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W tegorocznych wyborach do Rady Miejskiej Legnicy do wzięcia są 23 mandaty. Ubiega się 
o nie 316 kandydatów z siedmiu komitetów: SLD Lewica Razem , Platformy Obywatelskiej, 
Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke,  Bezpartyjnych Samorzą-
dowców, Porozumienia dla Legnicy i KWW Tadeusza Krzakowskiego. Gdzie kto z kim zetrze 
się o wyborców?                »10-11

Kandydaci na radnych
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Owsiak czeka na uzasadnienie 
wyroku ze Złotoryi
Kolportowane w internecie informacje, że Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy nie będzie składać apelacji od niekorzystnego dla siebie wyroku w proce-
sie z blogerem Matką Kurka zostały wyssane z palca. Mówi Krzysztof Dobies, rzecz-
nik WOŚP: – Wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Złotoryi o pisemne uzasadnie-
nie wyroku. Dopiero po zapoznaniu się z nim podejmiemy decyzję o apelacji.

Fani Matki Kurki rozgła-
szają, że Jerzy Owsiak nie złożył 
apelacji, bo boi się, że przy  jej 
rozpatrywaniu mogłyby wyjść 
na jaw niekorzystne dla Orkie-
stry fakty.

- To bzdura. Jerzy Owsiak 
zupełnie się blogera Matki Kur-
ki nie boi – zapewnia Krzysztof 
Dobies.

Sam Owsiak zapowiadał 
na swoim wideoblogu, że wy-
rok uznaje za krzywdzący dla 
WOŚP i chce się od niego od-
wołać.

Jednocześnie jednak rozwa-
żane są głosy, że lepiej skupić się 
na procesie cywilnym. Chodzi 
o pozew o ochronę dóbr oso-
bistych przeciwko Piotrowi W. 
(Matce Kurce) , który Fundacja 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w kwietniu br złożyła 
w Sądzie Okręgowym w War-
szawie. Domaga się w nim od 
blogera spod Chojnowa wpłaty 
50 tys. zł na WOŚP, usunię-
cia wpisów naruszających jej 
dobra osobiste, zaprzestania 
pomówień oraz opublikowa-
nia przeprosin. Oświadczenie z 
przeprosinami miało by się uka-
zać na blogu Piotra W. oraz  na 
antenie TV Republika, która – 
sama skonfliktowana z Owsia-
kiem – chętnie użyczała głosu 
Matce Kurce i gorliwie przyta-
czała jego wpisy.

Poza litanią wyzwisk pod 
adresem Jerzego Owsiaka (“hie-
na cmentarna na dorobku”, 
“romski macho”, “król żebraków 

i łgarzy”, “guru sekty WOŚP”, 
itp), artykuły Matki Kurki, które 
sprowokowały WOŚP do wstą-
pienia na drogę sądową,  zawie-
rają pomówienia m.in. o de-
fraudację pieniędzy ze zbiórek, 
ukrywanie rozliczeń, szemrane 
interesy, oszukiwanie opinii pu-
blicznej, wmuszanie szpitalom 
niechcianego lub przestarzałego 
sprzętu medycznego a nawet 
podtrzymywanie kryzysu w pol-
skiej służbie zdrowia.

Proces cywilny wciąż się nie 
rozpoczął. Nie ma wyznaczonej 
daty pierwszej rozprawy. Sądy 
próbują na razie ustalić między 
sobą, który z nich jest właściwy 
do rozpatrzenia sprawy.

Piotr Kanikowski

Metalowa rzeźba stojąca od 40 lat na skwerze w okolicach restauracji „Par-
nasik” przy placu Słowiańskim została z inicjatywy prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego odrestaurowana. Wkomponowała się w przebudowaną ul. 
Skarbka i biegnący wzdłuż niej nowy chodnik. 

Rzeźba była już mocno 
nadszarpnięta zębem czasu i 
wymagała renowacji. Konser-
watorzy usunęli z niej rdzę, 
uzupełnili ubytki i na nowo 
pokryli czarnym kolorem. 
Wyremontowany został też 
jej cokół. Renowacji na zlece-
nie Urzędu Miasta dokonali 
pracownicy legnickiej firmy 
Ekolog.

Historia legnickich rzeźb 
plenerowych jest bardzo cie-
kawa i nie do końca jeszcze 
udokumentowana. Zbigniew 

Kraska, dyrektor Galerii Sztu-
ki przypomina, że w latach 
1970–72 w Legnicy odbyły 
się trzy plenery tzw. „młodej 
rzeźby”, czyli młodych, uzdol-
nionych rzeźbiarzy z polskich 
uczelni artystycznych. I wła-
śnie pokłosiem tego pleneru 
były dzieła, które stanęły w 
wielu miejscach Legnicy. 

Część z nich, niestety, nie 
dotrwała do naszych czasów. 
A warto wiedzieć, że autorzy 
prac plenerowych, to dzisiaj 
w wielu przypadkach bardzo 

uznani artyści i profesorowie 
wyższych uczelni. Galeria 
Sztuki, w ramach programu 
edukacyjnego z udziałem mło-
dzieży, zinwentaryzowała te 
plenerowe dzieła. Niebawem 
ukaże się ich katalog wraz 
nazwiskami autorów. Kto jest 
autorem pracy stojącej przed 
„Parnasikiem”? Dyrektor Kra-
ska wyjaśnia, że z całą pew-
nością jego nazwisko zostanie 
potwierdzone w najbliższym 
czasie.

Źródło: UM Legnica

Czterdziestoletnia rzeźba 
odrestaurowana

W dniu 16 października w 36 rocznicę powołania Karola Wojtyły na Pa-
pieża- szkolne Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 i 
Oddział Miejskiej TPD w Legnicy zorganizowały Wieczór Papieski po-
święcony św. Janie Pawłowi II.

 Wzięło w nim udział 20 
delegacji uczniów ze szkół 
legnickich i powiatu legnic-
kiego. Zaprezentowano wiele 
pieśni i poezji o Janie Pawle 

II. Podczas wieczoru moż-
na było oglądnąć wystawę ze 
zdjęciami oraz wziąć udział 
w konkursie wiedzy nt. życia 
papieża oraz na koniec odby-

ła się degustacja kremówek. 
Na zakończenie delegacja ze 
Szkoły Podstawowej nr 18 
złożyła kwiaty pod pomni-
kiem Jana Pawła II.

Młodzież wspominała 
z TPD Jana Pawła II
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Na Moniuszki postępują 
roboty budowlane

Prace na ul. Moniusz-
ki wchodzą w końcowy etap. 
Obecnie na wyłączonej z ruchu 
jezdni zachodniej kładziona jest 
wiążąca warstwa nawierzchni 
asfaltowej. Pod koniec tygodnia 
rozpocznie się - pod warun-
kiem, że nie będzie padał deszcz 
- wylewanie na obu jezdniach 
ostatniej warstwy – ścieralnej 
z betonu asfaltowego. Roboty 
prowadzono tu także w sobotę. 

Prace na rozpoczęły się 1 
sierpnia. Na początku przebu-
dowana została jezdnia wschod-
nia. Jednak z powodu awarii 
maszyny nie została wyłożona 
ostatnia warstwa ścieralna. Zo-
stanie ona wylana po zakończe-
niu robót na jezdni zachodniej. 

W czasie prac na Moniusz-
ki okazało się, że przebiegająca 
pod jezdnią magistrala ciepłow-
nicza jest już bardzo wyeksplo-
atowana. Wojewódzkie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej 
musiało ją wymienić, bo istniało 
bardzo duże prawdopodobień-
stwo, że tej zimy dojdzie tam do 
awarii. Jej usunięcie wiązałoby 
się z rozkopaniem przebudo-
wanej ul. Moniuszki, a byłoby to 
działanie nieracjonalne i kosz-
towne. 

Przebudowa ul. Moniuszki 
dotyczy jej odcinka od skrzy-
żowania z aleją Piłsudskiego i 
ulicą II Armii Wojska Polskiego 

do skrzyżowania z Wrocławską. 
Obejmuje m.in.: budowę nowej 
nawierzchni jezdni (będzie wy-
konana z betonu asfaltowego), 
wymianę jej podbudowy na 
głębokości pół metra i większej, 
wymianę krawężników, przebu-
dowę części chodników (będą 
z betonowej kostki brukowej) 
z zachowaniem ścieżki rowe-
rowej, zatoki autobusowej (z 
betonu), przebudowę wpustów 

ulicznych, regulację urządzeń 
infrastruktury technicznej w 
jezdniach i chodnikach, remont 
studni kanalizacyjnych, budowę 
odcinka kanalizacji kablowej dla 
sieci teleinformatycznej Leg-
man oraz dla zintegrowanego 
systemu zarządzania ruchem 
i transportem publicznym, a 
także urządzenie terenów zie-
lonych. Inwestycja kosztować 
będzie ok. 2 mln 200 tys. zł.

Lepszy układ komunikacyjny 
na osiedlu Kopernika 

Trwa ostatni etap przebu-
dowy ul. Galaktycznej. Prace 
wykonywane są także w sobo-
ty. W końcową fazę wkroczyły 
również roboty na ul. Plutona.

