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Pobożny zastapi Ruskiego?
Rada miejska zgodziła się wprowadzić do budżetu zmiany finansowe, które m.in. pozwolą prezydentowi rozpisać konkurs na przebudowę placu Słowiań-
skiego. Przedstawiciele środowisk prawicowych przyjęli tę decyzję oklaskami. I z marszu zgłosili pomysł, by miejsce Iwanów z Pomnika Braterstwa zajął 
książę Henryk Pobożny. Tadeusz Krzakowski nie mówi ani tak, ani nie.

50 tysięcy złotych - tyle 
rada przeznaczyła na konkurs 
architektoniczny na koncepcję 
zagospodarowania placu Sło-
wiańskiego. Radny Maciej Ku-
paj (PO) kpił podczas sesji, że 
rozsądniej byłoby gdyby wydać 
te pieniądze na przeniesienie 
kontrowersyjnego pomnika. 
Nie wierzy, że w najbliższych 
latach uda się wygospodarować 
z budżetu kilka lub kilkanaście 
milionów złotych na zrealizo-
wanie zwycięskiego projektu; 
piękna koncepcja będzie pora-
stać kurzem, tak jak np. plany 
rozbudowy Muzeum Miedzi. 
Sceptyczny jest również Jaro-
sław Rabczenko.

Uchwała, w której w jed-
nym pakiecie przegłosowano 

tę i inne korekty do budżetu, 
przeszła bez jednego głosu 
sprzeciwu. Czterech radnych 
wstrzymało się od głosu, a aż 
17 było za. Od razu z ław dla 
publiczności rozległy się okla-
ski. Obecny na sali był Andrzej 
Lorenc, który od kilku lat lan-
suje pomysł postawienia na 
placu Słowiańskim pomnika 
księciu Henrykowi Pobożne-
mu. Korzystając z udzielonego 
mu głosu, raz jeszcze przed-
stawił swoją ideę. Tadeusz 
Krzakowski nie złożył żadnej 
deklaracji.

- Konkurs rozstrzygnie, jak 
plac będzie zagospodarowany - 
mówi prezydent. - Ale koncep-
cja będzie musiała uwzględ-
niać założenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego i warunki stawiane 
przez konserwatora zabytków 
– zaznacza.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

W ramach akcji URSO (Usuń Resztki Sowieckiej  
Okupacji) prawica zebrała około tysiąca podpi-
sów za przeniesieniem Pomnika Braterstwa.
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Lew i jagnię
Trzy miesiące po zakończeniu kampanii wyborczej, w Le-
gnicy wciąż utrzymuje się nerwowe napięcie pomiędzy pre-
zydentem Tadeuszem Krzakowskim a pokonanym przez 
niego w dogrywce Jarosławem Rabczenką. Przebieg ostatniej 
sesji nie zostawia złudzeń, że przed końcem kadencji pano-
wie zakopią topór wojenny i rozpoczną współpracę – jak to 
się mówi - dla dobra miasta. Z tej perspektywy warto rzu-
cić okiem na wynik politycznego eksperymentu ze Złotoryi, 
gdzie trzy miesiące temu nowy burmistrz po chrześcijańsku 
wyciągnął do rywala rękę na zgodę. 

Zmiana władzy w Złotoryi odbyła się bez rozlewu krwi. 
Nie było politycznych czystek na wzór tych sprzed 12 lat, 
gdy Ireneusz Żurawski przejmował ratusz po SLD. Nowy 
burmistrz Robert Pawłowski nie zwolnił nikogo w urzędzie 
ani w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym, a dło-
goletniego zastępcę rywala poprosił, by został także jego 
zastępcą. Miasto zachowało tego samego sekretarza urzędu, 
tę samą skarbniczkę, tych samych naczelników wydziałów, 
tego samego prezesa komunalnej spółki i tego samego radcę 
prawnego. Jeden z najgorliwszych sztabowców Żurawskie-
go natychmiast po wyborczej klęsce napisał wypowiedzenie, 
by - jak sądził - uprzedzić nieuniknione i odejść z honorem. 
Nowy burmistrz kazał mu papier wycofać i  pogonił do pra-
cy. Wprowadzona w Złotoryi polityka grubej kreski głosi, 
że nieważne kto z kim trzymał przed wyborami, jaką nosi 
legitymację partyjną i jakie draństwa popełniał. Wszystkim, 
którzy chcą dobra miasta, Pawłowski dał nową szansę, choć 
przez taką politykę zwróciła się przeciwko niemu część wła-
snych wyborców - żądna odwetu i zawiedziona brakiem per-
sonalnych cięć.
Tu chcialbym przywołać w wyobraźni sielski obrazek, po-
wszechnie znany chociażby z gazetek świadków Jehowy 
czy ilustrowanych wydań Biblii dla dzieci: miodem i wi-
nem płynącą rajską polanę, gdzie leżą obok siebie lew i ja-
gnię. Wbrew zamiarom, Robertowi Pawłowskiemu nie 
udało się proklamować w Złotoryi Królestwa Niebieskiego 
na Ziemi. Natura lwa umieszczonego obok jagnięcia wzię-
ła górę. Nie śmiąc wystąpić z otwartą przyłbicą przeciwko 
głoszącemu pokój burmistrzowi, grupa radnych z komitetu 
Ireneusza Żurawskiego Dobrego Gospodarza postanowiła 
podstępem sypać piach w tryby. Pod szlachetnym sztanda-
rem walki z pijaństwem dywersanci napisali projekt uchwały, 
która drastycznie ograniczy ilość koncesji na sprzedaż alko-
holu, uszczupli wpływy na tzw. fundusz korkowy, utrudni 
finansowanie swietlic terapeutycznych i prowadzenie dzialań 
profilaktycznych w środkowisku dzieci i młodzieży zagrożo-
nej nałogiem. Poza tym negatywnie przełoży się na finanse 
sklepikarzy i restauratorów oraz ilość miejsc pracy w tym 
segmencie rynku, nie wpływając przy tym w najmniejszym 
stopniu na zamiłowanie złotoryjan do trunków, bo kto bę-
dzie chciał, podejdzie kilkaset metrów dalej, nabędzie flasz-
kę i wypije ją bez problemów. Na kim skupi się niezadowo-
lenie mieszkańców? Oczywiście na burmistrzu, bo on swoją 
twrzą firmuje wszystkie zachodzące w tej kadencji zmiany. 
Dlatego jestem przekonany, że intenecją inicjatorów kontro-
wersyjnej uchwały nie jest wcale zwalczanie alkoholizmu, ale 
zwalczanie Roberta Pawłowskiego. Złotoryja ma mówić, że 
za Żurawskiego ludziom żyło się lepiej. 
To, moim zdaniem, ostatecznie przekreśla sens złotoryjskie-
go eksperymentu i budzi zwątpienie, że w brutalnym z natu-
ry świecie polityki jest możliwe zakopanie topora wojennego. 
Takie bajki tylko w Złotoryi. 

Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, 
redakcja@24legnica.pl
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dzwoń – pisz

Dzieci uczyły ratować
Dworzec PKP w Legnicy był jednym z 10 w Polsce, na którym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
przeprowadziła akcję "Pierwsza pomoc - to dziecinnie proste". 

Wyposażone w fantomy 
dzieci uczyły pasażerów za-
sad udzielania pierwszej po-
mocy. W Legnicy szkolenia 
udzielali uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum z 
Miłkowic.

Wybór instruktorów 
to nie przypadek. Szkoła 
w Miłkowicach uczestni-
czy programie "Ratujemy i 
uczymy ratować". Fundacja 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy realizuje go 
w całej Polsce  od 2006 roku. 
Program polega na wprowa-
dzeniu zajęć z podstawo-
wych czynności ratujących 
życie   już w pierwszych 
klasach szkoły podstawo-

wej. Dla uczestniczących 
w zajęciach dzieci pierw-
sza pomoc stała się czymś 
naturalnym. Starsi wciąż 
mają z tym kłopot. Albo nie 
potrafią odpowiednio zare-
agować, albo boją się wziąć 
odpowiedzialność. Akcja na 
dworcach próbuje przełamać 
tę barierę.

Do tej pory programem 
objętych jest: 26 893 na-
uczycieli z 12 160 szkół. 
Stanowi to 91 procent 
wszystkich szkół podstawo-
wych w Polsce.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOW-

SKI

Pociągi spóźnią się 2 lata
Odsuwa się w czasie rewitalizacja linii kolejowej nr 289 pomiędzy Legnicą a Rudną Gwizdanów.  
Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego ze strony PKP 
padła informacja, że aktualny harmonogram przewiduje rozpoczęcie etapu prac projektowych i bu-
dowlanych dopiero na przełomie lat 2017 i 2018. Czyli dwa lata później niż obiecywano jeszcze pół 
roku temu.

Sierpień 2014 roku. Zbi-
gniew Klepacki, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju odpowiada 
na interpelację głogowskiego 
posła Wojciecha Zubowskiego   
o harmonogram remontu linii 
289. Padają terminy: III kwartał 
2015 r. - opracowanie studium 
wykonalności; III kwartał 2015 
r. - planowana data ogłoszenia 
pierwszego przetargu na roboty 
w trybie ˝projektuj i buduj˝;   I 
kwartał 2016 r. - uzyskanie de-
cyzji środowiskowej;   2017 r. - 
zakończenie realizacji projektu. 
To już nieaktualne. Dlaczego?

Z wyjaśnień, jakie podczas 
posiedzenia Dolnośląskiego 
Zespołu Parlamentarnego skła-
dał przedstawiciel Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju wy-
nika, że sprawa skomplikowała 
się, gdy na etapie postępowania 
przed Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska zgłosili 
się z protestem mieszkańcy z 
okolic przystanku Lubin Gór-
niczy. W wyniku ich interwencji 
inwestor, czyli spółka PKP Pol-
skie Linie Kolejowe, został zo-
bowiązany do przeprowadzenia 
inwentaryzacji przyrodniczej i 
wykonania pomiarów hałasu, co 
znacznie wydłużyło procedurę. 
Równocześnie opracowywane 

jest studium wykonalności.
Przy założeniu, że starania 

o decyzję środowiskową pójdą 
po myśli kolei, gdzieś na prze-
łomie lat 2017 i 2018 powinien 
ruszyć etap prac projektowych i 
niemal jednocześnie zaczną się 
prace budowlane. Z Legnicy do 
Rudnej do rewitalizacji jest ok. 
40-kilometrów linii. Na inwe-
stycję jest zarezerwowane 150 
mln zł z funduszu spójności. To 
pozwoli na odtworzenie linii, 
ale nic więcej. Jeśli ktoś liczy, że 
po rewitalizacji będzie można 
puścić do Lubina Pendolino 

czy choćby szybkiego Impul-
sa, to może się rozczarować. A 
samorządowcy nie ukrywają, że 
zależy im, by linia miała dobre 
parametry, bo tylko to gwaran-
tuje późniejszy frekwencyjny 
sukces nowych połączeń.

