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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,43 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 

Wbiją szpadel w S3
Jest szansa, że do lata 2018 roku spora część drogi ekspresowej S3 będzie gotowa, by mieszkańcy 
regionu legnickiego masowo ruszyli nią na wczasy nad Bałtyk. 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad we Wro-
cławiu właśnie wybrała wyko-
nawców dwóch pierwszych od-
cinków drogi ekspresowej S3 z 
Nowej Soli do Legnicy. 

Szesnastokilometrowy frag-
ment z Nowej Soli do węzła 
Gaworzyce za 355,13 mln zł 
(brutto) zbuduje firma Draga-
dos. Przetarg na wybudowanie 
fragmentu od węzła Gaworzy-
ce do węzła Kaźmierzów (16,9 
km) wygrała spółka Mirbud, 
która zaproponowała cenę 
447,99 mln zł (brutto).W obu 
postępowaniach oferenci zade-
klarowali 30-miesięczny termin 
realizacji oraz 10-letni okres 
gwarancji. Do czasu realizacji 
nie będą wliczane okresy zimo-
we (od 15 grudnia do 15 mar-
ca). To znaczy, że zakończenia 
inwestycji można spodziewać 
się około lipca 2018 roku. Pod 

warunkiem, że  konkurenci 
Dragadosu i Mirbudu nie zło-
żą protestów od rozstrzygnięcia 
GDDKiA. 

Nieznani są wciąż wyko-
nawcy odcinków Kaźmierzów 
– Lubin Północ, Lubin Północ 
– Lubin Południe, Lubin Połu-
dnie – Legnica, Legnica – Jawor 
i Jawor – Bolków. O umowę na 
odcinek od węzła Kaźmierzów 
do węzła Lubin Północ (14,4 
km) wciąż zabiega sześć firm. 
Najtańszą ofertę w wysokości 
561 mln zł złożyło konsorcjum 
Salini, Todini oraz Przedsię-
biorstwa Robót Inżynieryjno
-Budowlanych Export-Tribex, a 
najdroższą – firma Astaldi, która 
zaproponowała cenę 715,4 mln 
zł. Otwarcie ofert na pozostałe 
dwa odcinki drogi ekspresowej 
S3 z Nowej Soli do Legnicy 
planowane jest w listopadzie.

Piotr KanikowskiRYC. MOSTY KATOWICE
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Legnica:Legnica: ul. Złotoryjska 60
ul. Chojnowska 41 (Galeria Ferio)
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Rajska jabłoń
Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, 
redakcja@24legnica.pl

My z Olszanicy, na orzechy laskowe chodzili-
śmy aż pod Radziechów. Niewielki lasek był 
dokładnie przeorany przez dziki. Naginając ku 
ziemi kruche gałązki leszczyny, rozglądaliśmy 
się bacznie dokoła. Zawsze było w pobliżu jakieś 
drzewo, na które mogliśmy się wspiąć, gdyby 
zza krzaków wyszła locha z młodymi. Między 
innymi na taką okoliczność mój brat zabierał ze 
sobą prawdziwy bagnet przerobiony na długi 
nóż. Stal była niemal zupełnie starta od ciągłego 
ostrzenia. Wycinał nim kijki. Mając w pogotowiu 
bagnet i włócznie czuliśmy się odrobinę pewniej.
Dziki nie kwapiły się jednak do konfrontacji. 
Czasem słyszeliśmy, jak pochrząkują w oddali. 
Kiedyś na skraju drogi znaleźliśmy martwego 
odyńca, poszarpanego przez psy. Dotknąłem 
patykiem zakrwawionego pyska.
Pod koniec maja szliśmy przez wysokie łąki do 
innego lasku. Rosło tu kilka dzikich czereśni, 
które o tym czasie rodziły małe słodkie owoce. 
Brat, któremu wspinanie się na szczyt przycho-
dziło o niebo łatwiej niż mnie, łamał obwieszone 
czeresienkami gałęzie i zrzucał nam pod nogi. 
Odkąd znalazł w pobliżu odcięty koński łeb, szu-
kaliśmy innych miejsc.
Posadzone jeszcze za Niemca czereśnie, śliwy 
i jabłonie rosły wzdłuż pegeerowskiej drogi w 
Grodźcu, na którą jeździliśmy rowerami, czer-
wonym motorowerem orion, starą wuefemką 
lub poczciwym avo simsonem. Inna droga pro-
wadziła pod krzaki dzikiej róży o ogromnych kar-
minowych owocach, z których robiło się wino. 
Idąc po pieczarki zatrzymywaliśmy się czasem 
pod którąś ze zdziczałych na miedzy jabłoni, by 
napchać sobie kieszenie kwaśnymi zielepucha-

mi. 
Sad był także przy domu. Obijaliśmy kwaśne pa-
pierówki o belki i obgryzając miąższ czekaliśmy 
w stodole, aż burza zbliży się wystarczająco bli-
sko, by widzieć jej pulsujący nerw. 
Mając sześć czy siedem lat wierzyliśmy świę-
cie, że tym rozbłysku ukazuje się ludziom Matka 
Boska. Chcieliśmy zobaczyć jej smutną twarz 
w zwojach chust i główkę malutkiego Jezuska. 
Marzyła nam się jeszcze jedna niedzielna ikona. 
Łapkami lepkimi od jabłkowego soku uchyla-
liśmy więc ostrożnie drewniane drzwi i przez 
szparę wpatrywaliśmy się w niechętne do ob-
jawień niebo. Błyskało i ślepliśmy na moment, 
a potem grzmoty pękały nam nad głowami jak 
ogromne kasztany – ale nie widzieliśmy nic 
prócz uciekającego za powiekę złotego powido-
ku. 
Myślę jak bardzo blisko byłem wtedy, by uwie-
rzyć, że to jednak ona. Dziś kiedy znikło wszyst-
ko poza zapachem starej słomy i obitych o belki 
papierówek, na tę dziecinną wiarę już za późno. 
Jedyne, co od biedy da się odszukać, to małe, 
kwaśne jabłka w głębokiej trawie.
A jednak jestem pewien, że jako kilkuletni chłop-
cy pałętaliśmy się po zdziczałym raju, gdzie ta-
kie spotkania – oko w oko z Matką Boską – były 
naprawdę możliwe. Dopiero teraz to poznaję. 
Myślę, że w dzieciństwie bezkarnie opychałem 
się zakazanymi owocami. Ich pestki przeleżały 
we mnie kilkadziesiąt lat, a teraz puszczają pędy 
w postaci takich sentymentalnych felietonowych 
wynurzeń. Zatem niech tak będzie, nie ma się 
co bronić przed tym uczuciem. Sentymentalnie 
próbuję sobie przypomnieć smak żółtych śliwek 
z łąki Kuźmiaka i powplątywanych w kartoflisko 
za górką jeżyn. Nie potrafię. Sam Pan Bóg mnie 
kusi, by zakraść się po nie w sobotę.

Sesja na do widzenia
Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Legnicy zakończyła się w 
sympatycznym, pokojowym nastroju, choć przy zatwierdzaniu Strategii 
Rozwoju Legnicy 2015-2020 Plus opozycja i prezydent nie szczędzili sobie 
wzajemnych złośliwości.

Swarliwy duch kampanii 
wyborczej rzucał ciemne cienie 
na pożegnalną sesję samorządu. 
Prezydent Tadeusz Krzakow-
ski, który osobiście prezento-
wał strategię na lata 2015-2020 
Plus, szczególnie akcentował te 
fragmenty dokumentu, które 
nawiązywały do medialnych 
wypowiedzi rywali. Podkreślił 
więc na przykład zamiar budo-
wy parku wodnego w oparciu 
o już gotową dokumentację 
będącą w posiadaniu ratusza i 
wolę poszukiwania inwestora, 
który zagospodaruje Teatr Let-
ni w taki sposób, by miasto nie 
musiało dokładać do jego utrzy-
mania.

- Badanie rynkowe powin-
no zadecydować, co tam ma być. 
Kolejnej skarbonki na miejskie 
finanse nie będziemy urucha-
miać. To gwarantuję - mówił 
prezydent.

Zapowiedział też, że wkrót-
ce rozpocznie się remont Bramy 
Chojnowskiej i fragmentu mu-
rów miejskich.

- Mam nadzieję, ze zbu-
dujemy jeszcze lepsze, jeszcze 

przyjaźniejsze dla mieszkań-
ców miasto. Bo pomimo prób 
dezawuowania dorobku ostat-
nich lat przez niektórych ludzi, 
mieszkańcy oceniają Legnicę 
jako przyjazne miejsce do życia 
- spuentował swą prezentację.

