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Staną huty i kopalnie?
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Z dziennika samotnika
Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, 
redakcja@24legnica.pl

Tydzień dzieci miał siedmioro. Niech się tutaj 
wszystkie zbiorą.
Poniedziałek. Wróciwszy do mieszkania, znajduję 
na blacie martwą muchę. Gdy mówię o tym Agacie, 
chce nasłać na mnie aktywistów Towarzystwa Opie-
ki nad Zwierzętami. 
 - Pewnie zimno masz?
 - Tak – potwierdzam. – Pozakręcałem grzejniki.
 - I żadnej wody w spodeczkach, żadnej karmy dla 
much? 
 - Nic a nic.
 - A widzisz.
 W ogóle nie wiedziałem, że tu jest. Nie była jak inne, 
ostentacyjnie oblatujące pokój za pokojem,warują-
ce niczym pies przy drzwiach. Zaszyła się w jakąś 
dziurę, między książki, w puch swetrów, w owadzi 
matecznik. I tylko zwłoki wypchnęła na powitanie, 
słysząc kroki na schodach.
Wtorek. Woda na herbatę zaparza się półtorej minu-
ty. Cukier jest w pudełku po lewej – sól w pudełku po 
prawej stronie. Klucz w zamku wykonuje dwa pełne 
obroty. Jak co dzień nim wyjdę powtarzam sekwen-
cję prostych mechanicznych czynności.
Środa. Gasną naraz obie żarówki w ubikacji, prze-
palają się w nich druciki i prąd pęka jak most nad 
przepaścią. Przepaść jest ciemna. Każda porządna 
przepaść jest ciemna.
Głupstwo, myślę, i ustawiam stołek na dnie przepa-
ści. Unoszę ręce nad głowę, by namacać pod su-
fitem szklany bąbel, z którego sączyło się światło. 
Niechcący naruszam spokój drobnych owadów, 
które umarły dawno dawno temu i podobne do wy-
suszonych ziaren traw grzechocą żałobnie w płytkiej 
misie żyrandola.
Czwartek. Wieczór, w którym gubię klucze od miesz-
kania i przez pół godziny jestem jak bezdomny. Pa-
trzę w ciemne okno kuchni. Patrzę na pusty balkon. 
Spaceruję pod blokiem, od śmietnika do sklepu i z 
powrotem; wieje wiatr i zaczyna padać deszcz.
 - Dobry wieczór – mówią mi sąsiedzi.
 - Dobry wieczór – kłamię.
 O 22.37 przyjeżdżają moi rodzice z zapasowym pę-

kiem kluczy. 
Piątek. Ktoś płacze na dole. Właściwie to nawet nie 
ktoś, ale ta ładna dziewczyna, którą mijam na scho-
dach gdy pali papierosy albo flirtuje z chłopakami. 
Teraz słyszę jak szlocha i trzaska drzwiami
 Tu mamy cienkie jak bibuła sufity i ściany z papier
-mache. To miasto zbudowano z tektury, by za sto 
lat, gdy już nie będzie potrzebne, samo uległo roz-
kładowi. Zostaną po nas co najwyżej, trochę szkła, 
stara lodówka, telewizor, obrosłe kamieniem czaj-
niki.
Któż by o to dbał. Wszystko co ważne jest chwilowe. 
Jak ten skurcz w sercu, gdy nasłuchuję, czy już prze-
stała płakać. Jak dreszcz, kiedy zbiega po schodach 
na dwór i z pochyloną głową chodzi w bamboszach 
po kałużach.
Sobota. Dość upiorny poranek: jakiś pan od godzi-
ny boruje wiertarą zdrową tkankę bloku, a nerwowy 
splot rur niesie wibracje z piwnicy po strych. Cho-
wanie głowy pod kołdrę nic nie pomaga. Po ósmej 
zmieniłem taktykę: wstałem, umyłem się, zjadłem 
śniadanie, w skupieniu nakłuwam szpileczkami 
laleczkę voodoo w malutkim drelichowym kombi-
nezoniku. Ten nieznany pan to zapewne terrorysta 
nasłany przez władze spółdzielni. Profesjonalny 
płatny zabójca, który przyjął zlecenie masowego 
lokatorobójstwa i wykańcza nas zawodowo przy 
użyciu najnowocześniejszego sprzętu firm Bosch, 
Einhell i Blaucraft. Cwaniak wybrał sobotę, byśmy 
nie pouciekali do pracy, do biur, do szkół. Sam so-
bie jestem winny, bo zlekceważyłem niepozorną kar-
teczkę powieszoną obok zejścia do piwnicy: „Trutka 
przeciw szczurom wyłożona”. Powinienem się do-
myślić: najpierw wykończą gryzonie, potem ludzi. 
Teraz może uratować nas już tylko czarna magia.
Niedziela. Przyciskając do ucha komórkę idę przez 
ciemne osiedle, a mój brat czyta mi wiersz księdza 
Twardowskiego. I rozmawiamy, o wierszu i o życiu, 
porównujemy jedno do drugiego jak słońce i model 
słońca na drucie wbitym w drewnianą podstawkę.
Trzeba ten wiersz zinterpretować dla Kuby. Zadanie 
domowe. Więc wers po wersie brniemy w entu-
zjazm. Ja dodatkowo brnę w ciemność, za ostatnią 
czynną latarnię. Potem wyłączam komórkę, gaśnie 
szybko, i dopada mnie pustka.
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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

Policjanci ćwiczyli 
z uczniami
Około 150 policjantów z Legnicy i Jawora było zaangażowanych w pozorowa-
ny przemarsz grupy agresywnych kibiców z dworca PKP na stadion. W rolę 
eskortowanych kiboli wcielili się uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3. "Rzućcie pały i chodźcie z nami" - skandowali.

Policjanci z Wydziału Ru-
chu Drogowego, Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej Po-
licji w Legnicy i Samodzielnego 
Oddziału Prewencji, wspierani 
przez funkcjonariuszy z Jawo-
ra, ćwiczyli współdziałanie w 
ekstremalnie trudnej sytuacji. 
Scenariusz manewrów zakła-
dał przyjazd grupy agresyw-

nie zachowujących się kibiców 
na dworzec PKP w Legnicy. 
Uzbrojeni w pałki, miotacze 
gazu, broń długą i krótką poli-
cjanci obwiedli ich kordonem 
już na peronie i eskortowali 
ul. Libana i Orła Białego na 
stadion w parku. Trzeba było 
wstrzymać ruch na kilku skrzy-
żowaniach. Pozoranci, zgodnie 

z instrukcjami, zachowywali się 
prowokacyjnie. Rzucali butelka-
mi w funkcjonariuszy, więc za-
padła decyzja o użyciu armatek 
wodnych. Doszło do podpalenia 
wozu bojowego Policji. Funk-
cjonariusze ćwiczyli wyciąganie 
z tłumu najbardziej agresyw-
nych osobników.

Piotr Kanikowski

Europa Donna w marszu 
walczy z rakiem piersi

Po raz siedemnasty stowarzyszenie Europa Donna zorganizowało Marsz ku Zdrowiu, by 
przypomnieć, że regularne samobadanie i mammografia to najskuteczniejsze metody profilaktyki 
raka piersi. Uwagę przechodniów przyciągały mażoretki z Huty Miedzi w Głogowie, orkiestra 
dęta Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i pęki różowych baloników. Działaczki sto-
warzyszenia rozdawały ulotki zachęcające do badań. Co roku na raka piersi zapada ponad 16 
tysięcy Polek. To groźny nowotwór, ale jeśli jest wcześnie wykryty,  może być w blisko 100 pro-
centach uleczalny.

PEKA
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Seniorzy i młodzież o 
Strategii Rozwoju Legnicy 
na lata 2015-2020 Plus

Przedstawiciele dwóch po-
koleń – trzeciego wieku i mło-
dzieży, reprezentujący Miejską 
Radę Seniorów - powołaną na 
mocy uchwały Rady Miejskiej 
Legnicy oraz wcześniejszą Le-
gnicką Radę Seniorów - dzia-
łającą od kilku lat przy prezy-
dencie miasta, a także działającą 
również przy prezydencie Le-
gnicką Radę Młodzieży i 
Młodzieżową Radę Miejską 
skorzystali (10 października) z 
zaproszenia prezydenta Tade-
usza Krzakowskiego, który za-
prezentował gościom powstały 
już projekt Strategii Rozwoju 
Legnicy na Lata 2015-2020 
Plus. 