Wojciech Zdanowski, 
dyrektor  departamentu in-
frastruktury w dolnośląskim 
urzędzie marszałkowskim po-
informował parlamentarzystów 
i samorządowców uczestniczą-
cych w posiedzeniu zespołu, że 
Plan Transportowy Wojewódz-
twa przewiduje kursowanie 

pociągów pomiędzy Legnicą, 
Lubinem a Głogowem. Jego 
zdaniem po rewitalizacji linii 
289 oraz dobudowaniu bra-
kującego łącznika Polkowice 
- Głogów powstanie bardzo 
atrakcyjny korytarz transpor-
towy. W plany urzędu marszał-
kowskiego dotyczące tej trasy 
zostało wpisanych co najmniej 
8 par połączeń na dobę. Za-
kup taboru dla kolei dla Le-
gnicko-Głogowskiego Okręgu 
Miedziowego nastąpi w latach 
2015-2020.
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Ryby na Jaworzyńskiej
Na przebudowywanej ul. Jaworzyńskiej wymieniana jest kanalizacja desz-
czowa. Montuje się wielkogabarytowe rury. W jednej ze starych, usuwa-
nych rur budowlańcy znaleźli żyjące w niej małe rybki. 

Nie wiadomo skąd się tam 
wzięły. Robotnicy odłowione 
ryby wypuścili do stawu. Pod-
czas robót ziemnych i budow-
lanych zdarzają się też i takie, 
ichtiologiczne niespodzianki.

Roboty trwają na za-

mkniętych dla ruchu odcin-
kach w okolicy skrzyżowania z 
ul. Grabskiego i od ul. Szkolnej 
do skrzyżowania z Traugutta i 
Andersa. Wymieniana jest ka-
nalizacja deszczowa. Legnic-
kie Przedsiębiorstwo Wodo-

ciągów i Kanalizacji wymienia 
również przyłącza wodocią-
gowe i sanitarne do poszcze-
gólnych kamienic. Niebawem 
prace instalacyjne, związane z 
likwidacją kolizji, rozpoczną 
gazownicy i energetycy. 

Wykonawca inwestycji, firma Skanska, by ułatwić mieszkańcom komunikację w rejonie pro-
wadzonych robót, planuje wstępnie uruchomienie na początku marca tymczasowego przejścia dla 
pieszych oraz przejazdu z ulicy Łukasińskiego na ulicę Kossak. 

Bądź bezpieczny i aktywny
Jak uchronić się przed wyłudzeniem pieniędzy, napadem, pogryzieniem 
przez psa? To tylko jedne z wielu tematów, które są poruszane podczas 
cieszącego się dużym powodzeniem kursu „Bezpieczny i aktywny legni-
czanin”, prowadzonego przez funkcjonariuszy legnickiej Straży Miejskiej.

Czwarta już edycja szkole-
nia zainaugurowana została 18 
lutego w Klubie Seniora przy 
ul. Moniuszki 9. Kolejne spo-
tkania odbywać się będą także 
w tym miejscu, w każdą środę. 
Początek o godz. 12.30. Cykl 
zaplanowano na osiem prelek-
cji. Ich formuła jest otwarta i 
każdy może w nich uczestni-
czyć, oczywiście bezpłatnie. 

- Podczas tych spotkań 
przekażemy uczestnikom 
praktyczne umiejętności, uła-
twiające seniorom bezpieczne 

funkcjonowanie – mówi Justy-
na Janusz z legnickiej Straży 
Miejskiej. – Dowiedzą się też, 
jak np. zachować się w niebez-
piecznych sytuacjach, poznają 
zasady opieki nad zwierzętami 
czy segregacji śmieci. 

Program „Bezpieczny i 
aktywny legniczanin” jest po-
żyteczny i popularny wśród 
mieszkańców. Pani Janina 
Łuczków przychodziła na 
spotkania podczas poprzed-
niego cyklu. Teraz na zajęciach 
pojawiła się ponownie. – Do 

naszej Straży Miejskiej byłam 
nastawiona dosyć sceptycz-
nie – przyznaje. – Ale podczas 
tych spotkań przekonałam się, 
że to pożyteczna formacja. 
Dowiedziałam się też bardzo 
dużo ciekawych rzeczy. Nie 
dam się teraz oszukać metodą 
na wnuczka, bardzo podobały 
mi się wykłady o recyklingu i 
segregacji śmieci. Podczas tych 
spotkań była bardzo miła at-
mosfera, można było się nawet 
pośmiać – dodaje legniczanka i 
poleca te kursy innym.

Ważne zmiany w ustawie „śmieciowej”
Przyjazne dla mieszkańców!

Od 1 lutego 2015 roku 
wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe mają obo-
wiązek składania deklaracji 
zbiorczych dla poszczegól-
nych nieruchomości o wyso-
kości opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
oraz przekazywania ich do 
Urzędu Miasta. Nie doty-
czy to właścicieli domków 
jednorodzinnych, a także 
tych właścicieli lokali wie-
lorodzinnych, w których 
imieniu taką deklarację zło-
żyli zarządcy nieruchomości 
bądź wspólnoty (np. budyn-
ki zarządzane przez ZGM, 
TBS).

Zmiany w sposobie 
opłat wynikają ze znoweli-
zowanej ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w 
gminach. Przed nowelizacją 
właściciele lokali w budyn-
kach wielorodzinnych albo 
składali deklaracje w spół-

dzielniach lub wspólnotach i 
do nich odprowadzali opłaty, 
albo robili to indywidualnie. 
Wiele wspólnot w Legnicy, 
a także spółdzielnie (doty-
czyło to lokali z wyodręb-
nioną własnością) uznało, że 
nie są zobowiązane do skła-
dania deklaracji oraz pobie-
rania opłat i przerzuciły ten 
obowiązek na właścicieli. 
Teraz to się zmieniło. 

Po nowelizacji ustawy 
płatnikami są wspólnoty i 
spółdzielnie. To właśnie one 
będą teraz uaktualniały de-
klaracje, co do ilości miesz-
kańców w danym budynku 
i pobierały opłaty od wła-
ścicieli mieszkań. Oznacza 
to, że indywidualne dekla-
racje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami, 
złożone wcześniej przez 
członków spółdzielni miesz-
kaniowych i wspólnot, po-
winny zostać zmienione do 

14 marca br. poprzez złoże-
nie tzw. deklaracji zerowej. 
Dokumenty te należy złożyć 
np. w siedzibie spółdzielni 
mieszkaniowej bądź u za-
rządcy nieruchomości. 

Spółdzielnie i wspólno-
ty mieszkaniowe przygotują 
w miejsce indywidualnych 
„zbiorczą” deklarację, obej-
mującą wszystkie lokale w 
budynkach wielolokalo-
wych. Mieszkańcy poszcze-
gólnych lokali od lutego 
2015 r. opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi wnosić mają do spół-
dzielni mieszkaniowej albo 
wspólnoty mieszkaniowej, 
a podmioty te będą prze-
kazywać opłatę do Urzędu 
Miasta Legnicy. Również 
zmiany w liczbie osób za-
mieszkujących lokal należy 
zgłaszać spółdzielniom oraz 
wspólnotom mieszkanio-
wym. 

- Jako samorządowcy długo walczyliśmy o zmiany ustawy dostosowujące ją do potrzeb i re-
aliów gmin, by były jak najbardziej przyjazne dla mieszkańców – podkreśla prezydent Legnicy 
Tadeusz Krzakowski. – W tym celu zgłaszaliśmy samorządowe propozycje np. na forum Związku 
Miast Polskich. Czyniłem to również osobiście. 10 października 2014 r. sejm uchwalił nowelizację 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której uwzględnił szereg wniosków i 
postulatów strony samorządowej, mających na celu usprawnienie funkcjonowania gminnych syste-
mów gospodarki odpadami komunalnymi.

Osoby, które wpłaciły z wyprzedzeniem należności za gospodarowanie odpadami do Urzędu 
Miasta, nie stracą tych pieniędzy. Zostaną one zaksięgowane na specjalnych kontach i rozliczone 
przy kolejnych płatnościach. Ewentualnie mogą też na wniosek właściciela lokalu być zwrócone. - 
Nie może być mowy w tym przypadku o podwójnym opodatkowaniu – zapewnia wiceprezydent 
Legnicy Jadwiga Zienkiewicz.

Ustawa wprowadziła również maksymalne stawki za odbiór odpadów komunalnych, któ-
rych gminy nie mogą przekroczyć, ustalając kwotę opłaty za odpady. Maksymalna stawka za 
osobę miesięcznie wynosi 25,98 zł (w przypadku selektywnej zbiórki odpadów) oraz 51,90 zł 
(w przypadku, gdy odpady nie są zbierane selektywnie). Przypomnijmy, że stawki te Legnicy są 
kilkukrotnie niższe i wynoszą odpowiednio: 9,70 zł i 17 zł. 

Zatem warto segregować. W Legnicy czyni to około 95 proc. mieszkańców. 
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Uchwała to pierwszy 
krok do likwidacji Zespo-
łu Szkół Rolniczych, choć 
niczego jeszcze nie przesą-
dza. Teraz będą mogły się 
wypowiedzieć kuratorium 
oraz związki zawodowe. Je-
śli wydadzą pozytywne opi-
nie, prezydent będzie mógł 
przedłożyć radzie kolejną 
uchwałę, tym razem już nie 
intencyjną.