Opozycja słuchała tego z 
przekąsem. Radny Paweł Frost 
z PO dowodził, że strategia zo-
stała napisana dla picu: - Sporo 
zadań, które zgodnie z poprzed-
nią strategią prezydent powi-
nien zrealizować do roku 2014, 
zostało po prostu przepisano do 
nowej strategii. Papier jest cier-
pliwy, można na nim umieścić 
mnóstwo rzeczy a potem ich nie 
realizować. Przykład to obwod-
nica południowo-wschodnia 
albo droga zbiorcza południowa. 
Już w poprzedniej strategii pisa-
no o zagospodarowaniu terenów 
inwestycyjnych, a są takie, które 
nie zostały zagospodarowane do 
dziś. Teatr Letni jest zagospo-
darowywany od lat - może tym 
razem się uda.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski nie pozostał radnemu 
dłużny.

- Za brak obwodnicy odpo-
wiada pana rząd - wytknął Fro-
stowi. - To pana przedstawiciele 
w rządzie i Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad 
mają wiele tej sprawie do powie-
dzenia. Gdyby nie decyzje poli-
tyczne, dawno by już obwodnicę 
dla Legnicy wybudowano.

Z wyjaśnień prezydenta wy-
nika, że budowa drogi zbiorczej 
postępuje, a tereny inwestycyjne 
uzbraja się w ciągu roku odkąd 
inwestor zgłosi zainteresowanie 
działką.

18 głosami za dokumen-
tem, rada miejska przyjęła stra-
tegię rozwoju Legnicy. Sześciu 
radnych było przeciw, jeden się 
wstrzymał.

W przerwie obrad Paweł 
Frost i Maciej Kupaj - kandydat 
na radnego z listy PO - uzupeł-
nili listę inwestycji, które po-
mimo wpisania do poprzedniej 
strategii nie zostały zrealizo-
wane. To m.in. przygotowanie 
projektu do gospodarczego wy-
korzystania lotniska, budowa 
hali targowej, modernizacja ul. 
Szczytnickiej i Pątnowskiej, 
opracowanie i wdrożenie zinte-
growanego programu transpor-
tu publicznego.

- Strategia powinna być 
realna, rzeczywista, możliwa do 
zrealizowania. A tej strategii nie 
da się zrealizować - mówi Ma-
ciej Kupaj.

Prezydent Tadeusz Krzakowski osobiście prezentował strategię 
radzie miejskiej. 
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Firma VOSS Automotive stawia na rozwój
Prezydent Tadeusz Krza-

kowski odwiedził jedną z 
największych, prężną i roz-
budowującą się firmę VOSS 
Automotive, działającą w 
Legnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. Znający moto-
ryzację fachowcy mówią o tej 
firmie – „bolid Formuły 1 w 
branży”. Podczas spotkania z 
prezesem Mirosławem Sucho-
jadem prezydent rozmawiał o 
planach rozwojowych przed-
siębiorstwa i ważnych inwesty-
cjach miejskich, dotyczących 
także VOSS.

Najnowszą inwestycję, zre-
alizowaną przez tę firmę za ok. 
50 mln zł, stanowią: rozbudo-
wa zakładu, wprowadzenie do-
datkowych wyrobów i zmiana 
procesu produkcyjnego. Zbu-
dowany został nowy obiekt o 

powierzchni 12 tys. metrów 
kwadratowych, zakupiono 
nową linię produkcyjną oraz 
rozbudowano infrastrukturę. 
Dzięki temu przedsięwzięciu 
wzrosło zatrudnienie. Obec-
nie w firmie pracuje około 800 
osób. Rok temu było ich po-
nad 560. Planowany jest dal-
szy wzrost zatrudnienia, które 
według prezesa Suchojada ma 
w najbliższych latach wynosić 
około 1000 pracowników. 

Prezes Mirosław Suchojad 
przypomniał, że lokalizacja za-
kładu w LSSE została wybrana 
dlatego, że za Legnicą przema-
wia bardzo wiele atutów. Prezy-
dent Tadeusz Krzakowski do-
dał, że w naszym mieście, poza 
strefą, są inne bardzo atrakcyj-
ne tereny inwestycyjne, w tym 
lotnisko. Istnieją duże szanse, 

że zainteresują się nimi kolejni 
inwestorzy. 

Rozmawiano też o bardzo 
istotnej z punktu widzenia 
potrzeb miasta inwestycji, jaką 
jest dalsza budowa obwodnicy 
południowo-wschodniej. Przed 
kilku laty miasto z udziałem 
środków unijnych zrealizowa-
ło jej pierwszy etap. Powstała 
warta ok. 18 milionów ulica 
Gniewomierska (do granic 
miasta). Dzięki niej możliwy 
jest dojazd do tej części strefy 
ekonomicznej, ale potrzeby są 
większe, ważne zarówno dla 
mieszkańców miasta, jak i dla 
firm działających w podstrefie 
Legnickie Pole LSSE. Zdarza 
się bowiem, że w godzinach 
dojazdu i wyjazdu z pracy two-
rzą się tam korki na drodze. 

Prezydent poinformował, że ostatnio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
postanowiła uwzględnić w koncepcji programowej rozbudowę tej obwodnicy jako części 
nowego przebiegu drogi krajowej nr 94. Otwierają się zatem szanse sfinansowania budowy 
brakującej części obwodnicy z budżetu państwa, o co szef samorządu zabiega od szeregu lat. 

Prezydent wraz z prezesem zwiedzili zakład, który zatrudnia pracowników z Legnicy i oko-
licznych miejscowości. Tadeusz Krzakowski interesował się warunkami pracy i wypoczynku 
załogi. Pogratulował firmie stworzenia zespołu badawczo-rozwojowego, który prowadzi prace 
projektowe nad udoskonaleniem obecnych wyrobów oraz uczestniczy w coraz bardziej zaawan-
sowanych pracach rozwojowych dla przyszłych projektów. To będą wyzwania dla młodych, wy-
kształconych w Legnicy fachowców. 

VOSS Automotive działa w LSSE już 10 lat. Firma produkuje głównie przewody do ka-
talitycznej redukcji spalin ogrzewane elektrycznie i cieczą, przewody do pneumatycznych za-
wieszeń samochodowych, hamulcowe i do układów sterowania oraz przewody paliwowe, które 
dostarcza odbiorcom w krajach Unii Europejskiej, obu Ameryk i Azji. Korzystają z nich czołowi 
producenci samochodów ciężarowych, dostawczych, osobowych i off-road.

Legnicka komunikacja 
miejska 1 i 2 listopada

Organizacja ruchu w rejonie cmentarza 
w dniu Wszystkich Świętych

Autobusy legnickiej komunikacji miejskiej i zamiej-
skiej będą 1 listopada (Wszystkich Świętych) oraz 2 li-
stopada (Dzień Zaduszny) kursować tak, jak w dni wolne 
od pracy. Jednak na liniach miejskich, przebiegających w 
sąsiedztwie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocław-
skiej, ilość kursów zostanie zwiększona. 

1 listopada i 2 listopada w godzinach od 9.00 do 18.00 
z częstotliwością ok. 6 minut będą jeździły dodatkowe au-
tobusy na liniach:

- 1 Bis (8 kursów) – Ceglana – Pątnowska/Rondo – 
Ceglana,

- 2 Bis (18 kursów) – Śląska – Poznańska – Śląska,
- 24 (19 kursów) – Domejki – Iwaszkiewicza – Do-

mejki,
- specjalna „S” (17 kursów) – Grabskiego – Złotoryjska 

– pl. Słowiański - Witelona – II Armii Wojska Polskiego 
– Moniuszki – Wrocławska – Sikorskiego – Rondo Nie-
podległości – Piłsudskiego – Iwaszkiewicza i odwrotnie.

Na liniach specjalnych obowiązują takie same bilety 
MPK, jak na zwykłych. 

Jak co roku, dla zwiększenia 
bezpieczeństwa osób odwiedza-
jących groby w związku z obcho-
dami dnia Wszystkich Świętych, 
w rejonie legnickiego Cmentarza 
Komunalnego przy ul. Wrocław-
skiej zostanie zmieniona organi-
zacja ruchu drogowego. 

Zmiany będą wprowadzone 
w dniu Wszystkich Świętych (1 
listopada, sobota) w godzinach 
od 8.00 do 20.00. Zamknięta 
dla ruchu zostanie ul. Wrocław-
ska na odcinku od Gwiezdnej 
do Neptuna. Zakaz nie będzie 
dotyczył autobusów MPK, tak-
sówek, busów, pojazdów służb 
zapewniających bezpieczeństwo 
oraz samochodów dostarczają-
cych kwiaty i znicze do punktów 
sprzedaży w rejonie cmentarza.