Na Galaktycznej trwają 
prace na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Plutona do skrzy-
żowania z Górniczą. W sierp-
niu zakończono przebudowę 
tego skrzyżowania. Wymie-
niono grube warstwy podłoża, 
a starą nawierzchnię asfaltową 
na kostkę betonową. Przebu-
dowano chodniki. W obrę-
bie skrzyżowania na odcinku 

do wyjazdu z al. Piłsudskie-
go doszły dodatkowe roboty 
związane z budową nowej ka-
nalizacji. Zrealizowano także 
przebudowę odcinka od Osi 
Kartuskiej do skrzyżowania z 
ul. Plutona wraz z parkingiem. 
W tym miejscu wymieniono 
też oświetlenie. 

Przebudowa Galaktycznej 
przewiduje m.in. wymianę na-
wierzchni asfaltowej na kostkę 
betonową wraz z głęboką wy-
mianą podłoża jezdni i prze-
budowę chodników po obu 
stronach. Zmodernizowany 

zostanie parking i zatoka po-
stojowa. Koszt wyniesie ok. 1,2 
mln zł.

Zaawansowana jest rów-
nież  przebudowa ul. Plutona. 
Zakończono prace na parkin-
gu. Obecnie wymieniane są 
podłoże i nawierzchnia na od-
cinku od parkingu do ul. Ga-
laktycznej. Powstają chodniki 
z kostki, zagospodarowane 
zostaną pasy zieleni i ułożony 
kolejny odcinek instalacji na 
potrzeby sieci Legman. Całość 
inwestycji ma wartość ponad 
858 tys. zł. 

Wkrótce kolejna inwestycja 
na al. Piłsudskiego

Niebawem rozpocznie się 
przebudowa kolejnej zatoki au-
tobusowej na al. Piłsudskiego 
(na wysokości ul. Warmińskiej, 
jadąc w kierunku wiaduktu). 
Koszt – to ok. 196 tys. zł.  

Prace będą polegały na 
wymianie nawierzchni zatoki 
z asfaltowej, która została już 
wyeksploatowana, na nową, 
betonową o większym udźwi-
gu. W obrębie przystanku 
wyłożony zostanie też nowy 
chodnik z kostki betonowej. 
Na czas przebudowy zatoki 
będzie w tym rejonie wprowa-
dzona nowa organizacja ruchu 
(o zmianach poinformujemy, 
gdy zostanie zatwierdzona). 
To zadanie realizowane jest w 

ramach przygotowań do ko-
lejnego etapu przebudowy al. 
Piłsudskiego. 

Przypomnijmy wcześniej-
sze etapy przebudowy tej waż-
nej arterii. Wyremontowano 
jezdnie o długości ok. półtora 
kilometra. Zbudowano nowe 
chodniki, przebudowano 4 
zatoki autobusowe w trwałej 
technologii betonowej. Zmo-
dernizowano kanalizację desz-
czową i sanitarną, zbudowano 
także kanały pod przyszłą miej-
ską sieć internetową Legman. 
Wcześniej wyremontowany był 
wiadukt wraz z ul. Sudecką do 
Koskowickiej.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski podkreśla, że prze-

budowa al. Piłsudskiego jest 
zaplanowana jako logiczna 
konsekwencja unowocześnie-
nia całej arterii komunikacyj-
nej, łączącej centrum miasta 
z największymi osiedlami 
mieszkaniowymi, usprawniają-
cej również dojazd do szpitala 
specjalistycznego.W ramach tej 
koncepcji w poprzednich la-
tach przebudowana została ul. 
Libana wraz placem Wilsona, 
Wrocławska, II Armii Wojska 
Polskiego ze skrzyżowaniem 
z Moniuszki, al. Piłsudskie-
go i Rzeczypospolitej. W tym 
roku - ul. Witelona i Skarbka. 
Kolejnym etapem będzie mo-
dernizacja ul. Sikorskiego do 
Iwaszkiewicza.

Nowa jezdnia, parkingi i chodnik 
na Osi Kartuskiej

Już wkrótce rozpocznie 
się przebudowa Osi Kartu-
skiej na osiedlu Kopernik. W 
ramach tej inwestycji zbudo-
wana zostanie nowa jezdnia, 
powstaną 32 miejsca parkin-
gowe i wygodny chodnik dla 
pieszych. Koszt tej inwestycji 
– 550.946, 34 zł brutto.

Mieszkańcy już się cieszą, 
że niebawem rozpocznie się 
przebudowa Osi Kartuskiej. - 

To bardzo potrzebna inwesty-
cja na naszym osiedlu – mówi 
Grzegorz Jarosz. – Najbar-
dziej cieszy, że zbudowane 
będą miejsca parkingowe i 
chodnik. 

Przetarg na przebudo-
wę tej ulicy, na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Neptuna 
do ul. Marsa, wygrała firma 
Skanska, która zaoferowała 
najniższą cenę – 550.946,34 

zł brutto. Obecnie jest tam 
stary, asfaltowany deptak. Po 
przebudowie powstanie nowa 
asfaltowa jezdnia z miejscami 
parkingowymi oraz chodnik 
wyłożony kostką betonową. 

Przebudowa Osi Kartu-
skiej to kolejna inwestycja 
drogowa na osiedlu Kopernik. 
Do końca zbliżają się robo-
ty budowlane na Moniuszki, 
Galaktycznej i Plutona. 
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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). 

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

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,38 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 
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Czyn miał miejsce 27 
kwietnia 2014 r. we wsi Gro-
dziec. Oskarżeni, ich kole-
dzy i brat Mirosława G. pili 
razem alkohol (Mirosław G. 
1,2 ‰ alkoholu we krwi, brat 
2 ‰). Gdy znajdowali się 
na przystanku autobusowym 
pomiędzy braćmi doszło do 
kłótni, w trakcie której na-
wzajem zadawali sobie ude-
rzenia. Po rozdzieleniu biją-
cych się przez kolegów, kiedy 
już wszyscy rozchodzili się 
do domów, Mirosław G. na-
gle podszedł do brata i zadał 
mu jedno uderzeniem nożem 
w plecy. Pokrzywdzony prze-
wrócił się na ziemię. Po zda-
rzeniu Adrian J. zabrał nóż, a 
w domu umył go i schował w 
kurniku. Oskarżony poszedł 
do domu i położył się spać.

Niezwłocznie po zajściu 
zawiadomiono policję i po-
gotowie. W śledztwie ustalo-
no, że w wyniku ranienia po-
krzywdzony doznał obrażeń 
ciała w postaci rany kłutej 
klatki piersiowej po stronie 

lewej z intensywnym krwo-
tokiem do jamy opłucnowej 
i następowym wstrząsem 
krwotocznym.

W związku z powyższym 
Mirosław G. usłyszał zarzut 
spowodowania ciężkich obra-
żeń ciała, które narażały po-
krzywdzonego na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo utraty 
życia lub doznania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu.

Adrianowi J. postawio-
no zarzut poplecznictwa 
(utrudniania postępowania 
karnego) albowiem podjął 
on działania mające na celu 
udzielenie Mirosławowi G. 
pomocy w uniknięciu od-
powiedzialności karnej, al-
bowiem będąc naocznym 
świadkiem zadania ciosu i 
mając świadomość popełnia-
nia występku zacierał ślady 
przestępstwa zabierając nóż i 
usuwając z niego ślady krwi, a 
następnie ukrywając go przed 
organami ściągania.

Mirosław G. przesłucha-
ny w charakterze podejrzane-

go przyznał się do popełnia-
nia zarzucanego mu czynu. 
Bardzo żałował tego co zrobił 
i przeprosił brat. Ten stwier-
dził, że nie ma do niego żalu.

Także Adrian J. przyznał 
się do popełniania zarzuca-
nego mu czynu. Zabrany nóż 
oddał przy pierwszych czyn-
nościach po zdarzeniu.

W śledztwie do 17 lipca 
2014 r. wobec Mirosława G. 
stosowano środek zapobie-
gawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania. Następ-
nie go uchylono oddając ww. 
pod dozór Policji.

Mirosławowi G. grozi 
kara od 1 roku do 10 lat po-
zbawienia wolności, a Adria-
nowi J. kara do 5 lat.

Prokurator po uznaniu, 
że okoliczności popełnienia 
przestępstwa nie budzą wąt-
pliwości, a postawa oskarżo-
nych wskazuje, że cele postę-
powania zostaną osiągnięte 
bez przeprowadzenia rozpra-
wy wyraził zgodę na skorzy-
stanie przez nich z instytucji 

dobrowolnego poddania się 
karze.

Z Mirosławem G. uzgod-
niono karę 3 lat pozbawiania 
wolności z warunkowym za-
wieszeniem jej wykonania na 
okres 6 lat próby. W okresie 
próby ww. będzie dozorowa-
ny przez kuratora sądowego. 
Ma być też zobowiązany do 
przeproszenia pokrzywdzo-
nego i do powstrzymania się 
od nadużywania alkoholu.

Z Adrianem J. uzgodnio-
no karę: 3 miesiące pozbawia-
nia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania 
na okres 2 lat próby, dozór 
kuratora, zobowiązanie do 
powstrzymania się od nad-
używania alkoholu oraz grzy-
wnę w kwocie 400 zł.

Sprawę rozpozna Sąd Re-
jonowy w Złotoryi.

Liliana Łukasiewicz , 
Prokuratura Okręgowa w 
Legnicy

Piotr Kanikowski

Prokuratura Rejonowa w Złotoryi skierowała akt oskarżenia przeciwko 19-letniemu Mirosławowi G. z 
okolicznej wsi, który w kwietniu br. w czasie kłótni ciężko ranił nożem swego starszego brata narażając 
go na niebezpieczeństwo utraty życia. Jego 23-letniego kolegę Adriana J. oskarżono o poplecznictwo 
bowiem po zdarzeniu zabrał, umył i ukrył na strychu kurnika nóż, którym dokonano przestępstwa.