W "Rolniku" uczy się 
nieco ponad 80 uczniów, 
głównie z podlegnickich 
gmin. Wraz z całą kadrą 
zostaną przeniesieni do Ze-
społu Szkół Budowlanych, 
gdzie będą mogli kontynu-
ować kształcenie w wybra-
nych przez siebie zawodach. 
Zmiany nie mają na celu 
oszczędności. Ale jak wy-
jaśnia odpowiedzialna za 
oświatę wiceprezydent Do-
rota Purgal, pozwolą lepiej 
wykorzystać budynek Ze-
społu Szkół Budowlanych, 
który dysponuje wolnymi 
pomieszczeniami do celów 
edukacyjnych.

- Nie ma niczego złego 
w reorganizacji, która może 
wyprzedzić problemy zawo-
dowe osób pracujących w 
tej placówce - uważa rad-

ny Wojciech Cichoń (Klub 
KWW Tadeusza Krzakow-
skiego). - Kadra z "Rolnika" 
będzie miała gdzie pracować 
a młodzież będzie miała 
gdzie się uczyć.

Maciej Kupaj z PO 
zwrócił uwagę, że żaden 
przedstawiciel urzędu miasta 
nie pofatygował się na zwo-
łane przez dyrekcję szkoły 
zebranie rodziców, by poznać 
ich opinię. Według niego, to 
uciekanie od dyskusji. 

- Dialog społeczny był, 
jest i będzie prowadzony 
- komentował prezydent 
Tadeusz Krzakowski. Za-
pewniał, że teraz, kiedy rada 
wyraziła intencję likwidacji 
szkoły, będzie można spoty-
kać się z zainteresowanymi 
stronami i rozmawiać o kon-
kretach. 

Zdecydowanie protesto-
wał przeciwko sugestiom, że 
w Legnicy zamyka się komuś 
usta i zabrania wyrażania po-
glądów, bo to nieprawda.

Także kolega Kupaja, 
radny Jarosław Rabczeko 
(PO) sygnalizował wątpli-
wości. Nie wierzy, że wła-
dze miasta mają pomysł na 
wykorzystanie budynku po 
Zespole Szkół Rolniczych. 

Boi się, że podzieli losy nie-
zagospodarowanych do dziś 
obiektów po "Medyku" i Ze-
społu Szkół Spożywczych. 
Według radnego Adama 
Wierzbickiego (PiS) nie ma 

takiego zagrożenia, bo już 
obecnie zainteresowanie nie-
ruchomością sygnalizują dwa 
podmioty (m.in. Stowarzy-
szenie Centrum Rehabilita-
cyjno- Hipoterapeutyczne).

Za zamiarem likwidacji 
szkoły opowiedziało się 14 
radnych. Przeciwko pomy-
słowi prezydenta zagłosowali 
Jarosław Rabczenko, Maciej 
Kupaj i Mirosław Jankowski. 

Sześć osób wstrzymało się 
od głosu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Przedszkole Hobbit trzyma z Miedzią
Po spotkaniu z piłkarzami Miedzi Legnica wśród przedszkolaków z Hobbita rośnie przekonanie, że na świecie mało co jest równie fajne jak sport.

12 lutego Przedszkole 
Niepubliczne Hobbit odwie-
dzili zawodnicy Miedzianki. 
Dzieci chciały wiedzieć, jak 
wygląda futbolowy trening, 
więc Radosław Bartosze-
wicz, kapitan legnickiej dru-
żyny, poprowadził dla nich 
sportową rozgrzewkę. Po 
fizycznym wysiłku odpo-
czywały słuchając opowieści 
bramkarza Dominika Bu-
dzyńskiego o codziennym 
życiu piłkarzy. Temat okazał 
się dla przedszkolaków fa-
scynujący. Obrońca Kevin 
Lafrance i bramkarz Ma-
teusz Zatwarnicki zostali 
zasypani pytaniami o klub, 
piłkę nożną, sport i dzie-
siątki innych rzeczy. Przy-
słuchujący się spotkaniu 
Krzysztof Piotrowski – pre-
zes Stowarzyszenia Kibiców 
Tylko Miedź – dostrzegł w 
dzieciach z Hobbita fanta-

styczny materiał na fanów 
piłki nożnej i zaproponował 
im zabawę w doping. Miały 
okazję głośno pokrzyczeć, 
jakby siedziały nie na pod-
łodze w swoim przedszkolu, 
ale na trybunach stadionu 
Miedzi podczas wybornego 
sportowego widowiska. Nie-
bawem zaczyna się wiosenna 
runda meczów, więc jeśli uda 
im się wyciągnąć rodziców 
na rodzinne kibicowanie bę-
dzie okazja sprawdzić nabyte 
umiejętności. Do trzymania 
kciuków za legnicką drużynę 
zachęcają klubowe gadżety 
– naklejki i baloniki z logo 
Miedzi, które piłkarze zo-
stawili przedszkolakom na 
pamiątkę.

Dzieci podziękowały go-
ściom za odwiedziny wier-
szem. Nauczyły się go spe-
cjalnie na tę okazję. Wspólny 

taniec przypieczętował przy-
jaźń.

Wizyta piłkarzy nie była 
przypadkowa. Hobbit lubi 
sport. Placówka współpra-

cuje z Ogólnopolskim Sys-
temem Rozrywki Ruchowej 
dla Dzieci, organizując dla 
zainteresowanych dzieci re-
gularne zajęcia pod hasłem 
„Przedszkole z piłką”, prowa-

dzone przez profesjonalnych 
instruktorów. A od kwietnia 
na terenie przedszkola rusza 
budowa boiska sportowego. 
Bedzie ono wykorzystywane 
do zajęć ruchowych i spor-

towych. Niewykluczone, że z 
czasem, gdy maluchy z Hob-
bita nabiorą odwagi, zmierzą 
się w meczu piłki nożnej z 
ekipą Miedzianki.

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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Rolnik w budowlance?
Legniccy radni podjęli dziś uchwałę o zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 7, Technikum Rolniczego, Technikum Weterynaryjnego i Technikum Geodezyj-
nego oraz rozwiązania Zespołu Szkół Rolniczych im. Witosa. 
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Wszczepienie nowoczesnej soczewki podczas zabiegu  
zaćmy sprawia, że pacjent wraca do tego okresu, kiedy 
miał 20 lat i dobrze widział z bliska i z daleka.

Aktywne życie bez zaćmy i okularów

Zaćma dotyczy głownie osób 
starszych ale do Centrum Do-
brego Wzroku – Eye – Laser 

Center trafiają już młodsi pacjenci 
nawet 40 – 50 latkowie. Zmętniała 
soczewka sprawia, że widzimy coraz 
gorzej, zawęża się nam pole widze-
nia.  Kłopoty ze wzrokiem wpływają 
na stopniowe ograniczanie codziennej 
aktywności, a w rezultacie przyczy-
niają się do niezadowolenia z życia a 
czasem nawet do braku możliwości 

normalnego funkcjonowania na co 
dzień. Nie musi tak jednak być. We 
Wrocławskim Eye – Laser Center 
zabieg usunięcia zaćmy trwa zaled-
wie kilkanaście minut, jest całkowicie 
bezbolesny i wykonuje się go w trybie 
chirurgii jednego dnia co oznacza, że 
po wykonaniu zabiegu pacjent wraca 
w ten sam dzień do domu.

Metody leczenia zaćmy tak bar-
dzo rozwinęły się w ostatnim czasie, 
że obecnie podczas jednego zabiegu 

lekarze usuwają zaćmę i jednoczenie 
wszczepiają nową sztuczną soczew-
kę, korygującą wady wzroku. Do nie-
dawna soczewki wszczepiane do oka 
podczas zabiegu zapewniały pacjen-
tom dobre widzenie tylko na daleką 
odległość ale żeby widzieć dobrze z 
bliska czyli przykładowo czytać gaze-
tę konieczne było używanie okularów. 
Teraz dzięki nowym technologiom 
wszczepianie nowoczesnej soczewki 
podczas zabiegu zaćmy sprawia, że 

pacjent wraca do tego okresu, kiedy 
miał 20 lat i dobrze widział z bliska i  
z daleka bez okularów. Tego typu no-
woczesne soczewki nie są refundowa-
ne przez NFZ, ale biorąc pod uwagę 
technologiczne zaawansowanie metod 
oraz nadzieję ostatecznego uporania 
się z problemem zaćmy i okularów, 
warto zastanowić się nad taką inwe-
stycją. Zwłaszcza jeśli właściwie nie 
pamięta się już, jak wygląda świat bez 
okularów.

Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepieniem no-
woczesnej soczewki korygującej wady wzroku 
można wykonać we Wrocławskim Eye – Laser 
Center przy ulicy Oławskiej 9 we Wrocławiu. 

Więcej informacji na ten temat można uzy-
skać pod numerem telefonu: 607 668 022 

WROCŁAWSKIE EYE - LASER CENTER
ul. Oławska 9 . 50-123WROCŁAW

rejestracja:
71 344 80 80 . 71 790 00 30

www.eyelaser.pl
e-mail: info@eyelaser.plZADZWOŃ  PO INFORMACJĘ: 607 668 022 

OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKÓW 
KGHM I ICH RODZIN

na wszystkie badania okulistyczne
ZNIŻKI NA ZABIEGI LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU 

RABAT 50%
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Sąd stwierdził nieważ-
ność wyborów do rady miej-
skiej w okregu nr 3 w Złotoryi 
i wygaśnięcie mandatu radne-
go Janusza Markiewicza, któ-
ry w głosowaniu 16 listopada 
2014 roku uzyskał największą 
ilość głosów. Sąd zarządził 
także powtórzenie wyborów 
do rady w tym okręgu od mo-
mentu głosowania.

Waldemar Wilczyński 
był jednym z kandydatów 
do radnych w okręgu nr 3 w 
Złotoryi. Uzyskał 94 głosy. O 
2 mniej niż jego konkurent 
Janusz Markiewicz z KWW 
Nasze Miasto. Niedoszły 
radny zdecydował się zło-
żyć protest, gdy w protokole 
sporządzonym przez komisję 
zauważył, że liczba wydanych 
kart nie zgadza się z liczbą 
wyborców.

- Po przeprowadzeniu 

postępowania dowodowego, 
bezsporny jest fakt, że zostały 
wydane o dwie więcej karty 
do głosowania niż wynikałoby 
z listy wyborców - objaśniała 
sędzia Marta Niedzielska-
Nowak. - Różnica dwóch 
głosów pomiędzy jednym 
a drugim kandydatem, daje 
podstawy do przyjęcia, że 
wynik wyborczy mógłby być 
inny, gdyby nie wydano tych 
dodatkowych kart do głoso-
wania. W najlepszym wypad-
ku, kiedy pan Markiewicz i 
pan Wilczyński mieliby rów-
ną liczbę głosów, o uzyskaniu 
mandatu decydowałoby loso-
wanie.

