała polityczny 
zamęt i słabość Rosji do zbrojnej 
interwencji, aby - po śmierci cara 
Borysa Godunowa - osadzić na 
moskiewskim tronie wychowa-
nego na polskim dworze mło-
dzieńca podającego się za syna 
Iwana Groźnego, to rzecz o star-
ciu cywilizacji i kulisach samej 
polityki, której domeną są intry-
gi, spiski, zdrada, podstęp, żądza 
władzy i chciwość.  Wszyscy w 
tej opowieści solidnie i równo 
dostają po łbie – zarówno napę-
dzani żądzą wojennych łupów 
polscy okupanci Kremla, którzy z 
poczuciem wyższości pogardzają 
jego gospodarzami, jak i odrzu-
cający modernizacyjną szansę, 
wiernopoddańczy i nawykli do 
absolutyzmu spod buta i knuta 
oraz pogrążeni w morderczych 
spiskach rosyjscy magnaci.

Legnicka inscenizacja do-
wodzi niezbicie, że polityka to 
bezwzględna gra i krwawa rzeź-
nia, w której wszystkie chwyty są 
dozwolone, utrata szans ma fatal-
ne skutki, a doznane rany mogą

krwawić przez stulecia.
„W polityce nie ma wyczynu, 

lecz interes i rachunki zysków 
i strat. Nie działają żadne zasa-
dy poza cynizmem, chciwością, 
zemstą, autorytaryzmem i ego-
izmem. Komunikacja między 

kulturami jest fikcją marzycieli. 
Dominuje ksenofobia, pogarda, 
religijna histeria, strach” (Leszek 
Pułka, Teatralny.pl).

„Wyszła z tego podwórkowa 
awantura z dwiema bandami ob-
wiesi ubiegających się o względy 
króla dzielnicy. Z czego banda 
polska była honorna, patetyczna, 
zakochana po głupotę w ułań-
skiej fantazji i pogardliwa wobec 
tubylców, ci zaś, z kniaziem Szuj-
skim w kapitalnej kreacji Pawła 
Wolaka, okazywali się uniżeni, 
pokorni, bili czołem o ziemię – i 
triumfowali z całą brutalnością, 
na jaką stać zwycięzców. Niech 
ktoś powie, że i tego schematu 
nie ćwiczymy w wiadomościach 
na co dzień” ( Jacek Sieradzki, 
Zwierciadło).

„Choć ekipa Modrzejew-
skiej opowiada historię sprzed 
4 wieków, obraz współczesnego 
Kremla, cynicznie depczącego 
prawa człowieka i ignorującego 
głos międzynarodowej społecz-
ności, niepokojąco dobrze wpisu-
je się w tę metaforę. Aktualne są 
nawet intencje Dymitra: wszak 
tak jak unijni politycy chciałby 
cywilizować Rosję, zaszczepiać 
jej europejskie standardy i „swo-
body”. I tak samo jak liberalny 
Zachód lekceważy odmienność 
tego kraju, jego tradycję, kulturę, 
religię, mentalność mieszkańców, 
etc. Jeśli polityczna diagnoza 
Jacka Głomba jest słuszna, to 
w ostatnim akcie powinniśmy 

spodziewać się katastrofy” (Piotr 
Kanikowski, 24legnica.pl).

Legnicka inscenizacja zre-
alizowana została dzięki dotacji 
MKiDN (83 tys. zł) w ramach 
Konkursu na Inscenizację Daw-
nych Dzieł Literatury Polskiej 
"Klasyka Żywa", który zorga-
nizowany został dla uczczenia 
przypadającego w 2015 roku 
jubileuszu 250-lecia teatru pu-
blicznego w Polsce. Wkład wła-
sny i wsparcie dla tego ministe-
rialnego grantu zapewnił Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego (62 tys. zł). Pre-
miera spektaklu ze scenografią 
Małgorzaty Bulandy, muzyką 
Kormoranów i ruchem scenicz-
nym Witolda Jurewicza odbyła 
się 30 sierpnia br.