Brat pchnął brata nożem. Kolega usuwał ślady
Policja zatrzymała narkoty-
kowego dilera
Legniccy policjanci zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej ustalili i zatrzy-
mali młodego mężczyznę, któ-
ry handlował na terenie Legni-
cy środkami odurzającymi.
Po zatrzymaniu mężczyznę 
osadzono w policyjnym aresz-
cie. Jest to 23-letni legniczanin 
wcześniej nie karany. W na-
leżącym do niego mieszkaniu 

funkcjonariusze znaleźli trzy 
wagi elektroniczne oraz ukryte 
w lodówce narkotyki. Łącznie 
zabezpieczono sto „działek” 
metamfetaminy oraz prawie 
dwieście porcji marihuany.
W trakcie wykonywanych 
czynności mężczyzna przyznał 
się do udzielania narkotyków 
innym osobom. Grozi mu kara 
pozbawienia wolności do 3 lat.

podinsp. Sławomir Masojć
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Gładka skóra na jesień 
Najnowocześniejsze na świecie urządzenie do laserowej depilacji pracuje w Legnicy.

Czas płynie nieubłaganie 
i nawet nie wiadomo kiedy 
powitaliśmy jesień. To znak, 
że możemy trochę zwolnić. 
Robi się leniwie. Najbardziej 
smakuje nam gorąca herbatka 
z sokiem malinowym na wy-
godnej kanapie pod ciepłym 
kocem.

Jednak nie wolno pozwo-
lić sobie na totalne lenistwo. 
Wręcz przeciwnie. Powin-
niśmy się zmobilizować do 
aktywności, by nie stracić po-
kładów letniej energii. Jesien-
ną porą doskonale relaksuje 
sauna, basen czy energetyczny 
fitness. Niestety, znów powra-
ca problem owłosienia oraz 
myśl, jak sobie z nim pora-
dzić. 

Jeśli zależy nam, by za-
bieg usuwania owłosienia 
był szybki, skuteczny, trwały, 
bezpieczny i komfortowy, po-
winniśmy zdecydować się na 
epilację laserem diodowym 

Vectus™ . Tradycyjne metody 
radzenia sobie z tym proble-
mem, takie jak golenie, wosk, 
zastosowanie depilatora czy 
elektrolizy, mają sporo wad. 
Nie dość że nie powstrzymu-
ją włosów przed odrastaniem, 
to jeszcze nie są obojętne dla 
zdrowia. Mogą powodować 
wrastanie włosów, wywoły-
wać alergie, być przyczyną 
przebarwień lub nieestetycz-
nych blizn.  

Zabiegi laserem diodo-
wym Vectus™ nie wiąże się 
z żadnym ryzykiem, a ich 
bezpieczeństwo i skuteczność 
potwierdza certyfikat wydany 
przez Amerykański Urząd 
ds. Żywności i Leków FDA. 
Najnowocześniejsze na świe-
cie urządzenie wykorzystuje 
szereg innowacyjnych roz-
wiązań, by depilacja laserowa 
była jeszcze szybsza i jeszcze 
bardziej komfortowa.  

Zobacz prównanie 
Paloma Vectus
vs inne urządzenie

facebook.com/epilaser.legnica
www.vectus.com.pl
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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. 1R
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Rabczenko stawia na rodzinę 
i edukację
Według Jarosława Rabczenki kandydata na Prezydenta Legnicy wsparcie legnickich rodziców po-
winno odbywać się na kilku płaszczyznach – systemowo przez Urząd Miasta i jego instytucje oraz 
przedsiębiorców.
SYSTEMOWE WSPARCIE LEGNICKICH RODZIN POWINNO OBEJMOWAĆ:

•	 zwiększanie zajęć dla dzieci w szko-
łach, 

•	 edukację pozaformalną,
•	 dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci,
•	 zwiększenie grup lub utworzenie do-

datkowych z zajęciami dla dzieci w 
MCK-u,

•	 stworzenie centrów korepetycyjnych, 
pomagających w nauce i odrabianiu 
lekcji rodzinom mającym 2 lub więcej 
dzieci w wieku szkolnym,

•	 organizację grup wsparcia,
•	 bezpłatne warsztaty i szkolenia dla 

rodziców dotyczące m.in. psychologii 
wychowania,

•	 bezpłatne spotkania Sobotnia Strefa 

Rodzica – raz w miesiącu (spotkania z 
warsztatami psychologicznymi i zdro-
wotnymi dla rodziców z dziećmi),

•	 zniżki na wykupienie abonamentu na 
parkowanie w płatnej strefie miejskiej,

•	 zniżki na opłatę przedszkolną i żłob-
kową dla rodzin mających 2 i więcej 
dzieci w żłobku 

•	 lub przedszkolu,
•	 dofinansowanie do obiadów dla dzieci 

z rodzin mających 2 lub więcej dzieci 
w wieku szkolnym,

•	 dofinansowanie do podręczników 
szkolnych dla rodzin mających 2 
lub więcej dzieci w wieku szkol-
nym,wsparcie organizacji pozarządo-

wych zajmujących się wspomaganiem 
legnickich rodzin 

•	 i dzieci,
•	 ogólnodostępny, miejski basen, z któ-

rego rodzice z dziećmi mogliby korzy-
stać w godzinach porannych (obecne 
baseny są przy szkołach i do południa 
są zawsze zarezerwowane 

•	 dla uczniów),
•	 stworzenie w Urzędzie Miasta wy-

działu Polityki Społecznej i Rodziny, 
gdzie legniccy rodzice mogliby się 
zgłaszać ze swoimi problemami w sy-
tuacji, kiedy nie wiedzą gdzie się udać 

•	 po pomoc lub w innych trudnych sy-
tuacjach.

LEGNICKA KARTA  
RODZINY

Urząd Miasta powinien promować Le-
gnicą Kartę Rodziny wśród legnickich 
firm, aby budować szeroki system zniżek 
w restauracjach, instytucjach kulturalnych, 
klubach fitness czy też w sklepach. 

Pomysły do projektu Legnickiej Karty 
Rodziny zgłaszali sami rodzice obecni na 
spotkaniu w dniu 
18 października podczas Sobotniej Strefy 
Rodzica m.in.:

•	 zniżki przy korzystaniu z prywatnej 
opieki medycznej,

•	 zniżki przy wykonywaniu płatnych ba-
dań laboratoryjnych,

•	 obniżka cen biletów do teatru oraz po-
szerzenie repertuaru dziecięcego w te-
atrze,

•	 zniżki na zakupy w określonych punk-
tach rodzin mających 2 lub więcej dzieci 
np. na zakup artykułów szkolnych,

•	 zniżki na pomoc prawną w określonych 
kancelariach prawnych w zakresie pra-
wa rodzinnego

W Polsce, co godzinę 
stawiana jest komuś diagno-
za: nowotwór krwi, czyli bia-
łaczka. Dla wielu pacjentów 
jedyną szansą na wyzdro-
wienie jest przeszczepienie 
szpiku od dawcy niespo-
krewnionego. Cały czas są w 
Polsce pacjenci, dla których 
nie znaleziono dawcy wśród 
22 milionów osób zarejestro-
wanych na całym świecie. By 
zwiększyć szansę na znale-
zienie dawcy dla pacjentów, 
26 października podczas 8 
Urodzin Galerii Piastów w 
Legnicy, zorganizowany zo-
stanie Dzień Dawcy Szpiku. 
Zachęcać do rejestracji w 
bazie dawców szpiku będą 
m.in. piłkarze Miedzi Le-
gnica. – Im więcej ludzi bę-
dzie zarejestrowanych, tym 
większa szansa na uratowa-
nie życia osobom chorym na 
białaczkę.  Wystarczy tylko 
chwila. Ważne jest poma-
ganie innym, to nic nas nie 
kosztuje – mówi inicjator ak-
cji Krzysztof Piotrowski, na 
co dzień kierownik ds. orga-
nizacyjnych w Miedzi, który 
w lipcu br. sam został dawcą 
szpiku. Rejestracja potencjal-
nych dawców odbędzie się w 
Galerii Piastów w Legnicy w 
niedzielę 26 października, w 
godz. 11.00-18.00.

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się 

każdy zdrowy człowiek po-
między 18 a 55 rokiem życia, 
ważący minimum 50 kg (bez 
dużej nadwagi). Zajmuje to 
tylko chwilę, polega na prze-

prowadzeniu wstępnego wy-
wiadu medycznego, wypeł-
nieniu formularza z danymi 
osobowymi oraz pobraniu 
wymazu z błony śluzowej z 
wewnętrznej strony policzka. 
Na podstawie pobranej prób-
ki zostaną określone cechy 
zgodności antygenowej, a je-
śli okaże się, że kod genetycz-
ny dawcy zgadza się z kodem 
genetycznym chorego, wtedy 
dochodzi do przeszczepienia. 
Wszyscy, którzy chcą się za-
rejestrować, powinni mieć ze 
sobą dokument tożsamości z 
numerem PESEL.