W wyborach poza Wil-
czyńskim i Markiewiczem 
o głosy złotoryjan zabiegac 
będą Janusz łuc, Piotr Bło-
miński i Piotr Bogdan.

Piotr Kanikowski

Sąd Okręgowy w Legnicy uznał za zasadny zło-
żony przez Waldemara Wilczyńskiego protest na 
wynik wyborów do rady miejskiej w jego okręgu 
i nakazał ich powtórkę. Sprawa dotyczy okregu 
nr 3 w Złotoryi, gdzie z urny wyciągnięto o 2 kar-
ty do głosowania więcej niż wydano wyborcom. 
Wybory odbędą się 19 kwietnia

Wybory do powtórki

9 listopada 2014 roku, na 
tydzień przed pierwszą turą 
wyborów samorządowych, w 
Legnicy odbywał się tradycyjny 
jarmark Staroci. Wśród straga-
nów ze starzyzną Grzegorz 
Wala rozstawił plansze ze zdję-
ciami zaniedbanych fragmen-
tów miasta. Szybko pojawił się 
patrol Straży Miejskiej, zażądał 
usunięcia ekspozycji i zabrał się 
za wypisywanie mandatu. Wala 
odmówił przyjęcia mandatu, 
więc strażnicy skierowali wnio-
sek do sądu, a ten zaocznie ka-
zał społecznikowi zapłacić 500 
złotych kary. Ukarany odwołał 
się od tego wyroku.

Proces ma wyraźny po-
lityczny kontekst, choć obie 
strony konfliktu próbują pu-
blicznie udawać, że w ich dzia-
łaniach nie było polityki.

Straż Miejska udaje, że za-
działała rutynowo. Czyli że nie 
miały znaczenia ani okoliczno-
ści wyjątkowo burzliwej kam-

panii wyborczej, ani godząca w 
urzędującego prezydenta treść 
wystawy, ani polityczne sym-
patie jej organizatorów - ludzi 
z kręgu Jarosława Rabczenki, 
rywalizującego wówczas z Ta-
deuszem Krzakowskim o głosy 
legniczan.

Grzegorz Wala i Fun-
dacja Naprawiacze Świata 
udają zwykłych uczestników 
jarmarku, których na Rynek 
przywiodła wyłącznie nadzie-
ja zarobienia paru groszy na 
działalność organizacji. Twier-
dzą, że   usiłowali "sprzedać  
wyprodukowaną przez siebie 
wystawę dokumentującą różne 
przestrzenie Legnicy". I dowo-
dzą, że uiścili stosowną opłatę 
targową w kasie Towarzystwa 
Miłośników Legnicy Pro Le-
gnica.

Następna rozprawa 2 
kwietnia.

Piotr Kanikowski

Przed Sądem Rejonowym w Legnicy ruszył pro-
ces Grzegorza Wali z Fundacji Jacka Głomba 
Naprawiacze Świata. Straż Miejska usiłuje uka-
rać go za "bezprawne umieszczenie ogłoszenia 
w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczo-
nym". 

Polityka udawania
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Łańcuszek ekonomicznych 
zależności, na końcu którego 
znaleźli się pasażerowie Re-
gioEkspresów do Drezna, jest 
dłuższy. Budżet województwa 
to w dużej mierze (40 proc.) 
pieniądze z CIT. Największym 
płatnikiem CIT w regionie jest 
KGHM - 40 proc. podatku dla 
dolnośląskiego samorządu po-
chodziło z tego źródła. Wpływy 
z podatku CIT maleją, bo maleją 
zyski KGHM. A zyski KGHM 
maleją, bo rząd zabiera mu ok. 
1,8 mln zł rocznie w ramach 
nowego podatku od wydobycia 
niektórych kopalin.

Z końcem lutego z rozkładu 
jazdy wypadną więc trzy pary 
kursów RegioEkspres: „Sakso-
nia”, „Viadrina” i „Albis”.

Przewozy Regionalne in-

formują, że wszyscy podróżni, 
którzy kupili już bilety na po-
ciągi RegioEkspres, będą mogli 
je zwrócić. Pasażerowie oddają-
cy bilety otrzymają zwrot całej 
kwoty (bez potrącenia odstęp-
nego). Podróżni, którzy korzy-
stali z połączeń RE w relacjach 
krajowych, będą mogli prze-
mieszczać się pociągami Kolei 
Dolnośląskich, które zatrzy-
mują się we wszystkich miej-
scowościach leżących na trasie 
przejazdu pociągów do Drezna, 
czyli w Legnicy, Chojnowie, 
Bolesławcu, Węglińcu i Pieńsku. 
Z kolei pasażerowie udający się 
do niemieckiego Goerlitz będą 
mogli skorzystać z komunikacji 
autobusowe.

Piotr Kanikowski

Od 1 marca spółka Przewozy Regionalne likwi-
duje połączenia RegioEkspres relacji Wrocław 
- Drezno przez Legnicę, Zgorzelec i Goerlitz. De-
cyzja wynika zmniejszenia dotacji z samorządu 
województwa na realizację przewozów. To z kolei 
skutek drastycznie malejących wpływów z podat-
ku CIT do marszałkowskiego budżetu.

Tną pociągi do 
Niemiec
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L e g n i c a  -  L u b i n

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025
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Niemal każdy, komu zadano by to pytanie, odpowiedziałby, że sprayu do 
nosa używamy, kiedy dokucza nam katar. Jest to oczywiście zgodne z praw-
dą, choć rzecz należałoby nieco uzupełnić o kilka ogólnych uwag. A zatem 
– w jakich sytuacjach powinno się stosować spraye i krople do nosa?

Wpływ otoczenia
Dobrze jest używać od-

powiednich preparatów w 
sytuacjach, gdy nasze drogi 
oddechowe są narażone na 
przesuszenie i podrażnienie. 
Śluzówki produkują substan-
cje zapewniające naturalną 
barierę ochronną przed róż-
nego rodzaju zanieczyszcze-
niami, w tym także wirusami 
i bakteriami. W przypadku 
zbyt dużego ich oddziaływa-

nia błona śluzowa staje się 
osłabiona i w konsekwencji 
podrażniona, co prowadzi 
najczęściej do kataru. Co 
więcej, klimatyzacja, dym 
papierosowy, zawilgocone 
pomieszczenia, ogrzewanie 
– są to czynniki, które także 
wpływają niekorzystnie na 
drogi oddechowe.

Nieżyt nosa
Krople do nosa przyda-

ją się nie tylko do tego, aby 
nawilżać błonę śluzową, lecz 
także do tego, aby udraż-
niać drogi oddechowe. Któż 
z nas nie zmagał się z ka-
tarem uniemożliwiającym 
swobodne oddychanie – nie 
pomagały wówczas nawet 
inhalacje ziołowe. Prawdziwą 
ulgę przynosił dopiero pre-
parat zakupiony w aptece. To 
jednak rozwiązanie doraźne, 
a poza tym nie zalecane do 

zbyt długiego używania. Za-
warta w tych substancjach 
oksymetazolina działa draż-
niąco na śluzówkę i może 
prowadzić do tzw. wtórnego 
zapalenia błony śluzowej, 
którego pozbyć się nie jest 
łatwo. Skuteczną alternatywą 
jest stosowanie preparatów 
na bazie izotonicznego roz-
tworu wody morskiej, dobrze 
sprawdzających się także w 

przypadku kataru wywołane-
go zapaleniem zatok.

Alergia
To kolejna przykra dole-

gliwość, której najczęstszym 
objawem jest podrażnienie 
śluzówki nosa. Wywołany 
nim katar sienny dobrze jest 
łagodzić sprayem, pamiętając 
przy tym, żeby unikać kon-
taktu z alergenami. Reakcje 
alergiczne są szczególnie do-
kuczliwe dla dzieci, dlatego 

warto sięgnąć po produkty 
przeznaczone specjalnie dla 
najmłodszych. Zapewniają 
odpowiednie nawilżenie i 
ochronę podrażnionych dróg 
oddechowych, niezależnie 
od panujących warunków w 
pomieszczeniu, gdzie prze-
bywają małoletni.

Źródło: urodaizdrowie.pl 

Kiedy stosować 
spraye do nosa?

Aromaterapia, wprowa-
dzona do świadomości Eu-
ropejczyków w 1937 r. przez 
francuskiego chemika Rene 
Gattefosse'a, była znana i ce-
niona przez starożytne cywi-
lizacje (Egipt ,Indie,Chiny). 
Świadczy o tym zapach olej-
ków, wyczuwalny jeszcze po 
odsłonięciu grobu Tutencha-
mona. Grecki lekarz Teofast z 
Eresos napisał dzieło o leczni-
czym działaniu zapachów, sta-
nowiące podstawę dzisiejszej 
wiedzy o terapii olejkami ete-
rycznymi.

Jestem zakochana w aro-
materapii. Od 8 lat wykorzy-

stuję wiedzę w swoim Gabine-
cie kosmetycznym.

Co można zrobić znając 
właściwości olejków eterycz-
nych? Masaże, inhalacje, ką-
piele, detoksykację ciała, kremy, 
żele o indywidualnej nucie za-
pachowej dobranej dla każde-
go pacjenta.

Olejki działają inaczej 
niż kosmetyki. Wchłaniają się 
przez układ oddechowy i skó-
rę.30 minut po aplikacji prze-
nikają do układu krwionośne-
go. Wpływają na pracę układu 
hormonalnego. Działają odka-
żająco, przeciw wirusowo, po-
budzają układ odpornościowy, 

usuwają celulitis, odmładzają, 
są afrodyzjakami. Są to natu-
ralne wyciągi roślinne o działa-
niu terapeutycznym.

Jeśli szukacie Państwo po-
mysłu na ciekawy prezent dla 
bliskiej osoby:

- Zapraszam w podróż po 
aromaterapii.

Walentynki są do tego 
świetną okazją.