- Rada Miejska swą uchwa-
łą powierzyła obowiązek stwo-
rzenia strategii prezydentowi 
miasta, a je ten obowiązek wy-
konałem – powiedział Tade-
usz Krzakowski. – Nadaliśmy 
temu opracowaniu charakter 
uspołeczniony, tworząc go dla 
legniczan i z udziałem szerokiej 
reprezentacji mieszkańców. W 
zespołach tematycznych aktyw-

nie pracowali też zainteresowa-
ni przedstawiciele środowiska 
młodzieżowego i senioralnego – 
podkreślił. – Dzisiaj prezentuję 
państwu projekt, licząc na dys-
kusję i opinie. Już wkrótce trafi 
on do komisji i na październiko-
wą sesję Rady Miejskiej. Udało 
się nam wspólnie stworzyć wizję 
rozwoju miasta przyjazną dla 
mieszkańców. Mamy bowiem 
wspólny cel, bo Legnica to na-
sza wspólna sprawa – dodał Ta-
deusz Krzakowski.

Punktem wyjścia prezenta-
cji była wszechstronna charak-
terystyka obecnego stanu mia-
sta, którego wartość inwestycji 
wzrosła w latach 2004-2014 
(to czas obowiązywania do-
tychczasowej strategii) ponad 
dwukrotnie, dochody budżetu 
– prawie dwukrotnie, podobnie 
jak wydatki budżetowe, a blisko 
75 proc. mieszkańców czuje się 
silnie związanych z miastem. 

Strategia ma charakter 
ofensywny. Konstruuje wizję 
Legnicy jako miasta innowa-
cyjnego, będącego regionalnym 

ośrodkiem wzrostu, kształtują-
cego usługi administracji, nauki, 
zdrowia, kultury, sportu oraz 
turystyki w wymiarze ponadlo-
kalnym. 

Senioralno – młodzieżowe 
audytorium przyjęło prezentację 
treści strategii oklaskami. Pada-
ło też wiele pytań, np. o perspek-
tywę czasową jej obowiązywania 
i o prognozowane tempo roz-
woju miasta. Młodzież intere-
sowała się warunkami i możli-
wościami łatwiejszego zdobycia 
zatrudnienia. Strategia postuluje 
w tym względzie konsekwent-
ne dostosowywanie kierunków 
kształcenia, zwłaszcza zawodo-
wego, do potrzeb rynku pracy. 
Rozmawiano też o potrzebie, 
również zawartej w strategii, 
dbałości o obiekty zabytkowe i 
nadawanie im nowych funkcji, 
zgodnych ze społecznymi ocze-
kiwaniami. Była również mowa 
o przygotowywaniu i uzbrajaniu 
nowych terenów inwestycyjnych 
jako oferty dla firm tworzących 
nowe miejsca pracy i unowocze-
śniających gospodarkę miasta. 

Ponad 8 tysięcy legniczan 
głosowało w LBO

8 października o godzinie 
17.00 zakończyło się głoso-
wanie mieszkańców w drugiej 
edycji Legnickiego Budże-
tu Obywatelskiego. Dzień 
później Zespół Kwalifikacji 
Projektów wraz z członka-
mi komisji pracujących w 31 
punktach przeliczył głosy. 
Łącznie udział w głosowaniu 
wzięło 8.182 dorosłych le-
gniczan. Na wybór projektów 

drogą internetową zdecydo-
wała się absolutna większość. 
Tylko 1.327 osób dokonało 
wyboru w sposób tradycyjny, 
wrzucając kartę do urny. 

Tegoroczna frekwencja 
była większa o prawie 2 tysiące 
od tej z roku 2013. Wówczas 
głosowało 6.198 osób. Świad-
czy to dobitnie o znaczącym 
wzroście zainteresowania 
mieszkańców podejmowaniem 

decyzji o inwestycjach reali-
zowanych w ich najbliższym 
otoczeniu. 

Wyniki głosowania le-
gniczan na 49 lokalnych pro-
jektów inwestycyjnych będą 
ogłoszone do 24 października. 
Lista zwycięskich zadań zo-
stanie następnie umieszczona 
przez prezydenta miasta w 
projekcie budżetu na rok 2015. 

Podjazd dla niepełnosprawnych 
już wkrótce

Legnica wyróżniona 
EuroSymbolem 2014

Niebawem rozpoczną się 
prace przy budowie nowego 
podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych przy przejściu dla 
pieszych (obok kładki na wyso-
kości ul. Młynarskiej). Gotowy 
jest projekt budowlany. Prace 
zakończą się jeszcze w tym 
miesiącu.

Jak informowaliśmy już 
wcześniej, po zakończeniu 
przebudowy jezdni na ul. Wi-
telona wyremontowane zostały 
schodki dla pieszych przy tym 
przejściu. Jednak okazało się, 
że różnica poziomów między 
jezdnią i chodnikiem jest zbyt 
duża i dlatego konieczne było 

dostosowanie pochylni do geo-
metrii ulicy. Został opracowany 
nowy projekt, który spełnia wy-
mogi prawa budowlanego. 

Zjazd zostanie zbudowany, 
podobnie jak zejście dla pie-

szych, z kostki polbrukowej. 
Przy pochylni zostaną zamon-
towane poręcze. Przypomnij-
my, że to zadanie związane jest 
z przebudową chodników przy 
ul. Witelona i Skarbka. 

Legnica została laure-
atem plebiscytu organizowa-
nego przez „Monitor Ryn-
kowy” i „Monitor Biznesu”. 
Legnicki samorząd uhono-
rowano tytułem „EuroSym-
bol 2014” w kategorii Polska 
Samorządność. Uroczysta 
gala, podczas której wręczo-
no nagrody, odbyła się 13 
października w Kinoteatrze 
Rialto w Katowicach. Wy-
różnienie dla legnickiego sa-
morządu odebrał prezydent 
Tadeusz Krzakowski. 

Decyzją kapituły kon-
kursu Legnica uzyskała ty-
tuł „EuroSymbolu Polskiej 
Samorządności 2014”. To 
wyróżnienie jest wyrazem 
docenienia dotychczasowych 
działań samorządu i osią-
gnięć Legnicy na tle innych 
polskich gmin, w tym także 
w zakresie skuteczności po-
zyskiwania środków unij-
nych oraz inwestycji infra-
strukturalnych.

Tytuł „EuroSymbolu” 
przyznawany jest w ramach 
ogólnopolskiego progra-
mu promocyjnego prowa-
dzonego od kilku lat przez 
wydawcę „Monitora Ryn-
kowego” (niezależnego do-

datku dystrybuowanego 
wraz z „Dziennikiem Gaze-
tą Prawną”), a od niedawna 
również „Monitora Bizne-
su” (niezależnego dodatku 
dystrybuowanego wraz z 
„Rzeczpospolitą”).

„EuroSymbol 2014” to 
kolejne tegoroczne wyróż-
nienie dla Legnicy. Przypo-
mnijmy, że w maju naszemu 
miastu przyznano presti-
żowy tytuł – Godło „Teraz 
Polska”.
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Legnickie Przedszkole Niepubliczne Hobbit, wyróżnia nie tylko wyjątkowo bo-
gata oferta edukacyjna, ale też zapał, z jakim placówka angażuje się w różnego 
rodzaju akcje i imprezy. 

-Dla nas to okazja do 
promowania sportowych, 
aktorskich i plastycznych ta-
lentów, naszych wychowan-
ków – mówi dyrektor Renata 
Bochnak.

Jeśli w pobliżu dzieje się 
coś ciekawego, Hobbita nie 
może tam zabraknąć. Taka 
filozofia działania przyświeca 
przedszkolu od samego po-
czątku, czyli od roku 2011, 
kiedy placówka została powo-
łana do życia. To kolejny rok 
kiedy, maluchy toczą sporto-
we zmagania z rówieśnikami 
z terenu Legnicy, w ramach 
Przedszkoliady. Odnoszą 
sukcesy na ogólnopolskich 
i regionalnych konkursach 
plastycznych. Błyszczą recy-
tatorskimi zdolnościami na 
przeglądach poetyckich. W 
roku szkolnym 2013/14 wy-
walczyły dla placówki, Certy-
fikat Kreatywne Przedszkole 
Play-Doh.