Nie musisz zapłacić za 
swoją rejestrację, jednak jej 
koszt wynosi 250 zł.  Funda-
cja DKMS Polska potrzebuje 
wsparcia finansowego by po-
kryć koszty rejestracji, dlate-
go jeśli możesz sfinansuj czę-
ściowo jej koszt. Darowiznę 
można przekazać na nr kon-
ta: 86 1240 6292 1111 0010 
4159 8437. Fundacja DKMS 
Polska to aktualnie najwięk-
sza baza dawców szpiku w 
Polsce, w której zarejestro-
wanych jest i przebadanych 
ponad 570 000 (wrzesień 
2014) potencjalnych dawców 
szpiku, a już 1 434 (wrzesień 
2014) osób oddało swoje ko-
mórki macierzyste lub szpik, 
dając szansę na życie pacjen-
tom zarówno w Polsce, jak i 
na świecie. Fundacja DKMS 
Polska została zarejestrowa-
na 28 listopada 2008 roku, 
a działalność rozpoczęła 25 
lutego 2009 roku.
źródło: www.miedzlegnica.eu

W niedzielę 26 października podczas 8 Urodzin 
Galerii Piastów w Legnicy odbędzie się Dzień 
Dawcy Szpiku. W godz. 11.00 – 18.00 będzie 
prowadzona rejestracja potencjalnych dawców 
szpiku. W akcji wezmą udział m.in. zawodnicy 
Miedzi Legnica.

Dawcy Szpiku w 
Galerii Piastów
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RUSZA WYNAJEM  
POWIERZCHNI BIUROWYCH

W INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W LEGNICY 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. rozpoczyna nabór najemców na nowe powierzchnie biurowe w Inkubatorze Przedsiębiorczości  
w Legnicy. Powierzchnie będą dostępne od listopada, jednak już teraz można zapoznać się z rozkładem lokali i dokonywać rezerwacji.

Inkubator Przedsiębiorczości położony jest w Legnicy przy ul. Anielewicza (Plac Wol-
ności). To nowoczesny kompleks biurowy o łącznej powierzchni ponad 4400 m2 oferujący 
do wynajęcia powierzchnie biurowe oraz sale szkoleniowe.

Oferta inkubatora to przede wszystkim atrakcyjne powierzchnie biurowe od 12,1 m2 
do 180 m2 (całe piętra) w wielu konfiguracjach oraz doskonałej lokalizacji - 5 minut od 
centrum miasta. 

W ramach nowo powstałego kompleksu biurowego oferujemy:
•	 Pokoje do wynajęcia (biura),
•	 Całe piętra budynku, biura z indywidualnymi pomieszczeniami socjalnymi,
•	 Sale konferencyjne i szkoleniowe,
•	 Sale spotkań.

CO MOŻNA ZYSKAĆ BĘDĄC NAJEMCĄ POWIERZCHNI  
W INKUBATORZE?

          Poza atrakcyjną powierzchnią do prowadzenia działalności, lokatorom 
Inkubatora Przedsiębiorczości ARR ARLEG S. A.  zaoferuje wsparcie w rozwi-
janiu działalności, pozyskiwaniu środków pomocowych na inwestycje, doradztwo 
proinnowacyjne oraz:
•	 Rabat 10% dla pierwszych 15 klientów,
•	 Nowe biura w prestiżowej lokalizacji,
•	 Recepcję do dyspozycji najemców,
•	 Możliwość wynajmu sal konferencyjnych o zróżnicowanej powierzchni,
•	 Możliwość wynajęcia biura wraz z meblami biurowymi,
•	 Szerokopasmowy Internet,
•	 System dozoru telewizyjnego CCTV.

Wszystkich zainteresowanych wynajęciem powierzchni biurowych w Inkuba-
torze Przedsiębiorczości zapraszamy do kontaktu telefonicznego 76 862 27 77 
(wew. 230), lub pocztą elektroniczną:  patryk.chruscik@arleg.eu
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Tymoteusz Myrda: Partie 
zawłaszczają samorządy

Do Legnicy przyjechali 
goście z Wielkopolski i Lu-
buskiego:  prezydent Poznania 
Ryszard Grobelny i prezydent 
Nowej Soli Wadim Tyszkie-
wicz. Stawił się też prezydent 
Bolesławca Piotr Roman i 
burmistrz Złotoryi Ireneusz 
Żurawski oraz lider komitetu 
Bezpartyjni Samorządowcy 
Robert Raczyński, prezydent 
Lubina, i wskazany przez niego 
jako kandydat na prezydenta 
Legnicy Tymoteusz Myrda. 
Wszyscy idą do wyborów pod 
hasłem “Stop partiom poli-
tycznym”, choć nie gorszy ich 
fakt, że Wadima Tyszkiewicza i 
Ireneusza Żurawskiego popiera 
również Platforma Obywatel-

ska.
- Partie zawłaszczają samo-

rządy – diagnozuje Tymoteusz 
Myrda.

To dlatego, zdaniem Rober-
ta Raczyńskiego, w ciągu 4 lat 
aż 8 razy zmieniał się marszałek 
Dolnego Śląska, bo każde prze-
tasowanie wewnątrzpartyjnego 
układu w Warszawie powodo-
wało zawirowania w sejmiku.  
I dlatego, zdaniem Piotra Ro-
mana, z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Dolnego 
Śląska wycięto obwodnicę dla 
rządzonego przez PiS Głogowa 
a zostawiono obwodnicę Wał-
brzycha, gdzie ciepłe gniazdko 
uwił sobie hołubiony przez PO 
prezydent Ryszard Szełemiej.

Według nich, po za-
właszczeniu samorządu przez 
partie zapadają decyzje, przy 
których partyjne interesy biorą 
górę nad rzeczywistymi po-

trzebami obywateli. Rządzo-
ny przez partie sejmik traci 
stabilność; zamiast realizować 
przyjęte założenia, odreagowuje 
warszawskie gierki i toczy a to 
bitwę o Schetynę, a to o przy-
szłość Dutkiewicza.

- Stąd pomysł wprowadze-
nia do sejmiku znaczącej siły 
bezpartyjnej, która zapewni 
Dolnemu Śląskowi stabilizację 
– mówi Robert Raczyński. Za-
znacza, że komitet Bezpartyjni 
Samorządowcy nie przekształci 
się w partię.

- Jesteśmy za tym, aby bu-
dowac struktury wyborcze, ale 
nie struktury trwałe – klaruje.

- Większość wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast 
w Polsce pochodzi z ugrupo-
wań niezależnych. Na szczeblu 
samorządów taka niezależność 
była dotąd postrzegana pozy-
tywnie – dodaje Ryszard Gro-

belny, prezydent Poznania. Już 
cztery lata temu myslał, żeby 
zrezygnowac z partyjnego po-
parcia. Teraz bez wahań dołą-
czył do Bezpartyjnych Samo-
rządowców.

- Partie polityczne są prze-
wodnią siłą narodu, a przy 
wyborach handluja ludźmi jak 
kaczkami na targowisku – kpi 
Wadim Tyszkiewicz.

Komitet Bezpartyjni Sa-
morządowcy wystawił swojego 
kandydata w Legnicy, ale tak 
naprawdę celem jest sejmik. To 
znaczy miejsce, gdzie będą dzie-
lone potężne fundusze unijne.

- Wierzę, że uda się nam 
uczestniczyć w takim podziale 
środków, który pozwoli na re-
alizację rzeczy najważniejszych 
dla społeczności lokalnych – 
mówi burmistrz Złotoryi Ire-
neusz Żurawski.

Na zaproszenie Tymoteusza Myrdy, kandydata na prezydenta Legnicy, w budynku KGHM Letia spo-
tkali się dziś prezydenci Lubina, Poznania, Bolesławca, Nowej Soli i burmistrz Złotoryi. Przekonywa-
li, ile zła płynie z faktu, że partie zabierają się za rządzenie w samorządach.
Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Z okręgu nr 1 (Złotoryjska
-Jaworzyńska) do rady wejdzie 
pięć osób. Prezydent wysta-
wił tutaj w pierwszym szere-
gu trzech aktualnych radnych 
(Ryszard Kępa, Elżbieta Drąż-
kiewicz-Kierzkowska i Jan 
Kurowski) a na dalszych miej-
scach prezesa Konfeksu Mar-
ka Kucharskiego i Jana Hilę 
- byłego szefa Stowarzyszenia 
Przyjaciół Teatru Modrzejew-
skiej. Zetrą się z nimi czterej 
inni samorządowcy (Grażyna 
Pichla, Lesław Rozbaczyło, Pa-
weł Frost z PO i Anna Płucien-
niczak z PiS-u). A na dokładkę 
eksradny Adam Wierzbicki 
(PiS), który wprawdzie pauzo-
wał tę kadencję, ale zdołał do-
bitnie zaznaczyć swe istnienie 
inicjując katolickie protesty w 
sprawie wystawy „There Will 
Be Blood” i satanistycznego 
koncertu w Spiżarni. Ciekawy 

może okazać się wynik wybor-
czej konfrontacji  pomiędzy 
rugowanym z SLD za  kon-
szachty z Jarosławem Rabczen-
ką  Krzysztofem Chopcianem 
(Porozumienie dla Legnicy) 
a atakującym go w mediach 
rzecznikiem legnickiej SLD 
Bartłomiejem Rodakiem, któ-
rego Lewica Razem wskazała 
na lidera swej listy. W szeregu 
kandydujących do rady wrogów 
prezydenta warto też zauwa-
żyć nazwisko Franciszka Ło-
sia (PdL), który przez szereg 
lat był prezesem Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
i uchodził za człowieka Tade-
usza Krzakowskiego.