Teresa Rogińska -Szeliga. 
Kontakt-Gabinet kosme-

tyczny Nicole ul.Jaworzyńska 
31/35 tel 602 46 76 04

Targi kosmetyczne na Dockland Excell w Londynie toną w zapachach. Tu 
stykają się kultury Wschodu i Zachodu. Tu na nowo odkryłam znaczenie 
aromaterapii – cudownego oddziaływania zapachów.

Aromaterapia - zapomniana  
wiedza o zapachach

Na hasło „Tygodnik24” 
  uzyskasz rabat na zabieg -10%
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Jubilerska robota 
Sebastiana S.
Zastraszał sklepikarzy i jubilerów metalową atrapą pistoletu. Przykładał im 
lufę do brzucha lub głowy. Mieli cicho siedzieć na zapleczu, gdy on ładował 
łupy. Prokuratura Rejonowa w Jaworze postawiła przed sądem 38-letniego 
recydywistę z Legnicy za serię napadów na terenie Dolnego Śląska.

Rankiem 31 stycznia 
2014 roku Sebastian S. 
wszedł do sklepu spożywczo
-monopolowego w Legnicy 
i pistoletem sterroryzował 
ekspedientkę. Dał jej torbę 
i kazał zapakować papierosy.

14 lutego 2014 r. w in-
nym legnickim sklepie spo-
żywczym mierząc z pistoletu 
w stronę sprzedawczyni wy-
gnał ją na zaplecze. Ukradł 
papierosy i 500 zł w gotów-
ce.

15 lutego 2014 r. po-
jechał do Środy Śląskiej z 
zamiarem obrabowania ju-
bilera. Przez jakiś czas ob-
serwował sklep, czekając na 
dogodny moment. Potem 
wszedł. Od razu wyciągnął 
pistolet i krzycząc przyło-
żył ekspedientce najpierw 
do głowy, potem do szyi. 
Wepchnął kobietę na zaple-
cze i przy pomocy kajdanek 
przykuł, by nie przeszkadza-
ła, kiedy będzie szabrował 
wśród półek. Zabrał wyroby 
ze złota i pieniądze, powo-
dując straty w wysokości 
prawie 80 tys. zł.

Na 26 kwietnia 2014 
r. zaplanował napad na ju-
bilera w Jaworze. Pojechał 
tam pociągiem, ale wziął 
ze sobą rower, którym za-
mierzał uciec. Źle wybrał. 
Złotnik dwa lata temu padł 
ofiarą rozboju przy użyciu 
młotka. Od tego czasu był 
przygotowany na napad. 
Zamiast dać się zastraszyć, 
jubiler postanowił walczyć. 
Sebastian S. najpierw skie-
rował broń na twarz jubilera, 
potem uderzył go lufą w tył 
głowy, szarpał za odzież, ale 
niewiele wskórał. Napad-
nięty przewrócił rabusia na 
podłogę. Walczył. Wycią-
gnął trzymany w pogotowiu 
przedmiot przypominający 
palną broń gazową i zagro-
ził, że strzeli. Przestraszony 
Sebastian S. dał za wygra-
ną, uciekł, pozostawiając na 
miejscu rękawicę oraz swój 
rower. Niczego nie zdołał 
ukraść.

Dwa i pół tygodnia póź-
niej został zatrzymany. Aby 
go dopaść, policjanci sko-
rzystali z pomocy biegłego 

z zakresu antroposkopii. 
Zbadano też zabezpieczone 
u oskarżonego przedmioty 
przypominające broń palną. 
Wszystkie okazały się atra-
pami.

Jak informuje prokurator 
Liliana Łukasiewicz, rzecz-
niczka Prokuratury Okręgo-
wej w Legnicy, mężczyzna 
usłyszał 3 zarzuty dokonania 
i 1 zarzut usiłowania rozbo-
ju: - Wszystkich przestępstw 
dopuścił się w warunkach 
recydywy, albowiem wcze-
śniej wielokrotnie odbywał 
kary pozbawienia wolności 
za kradzieże i włamania. 
Ostatni raz zakład karny 
opuścił w marcu 2013 r. Se-
bastian S. przyznał się do 
popełnienia zarzucanych mu 
czynów. Złożył wyjaśnienia. 
Ustalono, że zrabowanych 
przedmiotów pozbywał się 
poprzez sprzedaż ich pa-
serowi oraz w lombardach 
na terenie Dolnego Śląska 
-  dodaje prokurator Liliana 
Łukasiewicz.

Piotr Kanikowski

Do jej podstawowych funk-
cji, poza wspomnianą, należą 
m.in. wchłanianie niektórych 
substancji, percepcja bodźców 
oraz gospodarka termalna or-
ganizmu. Warto wiedzieć, co 
wpływa szczególnie nieko-
rzystnie na skórę, aby wiedzieć, 
jak minimalizować zagrożenie 
i chronić się przed poważnymi 
schorzeniami.
1. Promienie UV

Powszechna moda na opa-
lanie często nie idzie w parze 
ze zdrowym rozsądkiem. Skóra 
poddawana promieniowaniu 
ultrafioletowemu szybciej się 
starzeje. Dochodzi bowiem do 
objawów, które nie występowa-
łyby bez udziału promieni UV, 
takich jak zmiany barwnikowe 
i naczyniowe. Nadmierna eks-
pozycja na słońce i lampy w so-
larium zwiększa ryzyko popa-
rzeń, a w dłuższej perspektywie 
– nowotworu złośliwego skóry, 
tzw. czerniaka.

2. Używki
O ich niekorzystnym 

wpływie na skórę wiadomo 
nie od dziś. W czasie palenia 
tytoniu wytwarza się ogromna 
ilość wolnych rodników, które 
nadmiernie wysuszają i drażnią 
skórę, zatykają pory, mówiąc 
najogólniej – znacznie ją po-
starzają. Z kolei alkohol roz-
szerza naczynia krwionośne; 
jego nadużywanie prowadzi 
do utraty odpowiedniego na-
wilżenia i wyraźnych podraż-
nień. Zdarza się, że powoduje 
również obrzęk twarzy (objaw 
osłabionej wątroby).
3. Nieprawidłowa dieta

Na skórze uwidacznia się 
niedobór bądź nadmiar sub-
stancji odgrywających istotną 
rolę w funkcjonowaniu organi-
zmu. Zawarte są one głównie w 
składnikach pokarmu, jaki spo-
żywamy. Zmiany w wyglądzie 
skóry są uzależnione od rodzaju 
tych substancji. Przykładowo, 

niedobór witaminy A powo-
duje, że skóra staje się przesu-
szona i ma tendencję do nad-
miernego łuszczenia; niedobór 
biotyny (witamina H) zaostrza 
występowanie trądziku; z kolei 
niedobór witamin z grupy B 
prowadzi do stanów zapalnych 
cery, ust, błony śluzowej.

4. Czynniki środowiskowe
Skóra zmienia się także 

pod wpływem zanieczyszczeń 
atmosfery. Zawarte w powie-
trzu tlenki węgla i azotu czy 
dwutlenek siarki zwiększają ry-
zyko stanów zapalnych, powo-
dują niedotlenienie i suchość 
skóry.

Wielu czynników, mają-
cych niekorzystny wpływ na 
skórę, nie da się uniknąć. Pa-
miętać trzeba, że poza zmianą 
codziennych nawyków ważna 
jest także higiena i odpowied-
nia pielęgnacja.

Źródło: urodaizdrowie.pl

Skóra jest narządem zapewniającym podstawową ochronę przed czynnika-
mi zewnętrznymi. Jest w związku z tym szczególnie podatna na podrażnie-
nia i uszkodzenia.

Co wpływa niekorzystnie 
na skórę?

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



Projekt porozumienia 
„S3 – Droga Wielkich Moż-
liwości”, którego liderem jest 
Legnicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna, podpisali 
przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki, Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Za-
granicznych, Legnickiej SSE, 
Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, 
Pomorskiej SSE, Wałbrzy-
skiej SSE „INVEST-PARK”, 
Kamiennogórskiej SSE Ma-
łej Przedsiębiorczości, Agen-
cji Nieruchomości Rolnych 
oraz Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Dobra i rozległa sieć dro-

gowa to podstawa sukcesu 
każdej inwestycji. Świetnie 
skomunikowane tereny inwe-
stycyjne przyciągają przed-
siębiorców, którzy decydują 
o wyborze lokalizacji swoje-
go biznesu. Szansą na dalszy 
rozwój stref ekonomicznych 
położonych w zachodniej 
części Polski jest komplekso-
wa budowa drogi ekspresowej 
S3. Dlatego, przygotowując 
się do momentu kiedy S3 
połączy północ z południem 
kraju, strefy Ministerstwo 
Gospodarki oraz samorządy 
Polski Zachodniej już teraz 
łączą siły na rzecz projektu 

gospodarczego „S3 – Droga 
Wielkich Możliwości”.

Celem porozumienia 
podpisanego w Głogo-
wie jest stworzenie obszaru 
aktywności inwestycyjnej 
wzdłuż drogi ekspresowej 
S3. –Mamy realny wpływ na 
nasze PKB i na to co będzie 
się działo na danym terenie. 
Energia regionów i centralne 
wsparcie to klucz do sukcesu 
projektu „S3 – Droga Wiel-
kich Możliwości”. Aby najle-
piej przygotować się do tego 
projektu przeprowadziliśmy 
setki rozmów z przedstawi-
cielami samorządów i dziś 
wiemy, że jesteśmy w stanie 
stworzyć wspólną oś inwe-
stycyjną wokół drogi S3. Jed-
nak nie chcemy czekać na jej 
powstanie. Bierzemy się do 
pracy i już dziś przygotowu-
jemy kompleksową ofertę dla 
inwestorów  – podkreśliła 
Ilona Antoniszyn-Klik – 
Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki.

Droga S3 ma być syno-
nimem inwestycji budującej 
pozytywny klimat gospo-
darczy Polski Zachodniej. 
Liderem projektu jest Le-
gnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna (LSSE). Rafał 
Jurkowlaniec, prezes LSSE, 
przekonywał, że projekt „S3 – 
Droga Wielkich Możliwości” 
w znaczący sposób wpłynie 
m.in. na zwiększenie oferty 
inwestycyjnej Dolnego Ślą-
ska. –Nasz pomysł na obszar 
wzdłuż drogi S3 to przede 
wszystkim atrakcyjne działki, 
najwyższe standardy obsługi 
inwestorów, konkurencyjność 
i dostęp do wykwalifikowa-
nych kadr. Mając takie atuty 
i pełne wsparcie ze strony 
rządu, jestem przekonany, że 
ten projekt musi się udać  - 
podsumował prezes Rafał 
Jurkowlaniec.