W przedstawieniu grają: 
Magda Drab, Gabriela Fabian, 
Anita Poddębniak, Magda Skiba, 
Małgorzata Urbańska, Bartosz 
Bulanda, Rafał Cieluch, Bogdan 
Grzeszczak, Robert Gulaczyk, 
Mateusz Krzyk, Paweł Palcat, 
Albert Pyśk, Paweł Wolak oraz 
gościnnie Małgorzata Patryn, 
Filip Gurłacz, Hubert Kułacz i 
Bartosz Turzyński.

Galowy spektakl na Scenie 
na Nowym Świecie w sobotę 28 
listopada o godz. 19.00. Bilet 29 
zł (ulgowy 18 zł).

Grzegorz Żurawiński/ @kt Gaze-
ta Teatralna

FOT. KAROL BUDREWICZ



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. Jednocze-
śnie zniwelowana zostanie jedna 
z głównych barier w dostępie do 
kina, jaką jest wysoka cena bile-
tów.
BYĆ JAK KAZIMIERZ DEYNA
Komedia / Obyczajowy, Czas 
trwania: 95 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: Polska [2012], Premiera: 
01.03.2013 (Polska)
Opis filmu : 
Historia Kazika, który rodzi się w 
dniu, w którym Kazimierz Deyna 
strzela gola w meczu Polska vs. 
Portugalia, dając tym samym 
awans polskiej drużynie do fina-
łów Mistrzostw Świata w Argenty-
nie w roku 1978. Marzeniem ojca 
chłopaka jest by ten został rów-
nie słynnym piłkarzem, co jego 
legendarny imiennik.
GODZ. 18:00*
* seans odbędzie się 26.11.2015r.
FILMOWE PORANKI
Cykl Filmowych Poranków ze 
Scooby-Doo odbywa 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 towarzy-
stwie opiekunów. Każde spotka-
nie rozpoczynają kilkunastomi-
nutowe konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami.
SCOOBY – DOO ! MEKSYKAŃ-
SKI POTWÓR
Projekcję filmów z serii Scooby
-Doo! poprzedzają atrakcje w ho-
lach kin oraz konkursy i zabawy 
na sali kinowej…..niezmiennie z 
dreszczykiem pozytywnych emo-
cji!
GODZ . 10:30*
* seans odbędzie się 22.11.2015r. 
NOCNE MARATONY FILMOWE
Nocne Maratony Filmowe to nie 
tylko okazja do „nieprzespanej” 
nocy i sale kinowe oddane do 
dyspozycji „nocnych marków”. To 
przede wszystkim doskonały mo-
ment na przeżycie kilku godzin 
w niepowtarzalnym klimacie, jaki 
stworzyć potrafią filmy grane je-
den za drugim.
MARATON IGRZYSK ŚMIERCI
• Igrzyska Śmierci
• Igrzyska Śmierci: W pierścieniu 
ognia
• Igrzyska Śmierci: Kosogłos cz.1
• Igrzyska Śmierci: Kosogłos cz.2 
(Premierowo)
GODZ. 22:30 – 08:24 *
*seans odbędzie się : 
20.11.2015r. 