W okręgu nr 2 (centrum) 
do podziału jest sześć manda-
tów. To tu o reelekcję będą za-
biegać radni Wojciech Cichoń-
,Włodzimierz Tulejko (KWW 
Tadeusza Krzakowskiego), Ja-
cek Kiełb (PO) Jacek Baczyński 
(PiS) i Kazimierz Hałaszyński 
(SLD). Przeciwko starym wy-
jadaczom, Porozumienie dla 
Legnicy wystawia w śródmie-

ściu aktywnych trzydziesto-
latków, którzy dotąd nabierali 
doświadczenia poza samorzą-
dem: Mirosława Jankowskiego 
- prezesa Legnickiego Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Obywatel-
skich, i Grzegorza Kościelniaka 
- twórcę portalu Legnickie Ab-
surdy. Listę PO otwiera nazwi-
sko Jarosława Rabczenki, kan-
dydującego równocześnie na 
prezydenta Legnicy. Zamyka ją 
Grzegorz Kafar, przedsiębior-
ca, o którym zrobiło się głośno 
dwa lata temu, gdy  protestował 
domagając się od władz miasta 
pieniędzy za wywłaszczenie 
z zapuszczonego pawiloniku 
pomiędzy ul. Złotoryjską a 
Okrzei. Z błogosławieństwem 
PiS-u do gry chce wrócić były 
wiceprezydent  Stanisław Kot, 
z błogosławieństwem SLD – 
Wojciech Butrym, były prezes 
KPR Miedź Legnica. Szczęścia 
po raz kolejny spróbuje też Pa-
weł Paszyn (PiS), który w maju 
bezskutecznie próbował dostać 
się do europarlamentu z listy 
Jarosława Gowina.

Na okręg nr 3 (Kopernik) 
przypada sześć mandatów. 
KWW Tadeusza Krzakow-
skiego jest gotowy na ostre 
starcie, czego dowodzi obec-
ność w prezydenckiej druży-
nie karateki Pawła Biszczaka 
– wielokrotnego mistrza Polski 
i Europy. Na czele listy spraw-
dzone nazwiska trojga radnych 
mijającej kadencji: Bogumiła 
Słomczyńska, Sławomir Ma-
sojć, Małgorzata Nowosielska. 
Rzecznik legnickiej Policji 
zetrze się na Koperniku z in-
nym policjantem, Tomaszem 
Kleinem (PdL) – jedną z 
twarzy Ruchu Niepokonani, 
symbolem heroicznej walki z 
aparatem państwa o godność 
i sprawiedliwość. W drużynie 
Jacka Głomba grają ponadto 
jego znakomity aktor Paweł 
Palcat i Marta Chmielewska – 
prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Twórczości Zofii Kossak. 
Lewicę reprezentuje sekre-
tarz legnickiego SLD Sylwia 
Chmielewska. Z Sojuszem do 
rady próbuje się się też dostać 

Ignacy Bochenek – były wice-
prezydent Legnicy, wicewoje-
woda dolnośląski i wicemini-
ster Skarbu Państwa. Jedynką 
PiS-u jest wiceprzewodniczący 
rady miejskiej Krzysztof Śluf-
cik, ale na liście znalazła się też 
właścicielka sali bankietowej 
Magnolia Joanna Śliwińska
-Łokaj, która niedawno bez-
skutecznie zabiegała o mandat 
do Brukseli. W barwach PO 
powalczą przewodniczący sa-
morządu Jan Szynalski (prezes 
Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej) i Maciej Kupaj, bliski 
współpracownik posła Roberta 
Kropiwnickiego.  

W okręgu nr 4 (Piekary) 
o sześć mandatów walczy 83 
kandydatów. Są wśród nich 
radni Ewa Czeszejko-Sochac-
ka, Anna Farmas-Czerwińska, 
Piotr Sikorski (KWW Tade-
usza Krzakowskiego), Piotr 
Żabicki (PO), Ewa Szymań-
ska (PiS), Benedykt Ksiądzyna 
(PdL). Stąd startuje Wacław 
Szetelnicki, będący równo-
cześnie kandydatem Prawa i 

Sprawiedliwości na prezydenta 
Legnicy, i Jacek Bondarewicz, 
namaszczony przez Nową 
Prawicę na ewentualnego pre-
zydenta. Ciekawe, jak rozłożą 
się głosy wyborców pomiędzy 
tą parą. Jedynką Platformy na 
Piekarach jest Krystyna Bar-
cik – dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego. Ma 
spore doświadczenie samorzą-
dowe bo przez kilka ostatnich 
kadencji była radną w powie-
cie złotoryjskim a wcześniej 
piastowała stanowisko wice-
burmistrza Złotoryi, gdzie 
do niedawna mieszkała. SLD 
wystawiło tu Sebastiana No-
wotyńskiego, który rozpoczął 
swą kampanię od zaatakowania 
prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej Piekary za planowaną 
podwyżkę czynszu. Porozu-
mienie dla Legnicy, poza Ksią-
dzyną, reprezentować będą 
m.in. aktorka Katarzyna Kaź-
mierczak, Kazimierz Burtny z 
PSL-u i Magdalena Marciniak, 
która założyła i prowadzi portal 
Dzieci.Legnica.pl.

W tegorocznych wyborach do Rady Miejskiej Legnicy do wzięcia są 23 mandaty. Ubiega się o nie 316 kandydatów z siedmiu komitetów: SLD Lewica 
Razem , Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke,  Bezpartyjnych Samorządowców, Porozumienia dla 
Legnicy i KWW Tadeusza Krzakowskiego. Gdzie kto z kim zetrze się o wyborców?
Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Kandydaci na radnych Legnicy
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Okręg nr 1 (Złotoryjska - Jaworzyńska) 
KWW Tadeusza Krzakowskiego: 1. Ryszard Kępa, 

2. Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska, 3. Jan Kurowski, 
4. Jan Hila, 5. Agnieszka Adach, 6. Mariusz Szełemiej, 7. 
Izabela Lange, 8. Marek Filipek, 9. Elżbieta Piekarz, 10. 
Marek Kucharski.

KWW Porozumienie dla Legnicy: 1. Krzysztof 
Chopcian, 2. Franciszek Łoś, 3. Lidia Świątek, 4. Ewa 
Stanecka-Spuła, 5. Krzysztof Czarny, 6. Jolanta Traw-
nik, 7. Izabela Marszałek, 8. Franciszek Grzywacz, 9. 
Piotr Niemiec, 10. Maciej Juniszewski.

KWW Bezpartyjni Samorządowcy: 1. Dawid 
Sierpina, 2. Tomasz Kubicz 3. Marta  Barczycka, 4. Anna 
Wysocka, 5. Dariusz Lewicki, 6. Małgorzata Lewandow-
ska, 7. Hanna Flejszar, 8. Eleonora Dolecka, 9. Bożena 
Możdzioch, 10. Grzegorz Gelczyński.

KW Prawo i Sprawiedliwość: 1. Anna Płucieniczak, 
2. Adam Wierzbicki, 3. Artur Najdecki, 4. Teresa Jaśkie-
wicz, 5. Mieczysław Cisło, 6. Magdalena Konieczek, 7. 
Kacper Ruta, 8. Jadwiga Kłos, 9. Adam Dobrzyński.

KW Platforma Obywatelska: 1. Grażyna Pichla, 2. 
Lesław Rozbaczyło, 3. Paweł Frost, 4. Michał Kuriata, 5. 
Andrzej Maziarz, 6. Krystyna Kłosińska - Stangret, 7. 
Jerzy Nowacki, 8. Agnieszka Kołodziejczak, 9. Andrzej 
Szozda, 10. Karolina Jaczewska - Szymkowiak.

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Ra-
zem: 1. Bartłomiej Rodak, 2. Anna Butrym, 3. Ewa 
Lobert - Supernat, 4. Małgorzata Staszewska, 5. Da-
wid Stefanik, 6. Iwona Sygut, 7. Michał Drubkowski, 8. 
Przemysław Dorski, 9. Jarosław Dwojak, 10. Andrzej 
Sobierajski.

KW. Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke: 1. 
Ireneusz Wieczorkiewicz, 2. Krzysztof Kwiatkowski, 3. 
Agata Flondro, 4. Mateusz Kubranowicz, 5. Adam Bu-
raczyński, 6. Piotr Rubisz, 7. Ewelina Janiga, 8. Joanna 
Hajduk, 9. Marta Gembara, 10. Paweł Fedorczak.

Okręg nr 2 (centrum) 
KWW Tadeusza Krzakowskiego: 1. Wojciech Ci-

choń, 2. Włodzimierz Tulejko, 3. Agnieszka Sokołowska, 
4. Wiesław Barczyszyn, 5. Ewa Zasławska, 6. Zofia 
Hanuszewicz-Drozd, 7. Robert Pirecki, 8. Ewa Stasz-

kiewicz, 9. Małgorzata Szyłkowska, 10. Ryszard Wanat, 
11. Henryk Węgłowski, 12. Piotr Piwowarczyk.

KWW Porozumienie dla Legnicy: 1. Mirosław 
Jankowski, 2. Grzegorz Kościelniak, 3. Krystyna Zajko
-Minkiewicz, 4. Krzysztof Kobylak, 5. Leszek Sanocki, 6 
Alina Tarnawska, 7. Piotr Nowak, 8. Paweł Saj, 9. Re-
nard Gresiuk, 10 Monika Zbróg, 11. Anna Senków, 12. 
Aleksandra Lesiak.