Zadaniem sygnatariuszy 
dzisiejszego porozumienia 
będzie przygotowanie kom-
pleksowej oferty dla inwesto-
rów. Zadaniem stref ekono-
micznych Polski Zachodniej 
będzie przygotowanie atrak-
cyjnych   działek inwesty-
cyjnych wyposażonych m.in. 
w gotowe hale pod wynajem 

dla małych i średnich firm. 
Dodatkowo, wspólnie z sa-
morządami lokalnymi, stre-
fy zadbają o infrastrukturę 
towarzyszącą (drogi, uzbro-
jenie, sieci). Aby zwiększyć 
atrakcyjność oferty parterów 
porozumienia i zachęcić do 
inwestowania wzdłuż drogi 
S3, Polska Agencja Inwesty-
cji i Informacji Zagranicz-
nych przeprowadzi kampanię 
promocyjną skierowaną do 
inwestorów zagranicznych. 
Sławomir Majman prezes 
PAIiIZ, mówił dziś –  Polska 
Zachodnia potrzebuje nowej 
wizji. Inwestorzy, których 
pozyskujemy w pierwszej 
kolejności zwracają uwagę na 
skomunikowanie terenu na 
którym chcą zainwestować. 
Wierzę, że droga S3 będzie 
symbolem sukcesu gospo-
darczego Polski Zachodniej. 
Cieszymy się, że możemy być 
partnerem tego niezwykłego 
projektu i wspólnie rozwijać 
gospodarczo rejon od Bałty-
ku do Czech.

Ponieważ projekt „S3 – 
Droga Wielkich Możliwo-
ści” ma służyć wytypowaniu 
i przygotowaniu terenów 
inwestycyjnych dla inwe-
storów, m.in. dlatego wśród 
partnerów znalazła się Agen-
cja Nieruchomości Rolnych. 
Dyrektor wrocławskiego od-

działu ANR Iwona Dyszkie-
wicz podkreślała gotowość do 
wsparcia projektu –  Jesteśmy 
gotowi, aby nieruchomości w 
pasie trasy były beneficjentem 
projektu S3 – Droga Wiel-
kich Możliwości. Oferujemy 
nasze wsparcie, kompetencje 
i tereny, którymi dysponuje-
my. Wierzę, że wkrótce zago-
spodarujemy wspólnie obszar 
wzdłuż S3 i pojawią się tam   
nowi inwestorzy.

O tym, jak ważne są do-
bre drogi dla przedsiębior-
ców, najlepiej wiedzą oni 
sami. W trakcie czwartko-
wej konferencji, swoimi do-
świadczeniami podzielił się 
Krzysztof Domarecki, szef 
rady nadzorczej Seleny FM. 
W trakcie tworzenia Stra-
tegii Rozwoju Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2020 
Krzysztof Domarecki przed-
stawił ideę Autostrady Nowej 
Gospodarki, w którą wpi-
suje się projekt „S3 – Droga 
Wielkich Możliwości”. Au-
tostrada Nowej Gospodar-
ki   to obszar dynamicznego 
rozwoju przemysłu oparte-
go na najnowocześniejszych 
technologiach oraz nowocze-
snych usługach, skupionych 
wokół istniejących i projek-
towanych ciągów komuni-
kacyjnych. Taką Autostradą 
Nowej Gospodarki ma być 
droga S3.  - Polska Zachod-

nia ma wszelkie dane do tego, 
aby stać się klastrem inwe-
stycyjnym, żeby od Bałtyku 
do granicy z Czechami po-
wstawały nowe firmy. Kon-
centracja przedsiębiorstw 
zwiększa zapotrzebowanie na 
mieszkania, szkoły, szpitale i 
tak wychodząc od przemysłu 
tworzymy prężne regiony i 
rozwijamy potencjał miast 
i miasteczek bez potrzeby 
emigracji. Model ten zo-
stał sprawdzony na obszarze 
wzdłuż autostrady Wenecja-
Mediolan, który jest jednym 
z najlepiej uprzemysłowio-
nych terenów na świecie. 
Wszystkie firmy korzystają 
z tego, że ulokowały się w 
świetnym pasie komunika-
cyjnym i dzięki temu mogą 
obniżać koszty operacyjne. 
S3 może być takim kręgosłu-
pem gospodarczym – mówił 
Krzysztof Domarecki.

Pierwszym samorządem 
lokalnym, który przystąpił 
do podpisanego dziś porozu-
mienia jest Głogów. Kolejni 
partnerzy już zgłaszają go-
towość do przystąpienia do 
projektu.

Źródło: LSSE
FOT. LEGNICKA SPE-

CJALNA STREFA EKONO-
MICZNA
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S3 - Droga Wielkich Możliwości
Ministerstwo Gospodarki, specjalne strefy ekonomiczne i samorządy Polski Zachodniej łączą siły w celu stworzenia obszaru aktywności inwestycyjnej 
w pasie drogi ekspresowej S3.
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje, 
że zostały podane do publicznej wiadomości 

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

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

Urzędu. 

1. Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, położonej w Legnicy 
przy 

2. ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177, obręb Tarninów (KW 
LE1L/00061128/4). 

3. Nieruchomość gruntowa, na której znajduje się tablica reklamowa, położona w 
Legnicy przy ul. Wrocławskiej, działka nr 293/1, obręb Piekary Wielkie (KW 
LE1L/00014885/4). 

4. Nieruchomość gruntowa, na której znajduje się tablica reklamowa, położona w 
Legnicy przy ul. Wrocławskiej, działka nr 494/1, obręb Piekary Wielkie (KW 
LE1L/00014885/4). 

Spider-man z Przylesia

Arkadiusz W. miał swój 
rejon na Przylesiu. Mimo 
młodego wieku, dziesięcio-
krotnie stawał przed sądem 
jako oskarżony, głównie o 
drobne przestępstwa prze-
ciwko mieniu oraz sprawy 
związane z narkotykami. 
Kilka razy w więzieniach 
odsiadywał kary pozbawie-
nia wolności. Z czasem za-
czął działać coraz bardziej 
zuchwale, nie wahając się 
przed używaniem przemocy.

30 maja 2014 r. wtargnął 
do mieszkania przy ul. Ja-
strzębiej w Lubinie. Ukradł 
konsolę PS 3 wraz z grą 
wartą ponad tysiąc złotych. 
Gdy właścicielka spróbowała  

wyrwać ją z rąk złodziejowi, 
brutalnie, Arkadiusz W. z 
dużą siłą odepchnął kobietę 
i uciekł z mieszkania.

4 sierpnia 2014 r. w salo-
nie gier poturbował pracow-
nicę i zabrał z szuflady biur-
ka prawie 5.600 zł utargu.

Jeszcze toczyły się po-
stępowania w obu tych 
sprawach, gdy Arkadiusz 
W. postanowił dokonać ko-
lejnej kradzieży. Wszedł na 
balkon bloku, ale nim dotarł 
do celu na dole pojawił się 
patrol Policji powiadomiony 
przez jednego z mieszkań-
ców. Mając odciętą drogę 
powrotu, złodziej zaczął 
wspinać się na położone co-
raz wyżej balkony. Obrzucał 
funkcjonariuszy znajdowa-
nymi na kolejnych piętrach 
przedmiotami. Jednocześnie 
szukał możliwości dostania 

się do kolejnych mieszkań. 
Udało mu się to dopiero na 
dziewiątym piętrze. Po cichu 
okradł śpiącego gospodarza 
z telefonu komórkowego i 
20 złotych.

Policjanci bardzo szyb-
ko zlokalizowali mieszkanie, 
do którego wszedł podej-
rzany. Arkadiusz W. nie od 
razu posłuchał wezwania do 
otwarcia drzwi. W końcu 
jednak skapitulował.

- Arkadiuszowi W. po 
jego ostatnim wyczynie po-
stawiono zarzuty usiłowania 
kradzieży z włamaniem oraz 
stosowania gróźb i przemocy 
w stosunku do funkcjonariu-
szy Policji w celu zmuszenia 
ich do zaprzestania podjętej 
wobec niego interwencji - 
relacjonuje Liliana Łukasie-
wicz, rzeczniczka Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy. 

- Przesłuchany w charakte-
rze podejrzanego przyznał 
się do popełnienia ostatnich 
dwóch przestępstw. Zaprze-
czył jednak, aby miał doko-
nać rozboju w kasynie oraz 
wymuszenia rozbójniczego 
w maju tego roku. Proku-
rator zważywszy na obawę 
ukrywania się podejrzanego 
przed organami ścigania, 
obawę matactwa, a także wy-
soki stopnień jego demorali-
zacji oraz recydywęwystąpił 
do sądu o jego aresztowanie. 
Sąd Rejonowy w Lubinie 
podzielił stanowisko proku-
ratora i aresztował Arkadiu-
sza W. na 3 miesiące.

26-letniemu recydywi-
ście grozi kara od 1 roku do 
15 lat pozbawienia wolności. 
Sprawę rozpozna Sąd Rejo-
nowy w Lubinie.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Prokuratura Rejonowa w Lubinie skierowała akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu Arkadiuszowi W., 
który przyłapany przez Policję na balkonie bloku przy ul. Jastrzębiej uciekał przed zatrzymaniem 
wspinając się na kolejne piętra budynku. Bał się aresztowania, bo był wcześniej karany, a w ostat-
nim okresie dokonał też rozboju i wymuszenia rozbójniczego.  

Sylwestrowy 
trup z wersalki

Mieszkanie było nie-
ogrzewane, chłodne, dla-
tego rozkład zwłok nastę-
pował wolniej. Nim dwaj 
sąsiedzi odkryli ciało w 
wersalce, mogło minąć kil-
kanaście dni. Teoretycznie 
mogło więc być tak, jak 
opowiada Grzegorz D., któ-
remu prokuratura postawiła 
zarzut zabójstwa. Według 
niego tuż przed sylwestrem 
pokłócili się o alkohol. Ko-

lega, z którym od 3 lat po-
mieszkiwał i upijał się, miał 
pretensje, że nie przyniósł 
do domu żadnej butelki. 
To nie była pierwsza taka 
awantura - już wcześniej 
dochodziło między nimi do 
kłótni i awantur. Ale tym 
razem bity drewnianą laską 
Grzegorz D., machinalnie 
chwycił za nóż i zadał cios. 
Nie chciał zabić. Nim się 
opamiętał, było za późno. 
Z przebitego płuca buchała 
krew. Gwałtowny krwotok 
w krótkim czasie doprowa-
dził się śmierci 62-latka. 
Nie wiedząc co robić, za-
bójca upchnął ciało kolegi 
do wersalki. Nakrył zwłoki 
workami. Sylwestra spędził 
sam.