Zakaz ruchu będzie też 
obowiązywał na ul. Ofiar Ludo-
bójstwa OUN-UPA - od Wro-
cławskiej do Kazimierza Wiel-
kiego oraz na ul. Kwiatowej - od 
Cmentarnej do Ofiar Ludobój-
stwa OUN-UPA.

Ruch jednokierunkowy 
wprowadzony zostanie na uli-

cach:
- Cmentarnej – od Wro-

cławskiej do Kazimierza Wiel-
kiego,

- Brackiej – od Kazimierza 
Wielkiego do Cmentarnej,

- Kwiatowej – od Cmentar-
nej do Kazimierza Wielkiego,

- Kazimierza Wielkiego – 
na odcinku od Cmentarnej do 
Dmowskiego. 

W zależności od sytuacji na 
drogach w rejonie cmentarza po-
licja może wprowadzić tę samą 
organizację ruchu także w dniu 2 
listopada w godzinach od 10.00 
do 18.00.

Osoby, które zdecydują się 
podróżować w tych dniach wła-
snym samochodem, będą mogły 
wykorzystywać ogólnodostępne 
parkingi w tej części osiedla Ko-
pernik. Wykluczona jest moż-
liwość parkowania wzdłuż ul. 
Wrocławskiej i Ofiar Ludobój-
stwa OUN-UPA. Można nato-
miast parkować przy ulicach, na 
których w tym celu tymczasowo 
wprowadzono jeden kierunek 
jazdy. 
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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. 1

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). 
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Zwyciężyło 10 projektów, 
po jednym w każdym z ob-
szarów miasta. W głosowaniu, 
trwającym od 1 do 8 paździer-
nika, wzięło udział 8.182 do-
rosłych legniczan. Na wybór 
projektów drogą internetową 
zdecydowała się absolutna 
większość. Tylko 1.327 osób 

dokonało wyboru w sposób 
tradycyjny, wrzucając kartę do 
urny.

Tegoroczna frekwencja 
była większa o prawie 2 tysiące 
osób od tej z roku 2013. Wów-
czas głosowało 6.198 osób, a 
więc wzrost wynosi ponad 24 
proc. Świadczy to dobitnie 

o rosnącym zainteresowaniu 
mieszkańców podejmowaniem 
decyzji o inwestycjach realizo-
wanych w ich najbliższym oto-
czeniu.

Legniczanie, z których 
każdy przy wyborze projek-
tu dysponował pulą pięciu 
punktów, przyznali ich łącznie 

40.585. Najaktywniej głoso-
wano na lokalne inwestycje na 
obszarze Asnyka (6.197 punk-
tów). Drugie miejsce w tej kla-
syfikacji zajął obszar Taninowa 
(6.051 punktów), natomiast 
trzecie – obszar Zakaczawia 
(5.183 przyznane punkty).

Zdecydowanie bardziej 

aktywne w podejmowaniu de-
cyzji dotyczących projektów 
LBO były kobiety. Głosowały 
4.752 panie. Mężczyźni oddali 
3.219 ważnych głosów. Naj-
liczniejsza grupa głosujących 
legniczan (2.929) była w wieku 
od 25 do 39 lat. Drugą pozycję 
(1.869 osób) zajmuje przedział 

wiekowy od 40 do 54 lat, zaś 
trzecią (1.413) osoby w wieku 
od 55 do 64 lat.

Źródło: Urząd Miasta 
Legnica 

Prezydent Tadeusz Krzakowski poinformował o wynikach głosowania mieszkańców w drugiej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Obszar 1 – Północny: Budowa chodnika przy ulicy Struga (200 tys. zł) – 715 głosów;
Obszar 2 – Piekary 1: Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piekary A przy ul. Tatrzańskiej (96 tys. 

zł) – 986 głosów;
Obszar 3 – Piekary 2: Drugi etap - kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Wie-

rzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 (LBO) (200 tys. zł) – 1728 głosów;
Obszar 4 – Kopernik: Budowa parkingu samochodowego przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy w 

Legnicy (200 tys. zł) – 900 głosów;
Obszar 5 – Zakaczawie: Dzieci i dorośli razem po zdrowie – siłownia pod chmurką przy 

Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy (186 tys. zł) – 1144 głosy;
Obszar 6 – Rejon al. Rzeczypospolitej + Rejon Południowy: Budowa placu zabaw i boiska do 

koszykówki przy ul. Goździkowej wraz z siłownią plenerową (200 tys. zł) – 2484 głosy; 
Obszar 7 – Stare Miasto: Budowa parku kalistenicznego - street workout do ulicznego trenin-

gu siłowego (park Miejski) (200 tys. zł) – 1313 głosów; 
Obszar 8 – Tarninów: Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy (200 

tys. zł) – 2132 głosy;   
Obszar 9 – Fabryczna: Zagospodarowanie terenu i budowa osiedlowego centrum rekreacyjno

-sportowego (przy ul. Żwirki i Wigury) (150 tys. zł) – 1299 głosów;
Obszar 10 – Asnyka: Plac Zabaw (Szkoła Podstawowa nr 9) (200 tys. zł) – 1931 głosów; 

Co wybrali legniczanie?

Wyniki głosowania LBO 2015
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Galeria Piastów obchodziła swe ósme urodziny w doborowym towarzystwie. W niedzielę do Legnicy 
przybyli między innymi polska królowa popu Doda, mistrz odlotowej konferansjerki Skiba, fantastycznie 
rapujący Mrozu i Bilgun Ariunbaatar, którego "twarz brzmi znajomo". Nie ma się co dziwić tłumom, które 
od rana do wieczora ciągnęły na najlepszą imprezę w mieście. Na rozgrzewkę wystąpili miejscowi artyści 
związani ze studiem Fame Art, koskowicka !Struktura! i zespół Scoofers z Wrocławia. Bilgun rozbawił 
dzieci i dorosłych  tańcząc Gangam Style. Zamiast przyjmować prezenty, solenizantka sama rozdawała na-
grody dla odważnych, którzy zgłosili się do konkursów. Przygotowano tort, życzenia od dyrekcji i fajerwerki, 
które jednak nie były w stanie przyćmić prawdziwych gwiazd tego wieczoru: Mrozu i Dody.

PEKA

Doda, Mrozu i tłumy na 
urodzinach Galerii Piastów 

Baaardzo dużo miejsca do zabawy
W Przedszkolu Niepublicznym Hobbit dzieci mają wyjątkowo dużo miejsca do 
bezpiecznej zabawy. Placówka , jak żadna inna w Legnicy, dysponuje przestron-
nym budynkiem i sporym zacisznym placem na zewnątrz. 

Ciasne salki? Nie w Hob-
bicie. Atutem przedszkola jest 
duży przestronny budynek o 
powierzchni 5760 mkw oraz 
mający 620 mkw teren re-
kreacyjny na zewnątrz, ogro-
dzony, obsadzony zielenią i 
zagospodarowany na certy-
fikowany, bezpieczny plac 
zabaw. Wszystkie pomiesz-
czenia, wyposażone zostały w 
nowe meble i zabawki. Każde 
posiada certyfikat bezpieczeń-
stwa. Symbolem troski o bez-
pieczeństwo podopiecznych 
placówki jest również we-
wnętrzny i zewnętrzny system 

monitoringu.   
Urocze, kolorowe i no-

wocześnie wyposażone sale 
przedszkolne, pozwalają na 
stworzenie dzieciom ciepłej at-
mosfery i doskonałych warun-
ków do nauki, zabawy i odpo-
czynku. Dzięki komfortowej 
lokalizacji w przedszkolu moż-
na było urządzić fantastyczny 
wewnętrzny plac zabaw oraz 
odrębną salę widowiskową, 
wykorzystywaną na przedsta-
wienia czy koncerty.  

Jednym z nowoczesnych, 
zdrowych i ekologicznych 
rozwiązań zastosowanych w 

Hobbicie jest rekuperacja. To 
technologia, dzięki której po-
wietrze stale jest wymieniane 
oraz filtrowane. Bez względu 
na warunki atmosferyczne na 
zewnątrz, przedszkolaki cały 
czas oddychają świeżym po-
wietrzem, co ma szczególne 
znaczenie w przypadku dzieci 
z alergiami. 