KWW Bezpartyjni Samorządowcy: 1. Barba-
ra Januchta, 2. Judyta Hałasa, 3. Marcin Błażewski, 4. 
Urszula Czyżowska, 5. Izabella Łabowska, 6. Dżuliana 
Arti Pawłowska, 7. Tomasz Malek, 8. Dorota  Feret, 9. 
Kamil Zawadzki, 10. Waldemar  Kacprzyk, 11. Róża  
Wysocka.

KW Prawo i Sprawiedliwość: 1. Jacek Baczyński, 
2. Stanisław Kot, 3. Paweł Paszyn, 4. Józefa Łęgowa, 5. 
Krzysztof Siwak, 6. Zofia Mazur-Zielińska, 7. Andrzej 
Koniuch, 8. Barbara Klonowska, 9. Maciej Ksycki, 10. 
Czesława Łozińska, 11. Wiesława Sierpińska, 12. Kry-
styna Łoza.

KW Platforma Obywatelska: 1. Jarosław Rabczen-
ko, 2. Jacek Kiełb, 3. Danuta Barcewicz, 4. Wanda Jamróz 
- Urbanowicz, 5. Zdzisław Bilejczyk, 6. Jacek Woźniak, 
7. Dorota Patera, 8. Dominika Urbanowicz, 9. Hubert 
Mieliński, 10. Czesław Kuriata, 11. Paweł Aftamiński, 
12. Grzegorz Kafar.

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Ra-
zem: 1. Kazimierz Hałaszyński, 2. Władysława Nowic-
ka, 3. Wojciech Butrym, 4. Czesława Niżnik, 5. Zdzisław 
Stelmaczonek, 6. Filip Szabela, 7. Rafał Jaliński, 8. Łu-
kasz Lobert, 9. Tomasz Wojciechowicz, 10. Barbara Za-
wiślak - Karcz, 11, Beata Formanowska, 12. Weronika 
Pawulska.

KW. Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke: 1. 
Michał Korczak-Michalewski, 2. Krzysztof Konarski, 3. 
Mateusz Illing, 4. Dorota Kipiel, 5. Bartosz Rzepka, 6. 
Sylwia Janiga, 7. Mateusz Gęborski, 8. Agnieszka Sze-
werniak 9. Mateusz Nowak, 10. Anna Skulimowska, 11. 
Krystian Rakoczy.

Okręg nr 3 (Kopernik)
KWW Tadeusza Krzakowskiego: 1. Bogumiła 

Słomczyńska, 2. Sławomir Masojć, 3. Małgorzata No-
wosielska, 4. Barbara Morawiec, 5. Paweł Biszczak, 6. 
Monika Kuligowska, 7. Jacek Rusek, 8. Paweł Bonecki, 9. 
Irena Paluszczak, 10. Jadwiga Kaźmierczyk, 11. Robert 
Kamiński, 12. Jolanta Chucholska.

KWW Porozumienie dla Legnicy: 1. Tomasz Kle-
in, 2. Marta Chmielewska, 3. Krzysztof Opaliński, 4. 
Ryszard Rostkowski, 5.Tomasz Rojek, 6. Agnieszka 
Kłopotowska, 7. Mirosława Janowska-Lascar, 8. Joanna 
Brylowska, 9. Andrzej Bednarz, 10. Janina Senków, 11. 
Zbigniew Koch, 12. Paweł Palcat.

KWW Bezpartyjni Samorządowcy: 1. Jacek Dziu-
ba, 2. Agnieszka Sikorska, 3. Ewa Jędrysiak, 4. Lilianna 
Hasiuk, 5. Anna Pałgan, 6 Marek Podkalicki, 7. Edyta  
Papiewska-Trawnik, 8. Maria Piotrowska, 9. Sebastian  
Podkalicki, 10. Elżbieta Solecka, 11. Bartłomiej Kac-
przyk, 12. Paweł Orzłowski.

KW Prawo i Sprawiedliwość: 1. Krzysztof Śluf-
cik, 2. Zbigniew Bytnar, 3. Joanna Śliwińska - Łokaj, 4. 
Małgorzata Rajczakowska, 5. Adam Chamera, 6. Ewa 
Budzińska, 7. Cezary Walulik, 8. Grzegorz Trusiewicz, 
9. Kazimierz Zakowicz, 10. Teresa Ilnicka, 11. Mirosła-
wa Koblańska, 12. Elżbieta Łapiak.

KW Platforma Obywatelska: 1. Jan Szynalski, 2. 
Maciej Kupaj, 3. Ryszard Derkacz, 4. Zofia Mika, 5. 
Grażyna Wawrzkowicz - Drozd, 6. Dariusz Bełdowski, 
7. Joanna Maziak, 8. Zbigniew Trepka, 9. Ryszard Mo-
rawski, 10. Sławomir Skowroński, 11. Katarzyna Mu-
raszka, 12. Teresa Lewandowska.

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Ra-
zem: 1. Sylwia Chmielewska, 2. Leszek Gławęda, 3. 
Piotr Bućko, 4. Edyta Popławska, 5. Tomasz Tamioła, 6. 
Tadeusz Szczepocki, 7. Karolina Zielińska, 8. Mirosława 
Kalska, 9. Grażyna Filipiak, 10. Jan Brzozowski, 11. 
Ryszard Wiliński, 12. Ignacy Bochenek.

KW. Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke: 1. 
Adrian Rząsa, 2. Grażyna Korzeniewska, 3. Rafał Łysz-
kowski, 4. Agata Pielichowska, 5. Małgorzata Więdłocha, 
6. Dorota Sosińska, 7. Urszula Czop, 8. Patryk Łyszkow-
ski, 9. Michał Doniec.

Okręg nr 4 (Piekary)

KWW Tadeusza Krzakowskiego: 1. Ewa Cze-
szejko-Sochacka, 2. Anna Farmas-Czerwińska, 3. Piotr 
Sikorski, 4. Dawid Sołtys, 5. Małgorzata Korecka, 6. Ja-
nusz Grela, 7. Lucyna Kołodyńska, 8. Dorota Nawracaj, 
9. Tomasz Strojek, 10. Waldemar Kaman, 11. Joanna 
Stenzel-Chomiak, 12. Paweł Dybek.

KWW Porozumienie dla Legnicy: 1. Benedykt 
Ksiądzyna, 2. Katarzyna Kaźmierczak, 3. Kazimierz 
Burtny, 4. Magdalena Marciniak, 5. Piotr Szymański, 6. 
Ryszard Maciak, 7. Grażyna Popilowska, 8. Jacek Za-
wadzki, 9. Anna Żurakowska, 10. Agnieszka Fudali, 11. 
Paweł Białek, 12 Jakub Należny.

KWW Bezpartyjni Samorządowcy: 1. Janusz Te-
relak, 2. Mariusz Iskrzyński, 3. Radosław Czyżowski, 
4. Henryka Podkalicka, 5. Piotr Jędrzejczyk, 6. Zuzan-
na Jeger, 7. Joanna Kofla, 8. Agata  Florczyk, 9. Damian 
Leśniewski, 10. Magdalena Mołodecka, 11. Joanna Sie-
niawska, 12. Stefania Buchner.

KW Prawo i Sprawiedliwość: 1. Wacław Szetel-
nicki, 2. Ewa Szymańska, 3. Zbigniew Rogalski, 4. Zbi-
gniew Płukar, 5. Adam Witkowski, 6. Bożena Kaciczak, 
7. Artur Torbiński, 8. Emilia Pielichowska - Noes, 9. 
Bogdan Sowiński, 10. Dorota Płudowska, 11. Zbigniew 
Kwiatkowski, 12. Wanda Sagan.

KW Platforma Obywatelska: 1. Krystyna Barcik, 2. 
Piotr Żabicki, 3. Zbigniew Dudek, 4. Grzegorz Lewan-
dowski, 5. Katarzyna Gregułowska, 6. Kajetan Bator, 7. 
Anna Mokhtari, 8. Eugeniusz Łysyk, 9. Krystyna Łań-
cucka, 10. Magdalena Drzewiecka, 11. Elżbieta Flis, 12. 
Anna Czubak.

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Ra-
zem: 1. Sebastian Nowotyński, 2. Małgorzata Stanberg 
- Elbanna, 3. Mirosław Karcz, 4. Marzena Danilewicz, 
5. Dorota Rodak, 6. Alicja Chmielewska, 7. Katarzyna 
Pawlus, 8. Rafał Ciak, 9. Marcin Owad, 10. Witold Sło-
wik, 11. Andrzej Żmuda, 12. Zbigniew Rosiński.

KW. Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke: 
1. Jacek Bondarewicz, 2. Łukasz Podkalicki, 3. Marcin 
Pietras, 4. Andrzej Dykas, 5. Anna Słabkowska, 6. Piotr 
Czerwiński, 7. Marcin Kądziołka, 8. Monika Kołodziej, 
9. Aneta Staszków, 10. Natalia Czech, 11. Krzysztof 
Klara.
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Powiat Lubiński jest obecnie 
całkowicie zawłaszczony przez 
jedną opcję polityczną – przed-
stawicieli ugrupowania rządzą-
cego od lat miastem Lubinem. W 
swoich działaniach jest obecnie 
niemal całkowicie skupiony na 
potrzebach miasta. Stanowi wła-
ściwie dodatkowe zaplecze finan-
sowe dla budżetu miasta Lubina 
co ma bezpośredni wpływ na 
zakres oraz jakość realizowanych 
przez powiat zadań w gminach. 
Wydaje się, że samorząd naszego 
powiatu jest jednoosobowo za-
rządzany z urzędu miasta. Były 
i obecny starosta powiatu lubiń-
skiego to, jak pokazuje życie de 
facto wykonawcy woli politycznej 
prezydenta mającej na celu stwo-
rzenie gigantycznej metropolii 
lubińskiej!