Nauczyciele z Hobbita nie 
opuszczają żadnej okazji, by 
wpajać dzieciom prozdrowot-
ne i proekologiczne nawyki. 
Legnickie przedszkole, może 
pochlubić się certyfikatami 
za udział w ogólnopolskich 

programach edukacyjnych: 
„5 porcji warzyw, owoców 
lub soku”, „Mamo, tato, wolę 
wodę” i „Mamo, tato, pij 
wodę”. Hobbit ma zaliczone 
dwie edycje projektu „Ku-
busiowi Przyjaciele Natury”, 
podczas których dzieci uczy-
ły się, jak dbać o środowisko 
naturalne i odpowiedzialnie 
opiekować się zwierzętami. 
Tu także, kształtuje się wraż-
liwość na potrzeby innych 
ludzi. W odpowiedzi na apel 
UNICEF Polska, całe przed-
szkole szyło laleczki i zbierało 
pieniądze dla dzieci z Sier-
ra Leone. Od 2 lat Hobbit 
wspiera Fundację Zdążyć z 
Pomocą.

Akcja „Bezpieczniki Tau-
rona” była okazją, by nauczyć 
maluchy bezpiecznego po-
sługiwania się prądem. Usta-
nowiły też rekord Guinessa 
na największą ilość dzieci 
szczotkujących zęby, dowie-
działy się, jak dbać o higienę 
jamy ustnej. Hobbit jest jedy-
nym legnickim przedszkolem, 
które uczestniczyło w I edycji 
marszałkowskiego projektu 
„Bezpieczny Dolnoślązak”: 
placówkę odwiedzili strażacy 
i ratownicy medyczni, a dzieci 
złożyły wizytę na komendzie 
Policji. Dużo  więcej o ak-
tywnej działalności Hobbita, 
można się dowiedzieć ze stro-
ny internetowej placówki.

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
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Tarcze, choć wyglądają jak 
nowe, mają ponad sto lat - zosta-
ły pieczołowicie odnowione w 
pracowni konserwatorskiej Jana 
Henryka Bacy. Za to wskazów-
kami kręci nowoczesne cyfrowe 
urządzenie sterowane przez 
GPS za pomocą zawieszonego 
hen w kosmosie satelity. Stare z 
nowym zeswatało Towarzystwo 
Miłośników Twórczości Zofii 
Kossak.

- Napisaliśmy projekt już 
trzy lata temu, ale chyba bra-
kowało nam siły przebicia, bo 
długo nie mogliśmy zdobyć fun-
duszy na jego realizację. Nasze 
wysiłki dostrzegła jednak Fun-
dacja Jacka Głomba Naprawia-
cze Świata i wspólnymi siłami 
przekonaliśmy Fundacje Polska 
Miedź, która w maju przyznała 
nam grant w wysokości 15 tys. 
zł - opowiada Marta Chmie-
lewska, prezes Towarzystwa 
Miłośników Twórczości Zofii 
Kossak i zarazem była dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 10 w 
Legnicy.

- Moja fundacja powstała 

po to, by wspierać projekty takie 
jak ten - dodaje Jacek Głomb.

Zegar pochodzi najprawdo-
podobniej z 1906 roku, tak jak 
egzemplarz gazety Liegnitzer-
Stadt-Blatt znaleziony pod 
jednym z cyferblatów. W 1996 
r., podczas remontu przejęte-
go od Rosjan budynku szkoły, 
mechanizm został skradziony i 
nigdy się nie odnalazł. Dlatego 
trzeba go było zastąpić nowym 
urządzeniem. Nie ma tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło, 
bo dzięki temu szkoła ma dziś 
połączenie z kosmosem i najdo-
kładniejszy czas w Legnicy. 

Tarcze były bardzo znisz-
czone. Ich konserwację, zgod-

nie z wytycznymi konserwatora 
zabytków, przeprowadził Jan 
Henryk Baca. Na podstawie 
resztek farby odtworzył kolor 
zegara. Wskazówki i cyfry zo-
stały pozłocone.

W oczekiwaniu na montaż 
zegara, uczniowie Dziesiątki i 
członkowie TMTZK szukali w 
twórczości Zofii Kossak cyta-
tów związanych z czasem. Złożą 
się na okolicznościową broszurę. 
Dzieci i młodzież szukały też 
zegarów w Legnicy. Wytropiły 
ich pół setki. We współpracy z 
PTTK trwają przygotowania 
do wytyczenia trasy turystycznej 
"Śladami zegarów".

Piotr Kanikowski

W wieżyczce budynku Szkoły Podstawowej nr 10 na ul. Jaworzyńskiej zain-
stalowano mechanizm i dwie tarcze zegara. 

Czas ruszył dzięki KGHM 
i społecznikom
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Był 28 lipca 2014 roku. 
22-letni Michał J. o szóstej rano 
wyjechał dostawczym renaultem 
z Ostrowca Kaliskiego. Był nie-
wyspany, bo położył się spać póź-
no, nie spodziewając się, że rano 
przyjdzie mu prowadzić samo-
chód. Zgodnie z planami, za kół-
kiem miał siedzieć jeden z trzech 
kolegów, z którymi wybierał się 
do pracy w Niemczech. Nieste-
ty, kolega wypił, i chcąc niechcąc 
kierowanie spadło na Michała J.

Po autostradzie jechał pra-
wym pasem z prędkością 100-
120 km/h. Gdy przez zmęczenie 

na chwilę zasnął  za kierownicą, 
samochód zjechał na pas awaryj-
ny i prawym kołem uderzył w tył 
Mercedesa Sprintera, który stał 
na poboczu, bo skończyło mu się 
paliwo.

- W wyniku uderzenia sie-
dzący na przednim siedzeniu 
pasażer doznał urazu wielona-
rządowego w postaci min. ura-
zu głowy ze złamaniem kości 
klinowej, stłuczenia prawego 
płuca, pęknięcia nerki i wątro-
by, wieloodłamowego złamania 
kości miednicy i złamania kości 
przedramienia lewego. Pasażer z 

tylnego siedzenia doznał złama-
nia wielu kości obu stóp - wylicza 
prokurator Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy.  

Michał J. przyznał się do na-
ruszenia zasad w ruchu lądowym 
i doprowadzenia do uszczerbku 
na zdrowiu u pasażerów busa. 
Bardzo żałował swego zanie-
dbania. Prowadząc samochód na 
autostradzie czuł się zmęczony i 
chciało mi się spać. Szukał par-
kingu aby odpocząć. Stwierdził, 
że oczy zamknęły mu się do-
słownie na chwilę. Ocknął się 

półtora metra od mercedesa. Nie 
mógł już zareagować i uderzył w 
tył pojazdu.

Prokurator wyraził zgodę 
na skorzystanie przez oskarża-
nego z instytucji dobrowolnego 
poddania się karze. Z Michałem 
J. uzgodniono karę 6 miesięcy 
pozbawienia wolności z warun-
kowym zawieszeniem jej wyko-
nania na okres 2 lat próby oraz 
grzywnę w wysokości 1.000 zł.  
Sprawę rozstrzygnie Sąd Rejo-
nowy w Legnicy.

Piotr Kanikowski

Prokuratura Rejonowa w Legnicy zakończyła śledztwo w sprawie lipcowego wypadku na autostradzie A4. 
Zmęczony kierowca, który przysnął na chwilę za kierownicą, wjechał w stojącego na pasie awaryjnym 
busa. Dwaj koledzy doznali licznych obrażeń ciała. Michał J. nie uchyla się przed odpowiedzialnością za 
wypadek. Prokurator zaproponował mu 6 miesięcy w zawieszeniu i dobrowolne poddanie się karze. 

Zasnął za kierownicą



Nowa Przychodnia S.A. ul. Okrzei 14A, Legnica
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FOT.: Marzena Machniak

W Galerii Piastów okazja zdobycia 
skierowania na bezpłatne badania. 
Bezpłatne pakiety badań czekają na mieszkańców regionu, którzy zdecydują się zapisać do Przychodni „Miedziowego Centrum Zdrowia” 
w Legnicy. W najbliższą sobotę i niedzielę (18-19 października) hostessy będą wręczać je klientom Galerii Piastów. Tak więc każdy 
może udać się na ul. Okrzei 14 A i osobiście sprawdzić  jak wygląda opieka medyczna na najwyższym poziomie. 