Przedszkole nie ma barier 
architektonicznych. Jest ener-
gooszczędne i ekologiczne. 
Dba o domową kuchnię i ser-
wuje posiłki tak pyszne, że na-
wet niejadkom cieknie ślinka. 

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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Rabczenko: Zmienię Legnicę
Rozmowa z Jarosławem Rabczenką, kandydatem Platformy Obywatelskiej i Porozumienia dla Legnicy na prezydenta.

Podziela Pan żal prezyden-
ta Tadeusza Krzakowskiego 
(ale także Roberta Raczyńskie-
go i jego komitetu Bezpartyjni 
Samorządowcy) że  decyzje o 
tym, którą obwodnicę na Dol-
nym Śląsku budować nie wyni-
kają z merytorycznych przesła-
nek, ale zależą od politycznych 
gier toczących  się w Warszawie 
czy we Wrocławiu?

-W polityce liczy się sku-
teczność. Chcąc robić politykę 
musimy mieć świadomość, że 
realizacja pewnych przedsię-
wzięć będzie wymagać ogromnej 
determinacji, rozmów z ludźmi 
i budowania relacji, które z cza-
sem pomogą osiągać założone 
cele. Ważna jest aktywność w 
działaniu. Prezydent Robert Ra-
czyński nie czekał na mannę z 
nieba tylko wziął sprawy w swoje 
ręce i dzięki temu Lubin ma dziś 
obwodnicę, z której korzystają 
także legniczanie jadący krajo-
wą trójką. W Legnicy podobnej 
aktywności ze strony prezyden-
ta Krzakowskiego brakuje. Dla 
mnie nie do zaakceptowania jest 
już chociażby retoryka urzędu, 
który mówi, że czeka na inwe-
storów. Czeka? To może jeszcze 
długo czekać, bo inwestorów 
należy aktywnie pozyskiwać. Lo-
kalna władza, która  opowiada, że 
ktoś ma jej coś dać – na przykład 
obwodnicę – popełnia ten sam 
błąd, bo to ona posiadając wy-
borczy mandat powinna na róż-
ne sposoby zabiegać o realizację 
zadań ważnych dla mieszkańców. 

Zatem faktu, że prezyden-
towi Krzakowskiemu nie udało 
się doprowadzić do budowy ob-
wodnicy południowo-wschod-
niej Legnicy, nie uważa Pan za 
efekt spisku?

-Nie ulega dyskusji, że pewne 
konstelacje polityczne ułatwiają 
rozmowę, a pewne ją utrudniają. 
Ale mimo tego nie brakuje przy-
kładów, że cele można osiągać 
także ponad podziałami par-
tyjnymi. Przypadek prezydenta 
Jana Zubowskiego pokazuje, że 
choć PiS, z którego się wywodzi, 
nie miał swoich reprezentan-
tów we władzach województwa,  
Głogów potrafił zrealizować w 
tej kadencji za fundusze unijne 
szereg projektów, także drogo-
wych. Teza, że niesprzyjająca 
konstelacja polityczna w sejmiku 
nie sprzyja rozwojowi Legnicy, 
jest z gruntu fałszywa. Przypo-
minam, że Tadeusz Krzakowski 
jest członkiem SLD tak samo 
jak marszałek Radosław Mołoń, 
więc prezydent Legnicy mimo 
swoich utyskiwań ma  politycz-
nego reprezentanta w zarządzie 
województwa. Jeśli zaniedbał 
jakiś działań, powinien mieć 
pretensje do siebie. Poprzedni 
fragment obwodnicy Legnicy 
był efektem starań jego poprzed-
nika, więc moim zdaniem w tym 

obszarze pan Krzakowski się nie 
popisał. 

To ważny obszar?
- Tak wynika z rozmów, któ-

re prowadziliśmy z mieszkańca-
mi przy okazji pisania Obywatel-
skiej Strategii Rozwoju Legnicy. 
Drogi - dziurawe, odstające od 
standardów innych polskich 
miast – wskazywano jako jedną 
z największych bolączek. Za-
równo w naszej strategii, jak i w 
moim programie wyborczym, 
budowa obwodnicy południo-
wo-wschodniej stanowi bardzo 
ważny element. Te 4 kilometry 
rozwiązałyby bardzo wiele pro-
blemów komunikacyjnych Le-
gnicy. 

W swoim programie wybor-
czym wylicza Pan inwestycje do 
zrealizowania w nadchodzącej 
kadencji, wskazując jednocze-
śnie jako źródło finansowania 
konkretne działy Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Dolnego Śląska. Wszystko wy-
daje się oczywiste i aż dziw, że 
władze Legnicy dotychczas nie 
korzystały z tej ścieżki. Jest jed-
nak zasadnicze „ale”, o którym 
Pański program milczy: skąd 
brać środki na wkład własny do 
tych projektów.

- Wiem, że w 400-milio-
nowym budżecie Legnicy tkwią 
naprawdę duże rezerwy. Dla 
przykładu, w ciągu ostatnich 
12 lat na wynagrodzenia prezy-
dentów wydano nominalnie, nie 
uwzględniając wskaźnika inflacji, 
4 i pół miliona złotych. Zakłada-
jąc, że wkłady własne sięgają 15-
30 procent wartości planowanej 
inwestycji, z jednego prostego 
działania jakim jest redukcja eta-
tów wiceprezydentów można co 
roku robić czteromilionowy pro-
jekt. Takich możliwości znalezie-
nia w budżecie Legnicy środków 
na wkład własny jest więcej. Z 
drugiej strony, ja się nie boję dłu-
gu, przy założeniu, że finansuje 
się nim inwestycje mające przy-
nosić przychód, wartość dodaną, 
a nie konsumpcję.

Zapowiada Pan, że urzęd-
nicy w ratuszu zaczną przyzwo-
icie zarabiać i że ukróci Pan cią-
głe podwyżki opłat w mieście. 
Na to też trzeba będzie skądś 
wziąć pieniądze. Skąd? Wzro-
sną podatki lokalne?

 - Legnica już dzisiaj ma 
jedne z najwyższych wpływów z 
opłat lokalnych na głowę miesz-
kańca, co w moim odczuciu nie 
świadczy o niej pozytywnie, ale 
jest przejawem fiskalizmu tego 
miasta. Tutaj naprawdę dużo z 
jednego mieszkańca ściąga się 
do budżetu. Stawki za wodę i 
ścieki też są bliskie maksymal-
nym, więc w tym względzie nie 
istnieje przestrzeń do kolejnych 
podwyżek cen. Co do wyna-

grodzeń urzędników, wyznaję 
zasadę, że wynagrodzenie pra-
cowników musi być skorelowane 
z ich efektywnością, wydajnością, 
przydatnością dla pracodaw-
cy. Jeżeli chcemy zatrzymać w 
urzędzie najlepszych ludzi, a nie 
tylko osoby nastawione na prze-
trwanie, to  warto w nich inwe-
stować, bo skorzystają z tego 
także klienci ratusza, mieszkańcy 
Legnicy. Straszy się mną jak sta-
rą czarownicą miejskich urzęd-
ników; że wejdę i będę zamiatał. 
„Pozamiatać” zamierzam tylko 
wiceprezydentów, bo to stanowi-
ska polityczne, nie merytorycz-
ne. Wymiana całego urzędu nie 
wchodzi w rachubę, choć drobne, 
kosmetyczne zmiany mogą się 
pojawić.  Magistrat to bardzo 
duża firma zatrudniająca setki 
urzędników i myślę, że nie ma w 
Legnicy osób lepiej przygotowa-
nych do wypełniania tych obo-
wiązków. Być może konieczne 
będzie wzmocnienie niektórych 
działów, bo marzy mi się, aby 
mieszkańcy nie musieli czekać 
dłużej niż 20 minut na obsłuże-
nie. W ubiegłym roku, gdy wy-
mieniałem dowód rejestracyjny, 
w którym skończyły mi się miej-
sca na pieczątki, spędziłem pół-
torej godziny w urzędzie miasta 
i sprawy w referacie komunikacji 
nie załatwiłem, ponieważ były 
tak wielkie kolejki. Tym urzęd-
nikom trzeba po prostu pomóc.

 
Mówi Pan rzeczy, które 

mogą budzić wśród urzędników 
zdumienie, bo do tej pory było 
tak, że na przykład pracowni-
cy opieki socjalnej dosłownie 
wydzierali prezydentowi każdą 
podwyżkę pensji w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej..  