Był przerażony. Po za-
bójstwie do domu wracał 
tylko na noc. Pił niemal 

codziennie. Znajomym, 
którzy dopytywali o współ-
lokatora, opowiadał, że 
kolega wyjechał. Musiał 
poczuć ulgę, gdy w końcu 
zatrzymała go policja. Bar-
dzo żałuje tego co zrobił.

W prokuraturze zło-
żył obszerne wyjaśnienia, 
jak doszło do zabójstwa. 
Uczestniczył w wizji lokal-
nej. Czas zabójstwa nie zga-
dza się jednak z ustalenia-
mi śledczych, bo denat był 
widziany przez świadków 
jeszcze po sylwestrze. Wąt-
pliwości ma rozwiać biegły 
medyk sądowy po prze-
prowadzeniu dodatkowych 
dowodów. Śledztwo jest w 
toku.

Grzegorzowi D. grozi 
kara od 8 lat pozbawienia 
wolności do dożywocia.

15 stycznia w jednym z mieszkań w Ścinawie ujawniono zwłoki 62-letniego 
kaleki. Leżały w wersalce, nakryte workami na śmieci. Ukrył je tam 41-let-
ni współlokator. Z ustaleń lubińskiej prokuratury wynika, że podczas kłótni 
o alkohol śmiertelnie dźgnął kolegę w płuco. 



W dziale „Entuzjazm” 
nagrodzono prace trojga 
polskich artystów: Katarzy-
ny Boguckiej (1. miejsce), 

Roberta Kempisty (2. miej-
sce) oraz Mirosława Grynia 
(3. miejsce). Na równorzęd-
ne wyróżnienia zasłużyli 

Agim Sulaj z Włoch oraz 
Polka Milena Molenda. W 
dziale „Żart i satyra” jury 
doceniło dzieła  Alessandro 
Gatto  z Włoch (1. miejsce), 
polsko-niemieckiego rysow-
nika Lexa Drewińskiego (2. 
miejsce) oraz Artura Ligen-
zy (3. miejsce). Wyróżnienia 
otrzymali Pol Leurs z Luk-
semburga i Marcin Wawrza-
szek (Polska). Przyznano też 
dwie nagrody specjalne. Na-
groda Dyrektora Muzeum 
Karykatury w Warszawie 
powędruje do Pawła Stań-
czyka a Nagroda Dyrektora 
Legnickiego Centrum Kul-
tury do Luca Descheemaek-
era z Belgii. 

Wszystkie nagrody i wy-
różnienia zostaną hucznie 
wręczone w czerwcu pod-
czas festiwalu Satyrykon. 

Piotr Kanikowski
RYC. ANDREI POPOV/ 
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Reżyseria: Ondrej Spišák.  Scenografia: Szilárd Boráros. Muzyka: Pavel Helebrand. Najbliższe 
spektakle: 11-13 marca, godz. 11 oraz 14-15 marca, godz. 19. 

„Konferencja ptaków”

„Konferencja ptaków” nie 
jest zwyczajnym spektaklem. 
Tekst sztuki napisał Peter 
Brook, legenda współczesne-
go teatru światowego. To-
warzyszył mu w tym jeden z 
najlepszych scenarzystów XX 
wieku, Jean-Claude Carrière 
(współtwórca takich filmów, 
jak Dyskretny urok burżuazji 
Luisa Buñuela, Blaszany bębe-
nek Volkera Schlöndorffa czy 
Danton Andrzeja Wajdy). Ze-
spół Brooka przejechał tysiące 
kilometrów, grając Konferen-
cję ptaków w wioskach afry-
kańskiej dżungli i na pustyni, 
w indiańskich rezerwatach 
w USA, przed publicznością 
farmerów i intelektualistów. 
W trakcie tych podróży po-
wstał spektakl magiczny, który 
może pojąć i głęboko przeżyć 
widz pod każdą szerokością 
geograficzną. Ta opowieść o 
poszukiwaniu sensu życia, peł-
nej niebezpieczeństw i zaska-
kujących spotkań wędrówce, 
łączy prostotę ze wzniosłością, 
wschodni koloryt z uniwersal-
nym przesłaniem, baśniową 
atmosferę z pytaniami o isto-

tę życia. Legnicka insceniza-
cja „Konferencji ptaków” jest 
dziełem międzynarodowej 
grupy artystów.

„Bez wątpienia do historii 
przejdą co najmniej trzy sceny: 
słowicza wokaliza Pawła Pal-
cata, jego erotyczny i niezwykle 
zmysłowy dans z Katarzyną 
Dworak-Wolak oraz chóralny 
finał, podczas którego całkowicie 
znika granica pomiędzy artysta-
mi a widownią.” ( Joanna Mi-
chalak, regionFAN)

„Tak mistycznego spekta-

klu w Legnicy dawno nie było” 
(Malwina Komarnicka, TV 
Dami)

„Bez wątpienia jednak 
inaczej odbierze „Konferencję 
ptaków” sceptyk, a inaczej mi-
styk. Racjonalista dostrzeże w 
nim wyłącznie piękną bajkę ze 
szlachetnym, choć pełnym mi-
tów przesłaniem, zaś idealista 
odnajdzie walory duchowe w 
baśniowym poszukiwaniu uni-
wersalnej prawdy o tym, co dla 
niego podstawowe, choć pozaz-
mysłowe.” (Grzegorz Żurawiń-
ski, @kt)

BILETY: 28/17 zł.  INFORMACJA i REZERWACJA: 76/72 22 505, bilety@teatr.legnica.pl.
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-16 w Teatrze Modrzejewskiej, Rynek 39, 
oraz na godzinę przed spektaklem w miejscu jego grania.

Poza tym w repertuarze:
27-28 marca,  godz. 19   „Matka Joanna od Aniołów”   bilety: 27/16 zł
1 marca    godz. 19    Koncert Łukasza Matuszyka  bilety: 20 zł
4-6 marca  godz. 11   „Zanim chłodem powieje dzień”  bilety: 25/15 zł
7 marca   godz. 19   „RoXXy2Hot”    bilety: 25 zł
8 marca   godz. 19   „Zanim chłodem powieje dzień”  bilety :25/15 zł

Dla naszych Czytelników Teatr Modrzejewskiej ufundował dwa podwójne zaproszenia na spektakl 
„Konferencja ptaków” grany 15 marca na Scenie Gadzickiego. Zainteresowanych prosimy o mejle z tytu-
łem „Teatr” na adres konkursy@24legnica.pl do środy 12 marca. W treści prosimy podać imię i nazwisko 
osoby, która odbierze zaproszenie. O wyniku losowania poinformujemy drogą mejlową. 

Bagaż doświadczeń Matuszyka
Ukazał się "Bagaż" - debiutancka płyta Łukasza Matuszyka, kompozytora, 
aranżera i wirtuoza akordeonu, który od 2004 roku współpracuje z legnic-
kim teatrem. Promujący ją koncert odbędzie się 1 marca o godz. 19 na 
Scenie Gadzickiego. Zapowiada się niezwykłe wydarzenie z udziałem 12 
muzyków oraz 6 wokalistów i wokalistek.

Widzowie legnickiego te-
atru znają Łukasza Matuszyka 
jako kompozytora muzyki do 
kilku spektakli (m.in. "Iwa-
nowa", "Komedii obozowej", 
"Wesołego miasteczka"), aran-
żera oraz   muzyka-instru-
mentalistę, grającego podczas 
przedstawień na żywo. Mniej 
osób wie, że od 11 lat współ-
pracuje też jako muzyk sesyj-
ny z królową polskiego bluesa 
Martyną Jakubowicz.

Do pracy nad debiutanc-
ką płytą artysta zaprosił spore 
grono przyjaciół.

- Niedzielny koncert w 
teatrze to jedyna okazja, aby 
zobaczyć nas na żywo w peł-
nym składzie - mówi Łukasz 
Matuszyk.

Na scenie pojawi się 
czworo wokalistów: Natalia 
Grosiak z zespołu Micro-
music, znana z udziału Voice 
of Poland" Natalia Lubrano, 
Agnieszka Damrych z grupy 
Girl on Fire oraz aktor Ma-
teusz Krzyk. Poza Łukaszem 
Matuszykiem (akordeon) za-
grają Przemysław Pacan (per-
kusja, instrumenty perkusyj-
ne), Piotr Sypień (kontrabas), 
Darek Bafełtowski (gitary), 
Piotr Świętoniowski (instru-

menty klawiszowe), Robert 
Kamalski (saksofony, klarne-
ty), Adam Lepka (trąbka, flu-
gerholrn), Marcin Wołowiec 
(puzon), Marta Sochal-Matu-
szyk (skrzypce), Paulina Bujak 
(skrzypce), Katarzyna Płachta 
9altówka), Katarzyna Trepak 
(wiolonczela).

Zagrają kompozycję z 
płyty "Bagaż". Sam autor ma 
kłopot z określeniem, jaki to 
gatunek muzyki. Debiut jest 
tak eklektyczny i nieprzewi-
dywalny, że najbardziej pasuje 
do nich określenie: "muzyka 
teatralna i filmowa". Część to 
utwory instrumentalne, ale są 
też piosenki do wierszy m.in. 
Juliana Tuwima czy Konstan-

tego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
W niektórych Matuszyk roz-
wija motywy z muzyki, jaką 
tworzył do spektakli Teatru 
Modrzejewskiej.

- Płyta jest rozstrzelo-
na artystycznie, brzmienio-
wo i formalnie. Za dużo jest 
pięknych różnych kolorów w 
muzyce, żeby zdecydować się 
tylko na jeden - tłumaczy ten 
stylistyczny misz-masz Łukasz 
Matuszyk.