Podobnie jak w ubiegły weekend, 
na parterze Galerii Piastów, obok Em-
piku, „Miedziowe Centrum Zdrowia” 
organizuje punkt pielęgniarski, w któ-
rym będzie można nie tylko zasięgnąć 
wszelkich informacji na temat funk-
cjonowania legnickiej przychodni, ale 
również zmierzyć ciśnienie i poziom 
cukru we krwi lub sprawdzić wagę i po-
równać stan faktyczny z BMI – wskaź-
nikiem należytej masy ciała. Z okazji 
pierwszych urodzin Przychodni MCZ, 
hostessy będą rozdawać promocyjne 
skierowania z czterema zestawami ba-
dań, dostępnymi nieodpłatnie dla no-
wych pacjentów. Wszyscy dotąd nieza-
pisani, którzy zadeklarują przystąpienie 
do placówki, w zależności od potrzeb 
będą mogli wybrać pomiędzy TSH 
(hormonalnym badaniem tarczycy) a 
podstawowym badaniem krwi (OB, 
morfologia) lub sprawdzeniem profilu 
lipidowego (cholesterol) lub nerkowego 
(mocznik, kreatynina). 

Skierowania to zachęta. Ale argu-
mentów za wyborem lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej spośród kadry 
MCZ jest więcej. To jedyna przychod-

nia w Legnicy wyposażona w pełną 
bazę diagnostyczną – rentgen, własne 
laboratorium, USG. Bez konieczności 
wychodzenia z budynku, pacjenci uzy-
skują komplet podstawowej diagnosty-
ki, a jeśli konieczne są dokładniejsze 
badania, mogą skorzystać ze skierowa-
nia do doskonale wyposażonego Szpi-
tala MCZ w Lubinie. Bardzo szeroka 
jest również oferta lekarzy specjalistów, 
dzięki czemu chorzy nie muszą już szu-
kać fachowców po całej Legnicy. Znaj-
dą ich na miejscu.

Praca przychodni została tak zorga-
nizowana, by ludzie nie tracili czasu na 
stanie w kolejkach przed gabinetami lub 
laboratorium. Do lekarzy są rejestrowa-
ni na konkretne godziny, co dodatkowo 
pozwala uniknąć stresu i zminimali-

zować ryzyko np. infekcji grypowych. 
Poza sprawie funkcjonującym stano-
wiskiem do rejestracji na parterze bu-
dynku, MCZ zorganizował możliwość 
zapisania się na wizytę telefonicznie, a 
wkrótce uruchomi także internetowy 
system rejestracji. 

Przestronne, eleganckie, nowocze-
śnie urządzone wnętrze legnickiej Przy-
chodni MCZ w niczym nie przypomina 
tradycyjnych placówek służby zdrowia. 
Zimą jest tu ciepło, latem działa kli-
matyzacja. Dzieci mają przytulny kącik 
do zabawy. Jeśli mimo wszystko trze-
ba chwilkę poczekać, można  napić się 
kawy w minikawiarence lub pooglądać 
telewizję na dużym płaskim ekranie. W 
takich warunkach nawet chorobę ła-
twiej znieść.
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Jarosław Rabczenko, kan-
dydat Platformy Obywatel-
skiej na prezydenta, krytykując 
taką politykę, zapowiada, że 
chce rządzić bez zastępców. 

- Każdą złotówkę trzeba 
przesunąć z konsumpcji na in-
westycje - głosi. 

Z jego wyliczeń wynika, że 
od 2003 do 2013 roku Ryszard 
Białek zarobił 1.468.943,65 , 
Dorota Purgal 1.550.482,99 
zł, a Jadwiga Zienkiewicz - 
1.522.107,63 zł brutto. Jego 
kalkulacja nie uwzględnia in-
nych kosztów funkcjonowa-
nia trzech wiceprezydentów 
Legnicy (np. gabinet, sekre-
tarka, telefony, przejazdy, itd). 
Rabczenko zestawia to z wy-
datkami na remonty ulic (wg 
budżetu miasta na 2014 rok): 
przebudowa ul. Galaktycznej 
- 950 tys. zł, przebudowa ul. 

Plutona - 565 tys. zł, przebu-
dowa ul. Skośnej na ciąg pie-
szo-rowerowy - 265 tys. zł, 
budowa ciągu pieszo-jezdnego 
ul. Radosna 106-136 - 235 tys. 
zł.

- Wiceprezydenci nie są 
merytorycznymi pracowni-
kami. To funkcja polityczna. 
Pełnia władzy i pełnia odpo-
wiedzialności i tak spoczywa 
na prezydencie - twierdzi Jaro-
sław Rabczenko,.

Zdaniem Jarosława Rab-
czenki, utrzymywanie wice-
prezydentów to zbędny wy-
datek. Zaoszczędzone na ich 
pensach pieniądze powinny 
powiększyć pulę środków 
przeznaczanych przez miasto 
na inwestycje.

Rabczenko nie jest w tej 
sprawie wyjątkiem. Likwida-
cję stanowisk wiceprezyden-

tów obiecują również Wacław 
Szetelnicki, kandydat Prawa 
i Sprawiedliwości, oraz Ty-
moteusz Myrda, reprezentant 
Bezpartyjnych Samorządow-
ców.

- Dyrektorzy wydziałów 
są dobrze opłacani i kompe-
tentni. Nie ma potrzeby utrzy-
mywania dodatkowego funk-
cjonariusza quasipolitycznego, 
aby nadzorował ich pracę - de-
klaruje Tymoteusz Myrda.

- W tych wyborach po 
raz pierwszy zderzy się wizja 
prezydenta-celebryty przeci-
nającego wstęgi z wizją prezy-
denta, który zakasuje rękawy i 
ciężko pracuje - uważa Maciej 
Kupaj, kandydat na radnego z 
listy PO.

Piotr Kanikowski

W ciągu 10 lat trzej zastępcy prezydenta - Ryszard Białek, Dorota Purgal 
i Jadwiga Zienkiewicz - zarobili łącznie 4.541.534,27 zł brutto. Gdyby 
sumy wydane na ich apanaże przeznaczyć na remonty ulic, starczyłoby 
na przebudowę ul. Galaktycznej, Plutona, Skośnej i jeszcze kilka po-
dobnych inwestycji. 

Wiceprezydenci kosztują 
Legnicę miliony złotych 
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Raj (nie tylko) dla 
hodowców gołębi
Legnicki sklep Biały Gołąb (Al. Piłsudskiego 52) to owoc rodzinnej pasji. Karolina Kowalska 
przejęła go po tacie, który jest wielokrotnie nagradzanym hodowcą gołębi. Korzystając z jego 
doświadczeń, oferuje hodowcom gołębim specjalistyczne karmy oraz inne produkty, dzięki 
którym ptaki rosną zdrowo i osiągają sukcesy na wystawach.

Poza typowym dla wszyst-
kich sklepów zoologicznych 
asortymentem – produktami 
dla psów, kotów, gryzoni, pta-
ków ozdobnych i ryb – Bia-
ły Gołąb ma w swej ofercie 
szeroką gamę towarów do 
profesjonalnej hodowli gołę-
bi. To przede wszystkim spe-
cjalistyczne karmy, preparaty, 
odżywki i akcesoria, ale też 
różnego rodzaju karmy suche 
i mokre, przysmaki, przekąski, 
akcesoria do pielęgnacji, wita-
miny, suplementy, gryty, mie-
szanki mineralne i wiele, wiele 
innych.

- Właściwa dieta ma zna-
czenie – przekonuje Karolina 
Kowalska. - Trzeba stosować 
odpowiednie karmy i gryty, 
inne dla gołębi pocztowych, 
inne dla gatunków ozdobnych, 
inne dla krótkodziobów.  

W Białym Gołębiu szcze-
gólnie polecane są mieszanki i 
preparaty firmy Martex, bo z 
doświadczenia właścicieli skle-
pu wynika, że karmione nimi 
ptaki nie chorują, zachowują 

dobrą kondycję i dobrze spi-
sują się podczas lotów, zaj-
mując na ogół wysokie 
miejsca w zawodach. 