- Chcę dobrze wynagradzać 
tych, którzy na to zasługują, ale 
jeśli zdarzą się takie incyden-
talne przypadki, że ktoś znalazł 
się na niewłaściwym miejscu, 
to też trzeba będzie z taką oso-
bą porozmawiać i odpowiednie 
wnioski wyciągnąć. Legniccy 
urzędnicy to jest dobra drużyna 
ze słabo zmotywowanym do pra-
cy trenerem. Jestem przekonany, 
że wymiana tego trenera jest w 
stanie wyzwolić w tych ludziach 
ogromne pokłady efektywności, 
mobilizacji.

Także mobilizacji do zabie-
gania o środki europejskie, któ-
re – sądząc z programu – uważa 
Pan za narzędzie do osiągnięcia 
sukcesu przez Legnicę?

- Tak. Czytam w internecie 
zakrawające na groteskę głosy, by 
nie sięgać po pieniądze europej-
skie, bo to jak kajdany na naszych 
rękach. W tych komentarzach 
porównuje się Unię do bolsze-
wickiej Rosji. Jeśli my w Legni-
cy nie weźmiemy euro, weźmie 
je Głogów, Lubin, Wrocław czy 
inne gminy. Nie obrażajmy się 
na te pieniądze. Tylko finanso-
wanie zewnętrzne jest obecnie 
w stanie niwelować zapóźnienia 
cywilizacyjne i infrastrukturalne. 
Legnica ma wielkie potrzeby w 
tym zakresie.  

Dlaczego wyborcy mają 
uwierzyć, że w zabieganiu o 
unijne fundusze jest Pan sku-
teczniejszy niż prezydent Tade-
usz Krzakowski?

- Bo jestem. Bo robię to 11 
lat i mam całe portfolio przy-
kładów, że robię to dobrze. W 
Arlegu zaczynałem jako stażysta 
czy konsultant i sam pisałem te 

wnioski. Napisałem ich dzie-
siątki jak nie setki. Mam wiele 
referencji od różnych klientów. 
Chociażby bazylika w Krze-
szowie odzyskała dawany blask, 
dzięki temu, że przygotowywa-
liśmy wnioski o dofinansowanie 
i pomogliśmy pozyskać na jej 
renowację 35 milionów złotych. 
Osobiście pisałem dokumen-
ty na szereg przedsięwzięć dla 
Legnicy: na ul. Myrka, na ul. 
Grabskiego, na zakup taboru au-
tobusowego. Sam przygotowa-
łem program rewitalizacji, który 
potem był podstawą do moder-
nizacji legnickiego rynku. Ja i 
mój zespół opracowaliśmy wiele 
wniosków dla szpitala. Także dla 
innych gmin. W subregionie le-
gnickim nie ma gminy, która by 
nie korzystała z naszego wspar-
cia. Nasza skuteczność była na-
prawdę bardzo wysoka. Dlatego 
nie boję się powiedzieć, że wiem, 
gdzie pieniędzy szukać i jak dzia-
łać, żeby być skutecznym.

Czy będzie Pan wspierał 
starania prezydenta Lubina i 
burmistrza Polkowic zmierza-
jące do powstania szybkiej kolei 
aglomeracyjnej dla całego Za-
głębia Miedziowego? 

 - Miałem przyjemność 
uczestniczyć w ubiegłym roku 
w kilku spotkaniach poświę-
conych idei budowy kolei dla 
Legnicko-Głogowskiego Ob-
szaru Przemysłowego. To dobry 
pomysł, którym interesuje się 
wiele podmiotów, począwszy 
od samorządów i zarządu woje-
wództwa, skończywszy na spół-
ce Pol-Miedź-Trans. Możemy 
współpracować w tej sprawie. 

Czy poza koleją aglome-

racyjną w programach wybor-
czych rywali dostrzega Pan 
jeszcze jakieś interesujące po-
mysły?

- Mam takie wrażenie, że 
wszyscy pretendenci do urzę-
du prezydenta Legnicy w wielu 
obszarach mają bardzo podob-
ne pomysły. I pomimo różnych 
barw politycznych, dostrzega-
ją, jakie rzeczy są miastu wręcz 
naturalnie potrzebne. To mnie 
trochę uspokaja, że propozycje, 
które prezentujemy, nie wzięły 
się z próżni, ale są śladem auten-
tycznych potrzeb zgłaszanych 
przez mieszkańców. 

Wydaje się Panu, że wybor-
cy będą analizować programy 
kandydatów przed wrzuceniem 
głosu do urny? 

- Zdaję sobie sprawę, że 
zwłaszcza obecnie – kiedy mamy 
internet, prasę, telewizję - pewne 
cechy pozamerytoryczne decy-
dują o powodzeniu wyborczym. 
Ale też uważam, że nie wolno 
traktować elektoratu niepoważ-
nie i grać na emocjach, nie pro-
ponując nic ponadto. Ważna jest 
prawdziwa, rzetelna dyskusja 
programowa. Wiem, że Legnica 
nie potrzebuje kolejnego cele-
bryty, ale człowieka, który weź-
mie się do pracy. To, że Tadeusz 
Krzakowski chodzi po deptaku i 
ściska tysiące rak, może mu za-
pewnić zwycięstwo w wyborach, 
ale nie uczyni z Legnicy miasta 
lepszego do życia. Prezydent po-
winien być raczej kimś na kształt 
menadżera w firmie, który musi 
za tą firmę – stutysięczne mia-
sto – brać odpowiedzialność. Od 
samej celebry niczego nam nie 
przybędzie, niestety.  

Więcej na 24legnica.pl
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Wśród nagrodzonych do-
minują pracownicy służby 
zdrowia. To ordynator oddziału 
medycyny paliatywnej legnic-
kiego szpitala Mariusz Koń-
ka, ordynator chirurgii Lesław 
Trubisz, lekarz i samorządowiec 

Ryszard Kępa, szpitalna rzecz-
niczka praw pacjenta Grażyna 
Sokołowska, neurolog dziecięcy 
Bożena Kaszewska i pielęgniar-
ka Dorota Szczepaniak. Sejmi-
kowym odznaczeniem wyróż-
niono również Adama Łaciuka 

i Bogdana Krukowskiego - or-
ganizatorów największego fe-
stiwalu mrocznych odmian mu-
zyki, słynnego Castle Party na 
zamku w Bolkowie. Odznacze-
nie otrzymał malarz, rzeźbiarz 
i krytyk sztuki Jan Baca, który 
niedawno odnowił swoją mo-
zaikę przy ul. św. Jana. Pośmiert-
nie wyróżniony został dzienni-
karz Włodzimierz Kalski. 

Doktorowi Ryszardowi 
Kępie, wiceprzewodniczącemu 
Rady Miejskiej w Legnicy, od-
znakę wręczał wiceprzewodni-
czący sejmiku Paweł Wróblew-
ski. Pozostali zasłużeni odebrali 
ją z rąk dolnośląskiego radnego 
Michała Huzarskiego, który był 
inicjatorem przyznania odzna-
czenia.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Zasłużeni dla 
Dolnego Śląska
Ryszard Kępa, Bogdan Krukowski, Jan Baca, Grażyna Sokołowska, Lesław Tru-
bisz, Adam Łaciuk, Mariusz Końka, Bożena Kaszewska, Dorota Szczepaniak oraz 
pośmiertnie Włodzimierz Kalski znaleźli się w gronie wyróżnionych Złotymi Od-
znakami Honorowymi "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego".

W ramach Dnia Soli-
darności z osobami Chorymi 
na Schizofrenię w czwartek 
30 października odbędzie się 
konferencja z udziałem psy-
chiatrów i psychologa w ka-
wiarni ratuszowej (godz. 14), 
happening przed Teatrem 
Modrzejewskiej (godz. 15.30) 
i premiera spektaklu "Burza" 
w reżyserii Katarzyny Kaź-
mierczak i Magdaleny Drab. 
To adaptacja dramatu Willia-
ma Shakespire`a zrobiona w 
taki sposób, że klasyczny tekst 

staje się opowieścią o uzależ-
nieniu.   Dla Prospera, dręczo-
nego przez urojenia i nieustę-
pującego go na krok Ariela, 
jest to uzależnienie od cho-
roby. Dla Mirandy, jego córki, 
uzależnienie od miłości, która 
potrafi tworzyć równie silne 
iluzje, co szaleństwo. Kaliban 
w tej wersji "Burzy" jest ko-
bietą dręczoną przez zazdrość 
i gotową na wszystko, by nie 
patrzeć na cudze szczęście.  

Przejmujący wymiar 
przedstawieniu daje fakt, że 

grają w nim osoby cierpiące na 
schizofrenię lub w swym życiu 
w jakiś sposób zetknęły się z 
tym problemem. Wbrew po-
zorom, wcale nie rzadkim.  