Starostowie z roku na rok 
systematycznie osłabiają pozy-
cję powiatu, na żądanie swego 
patrona pozbywają się zadań i 
kompetencji. Systemowo wypy-
chają z miasta instytucje takie 
jak: KRUS czy Agencja Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa.

Programowo ignorują po-
trzeby i interesy gmin tworzących 
powiat!

Nie ma niestety mowy o 
partnerskich relacjach, woli po-
rozumienia z samorządami ze 
strony starosty czy jakiejkolwiek 
chęci dialogu.

Powiat nie realizuje wła-
ściwie swoich podstawowych 
zadań, w zrównoważony dla 
wszystkich gmin sposób, szczegól-
nie w zakresie: utrzymania dróg 
publicznych, gospodarki wodnej, 
bezpieczeństwa obywateli, ak-
tywizacji lokalnego rynku pracy 
czy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.

Stanowczo nie chcemy mo-
nopolu jednej opcji politycznej 
w zarządzaniu powiatem, za-
chwiania równowagi w rozwoju 
powiatu, jednostronnej dystrybu-
cji środków inwestycyjnych, igno-
rowania potrzeb gmin wiejskich 
i nieuzasadnionego faworyzo-
wania interesów miasta Lubina.

Domagamy się natomiast do-
brego i samodzielnego gospodarza 
w powiecie, a nie politykierów 
na usługach jednej opcji. Chcemy 
przywrócenia partnerskich relacji 
z gminami wiejskimi oraz wła-
ściwej realizacji ustawowych za-
dań powiatu w gminach.

Powiat musi odzyskać na-
leżną mu rangę i starać się reali-
zować z najwyższą starannością 
ustawowe zadania! Powinien 
być motorem i strażnikiem zrów-
noważonego rozwoju całego re-
gionu, a także energicznie prze-
ciwdziałać szkodliwej dominacji 
miasta Lubina.

KWW Rogowska Bigus Hol-
denmajer wystawi silną repre-
zentację w wyborach do powiatu. 
Ludzi o ustalonej pozycji zawo-
dowej, bogatym dorobku, wy-
kształconych, zaangażowanych 
i uczciwych, których zadaniem 
będzie naprawa obecnej sytuacji 
– będą oni mieć nasze pełne za-
ufanie i wsparcie.

Z zadowoleniem i życzli-
wym zainteresowaniem witamy 

inne inicjatywy wyborcze, bo-
wiem poszerzą one ofertę dla wy-
borców naszego powiatu.

Nie jest naszym celem kry-
tyka innych ugrupowań, jeśli 
tak jak my chcą zmiany obecnej 
sytuacji oraz zrównoważonego 

rozwoju całego powiatu.
Widzimy możliwość współ-

pracy z nimi w przyszłości, o ile 
wyborcy obdarzą je, podobnie jak 
nas swoim zaufaniem .

Wójt gminy Lubin 
Irena Rogowska

Wójt gminy Rudna 
Władysław Bigus

Burmistrz miasta i gminy 
Ścinawa 

Andrzej Holdenmajer

W czwartek 16.10.2014 r. w Lubinie obyła się konferencja prasowa gospodarzy gmin: Rudna, Lubin, Ścinawa, założycieli Komitetu Wyborczego Wy-
borców Rogowska Bigus Holdenmajer. Niezwykle krytycznie ocenili oni aktualne relacje na linii gminy powiatu lubińskiego – starostwo powiatowe, 
przedstawili przyczyny powołania wspólnego Komitetu oraz jego główne cele programowe. Hasło Komitetu to „Gminy dla Powiatu – Powiat dla Gmin”.
Irena Rogowska, Władysław Bigus i Andrzej Holdenmajer wydali wspólne oświadczenie, którego treść publikujemy w całości.

Rogowska, Holdenmajer, Bigus przeciw Raczyńskiemu
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Poezja na talerzu w Miłkowicach 
W poniedziałek (20.10) odbyły się kolejne warsztaty w ramach najnowszego projektu Fundacji Sztuka dla Ludzi. „Kolej na Książkę” – bo o nim mowa – w 
całości  realizowany jest w Miłkowicach, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a konkretnie w gminnej bibliotece.  

Podczas zajęć kilkulatki z Miłkowic 
pod okiem Dagmary Angier-Sroki two-
rzyły ceramiczne wzory na talerzykach, 
spodkach i kubeczkach. Ich zadaniem 
było ozdobić te przedmioty codzienne-
go użytku w konwencji wybranej bajki 
czy motywu literackiego. Po trzech go-
dzinach niełatwej pracy porcelanowe na-
czynia pełne były roztargnionych oku-
larników, pląsających Michałów, ptasich 
i innych bohaterów znanych wierszy.

„Kalkomania ceramiczna to jedna z 
ulubionych technik maluchów, ale dzięki 
jej plastycznym możliwościom i względ-

nej łatwości ich wydobycia, dobrze czują 
się w niej także ludzie starsi” – opowiada 
autorka warsztatów. Poza przedszko-
lakami w tajniki zdobienia porcelany 
wprowadzała na osobnych zajęciach 
także ich starszych kolegów, rodziców i 
dziadków. Po wypaleniu w piecu cera-
micznym „naklejki” pozostają na naczy-
niach na zawsze, jak na tych z fabryk. 
Podczas serii zajęć „Pani Dagmary” jej 
podopieczni w różnym wieku też na-
pracowali się jak mała fabryka – łącznie 
stworzyli ponad trzysta elementów uni-
katowej zastawy zdobionej w literacki 

deseń. Dla pomysłodawczyni projektu 
to świetny sposób na przemycenie odro-
biny sztuki i literatury do domów i serc 
uczestników zajęć. 

„Dużo mówimy tradycjach lite-
rackich, i dlatego w przedsięwzięciu 
partneruje nam tutejsza biblioteka, ale 
chcemy zaakcentować też te zgoła od-
mienne, lokalne uwarunkowania tego 
miejsca” – dodaje Bartłomiej Sroka z 
Fundacji. Stąd tytuł projektu „Kolej na 
Książkę”, łączący dwa odległe bieguny 
– sztukę słowa i symbolikę kolejnictwa, 
które odcisnęło spore piętno na histo-
rii Miłkowic, typowo kolejowej miej-
scowości. Również dlatego najbardziej 
spektakularnym przedsięwzięciem tego 
cyklu będzie wielkoformatowy mural z 
motywem nawiązującym do PKP. Jego 
wykonanie zaplanowano na sam koniec 
projektu.

Inicjatywa „Kolej na Ksiażkę” reali-
zowana jest dzięki dotacji Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach programu Promocji literatury i 
czytelnictwa w 2014 r., a jego partnerem 
jest miłkowicka biblioteka gminna.

Justyna Teodorczyk 
Fundacja Sztuka dla Ludzi



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 24.10.2014
do 30.10.2014 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 pojedyń-
cze wejściówki ufundowane przez Kino HE-
LIOS na film pt. „BOGOWIE” w Legnicy – do 
wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją wy-
grać, wyślij maila na adres konkursy@24le-
gnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz 
nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ 
W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

KINO KOBIET:
BOGOWIE - napisy
Dramat / Biograficzny, Czas trwa-
nia: 125 min., Od lat: 15, 
Produkcja: POLSKA
Film “Bogowie” Łukasza Palkow-
skiego opowiada o początkach ka-
riery słynnego kardiochirurga Zbi-
gniewa Religi (Tomasz Kot), który 
w roku 1985 przeprowadził pierw-
szy udany zabieg przeszczepienia 
serca w Polsce. “Bogowie” portre-
tują wybitnego człowieka, który 
odważył się zmienić obowiązujące 
zasady. Wyjmując z ludzkiego cia-
ła serce, Religa przełamał moral-
ne, kulturowe i religijne tabu. Kilka 
dekad temu transplantacja serca 
była według powszechnej opinii 
działaniem wbrew naturze.
GODZ. – 18:30*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
30.10.2014
Dzienny Maraton Iron Man
Dzienny Maraton Filmowy z se-
rią Iron Man w kinach Helios!
Dzienny Maraton Filmowy to pierw-
sze tego typu wydarzenie w Pol-
sce, skierowane nie tylko do mło-
dych widzów, ale dla całych rodzin!
Oszałamiające efekty specjalne, 
wielkie filmowe emocje i… pysz-
na niespodzianka w przerwie! To 
wszystko czeka na widzów, którzy 
wybiorą się 25 października do do-
wolnego kina sieci Helios w całej 
Polsce. W ciągu niespełna siedmiu 
godzin fani Iron Mana zobaczą 
wszystkie trzy niesamowite części 
przygód Tony’ego Starka.
To jednak nie wszystko... Oprócz 
projekcji filmowych przygotowa-
liśmy niespodziankę w postaci 
specjalnego poczęstunku. W trak-
cie maratonu przewidziana jest 30 
minutowa przerwa, podczas której 
dla każdego z uczestników czekać 
będą po dwa kawałki pysznej pizzy 
DaGrasso i puszka Pepsi!
Start: 25.10. godz. 10:00   Meta: 
17:00
Zagramy:
Iron Man / Iron Man 2 / Iron man 3 
W drugiej przerwie, każdy z 
uczestników maratonu otrzyma 
po dwa kawałki pizzy DaGrasso i 
puszkę Pepsi.
Do każdego biletu w kasie kina do-
łączony będzie kupon uprawniają-