Na Al. Piłsud-
skiego 
5 2 
z a -
g l ą -
dają hodow-
cy z Legnicy i 
okolicznych miej-
scowości. Sklep dba 
o klientów. W razie 
potrzeby dowozi towar 
do domu po godzinach. Na 

m i e j s c u 
udostęp-

nia katalogi 
z ofertami 

producentów 
i sprowadza ar-

tykuły na specjalne 
zamówienia. Poza fan-

pagem na Facebooku (ht-
tps://www.facebook.com/

sklepbialygolab) urucho-
mił sprzedaż interne-
tową, z myślą o ho-
dowcach gołębi spoza 
regionu legnickiego 
(www.bialygolab.pl). 

Kłopot z przejściem na ul. 
Witelona zostanie rozwiązany 
jeszcze w tym miesiącu. Opra-
cowany już został projekt bu-
dowlany pochylni wraz z porę-
czą. Jak wyjaśnia urząd miasta, 
po zakończeniu przebudowy 
jezdni na ul. Witelona wyre-
montowane zostały schodki dla 
pieszych przy tym przejściu. 
Jednak okazało się, że różni-
ca poziomów między jezdnią 
i chodnikiem jest zbyt duża i 
dlatego konieczne było dosto-
sowanie pochylni do geometrii 
ulicy. Został opracowany nowy 
projekt, który spełnia wymogi 
prawa budowlanego.

Sprawa, choć drobna, wy-
wołała burzę w internecie i za-
inspirowała akcję pod hasłem 
"#LegnicaDziecinnieProsta".

Dotąd o barierach archi-
tektonicznych mówiło się tylko 
w kontekście niepełnospraw-
nych. Niesłusznie, bo schody, 
krawężniki i dziurawe chodniki 
są zmorą również dla rodziców, 
którzy chcieliby gdzieś wyjść 

z dzieckiem w wózku. Maciej 
Kupaj, który niedawno został 
ojcem, przećwiczył ten problem 
na sobie. Wspólnie z Magdale-
ną Marciniak (portal Dzieci.
Legnica.pl) i Grzegorzem 
Kościelniakiem (Legnickie 
Absurdy) apelują do rodziców 
lub dziadków, by za pośrednic-
twem internetu zgłaszali, gdzie 
trzeba by obniżyć krawężnik, 
zrobić podjazd, załatać dziura-
wy chodnik. Powstanie z tego 
mapa problemów do załatwie-
nia; coś w rodzaju przewodnika 
dla przyszłej władzy, wskazują-
cego co zrobić, żeby się przy-
podobać rodzicom i ułatwić im 
życie. Opracowany przy udziale 
internautów materiał dostaną 
pod koniec kampanii wybor-
czej wszyscy kandydaci na le-
gnickich radnych.

- Chcemy bezczelnie wy-
korzystać czas kampanii wy-
borczej, aby zrobić coś konkret-
nego - mówi Maciej Kupaj.

- Istnienie barier architek-
tonicznych poważnie ogranicza 

rodzicom z małymi dziećmi 
możliwości spędzania czasu - 
uważa Grzegorz Kościelniak.

- Jestem mamą od 15 lat. 
Głos rodziców był dotąd mało 
słyszalny w urzędzie, ale razem 
możemy to zmienić - zachęca 
Magdalena Marciniak.

Wszyscy troje na potrzeby 
akcji udostępniają swoje oso-
biste profile na Facebooku i 
i fanpage (Dzieci.Legnica.pl 
oraz Legnickie Absurdy) . Tam 
można zgłaszać swoje pro-
pozycje i nawiązać kontakt z 
organizatorami akcji "#Legni-
caDziecinnieProsta". Maciej 
Kupaj, autor pomysłu, jest kan-
dydatem Komitetu Wyborcze-
go Platformy Obywatelskiej w 
okręgu nr 3. Magdalena Mar-
ciniak i Grzegorz Kościelniak 
powalczą o mandaty radnych z 
list Porozumienia dla Legnicy 
(odpowiednio w okręgu nr 4 i 
2).

Piotr Kanikowski

Z dzieckiem w wózku trudno przejechać przez nowe przejście dla pieszych 
przez ul. Witelona (na wysokości ul. Młynarskiej), bo kilka stopni schodów 
i pryzma ziemi skutecznie zagradzają dojście do jezdni. Ten przykład zain-
spirował trzech kandydatów na radnych do akcji, dzięki której nawet jeśli 
nie wygrają wyborów, rodzicom będzie się żyło w Legnicy wygodniej.

Rodzice pokażą, gdzie mają schody
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Zapraszamy do salonu:
Galeria Piastów - Legnica
tel. 724 541 631, mail: legnica@pawo.pl
Godziny otwarcia:
pon - sob: 9:30 - 21:00; nd: 10:00 - 20:00 

MUST HAVE KOLEKCji PAWO 
jESiEń - ZiMA 2014/2015
Każda kolekcja oprócz standardowych i ponadczasowych elementów zawiera także modne 
must have – propozycje wyróżniające się na tle kolekcji, będące super modnymi nowościami. 
W kolekcji PAWO jesień-zima 2014/2015 na szczególną uwagę zasługują m.in. 

Pikowana, granatowa lekka marynarka z dopinaną kamizelką wypełniona kaczym puchem, 
idealna, jako okrycie na chłodniejsze, jesienne dni. 
Tweedowe marynarki w szaro czarnym i szaro granatowym kolorze z łatami na rękawach.
Bawełniane koszule uszyte z tkanin drukowanych w drobne wzorki, a taliowane garnitury w 
kolorze atramentu z nowej generacji włókien 100 i 140,
Prawdziwym hitem dla koneserów będą z pewnością ozdobne szpile z kwiatkami wykonanymi 
do wpinania w butonierkę. Symbol personalizacji i pasji do mody.

Zimową kolekcję PAWO określić można, jako bardzo atrakcyjną propozycję łącząca w sobie 
zarówno modę jak i ponadczasowy klasyczny styl. 
Pierwsze modele z kolekcji PAWO jesień – zima 2014/2015 trafiły już do sprzedaży.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych salonów PAWO i życzymy pasjonujących zakupów !
Pawo,Twój Wizerunek – Nasza Pasja !

Raczyński wypowiedział wojnę Krzakowskiemu
- Proponowaliśmy Tadeuszowi Krzakowskiemu dołączenie do nas i odpartyjnienie legnickiego sa-
morządu, ale odmówił. To miły gość. Ale w imieniu pół miliona mieszkańców zagłębia, dla których 
chcemy zrealizować wielki cywilizacyjny projekt, musimy podjąć z nim walkę - mówi prezydent Lu-
bina Robert Raczyński, lider komitetu Bezpartyjni Samorządowcy. Do walki o stanowisko prezydenta 
Legnicy Bezpartyjni wystawili Tymoteusza Myrdę.

O jakim cywilizacyjnym 
projekcie mówi Raczyński? O 
szybkiej kolei metropolitarnej, 
która ma spiąć   w jeden orga-
nizm - czyli w półmilionową 
aglomerację - cztery główne 
miasta Zagłębia Miedziowe-
go: Legnicę, Lubin, Polkowice 
i Głogów. O poruszających się 
po tej pętli szynowych tram-
wajach rozwijających prędkość 
120 kilometrów na godzinę, 
dzięki czemu mieszkańcy zy-
skają możliwość szybkiego 
przemieszczania się za pracą, 
edukacją, rozrywką, konsump-
cją. Także dla inwestorów mie-
dziowa aglomeracja stała by się 
wówczas równie atrakcyjna jak 
Warszawa, Kraków, Wrocław, 
Poznań czy Gdańsk. Aby te 
plany się urzeczywistniły, trze-
ba przeprowadzić modernizację 
dwóch istniejących linii kole-
jowych i dobudować łącznik 
między Polkowicami a Głogo-
wem. Realizacja projektu będzie 
kosztować około pół miliarda 
złotych. Jest szansa, aby sfinan-

sować go z pieniędzy unijnych. 
Samorządowcom z Zagłębia 
Miedziowego udało się dopro-
wadzić do tego, że kolej me-
tropolitarna została wpisana w 
kontrakt dla Dolnego Śląska. 
Ale wciąż niepokoją się, czy nie 
zostanie z niego wycięta, tak jak 
obwodnica Trzebnicy, która na-
gle przestała pasować do partyj-
nych układanek.