- Na świecie jeden pro-
cent procent ludzi choruje 
na schizofrenię. W Polsce to 
może być około 400 tys. osób, 
z czego tylko połowa się leczy. 
Myślę, że to daje do myślenia 
- mówi dr Jacek Jazy, ordyna-
tor oddziału psychiatrycznego 
w legnickim szpitalu, gdzie 
trafiają pacjenci z rozpoznaną 

schizofrenią.  
Po zakończeniu hospita-

lizacji chorzy wracają do do-
mów i zastaje ich pustka. Zda-
niem dr Jacka Jazego wypełnić 
ją może aktywność w grupach 
na przykład takich, jak prowa-
dzone przy legnickiej scenie 
"Pogotowie Teatralne".

- To fantastyczna forma 
terapii - mówi ordynator.

Kampania "Schizofrenia - 
Otwórzcie Drzwi" ma na celu 
przeciwdziałanie napiętnowa-
niu i dyskryminacji osób cho-

rych na schizofrenię. W Polsce 
jest realizowana od 2000 roku. 
Ma wpłynąć na błędny spo-
łeczny odbiór schizofreników 
jako osób niebezpiecznych dla 
otoczenia i pogłębiać toleran-
cję dla chorych psychicznie.

Według dr Andrzeja 
Cechnickiego, koordynato-
ra programu, "ludzie chorzy 
na schizofrenię spotykają się 
w życiu codziennym z dys-
kryminacją i odrzuceniem. 
Społeczeństwo, prawodawcy, 
pracodawcy, media i nawet 

niektórzy lekarze podtrzymu-
ją stereotypowe widzenie cho-
rych na schizofrenię jako osób 
niebezpiecznych, agresywnych 
i niezdolnych do efektywnej 
pracy". Takie podejście, któ-
remu mogą ulec także człon-
kowie rodzin chorych, a nawet 
sami chorzy, zmniejsza szanse 
tych osób na znalezienie za-
trudnienia, małżeństwo, po-
siadanie domu czy uzyskanie 
pomocy od sąsiadów.

Piotr Kanikowski

Już po raz piąty Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych w Legnicy włącza się w ogólnopolskie obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizo-
frenię. - Teatr to bardzo fajna przestrzeń do mówienia o trudnych sprawach, chociażby takich, jak choroba psychiczna - uważa Katarzyna Kaźmierczak, 
która wspólnie z Magdą Drab i grupą "Pogotowie Teatralne" przygotowała na czwartek adaptację dramatu Shakespeare`a "Burza".

Schizofrenia w teatrze 
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Zamek Grodziec zagrał 
już w dwóch rosyjskich fil-
mach. W 2007 roku zrealizo-
wano tu efektowny horror w 
konwencji fantasy pt. "Kwiat 
diabła". Rok później Vlady-
mir Bortko kręcił w tej okoli-
cy "Tarasa Bulbę" - ekraniza-
cję powieści Mikołaja Gogola 
o kozackim atamanie, który 
w XVI wieku walczył z Pola-
kami. Na wielkim ekranie za-
mek prezentował się jeszcze 
efektowniej niż w rzeczywi-
stości, a serdeczność jego go-
spodarza - kasztelana Zenona 
Bernackiego - mocno zapadła 
w pamięć moskiewskich go-
ści. Dlatego kilkanaście temu 
Rosjanie powrócili do Grodź-
ca z kolejnym filmowym pro-
jektem.

Akcja "Jedinoczki" roz-
grywa się w 1944 roku. Za-
mek udaje rosyjski klasztor. 
Mieszkają w nim również 

głuchonieme sieroty oddane 
pod opiekę mniszkom. Party-
zanci Armii Krajowej wespół 
z Armią Radziecką bronią bu-
dowli przed nadciągającymi 
wojskami niemieckimi.

- Historia kończy się tra-
gicznie. Hitlerowcy wdzierają 
się do środka, gwałcą zakon-
nice, zabijają wszystkich - 
mówi Zenon Bernacki.

Zdjęcia potrwają jesz-
cze do najbliższego piątku, w 
związku z czym w tym tygo-
dniu zamek niedostępny za-
mknięty dla turystów.

Od listopada zamek w 
Grodźcu będzie czynny od 
godz. 10 do 16. Dla turystów 
dostępne są dziedziniec, część 
sal zamkowych, ganki, don-
żon. Bilety wstępu kosztują: 9 
zł (normalny) i 6 zł (ulgowy). 
Grupy emerytów (powyżej 20 
osób) za wejście płacą po 7 zł.  

Piotr Kanikowski

Filmowcy z Moskwy kręcą na zamku w Grodźcu 
dramat wojenny "Jedinoczka". Budowla udaje 
oblężony przez hitlerowców klasztor, w którym 
zakonnice opiekują się głuchoniemymi dziećmi.

Niemcy gwałcą 
mniszki na zamku

Policja miga ze strony
Rozwija się współpraca policjantów z Legnicy z Kołem Terenowym Polskiego Związku Głuchych w 
Legnicy. Teraz ważne informacje z komendy docierają również do osób niesłyszących.

- Komunikaty o zdarze-
niach kryminalnych, ostrzeże-
nia o niebezpieczeństwach oraz 
prośby o pomoc przygotowywa-
ne przez policję i publikowane 
w mediach są tłumaczone na 
język migowy i umieszczane 
w internecie na stronie Policji i 
Polskiego Związku Głuchych 
– informuje podinsp. Sławomir 
Masojć. - Dzięki temu osoby 
niesłyszące mają możliwość za-
poznania się z ważnymi wiado-
mościami na bieżąco.

To kolejny etap współpracy 
legnickiej Policji z osobami nie-
słyszącymi. Legnicka komenda 
jako pierwsza w kraju umożli-
wiła telefoniczny kontakt osób 
głuchych z dyżurnym policji 
za pomocą esemesów. W ten 
sposób niesłyszący mogą we-
zwać pomoc, poinformować 
funkcjonariuszy o zdarzeniu lub 
prosić o interwencję. Ten prosty, 
lecz jak się okazuje nowatorski 
pomysł prezentowany był na 
„Konferencji dobrych praktyk w 
administracji” w Finlandii.

PEKA
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Statek z ponad 5 tys. ton 
koncentratu wypłynął z portu 
Antofagasta w sobotę, 25 paź-
dziernika, o godz. 16:15 czasu 
lokalnego. Produkcja miedzi w 
Sierra Gorda uruchomiona zo-
stała w lipcu br., a osiągnięcie 
pełnych mocy, umożliwiających 
produkcję 120 tys. ton miedzi 
rocznie, planowane jest w 2015 
roku.

Zgodnie z założeniami, 
transport miedzi z kopalni Sier-
ra Gorda do portu Antofagasta 
odbywa się w szczelnie przykry-
tych samochodach ciężarowych. 
W porcie koncentrat jest skła-
dowany w specjalnie przystoso-
wanym magazynie do momentu 
załadunku na statek. Załadunek 
odbywa się za pomocą szczel-
nych przenośników taśmowych, 
zaś cały system transportu speł-
nia najwyższe światowe standar-
dy w zakresie ochrony środowi-
ska naturalnego.

Po zakończeniu rozruchu ze 
Sierra Gorda wyjeżdżać będzie 
średnio jeden pociąg dziennie. 
Połowa wyprodukowanego w 

kopalni koncentratu miedzi 
trafiać będzie do japońskich 
hut Grupy Sumitomo, do której 
należy mniejszościowy pakiet 
udziałów w Sierra Gorda. Po-
została część produkcji będzie 
sprzedawana na innych rynkach.

Źródło: KGHM

Pierwszy transport koncentratu miedzi został wysła-
ny z kopalni Sierra Gorda do huty Toyo w Japonii. 

Miedź z Chile 
płynie do Japonii

Robert Raczyński przy-
zwyczaił lubinian, że miażdży 
przeciwników już w pierwszej 
turze głosowania. W poprzed-
nich wyborach zbierał od 65 
do 72 procent głosów. Ma 
wyraziste poglądy, nie boi się 
wypowiadać na głos niepopu-
larnych prawd, konsekwent-
nie realizuje swą wizję miasta. 
Dużymi inwestycjami, takimi 
jak hala sportowa, przebudo-
wa parku czy obwodnica po-
łudniowa tylko umocnił swą 
pozycję. Trudno jednak nie 
zauważyć, że wśród mieszkań-
ców budzi skrajne emocje: od 
fanatycznego uwielbienia po 
pospolitą nienawiść. 