cy do jednorazowej dolewki napoju 
w kubku (Pepsi, Mirinda, 7up, Ice 
Tea), sprzedawanego w barze kina 
Helios. Kupon ważny tylko w czasie 
maratonu.
FILMOWE PORANKI ZE SCO-
OBY-DOO  DUBBING
Animacja / Familijny, Czas trwania: 
70 min., Od lat: 4, 
Produkcja: USA
Filmowe Poranki ze Scooby-Doo 
to  projekt kin Helios poświęcony 
najmłodszym Widzom.
Cykl Filmowych Poranków ze Sco-
oby-Doo odbywa się w co drugą 
niedzielę miesiąca we wszystkich 
kinach ogólnopolskiej sieci kin 
Helios, zawsze o godzinie 10,30. 
Przeznaczony jest dla dzieci w wie-
ku od 4 lat w towarzystwie opieku-
nów. W ramach projektu będziemy 
wyświetlać zarówno filmy długo 
- jak i krótkometrażowe. Filmowe 
Poranki gwarantują Państwu oraz 
Państwa Dzieciom moc konkur-
sów, nagród oraz wspólną zabawę 
połączoną z … prawdziwym dresz-
czykiem emocji!
GODZ. – 10:30*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
26.10.2014
PREMIERY:
FURIA - NAPISY
Dramat / Akcja / Wojenny, Czas 
trwania: 160 min., Od lat: 15 , Wlk. 
Bryt.
Kwiecień 1945 roku. Alianckie woj-
ska rozgromiły niemiecką armię 
w Ardenach i maszerują wprost 
na Berlin. Znany z odwagi, zahar-
towany w boju dowódca czołgu 
pieszczotliwie nazywanego Fu-
ria, sierżant Wardaddy (Brad Pitt) 
otrzymuje zadanie specjalne. Wraz 
ze swoją załogą będzie musiał 
wykonać tajną misję za linią frontu 
i stawić czoła znacznie potężniej-
szym silom wroga.
GODZ. – 10:15*, 14:30**, 18:30, 
21:15
* Seans nie odbędzie się 
27.10.2014
*Seans nie odbędzie się 
25.10.2014
DIABELSKA PLANSZA OUDJA - 
NAPISY
Horror, Czas trwania: 120 min., Od 
lat: 15 , USA 
OUIJA to gra wykorzystująca 

planszę z literami alfabetu, które 
wskazywane tworzą odpowiedź na 
pytania zadawane przez członków 
seansu spirytystycznego. Bohate-
rowie filmu używają jej do kontaktu 
z duchami, na ich odpowiedź nie 
trzeba czekać długo.
GODZ. – 15:00, 19:00, 21:30
UDAJĄC GLINIARZY - NAPISY
Komedia / Akcja, Czas trwania: 
130 min., Od lat: 15 , USA 
„Udając gliniarzy” to klasyczna 
komedia o kumplach-gliniarzach, 
tyle że główni bohaterowie nie 
są policjantami. Justin Miller (Da-
mon Wayans Jr.) i Ryan O’Malley 
(Jake Johnson) przyjaźnią się od 
dziecka. Odkąd skończyli szkołę, 
ich życie stoi w miejscu. Wszystko 
się zmienia, gdy idą na imprezę. 
Wkładają mundury policyjne i robią 
furorę. Kiedy okazuje się, że zostali 
zaproszeni na przyjęcie pod kra-
watem, a nie imprezę przebieraną, 
idą na miasto. Kobiety do nich lgną, 
rozrabiaki słuchają ich poleceń, a 
barmani dają drinki na koszt firmy 

- wszystko dlatego, że biorą ich za 
policjantów. Kiedy Ryan kupuje na 
eBayu radiowóz, koguta i skaner 
radiowy, maskarada się rozkręca.
GODZ. – 13:00, 17:45, 21:00
TYTUŁY TYGODNIA:
BOGOWIE 
Dramat / Biograficzny, Czas trwa-
nia: 145 min., Od lat: 15 
GODZ. – 12:45, 15:30, 18:00*, 
20:30*, 21:30**
*Seans nie odbędzie się 
30.10.2014
**Seans odbędzie się 30.10.2014
PUDŁAKI - DUBBING 
Animacja / Familijny, Czas trwania: 
121 min., Od lat: b.o, 
Produkcja: USA
GODZ. – 10:15*, 
* Seans nie odbędzie się 24, 
25.10.2014
ZAGINIONA DZIEWCZYNA - NA-
PISY
Triller, Czas trwania: 175 min., Od 
lat: 15 
GODZ. – 20:00
ANNABELLE - NAPISY
Horror, Czas trwania: 125 min., Od 
lat: 15 
GODZ. – 17:00
PSZCZÓŁKA MAJA. FILM - DUB-
BING
Animacja / Familijny, Czas trwania: 

88 min., Od lat: B.O 
GODZ. – 12:30*,
* Seans nie odbędzie się 
25.10.2014
MIASTO 44
Dramat / Wojenny, Czas trwania: 
130 min., Od lat: 15 , Polska
GODZ. – 9:00*, 10:00**, 
* Seans odbędzie się 24.10.2014
** Seans nie odbędzie się 24 i 
28.10.2014
DLA CIEBIE WSZYSTKO - NAPI-
SY
Romans, Czas trwania: 145 min., 
Od lat: 12
GODZ. – 15:15
DRACULA HISTORIA NIEZNANA 
- NAPISY
Horror / Akcja / Fantasy, Czas trwa-
nia: 120 min., Od lat: 15, USA
GODZ. – 14:00, 17:30, 19:30
SĘDZIA - NAPISY
Damat, Czas trwania: 165 min., Od 
lat: 15, USA
GODZ. – 11:00*
* Seans nie odbędzie się 
24.10.2014
PINOKIO - DUBBING
Familijny, Czas trwania: 130 min., 
Od lat: b.o, Niemcy
GODZ. – 10:30*, 12:45, 16:15
Seans nie odbędzie się 26.10.2014
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W Polsce za-
biegiem dającym 
jej możliwość wy-
leczenia jest ampu-
tacja nogi powyżej 
stawu kolanowego i 
dokończenie cyklu 
chemioterapii, który 
rozpoczęła w połowie 
sierpnia.

Za granicą innym 
rozwiązaniem może 
być wstawienie endo-
protezy, przeszczep 
mięśni i skóry. Kosz-
ty takiej operacji się-
gają orientacyjnie ok. 
270 tys zł, to suma 
znacznie przekracza-
jąca możliwości Be-
aty i jej rodziny.

- Jeśli możecie - 
proszę pomóżcie mi - 
mam niewiele czasu a 
guz niestety zaczął się 
powiększać zajmując 
swoją powierzchnią 
kolejne zdrowe tkan-
ki- apeluje Beata.

Na apel odpowie-
dzieli bliscy, znajomi 
zakładając "Grupę 
wsparcia dla Beaty".

Z ich inicjatywy 
zorganizowano 18 
października I Le-
gnicki Charytatywny 
Maraton Pływacki. 
Pierwsze 25 m prze-

płynęła Beata, było 
to dla niej wielką ra-
dością, na facebooku 
napisała: 

- Bo łączy nas 
jedno - miłość do 
wody - WODA TO 
ŻYCIE! 

SZACUNEK dla 
wszystkich którzy ra-
zem ze mną walczyli 
i walczą o moje zdro-
wie i życie!!!

Do walki tej przy-
łączył się również le-

gnicki klub biegaczy 
KB LEW, który jest 
organizatorem 

I Legnickiego 
Biegu dla Beatki. Im-
preza odbędzie się 26 
października w godz. 
10.00- 18.00 

w Parku Miejskim 
w Legnicy w okoli-
cach kawiarni "Vin-
cero". Szczegóły na 
www.kblew.pl

 -Jeśli chcesz po-
móc mi pokonać cho-

robę nowotworową, 
bym mogła szybko 
wrócić do zdrowia, 
zapraszam Cię na „1. 
Legnicki Bieg dla 
Beatki”.

Jeżeli ktoś chciał-
by w jakikolwiek spo-
sób pomóc i włączyć 
się w akcje niesienia 
pomocy Beacie Ra-
domskiej proszony 
jest o kontakt z Da-
widem Kruszyną 
tel. 792 694 471 lub 

Andrzejem Kozakie-
wiczem tel. 607 977 
047. 

Można też wysłać, 
nawet symboliczną 
złotówkę na: Nr kon-
ta 27 1160 2202 0000 
0002 1589 7680 z do-
piskiem "dla Beaty". 
Spoza granic Polski 
nr konta poprzedzo-
ny, bez spacji, litera-
mi BIGBOLPWPL.

Elżbieta Palej

15WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl23 października 2014

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

Pomóżmy Beacie w walce o życie 
Do niedawna 28- letnia Beata Radomska - matka, żona, ratownik WOPR, instruktor pływania, była 
uśmiechniętą, pełną życia młodą kobietą. Sytuacja zmieniła się kiedy to w lipcu br. wykryto u niej 
nowotwór. Obrzęk pod kolanem okazał się guzem - sarcoma Ewinga.
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