Komitet Bezpartyjni Sa-
morządowcy powstał, aby do-
pilnować realizacji tego zadania. 
Założyli go prezydenci Lubina 
(Robert Raczyński), Bolesław-
ca (Piotr Roman) i burmistrz 
Polkowic (Wiesław Wabik), bo 
każdy z nich z osobna czuł się 
za słaby, by przeforsować po-
mysł z koleją przez upartyjnione 
instytucje, układy i układziki. 
Dołączyli do nich inni samo-
rządowcy odczuwający potrzebę 
odpartyjnienia Dolnego Śląska, 
np. Artur Urbański - burmistrz 
Jawora.

- Będziemy spokojni o po-
wstanie kolei, jeśli zdobędziemy 

8-10 mandatów w sejmiku Dol-
nego Śląska i silne przedstawi-
cielstwo w samorządach miej-
skich - mówi Robert Raczyński.

Dlatego Legnica jest waż-
na dla Bezpartyjnych Samo-
rządowców. Na tyle ważna, że 
komitet próbował pozyskać do 
swojej idei Tadeusza Krzakow-
skiego, a gdy to się nie udało, de-
legował Tymoteusza Myrdę do 
walki o stanowisko prezydenta 
Legnicy.

Myrda, radca prawny z 
wykształcenia, od 12 lat współ-
pracuje z prezydentem Raczyń-
skim. Był jego pełnomocnikiem 
do spraw nowych inwestorów. 
Potem pracował jako sekre-
tarz starostwa. Jest dyrektorem 
do spraw rozwoju w miejskiej 
spółce Lubińskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanaliza-
cji. Ponadto reprezentuje Klub 
Radnych Rafała Dutkiewicza 
– Obywatelski Dolny Śląsk w 
Sejmiku Samorządowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

- I Lubin, i Polkowice, w 

których nie ma partyjniactwa, 
ostro ruszyły do przodu. Chciał-
bym, aby Legnica dotrzymała 
im kroku - mówi Tymoteusz 
Myrda. Jego zdaniem ze wzglę-
du na uczelnie wyższe i bazę 
po instytucjach wojewódzkich, 
Legnica ma największy po-
tencjał spośród miast Zagłębia 
Miedziowego, ale go dotąd nie 
wykorzystała. Myrda chce go 
wyzwolić, korzystając z rozwią-
zań przetestowanych już przez 
prezydenta Lubina: wprowa-
dzając darmową komunikację 
publiczną, bezpłatny dostęp do 
internetu i zerowy podatek od 
nieruchomości dla osób fizycz-
nych.

- Partyjność jest najwięk-
szym problemem Legnicy - 
uważa Robert Raczyński.

- Nigdy nie pracowałem w 
upartyjnionym samorządzie. 
Dzięki temu Polkowice potra-
fiły się tak pięknie rozwinąć - 
potwierdza burmistrz Wiesław 
Wabik.

Piotr Kanikowski
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Związkowcy domagają się 
m.in. 400 zł podwyżki dla każ-
dego pracownika, wypłaty jedno-
razowej nagrody z okazji 45-lecia 
spółki w wysokości 2 tysięcy zło-
tych oraz wprowadzenia stałego 
rocznego wskaźnika wzrostu 
wynagrodzeń. Prezes Mirosław 
Krutin uważa te żądania za wy-
górowane w stosunku do obec-
nych możliwości firmy. Trwają-
cy od listopada 2013 roku spór 
zbiorowy w Pol-Miedź-Transie 
wszedł w fazę mediacji, co po-
zwala załodze na dodatkową 
formę nacisku w postaci dwu-
godzinnego strajku ostrzegaw-
czego.

- Wyniki spółki są bardzo 
dobre, zysk wielomilionowy, za-
rząd stać na zatrudnianie firm 
konsultingowo-doradczych, więc 
dlaczego nie ma pieniędzy dla 
załogi? - dziwi się Dorota Zie-
lonko, przewodnicząca Związ-
ku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Miedziowego w Pol
-Miedź Transie.

-  Proponujemy ZZPPM to, 
na co przystały inne organizacje 

związkowe, czyli objęcie akcją 
podwyżkową 80 procent pra-
cowników, czyli niemal dwa razy 
więcej niż w ubiegłym roku, oraz 
ustalenie wysokości podwyżki na 
poziomie 3,1 proc. wynagrodze-
nia podstawowego, czyli rów-
nież wyższym niż ubiegłoroczny 
– odpowiada Marek Danysz, 
rzecznik prasowy spółki.- Mamy 
nadzieję, że tak jak w przypadku 
pozostałych organizacji związko-
wych działających w Pol-Miedź 
Trans, również ZZPPM podej-
mie z nami konstruktywny dia-
log i dojdziemy do porozumienia.

Na razie jednak Dorota Zie-
lonko zapowiada dwugodzinny 
strajk ostrzegawczy. Związek 
jeszcze nie wyznaczył  jego daty. 
Natychmiast po podpisaniu pro-
tokołu rozbieżności ma się też w 
firmie odbyć referendum strajko-
we, w którym załoga zdecyduje, 
czy przerwać pracę na dłużej. 

- Nie przewidujemy jakich-
kolwiek zakłóceń pracy zakła-
dów w tym naszego największe-
go klienta – KGHM – uspokaja 
Marek Danysz. - Jeśli ZZPPM 

zdecyduje się na strajk ostrze-
gawczy, związek ma obowiązek 
powiadomić pracodawcę o miej-
scu i terminie na 5 dni przed 
jego przeprowadzeniem. To po-
zwoli nam odpowiednio zadbać 
o bezpieczeństwo pracowników. 
Jesteśmy jednak przekonani, że 
zarówno referendum, jak i strajk 
nie są korzystne ani dla firmy, ani 
dla pracowników. 

Nastroje w firmie dodatko-
wo zaostrza niepokój związany 
z planowaną restrukturyzacją. 
KGHM zamierza odsprze-
dać PKP Cargo duży pakiet 
udziałów w Pol-Miedź-Transie. 
Związkowcy twierdzą, że pra-
codawca długo nie informował 
ich o toczących się w tej sprawie 
rozmowach i sprawa by nie wy-
płynęła, gdyby nie spotkanie z 
prezesem Herbertem Wirthem. 
Ludzie zaczęli bać się o miejsca 
pracy. Jak twierdzi Danysz, nie-
potrzebnie, bo nie ma mowy o 
redukcji stanowisk: 

Piotr Kanikowski

Nie mogąc dogadać się z zarządem Pol-Miedź-Transu w sprawie płac, Zwią-
zek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego grozi dwugodzinnym 
strajkiem ostrzegawczym oraz referendum w sprawie zaostrzenia protestu. 
Zdaniem władz spółki, zajmującej się m.in. transportem koncentratu do hut i 
dowożeniem załogi kopalń, nie ma obaw, że strajk sparaliżuje pracę KGHM.

Staną huty i kopalnie?
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Szetelnicki, Prawo i Sprawiedliwość
Na półtora miesiąca przed wyborami PiS wymieniło swego kandydata na prezydenta Legnicy: zamiast przymierzanego dotąd do tej misji ekssenatora VII 
kadencji Witolda Lecha Idczaka, partia zdecydowała się wystawić mniej znanego działacza, Wacława Szetelnickiego. 

Powody wycofania kandy-
datury Idczaka nie są znane. 
Adam Lipiński enigmatycznie 
wyjaśnia, że PiS szykuje dla 
niego inną funkcję.

Wacław Szetelnicki ma 47 
lat i doktorski tytuł naukowy. 
Z wykształcenia jest history-
kiem. Wykłada w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. Jest 
też adiunktem Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu w Instytucie Histo-
rii Kościoła. Prezesuje legnic-
kiemu oddziałowi Polskiego 
Towarzystwa Historycznego. 
Za rządów PiS-u był dyrekto-
rem departamentu public rela-
tions w KGHM Polska Miedź 
S.A. i szefował Fundacji Polska 
Miedź. W KGHM przetrwał 
odejście prezesa Krzysztofa 
Skóry i przez jakiś czas pozo-
stawał jeszcze na miedziowym 
garnuszku. Za rządów Miro-
sława Krutina został kierowni-
kiem Wydziału CSR (Społecz-
na Odpowiedzialność Biznesu) 
i Sponsoringu Korporacyjnego, 

a potem pracował w Pol-Miedź
-Transie jako główny specjalista 
ds. administracyjno-gospodar-
czych.