Hasło „Stop partiom poli-
tycznym!”, głoszone przez jego 
komitet wyborczy Bezpar-
tyjni Samorządowcy, jest wy-
mierzone między innymi w 
Krzysztofa Kubowa, kandyda-
ta Prawa i Sprawiedliwości na 

prezydenta Lubina. O półtora 
pokolenia młodszy od Roberta 
Raczyńskiego, obiecuje m.in. 
inwestycje w najmłodsze po-
kolenie, inwestycje w zdrowie, 
aktywność fizyczną i intelek-
tualną mieszkańców oraz po-
wstrzymanie niekorzystnych 
trendów demograficznych. 
Jego pomysły to m.in. bezpłat-
ne podręczniki dla wszystkich 
uczniów w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach, stwo-
rzenie centrum rehabilitacji 
oraz budowa Nowego Miasta 
– nowej dzielnicy pomiędzy ul. 
Legnicką a osiedlem Ustronie 
IV. 

W wyborcze szranki zde-
cydował się stanąć również 
Krzysztof Olszowiak, emery-
towany policjant i radny, jeden 
z najkonsekwentniejszych kry-
tyków Roberta Raczyńskie-
go. Startuje jako reprezentant 
komitetu Razem dla Lubina i 
Powiatu, zrzeszającego ludzi z 
różnych środowisk. Wspierają 
go między innymi poseł So-
juszu Lewicy Demokratycznej 

Ryszard Zbrzyzny i były eu-
rodeputowany, eksmarszałek 
Dolnego Śląska Piotr Borys z 
Platformy Obywatelskiej. 

- Czas najwyższy skończyć 
z układami, które istnieją w 
Lubinie - zapowiada Olszo-
wiak, według którego lokalne 
towarzyskie kliki to więk-
sze zagrożenie niż zwalczane 

przez Raczyńskiego partie. Na  
miejsce inauguracji swej kam-
panii Krzysztof Olszowiak 
wybrał tzw. dziurę w Rynku 
– miejsce, gdzie prezydent od 
lat buduje galerię handlową. 
Dla krytyków Raczyńskiego 
to symbol nieudolnych rządów  
stowarzyszenia Lubin 2006. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Prezydent Lubina Robert Raczyński idzie do wyborów pod hasłem: „Stop partiom politycznym!”. Jego 
przeciwnicy uważają raczej, że większym zagrożeniem jest klika, która od 12 lat trzyma władzę w mieście. 

Robert Raczyński wygrywał poprzednie wybory w 
cuglach - już w pierwszej turze.

Albo partia, albo klika

Polska odkrywka
Kopalnia Sierra Gorda to 

czwarty miedziowy projekt 
górniczy na świecie. Docelo-
wo ma produkować rocznie 
220 tys. ton miedzi, 64 tys. 
uncji złota, 25 mln ton molib-
denu. Dziennie  Sierra Gorda 
przerabia 190 tys. ton rudy. 
Kopalnia sięgnie 900 metrów 
w głąb ziemi. Odkrywka ma 
mieć 2,5 tys. metrów średni-
cy. Żeby się dostać do złoża 
trzeba było ściągnąć 192 mln 
ton nadkładu. Zakład zajmu-
je powierzchnię równą stu 
pełnowymiarowym boiskom 
piłkarskim. W szczytowej fa-
zie budowy w Sierra Gorda 
pracowało 10 tys. ludzi. 



"Droga" podbiła Zabrze. 
Zdobyła Grand Prix - nagro-
dą publiczności. Jury przyznało 
Nagrodę Stanisława Bieniasza 
dla autorów sztuki, duetu Ka-
tarzyna Dworak/ Paweł Wolak, 
jako najlepszych dramaturgów. 
Dworak i Wolak przywieźli też 
z Zabrza nagrodę za realiza-
cję spektaklu. Główną nagrodę 
aktorską przyznano Rafałowi 
Cieluchowi, który w ich przed-
stawieniu zagrał rolę Bogdana 
- wracającego  do wsi  w wigi-
lię Bożego Narodzenia pijaka i 
awanturnika, który odsiedział 
wyrok za znęcanie się nad ro-
dziną. Wyróżnienie za role Oli 
zdobyła Magda Skiba. Ponadto 
jury "młodych" przyznało Mał-
gorzacie Bulandzie nagrodę za 
scenografię oraz Rafałowi Cie-
luchowi swoją nagrodę aktorską.

Paweł Wolak i Katarzyna 
Dworak szczególnie cieszą się, 
że doceniono ich tekst.

- Takim jak my piszącym 
aktorom bardzo trudno przebić 

się do kręgu, w którym będą 
traktowani jako poważni dra-
matopisarze. Nam się to przy 
trzeciej próbie udało - komen-
tuje Paweł Wolak, przypomi-
nając, że przed "Drogą śliską 
od traw" wspólnie z Katarzyną 
Dworak napisali i zrealizowali 
w Legnicy dwie sztuki: "Sami" 
oraz "Pracapospolita".

- Ja cieszę się, że poza gro-
nem ludzi teatru doceniła nas 
również publiczność - dodaje 
Katarzyna Dworak. 

Nie byłoby tego sukcesu, 
gdyby nie otwartość dyrekcji 
Teatru Modrzejewskiej na ak-
torskie inicjatywy. Poza Legnicą 
Wolak i Dworak najprawdopo-
dobniej w ogóle nie dostaliby 
zielonego światła na zrobienie 
własnej sztuki.

- Tak rozumiem teatr. To 
miejsce, gdzie aktorzy nie tylko 
grają, ale robią różne rzeczy: pi-
szą, malują, reżyserują - mówi 
Jacek Głomb.

Piotr Kanikowski
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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

Sprzedam pilnie 
mieszkanie na poddaszu

Sprzedam pilnie 
mieszkanie na poddaszu

Sprzedam pilnie 
mieszkanie na poddaszu
położone na Tarninowie w Legnicypołożone na Tarninowie w Legnicypołożone na Tarninowie w Legnicy
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*PARKING W CENIE
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Deszcz nagród dla teatru
Kolejny sukces Teatru Modrzejewskiej potwierdza tezę ze starych billboardów, że Legnica ma najprawdopodobniej najlepszą scenę w Polsce. Spektakl 
"Droga śliska od traw” został dosłownie obsypany nagrodami na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona".

- Gdyby nie Jacek i ten teatr, nie popełnilibyśmy żadnego spektaklu, bo inny dyrektor by do tego nie dopu-
ścił – mówi Katarzyna Dworak. Na zdjęciu z Pawłem Wolakiem, współautorem „Drogi śliskiej od traw”. 



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 31.10.2014
do 06.11.2014 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. „[REC4] : APOKALIPSA 
” 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:
SŁOWO NA M  - NAPISY
Od lat: 15, Czas trwania: 102 
min., Produkcja: Irlandia/Ka-
nada [2013]
Wallace (Daniel Radcliffe) i 
Chantry (Zoe Kazan) pozna-
ją się na przyjęciu i od razu 
nawiązuje się między nimi 
więź. Mogą ze sobą poroz-
mawiać o wszystkim - od 
filmów do rozczarowujących 
prezentów gwiazdkowych. 
Od pierwszej chwili pojawia 
się między nimi chemia, ale 
jest jedna poważna prze-
szkoda - Chantry od pięciu 
lat jest w poważnym związ-
ku, co z góry umiejscawia 
Wallace’a w tzw. strefie przy-
jaźni. Film z przymrużeniem 
oka pokazuje, jak bardzo w 
związkach liczy się dobre 
wyczucie czasu, stawiając 
przy tym pytanie: czy możli-
wa jest przyjaźń między ko-
bietą i mężczyzną?
GODZ. : 18:15*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
05.11.2014
NOCNY MARATON FILMO-
WY:
MARATON HALLOWEEN 
ZESTAW 1
31 października i 1 listopa-
da we wszystkich kiach sieci 
Helios, Maratończycy mogą 
wybierać spośród aż ośmiu 
najmocniejszych horrorów 
ostatnich miesięcy. W zesta-
wie 1 zagramy premierowo 
[Rec]4: Apokalipsa i później 
jeszcze - Babadook, Uśpieni 
i Byzantium.
Sami musicie podjąć decy-
zję, na który z zestawów wy-
starczy Wam odwagi. Pewne 
jest, że każdy z nich dostar-
czy taką dawkę przerażają-
cego mroku i obezwładnia-
jącego strachu, że jeszcze 