PREMIERY:
IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSO-
GŁOS. CZĘŚĆ 2 – NAPISY 2D
Akcja / Przygodowy, Czas trwa-
nia: 137 min., Od lat: 12, Pro-
dukcja: USA [2015], Premiera: 
20.11.2015 (Polska)
Opis filmu:
Katniss Everdeen i przywódcy 
Dystryktu 13 rozpoczynają wielką 
ofensywą przeciwko Kapitolowi. 
Walka toczy się już nie tylko o 
przetrwanie, ale o przyszłość ca-
łego narodu. Katniss wspierana 
przez Gale’a (Liam Hemsworth), 
Finnicka (Sam Claflin) oraz Peetę 
(Josh Hutcherson) planuje za-
mach na Prezydenta Snowa (Do-
nald Sutherland). Bezwzględni 
wrogowie i moralne wybory, przed 
którymi stanie Katniss, będą dla 
niej większym wyzwaniem niż co-
kolwiek, co awcześniej przeżyła 
na arenach Głodowych Igrzysk.
GODZ. 10:15*, 11;30*,  13:00*, 
16:15**, 16:45*,19:00**, 19:30*
*seans nie odbędzie się 
20.11.2015r.
**seans odbędzie się 20.11.2015r.
IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSO-
GŁOS. CZĘŚĆ 2 – NAPISY 3D
Akcja / Przygodowy, Czas trwa-
nia: 137 min., Od lat: 12, Pro-
dukcja: USA [2015], Premiera: 
20.11.2015 (Polska)
Opis filmu:
Katniss Everdeen i przywódcy 
Dystryktu 13 rozpoczynają wielką 
ofensywą przeciwko Kapitolowi. 
Walka toczy się już nie tylko o 
przetrwanie, ale o przyszłość ca-
łego narodu. Katniss wspierana 
przez Gale’a (Liam Hemsworth), 
Finnicka (Sam Claflin) oraz Pe-
etę (Josh Hutcherson) planuje 
zamach na Prezydenta Snowa 
(Donald Sutherland). Bezwzględ-
ni wrogowie i moralne wybory, 
przed którymi stanie Katniss, 
będą dla niej większym wyzwa-
niem niż cokolwiek, co wcześniej 
przeżyła na arenach Głodowych 
Igrzysk.
GODZ. 14:30*,  15:45**, 17:15*,  
18:30**,  20:00*, 21:15**
*seans odbędzie się 20.11.2015r.
**seans nie odbędzie się

TYTUŁY TYGODNIA

LISTY DO M. 2
Komedia romantyczna, Od lat: 15, 
Produkcja: Polska [2015], Pre-
miera: 13.11.2015 (Polska)
GODZ. 10:00*, 10:45**, 13:15, 
14:15*, 14:45**, 15:30,  18:00, 
18:30*, 19:00**, 20:30
*seans odbędzie się 20.11.2015r.
**seans nie odbędzie się 20.11 i 
22.11.2015r.
STEVE JOBS – NAPISY
Biograficzny, Czas trwania: 122 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA 
[2015], Premiera: 13.11.2015 
(Polska)
GODZ.13:30*, 14:00**,  21:00*, 
21:30**
*seans odbędzie się 20.11.2015r.
**seans nie odbędzie się 
20.11.2015r.

SPECTRE – NAPISY
Thriller / Akcja, Czas trwania: 148 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA/
Wlk. Brytania [2015], Premiera: 
06.11.2015 (Polska)
GODZ. 10;30*, 11:00**, 16:30*, 
17:00**, 19:30*, 20:00**
*seans odbędzie się 20.11.2015r.
**seans nie odbędzie się 
20.11.2015r.
SAWA. MAŁY WIELKI BOHATER 
– DUBBING
Animacja, Czas trwania: 87 min., 
Od lat: 6, Produkcja: Rosja [2015], 
Premiera: 13.11.2015 (Polska)
GODZ. 10:00, 14:15, 16:30
RABUSIE FISTASZKÓW – DUB-
BING 
Komedia / Animacja / Przygodo-
wy, Od lat: b.o., Produkcja: USA 

[2015], Premiera: 06.11.2015 
(Polska)
GODZ. 12:15
HOTEL TRANSYLWANIA – DUB-
BING 2D 
Komedia / Animacja / Familijny, 
Czas trwania: 89 min., Od lat: 
b.o., Produkcja: USA [2015],  Pre-
miera: 09.10.2015 (Polska)
GODZ.  12:45
HOTEL TRANSYLWANIA – DUB-
BING 3D 
Komedia / Animacja / Familijny, 
Czas trwania: 89 min., Od lat: 
b.o., Produkcja: USA [2015],  Pre-
miera: 09.10.2015 (Polska)
GODZ. 10:30*, 11:00**
*seans nie odbędzie się 
20.11.2015r.
**seans odbędzie się 20.11.2015r.

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 20.11.2015 do 26.11.2015 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. „Listy do M 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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