Swój program wyborczy 
Wacław Szetelnicki oparł na 
opiniach mieszkańców, podob-
nie jak jego rywal z Platformy 
Obywatelskiej. Stąd mogły 
wziąć się dość liczne podobień-
stwa z programem Rabczenki. 
Dlaczego mając zbliżone po-
mysły na miasto nie zjednoczy-
li sił do walki z prezydentem 
Tadeuszem Krzakowskim?

Według Adama Lipińskie-
go, wiceprezesa PiS, diabeł tkwi 
w szczegółach. Platforma Oby-
watelska jest rozbita, o czym 
świadczy chociażby wystawie-
nie dwóch list do rady miejskiej 
w Legnicy (jednej oficjalnej, 
partyjnej, i drugiej obywatel-
skiej pod szyldem Porozumie-
nie dla Legnicy). W domyśle, 
nie wiadomo, z którą z tych 
grup należałoby negocjować.

- Poza tym PO ma ten-
dencję do skręcania na lewo, 
co oznaczałoby samobójstwo - 

mówi Adam Lipiński. Podkre-
śla, że w listopadowych wybo-
rach, głównym przeciwnikiem 
kandydata PiS-u na prezydenta 
będzie Tadeusz Krzakowski. 
Choć wierzy w sukces Wacła-
wa Szetelnickiego, nie wyklu-
cza poparcia innego konkuren-
ta Tadeusza Krzakowskiego, 
gdyby doszło do drugiej tury. 
Lipiński zaznacza jednak, że to 
decyzja polityczna i musiałaby 
zapaść na wyższym szczeblu.

Summa summarum PiS 
próbuje przejąć władzę w 
Legnicy wystawiając własne-
go kandydata na prezydenta 
(Wiesława Szetelnickiego) i 
wspierając go silnymi listami 
do rady miejskiej.

- Liczymy na wynik dwu-
krotnie lepszy od tego sprzed 
czterech lat - zapowiada Adam 
Lipiński.

Cztery razy temu na kan-
dydatów PiS-u do rady miej-
skiej zagłosowało 5661 legni-
czan (18,67 proc wszystkich 
głosujących). Ewa Szymańska 
jako kandydatka na prezydenta 

Legnicy uzyskała poparcie na 
poziomie 4557 głosów (14,56 
proc).

"Legnica to Ty i Ja, Legni-
ca to My" - głosi hasło Wacła-
wa Szetelnickiego. Zdaniem 
kandydata PiS, należy powołać 
społeczną radę przedsiębior-
ców i biznesu, która będzie 
doradzać prezydentowi, jak 
zahamować odpływ mieszkań-
ców Legnicy i inwestorów do 
sąsiednich gmin. Szetelnicki 
zamierza wdrożyć oszczędno-
ści w administracji, m.in. ogra-
niczając do minimum skład 
władz spółek komunalnych. 
Będzie walczył o utrzymanie 
miejsc pracy i wspierał lokal-
nych przedsiębiorców. Poru-
szony stanem zabytkowego 
gmachu po Dresdner Banku i 
byłego klasztoru przy ul. Choj-
nowskiej oraz brakiem tzw. 
"zielonej fali", chce zadbać o 
harmonię i równomierny roz-
wój miasta. Uważa, że trzeba 
przebudować skrzyżowanie ul. 
Sikorskiego i Iwaszkiewicza 
na rondo, aby usprawnić prze-

jazd. Obiecuje poprawę dróg 
osiedlowych i nowe bezpłatne 
parkingi. Zapowiada tańsze 
usługi publiczne (chce np., by 
uczniowie spieszący do szkół 
za darmo jeździli miejską ko-
munikacją). Jest za podwyżka-
mi dla pracowników MOPS-u, 
ale też za rozszerzeniem za-
kresu ich obowiązków, bo - jak 
twierdzi - ubóstwo legniczan 
jest problemem miasta. W za-
kresie kultury postuluje remont 
Teatru Letniego na potrzeby 
Legnickiej Orkiestry Symfo-
nicznej. Szukając sposobu, by 
przejeżdżające przez Legnicę 

autobusy dalekobieżne zatrzy-
mywały się w mieście, zwraca 
uwagę na brak toalety na dwor-
cu.

- Mniej reklamy i promocji. 
Więcej rzeczywistej pracy i re-
alizowania potrzeb mieszkań-
ców - głosi Wacław Szetelnicki.

- Mam nadzieję, że wej-
dziemy do drugiej tury - liczy 
wiceprezes PiS Adam Lipiński. 
- Układ w Legnicy wydaje się 
zamknięty, ale zamierzamy go 
rozbić. 

Piotr Kanikowski

Przepraszamy
Składając poprzedni numer tygodnika popełniliśmy błąd, za 

który niniejszym przepraszamy kandydata Prawa i Sprawiedliwo-
ści na prezydenta Legnicy Wacława Szetelnickiego, wiceprezesa 
partii Adama Lipińskiego, działaczy i sympatyków PiS-u oraz 
wszystkich Czytelników. Przez niedopatrzenie w miejscu właści-
wego tekstu - przy wlanym wcześniej w szpalty tytule, lidzie i zdję-
ciu sugerującym prezentację Pana Szetelnickiego - umieściliśmy 
fragment innego tekstu, nie mający żadnego związku z PiS-em. 
Pomyłkę zauważyliśmy, niestety, po niewczasie. Cały materiał  pu-
blikujemy raz jeszcze, tym razem już we właściwej formie. 

Redakcja



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 17.10.2014
do 23.10.2014 Cennik 

biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – 
czw.) 21 zł, (pt. – nd., święta 
) 23 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.) 24 zł, (pt. – nd., świę-
ta) 26 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt – nd., święta) 23 z
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/

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie poje-
dyńcze wejściówki ufundowane przez Kino 
HELIOS na film pt. „ZAGINIONA DZIEWCZY-
NA” 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.

KINO KONESERA:
PODRÓŻ NA STO STÓP- 
NAPISY
Od lat: 12, Czas trwania: 122 
min. , Produkcja: USA
Dystyngowana Madame Mal-
lory (Helen Mirren) od lat 
kieruje cenioną restauracją 
w niewielkiej miejscowości 
na południu Francji. Sława 
jej potraw wykracza daleko 
poza lokalną społeczność. 
A przyznane lokalowi presti-
żowe trzy gwiazdki w słyn-
nym Przewodniku Michelina 
napawają dumą wszystkich 
mieszkańców. Pewnego dnia 
w miasteczku osiada rodzina 
emigrantów z Mumbaju. Gdy 
przybysze otwierają skromny 
lokal vis a vis renomowanej 
restauracji, Madame Mallory 
nie kryje oburzenia wobec 
ich kulinarnego nieokrzesa-
nia. Unoszące się w powie-
trzu zmysłowe nuty curry, 
kardamonu i kminu sprawiają 
jednak, że nowa knajpka za-
czyna cieszyć się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Czy 
uwodzicielskie smaki Orientu 
przekonają do życzliwych 
Hindusów również kuchenną 
arystokratkę?
GODZ. 17:30*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
22.10.2014
PREMIERY:
DRACULA HISTORIA NIE-
ZNANA –NAPISY
Horror/ Akcja/ Fantasy,Czas 
trwania: 100 min. Od lat: 15 
Produkcja: USA
Myślicie, że znacie tę postać. 
Ale czy na pewno?
Całą wieczność czekano na 
człowieka o jego sile. Lecz 
jaki śmiertelnik we własnym 
grobie szukałby nadziei? 
Zdesperowany. Turcy chcie-
li zniszczyć jego królestwo. 
Byli blisko. Pragnął mieć 