długo po powrocie do domu 
nie będziecie mogli zasnąć.
Czy jesteście na to gotowi?
Start: 31.10.2014. godz. 
22.30 do rana
Start: 01.11.2014. godz. 
22.30 do rana
Zagramy:
[REC] 4: APOKALIPSA 
(PREMIERA!)
BABADOOK
UŚPIENI
BYZANTIUM
MARATON HALLOWEEN 
ZESTAW 2
Zagramy:
ANNABELLE
INTERNAT
KOLEKCJONER
ISTNIENIE
PREMIERY:
[REC] 4: Apokalipsa / NAPI-
SY
Angela Vidal, młoda dzien-
nikarka, której kamera to-
warzyszyła barcelońskim 
strażakom w pierwszej czę-
ści filmu, jako jedyna cudem 
przeżyła koszmar, jaki roze-
grał się w kamienicy zain-
fekowanej śmiercionośnym 
wirusem.
Ewakuowana przez wojsko, 
trafia do tajnego ośrodka 
badawczego zlokalizowa-
nego na pokładzie starego 
tankowca. W miejscu od-
dalonym o mile od lądu ma 
zostać poddana obserwacji 
i kwarantannie. Kiedy wi-
rus znów wyrywa się spod 
kontroli, Angela podejmuje 
desperacką walkę o prze-
trwanie. Dobrze wie, że je-
śli zakażeni zdołają opuścić 
bazę, infekcja rozleje się na 
cały świat.
GODZ. - 12:30,  16:45, 
19:30*,20:00**, 21:45***, 
22:15****
*SEANS NIE ODBĘDZIE 

SIĘ 31.10.2014 
** SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
31.10.2014
*** SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 31.10 i 1.11.2014
**** SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
31.10.2014
TYTUŁY TYGODNIA:
DRACULA HISTORIA NIE-
ZNANA -NAPISY
Horror/ Akcja/ Fantasy, Czas 
trwania: 100 min. Od lat: 15 
Produkcja: USA
GODZ. – 11:15, 15:30, 
17:45*, 18:00**
*SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 31.10.2014
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
31.10.2014
PINOKIO - DUBBING
Familijny, Czas trwania: 103 
min. Od lat: b.o. Produkcja: 
Niemcy

GODZ. – 10:45, 12:45, 
15:00*
* SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 31.10.2014
BOGOWIE 
Dramat / Biograficzny, Czas 
trwania: 145 min., Od lat: 15 
GODZ. – 13:00, 15:30, 
18:00*, 19:30**, 20:30***
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
31.10.2014 
** SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
31.10.2014
*** SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 31.10 i 1.11.2014
ANNABELLE - NAPISY
Horror, Czas trwania: 125 
min., Od lat: 15 
GODZ. – 22:15
PSZCZÓŁKA MAJA. FILM - 
DUBBING
Animacja / Familijny, Czas 
trwania: 88 min., Od lat: B.O 
GODZ. – 13:45
MIASTO 44
Dramat / Wojenny, Czas 
trwania: 130 min., Od lat: 15 
, Polska

GODZ. – 10:00
FURIA - NAPISY
Dramat / Akcja / Wojenny, 
Czas trwania: 160 min., Od 
lat: 15 , Wlk. Bryt.
GODZ. – 11:00, 15:45, 
18:30, 21:15
DIABELSKA PLANSZA 
OUDJA - NAPISY
Horror, Czas trwania: 120 
min., Od lat: 15 , USA 
GODZ. – 10:30, 14:45, 
19:00, 20:30*, 21:00**
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
31.10.2014
**SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 1.11.2014
UDAJĄC GLINIARZY - NA-
PISY
Komedia / Akcja, Czas trwa-
nia: 130 min., Od lat: 15 , 
USA 
GODZ. – 13:15, 15:00*, 
17:15**,  20:00
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
31.10.2014
** SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 31.10.2014
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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 

OGŁOSZENIA
DROBNE
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Rozegrany 26 listopada w 
hali przy ul. Lotniczej mecz 
bokserski pomiędzy Polską a 
Ukrainą zakończył się sromot-
ną klęską gości ze wschodu. Z 
dziewięciu rozegranych walk 
aż osiem wygrali wyraźnie 
sprawniejsi reprezentanci Pol-
ski. Szczególnie cieszą znako-
mite pojedynki wychowanków 
Championa Powiat Legnicki 
Chojnów. W kategorii 64 ki-
logramów Łukasz Niemczyk 
– trzykrony medalista mi-
strzostw Polski i dwukrotny 
zdobywca Pucharu Polski -  
przez nokaut wygrał z Edwar-

dem Samczukiem. Jego równie 
utytułowany klubowy kolega 
Michał Mroczkowski (dwu-
krotny medalista mistrzostw 
Polski, zdobywca Pucharu 
Polski), występujący w ringu w 
kategorii plus 91 kilogramów, 
zwyciężył na punkty Oleksan-
dra Salija. Dominacja Polaków  
byłaby absolutna, gdyby nie 
przegrana Ireneusza Wojta-
sińskiego, który w wadze lekko 
półśredniej uległ Vasilowi Po-
luszkowiczowi. 

Impreza dowiodła po-
nadto, że w Legnicy jest za-
potrzebowanie na bokserskie 

widowiska. Trybuny były peł-
ne - na mecz Polska- Ukraina 
przyszło około tysiąca kibi-
ców. Doping był fantastyczny. 
Goście z Ukrainy chwalili 
atmosferę na hali. To przeko-
nało Tyberiusza Kowalczy-
ka – głównego organizatora 
bokserskiej gali na ul. Lotni-
czej – że warto kontynuować 
podobne zawody. Na wiosnę 
jest planowany drugi Między-
narodowy Mecz Bokserski w 
Legnicy. Tym razem przeciw-
nikami Dolnoślązaków będą 
pięściarze z Niemiec.

Piotr Kanikowski

Pięściarze z Dolnego Śląska okazali się co najmniej o klasę lepsi od mło-
dych zawodników spod Wołynia na Ukrainie, którzy stanęli do pierwszego 
w Legnicy Międzynarodowego Meczu Bokserskiego.  

Ukraina oberwała  
od Polaków

Bieg Niepodległości
10 listopada Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Legnicy zaprasza 
na Bieg Niepodległości i ser-
wowany raz do roku z okazji 
święta osirowski gulasz z gęsi. 
Start o godz. 18, ale warto 
przyjść pod siedzibę ośrodka 
(ul. Najświętszej Marii Pan-
ny) co najmniej 20 minut 
wcześniej, by wziąć udział w 
capstrzyku oraz wspólnej roz-
grzewce. Imprezę uświetni 
występ zespołu VIP. 

Derby dla Siódemki
Piłkarze ręczni Siódemki 
Miedź Legnica wygrali na 
wyjeździe derbowy pojedy-
nek z ŚKPR Świdnica 36:31. 
Komentatorzy podkreślają 
świetną, emocjonującą grę obu 
zespołów. Prowadzenie prze-
chodziło z rąk do rąk i aż do 
42 minuty wynik oscylował 
wokół remisu. Potem przewa-
ga legniczan okazała się nieza-
grożona. 

Miedź gra z Pogonią
W Strefie Miedzi w Galerii 
Piastów oraz w serwisie miedz.
kupbilety.pl trwa przedsprze-
daż biletów na piątkowy mecz 
Miedzi z Pogonią Siedlce 
(godz. 17.00). Do czwartku 
bilety będą sprzedawane w 
promocyjnej cenie. 

Medale Delfinka
17 medali zdobyli zawodnicy 
legnickiego UKS Delfinek na 
rozpoczęcie sezony w Oleśni-
cy na Ogólnopolskich Zawo-
dach Pływackich „Torpeda 
Cup”. Rewelacyjnie spisali się 
zawodnicy z roczników od 
2004 do 2000 trenujący pod 
okiem Jowity Malchar oraz 
Walentyny Pireckiej.  Na po-
dium stanęli Maria Kłusek, 
Adam Kustra, Igor Zgud, Ar-
tur Gulbicki, Wojciech Chre-
nowski, Mieszko Hudyka i 
Milena Możdzan. 

PEKA

Mistrzostwa karate
25 października w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Integracyj-
nych przy ul. Wierzyńskiego 
rozegrano Mistrzostwa Polski 
juniorów, juniorów młodszych 
i młodzieżowców w karate 
WKF. W zawodach wystar-
towało 310 zawodniczek i za-
wodników z 48 klubów. Naj-
lepsi zostali powołani do kadry 
narodowej 2015. W klasyfika-
cji medalowej zwyciężył Klub 
Karate Badaikan ze Szczecina.

UM
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