siłę, by ocalić swoich ludzi i 
swoją rodzinę.Ocalenie zna-
lazł w mroku. Dostał wielką 
moc i władzę nad nocą i jej 
stworzeniami. Ale nie wie-
dział, jaką cenę przyjdzie 
mu zapłacić. Ludzie nie lę-
kają się miecza, lękają się 
potworów. Jego najbliżsi nie 
przetrwali dlatego, że potra-
fili walczyć. Przetrwali dzięki 
temu, co zrobił, by ich ocalić. 
I tak zrodziła się legenda o 
Draculi.
Od 17 października w kinach 
wielkie widowisko „Dracula: 
historia nieznana”. W roli ty-
tułowej wystąpi Luke Evans, 
znany z „Hobbita” i „Szybkich 
i wściekłych”.
GODZ. – 14:45, 19:00, 21:00
DLA CIEBIE WSZYSTKO – 
NAPISY
Romans, Od lat: 15 Produk-
cja: USA [2014]
Dawson i Amanda byli kiedyś 
szaleńczo zakochanymi w 
sobie nastolatkami. Ich drogi 
rozeszły się jednak w burzli-
wych okolicznościach. Po 20 
latach dawni kochankowie 
spotykają się na pogrze-
bie najlepszego przyjacie-
la. Wraz ze wspomnieniami 
wraca pożądanie, ale po-
wody, przez które kiedyś się 
rozstali, są wciąż żywe. Być 
może teraz stanowią jesz-
cze większe zagrożenie. Ta 
niezwykła historia miłosna 
opowiada o losach pierwszej 
miłości i o wyborach, których 
musimy dokonywać dążąc do 
szczęścia.
GODZ. – 15:00, 19:30
SĘDZIA – NAPISY
Dramat, Czas trwania: 141 
min. Od lat: 15 Produkcja: 
USA
Robert Downey Jr. wciela się 
w postać Hanka Palmera, 
adwokata z wielkiego miasta, 

który powraca w rodzinne 
strony. Na miejscu dowia-
duje się, że jego owdowiały 
ojciec, sędzia (Duvall), jest 
podejrzany o popełnienie 
morderstwa. Hank postana-
wia dotrzeć do prawdy, a w 
trakcie swoich poszukiwań 
odnawia relacje z rodziną, z 
którą stracił kontakt wiele lat 
wcześniej.
GODZ. – 12:30, 18:30, 21:30
PINOKIO – DUBBING
Familijny, Czas trwania: 103 
min. Od lat: b.o. Produkcja: 
Niemcy
Ubogi konstruktor zabawek 
Dżepetto rzeźbi drewnianą 
kukiełkę. Ku jego wielkie-
mu zdziwieniu, zrobiona z 
sosnowego pnia zabawka 
zaczyna się ruszać i mówić. 
Dżepetto nadaje jej imię Pi-
nokio. Ożywiony pajacyk za 

nic ma dobre wychowanie i 
sprawia swojemu stwórcy co-
raz więcej kłopotów wycho-
wawczych. Wreszcie ucieka 
z domu i wyrusza w świat 
w poszukiwaniu przygód. 
Wkrótce będzie musiał rato-
wać się przed oszustami, do-
wie się, jak to jest być w oślej 
skórze, a nawet zwiedzi wnę-
trze prawdziwego wieloryba. 
Podróż stanie się doskonałą 
okazją, aby Pinokio poznał 
znaczenie słów prawdomów-
ność, lojalność i odwaga.
GODZ. – 10:15, 15:00
TYTUŁY TYGODNIA:
BOGOWIE 
Dramat / Biograficzny, Czas 
trwania: 145 min., Od lat: 15 
GODZ. –10:30, 13:00, 15:30, 
18:00, 20:30
SŁUŻBY SPECJALNE
Dramat  Akcja, Czas trwania: 
115 min. Od lat: 15 Produk-
cja: Polska
GODZ. – 17:30
PUDŁAKI - DUBBING 
Animacja / Familijny, Czas 

trwania: 121 min., Od lat: b.o, 
Produkcja: USA
GODZ. – 10:15
3D PUDŁAKI - DUBBING 
Animacja / Familijny, Czas 
trwania: 121 min., Od lat: b.o, 
Produkcja: USA
GODZ. – 12:30
ZAGINIONA DZIEWCZYNA - 
NAPISY
Triller, Czas trwania: 175 
min., Od lat: 15 
GODZ. – 20:00, 15:30
ANNABELLE - NAPISY
Horror, Czas trwania: 125 
min., Od lat: 15 
GODZ. – 17:15*, 22:00
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
22.10.2014
PSZCZÓŁKA MAJA. FILM - 
DUBBING
Animacja / Familijny, Czas 
trwania: 88 min., Od lat: B.O 
GODZ. –11:00, 13:00
MIASTO 44
Dramat / Wojenny, Czas 
trwania: 130 min., Od lat: 15 
, Polska
GODZ. – 9:30, 12:15
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Chcesz nadać ogłoszenie? Przyjdź, dzwoń lub napisz:
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, tel. 

76
 
850 79 21, reklama@24legnica.pl, reklama@24lubin.pl

USŁUGI:
KOLPORTAŻ ulotek, materiałów 

Usługi kurierskie, transport  towarów, przewóz osób, tel. 606 715 214

reklamowych – SOLIDNIE 

MASAŻE dla PAŃ, tel. 781 46 00 59

OGŁOSZENIA
DROBNE

Wydawca: Media24
Adres redakcji: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,
tel. 76 850 79 21, redakcja@24legnica.pl
Redaktor naczelny: p.o. Piotr Kanikowski, p.kanikowski@24legnica.pl
Zespół redakcyjny Piotr Kanikowski, Piotr Leszczyszyn i współpracownicy
Druk: POLSKAPRESSE, Wrocław; Skład i łamanie: Łukasz Kubaszewski
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, 
tel. 76 850 79 21, reklama@24legnica.pl

Iwona Cząstka, 609-199-520, i.czastka@24legnica.pl
Dorota Słupska, 532-289-634, d.slupska@24legnica.pl
Piotr Leszczyszyn, 606-715-214, p.leszczyszyn@24legnica.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ
tel. 76 850 79 21, GG: 4092558, 
redakcja@24legnica.pl

masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

KREDYT

ODDŁUŻENIA

KONSOLIDACJE

Legnica: ul. Pocztowa 7, lok.14

tel. 76 871 33 84
tel. 76 871 94 17

tel. 76 711 17 26
tel. 76 711 17 20

z mniejszą ratą już jest!

  WYSOKA

PRZYZNAWALNOŚĆ

Oprocentowanie od 

5,8%
do24h

• bez opłat
   wstępnych
• niezależnie od BIK
• także z komornikiem
• możliwość zawieszenia
  spłaty rat czynne: 9-17

Głogów: Rynek 65, lok. 1

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,40 zł 50 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Na czas remontu 
ulicy Moniuszki 

prosimy o korzystanie 
również z wjazdu 

od ulicy 
Wrocławskiej 

Na czas remontu 
ulicy Moniuszki 

prosimy o korzystanie 
również z wjazdu 

od ulicy 
Wrocławskiej 

Drużyna Kibice Razem 
Miedź Legnica znalazła się 
w grupie z reprezentacjami 
Tychów i Warszawy. Wystę-
powała pod nazwą „Młodych 
Wilków” w składzie: Mi-
chał Zachaczewski, Kamil 
Felsztyński, Dariusz Łacina, 
Agata Gaweł – odkrycie tur-
nieju i jedyna dziewczyna 
biorąca w nim udział, Karol 
Tandos, Dawid Pasowicz, Da-
mian Pulikowski i Michał Pu-
chalski. Trenerem zespołu jest 
Artur Puchalski.

Miedź po dwóch zwycię-
stwach, kolejno 6:1 z GKS 
Tychy oraz 3:1 z Polonią War-
szawa, awansowała do fina-

łu, w którym zmierzyła się z 
gdańską Lechią. W finale pił-
karska młodzież z Legnicy nie 
dała szans gdańszczanom, wy-
grywając aż 4:0 i zdobywając 
wielki puchar. Nasza drużyna 
oprócz zwycięskiego pucha-
ru zdobyła również nagrodę 
indywidualną dla najlepszego 
strzelca bramek. Otrzymał ją 
Michał Zachaczewski (7 bra-
mek w całym turnieju).

Końcowa klasyfikacja 
turnieju: I miejsce – Miedź 
Legnica, II miejsce - Lechia 
Gdańsk, II miejsce GKS Ty-
chy.

źródło: UM Legnica

10 października w Warszawie rozegrany został  
pierwszy ogólnopolski turniej piłkarski „Kibice 
Razem”. Wystąpiło 6 młodzieżowych reprezenta-
cji miast, które uczestniczą w tym integracyjnym 
projekcie: Gdańska, Gdyni, Legnicy, Tychów, 
Warszawy i Wrocławia. 

Wilki z Legnicy 
najlepsze  
w Polsce
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