"Bagaż" to czwarta płyta 
wydana przez Teatr Modrze-
jewskiej.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

„Iluzjonista” z Rosji 
wygrał Satyrykon
Międzynarodowe Jury, złożone ze znakomitych artystów, po obejrzeniu ponad 2 tysięcy prac, nade-
słanych przez ponad 600 autorów z 51 krajów świata zadecydowało, że Grand Prix Satyrykonu 2015 
otrzymuje Andrei Popov (Rosja) za pracę "Ilusionist". 



POKAZY SPECJALNE:
IDA
Dramat, Czas trwania: 80 min., Od 
lat: 15, Produkcja: Dania / Polska / 
[2013], Premiera: 25.10.2013 (Pol-
ska)
Polska. Rok 1962. Anna jest w 
nowicjacie, jako sierota umiesz-
czona w klasztorze pod opieką 
zakonnic. Matka przełożona na-
mawia ją, by przed ślubami odwie-
dziła swoją ciotkę, jedyną żyjącą 
krewną. Ciotka opowiada Annie 
o losach rodziny. Wyznaje, że 
Anna jest Żydówką. Decydują się 
pojechać do miejscowości, gdzie 
przed wojną mieszkali dziadkowie 
i rodzice Anny. W czasie wojny ro-
dzina była przechowywana przez 
polskich sąsiadów, ale Wanda 
podejrzewa, że zostali przez nie-
go zabici. W ich rodzinnym domu 
mieszka teraz syn sąsiada, Feliks. 
Wandzie udaje się wydobyć od 
niego informacje o ojcu. Kobiety 
odnajdują mężczyznę w szpitalu. 
Wanda przepytuje go, ale zała-
muje się przy pytaniu o małego 
chłopca, imieniem Tadzio. Anna 
domyśla się, że chodzi o chłop-
ca ze zdjęcia i że jest on synem 
Wandy...
GODZ.- 18:45*
*seans odbędzie się 28.02
BIRDMAN / napisy
Dramat / Komedia, Czas trwania: 
143 min., Od lat: 15, Produkcja: 
USA [2014], Premiera: 23.01.2015 
(Polska)
Riggan Thomson (Michael Ke-
aton) postanawia wystawić na 
Broadwayu sztukę. Ma nadzieję, 
że to pomoże mu wskrzesić ka-
rierę, którą zbudował na roli kino-
wego superbohatera. Czy dzięki 
teatrowi udowodni światu i sobie, 
że jest artystą, a nie przebrzmia-
łą hollywoodzką gwiazdą? Tuż 
przed premierą odtwórca głównej 
roli ulega tajemniczemu wypad-
kowi. Jego sceniczna partnerka, 
Leslie (Naomi Watts) sugeruje 
zatrudnienie popularnego Mike’a 
Shinera (Edward Norton). Riggan 
nie ma przekonania, ale zgadza 
się, bo jego przyjaciel, a zarazem 
producent przedstawienia, Jake 
(Zach Galifianakis) naciska, by 

zaangażować aktora, który przy-
ciągnie dużą widownię. Na domiar 
złego Riggan ma problemy ze 
swoją dziewczyną, Laurą (Andrea 
Riseborough), córką i asystentką, 
Sam (Emma Stone), która dopiero 
wyszła z odwyku i byłą żoną, Sy-
lvią (Amy Ryan).
GODZ.- 18:45*
 *seans odbędzie się 01.03
KINO KONESERA
TURYSTA / napisy
Dramat, Czas trwania: 118 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Dania 
/ Francja / Norwegia / Szwe-
cja[2014], Premiera: 06.02.2015 
(Polska)
Tomas i Ebba, zamożne szwedz-
kie małżeństwo, jadą z dwójką 
dzieci w Alpy Francuskie na kilka 
dni na narty. Chcą spędzić sie-
lankowe krótkie zimowe wakacje 
w jednym z luksusowych hoteli. 
Pogoda dopisuje, świeci słońce, 
a ośnieżone stoki narciarskie wy-
glądają imponująco. Gdy wszyscy 
jedzą lunch na tarasie restauracji, 
nagle prosto z gór schodzi na nich 
lawina. Ebba instynktownie chroni 
swoje dzieci, Tomas natomiast za-
biera telefon i ucieka. Nikomu nic 
się nie stało, ale po czymś takim 
trudno żyć tak, jak kiedyś. 
Tomas i Ebba starają się oca-
lić związek, ale najpierw muszą 
przemyśleć, kim są i jakie role 
pełnią. Sytuacja się komplikuje, 
gdy na jaw wychodzą skrywane 
dotąd tajemnice. Czy Tomas i 
Ebba będą na tyle odważni, aby 
pokonać własne słabości i urato-
wać ich małżeństwo?
GODZ.- 19:30*
*seans odbędzie się 04.03.2015 
FILMOWE PORANKI ZE SCO-
OBY-DOO / LEKTOR
Od lat 4, produkcja: USA, czas 
trwania 70 minut
Zagramy: 
Scooby-Doo! Brygada Detekty-
wów cz.12
(Cmentarne Strachy, Widziadła, 
Strefa Północy)
GODZ. – 10:30*
*seans odbędzie się 01.03.2015
PREMIERY:
DISCO POLO
Komedia, Czas trwania: 128 min., 

Od lat: 15, Produkcja: Polska 
[2015], Premiera: 27.02.2015 (Pol-
ska)
Szalone lata dziewięćdziesiąte, 
gdy nad Wisłą zagościła wolność, 
a cała Polska śniła amerykański 
sen. Wielka transformacja, go-
rączka złota, spełniają się ma-
rzenia „od zera do Rockefellera”. 
Tomek i Rudy - chłopaki z prowin-
cji napędzani pasją i marzeniami 
żegnają szarą rzeczywistość i 
ruszają na podbój discopolowych 
list przebojów.
Karierę zaczynają od koncertów 
w remizach i wiejskich dysko-
tekach, by w końcu jako grupa 
LASER brawurowo wedrzeć się 
na muzyczne salony, czyli do wy-
twórni Alfa, w której króluje jedyny 
prawdziwy Polak - Daniel Polak 
(Tomasz Kot). 
Lecz sukces ma swoją cenę – 
dolary pozornie dają wolność i 
swobodę, a z amerykańskiego 
snu można się szybko i brutalnie 
przebudzić.
Jak wyglądała walka o sukces w 
złotych czasach disco polo? I czy 
wszyscy Polacy to jedna rodzina?
GODZ.-11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 
20:15, 22:30
ASTERIKS I OBELIKS: OSIEDLE 
BOGÓW / dubbing / 3D
Komedia / Animacja / Przygo-
dowy, Czas trwania: 85 min., Od 
lat: b.o, Produkcja: Francja [2014], 
Premiera: 27.02.2015 (Polska)
Rok 50-ty przed naszą erą: cała 
Galia jest okupowana przez Rzy-
mian… Cała? Nie! Jedna osada, 
zamieszkana przez niepokornych 
Galów nadal stawia opór najeźdź-
cy. Zirytowany tym Juliusz Cezar, 
postanawia zmienić taktykę: sko-
ro jego armia nie jest w stanie 
podbić siłą galijskich barbarzyń-
ców, to może uwiedzie ich rzym-
ska cywilizacja?
Władca każe wybudować obok 
osady Galów wspaniałą wioskę, 
przeznaczoną dla rzymskich wła-
ścicieli. To „Osiedle Bogów”. Czy 
nasi galijscy przyjaciele oprą się 
pokusie zarobku i rzymskiego 
komfortu? Czy ich osiedle stanie 
się zwykłą atrakcją turystyczną? 
Asteriks i Obeliks robią wszystko, 
by pokrzyżować Juliuszowi Ceza-
rowi plany.
GODZ.- 10:00*, 14:00
*seans nie odbędzie się 01.03
ASTERIKS I OBELIKS: OSIEDLE 
BOGÓW / dubbing / 2D
GODZ.- 12:00, 17:00
TYTUŁY TYGODNIA:
LOFT / napisy
Thriller, Czas trwania: 108 min., 
Od lat: 16, Produkcja: Belgia / 

USA [2014], Premiera: 20.02.2015 
(Polska)
GODZ.- 19:30*, 21:45**
*seans nie odbędzie się 04.03
**seans odbędzie się 04.03
SNAJPER / napisy
Dramat/ Akcja / Wojenny, Czas 
trwania: 132 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA [2014], Premiera: 
20.02.2015 (Polska)
GODZ.- 16:00, 19:00, 21:45
SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄ-
DZIE  / dubbing / 2D
Komedia/ Animacja / Przygodowy, 
Czas trwania: 93 min., Od lat: b.o, 
Produkcja: USA [2015], Premiera: 
20.02.2015 (Polska)
GODZ.- 13:00, 17:30
SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄ-
DZIE  / dubbing / 3D
GODZ.- 10:45, 15:15
PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA 
/ napisy
Romans / Dramat, Czas trwania: 
124 min., Od lat: 17, Produkcja: 
USA [2015], Premiera: 13.02.2015 
(Polska)
GODZ.-11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 
21:00 
KINGSMAN: TAJNE SŁUŻBY / 
napisy

Akcja / Kryminał , Czas trwania: 
129 min., Od lat: 15, Produkcja: 
Wlk. Brytania [2015], Premiera: 
13.02.2015 (Polska)
GODZ.- 20:45*, 21:15**
*seans nie odbędzie się 01.03
**seans odbędzie się 01.03 
BARANEK SHAUN. FILM
Animacja/ Przygodowy/ Familijny , 
Czas trwania: 85 min., Od lat: b.o, 
Produkcja: Wlk. Brytania/ Francja 
[2015], Premiera: 13.02.2015 (Pol-
ska)
GODZ.- 10:30, 12:30
PINGWINY Z MADAGASKARU / 
dubbing / 2D
Komedia / Animacja / Przygodo-
wy, Czas trwania: 92 min., Od lat: 
b.o, Produkcja: USA [2014], Pre-
miera: 30.01.2015 (Polska)
GODZ.- 14:30, 18:45*
*seans nie odbędzie się 28.02 i 
01.03
WKRĘCENI 2
Komedia, Czas trwania: 95 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Polska 
[2015]
GODZ. – 21:45*
*seans nie odbędzie się 04.03

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 27.02.2015 do 05.03.2015 Cennik 
biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
22 zł, (pt. – nd., święta) 24 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
18 zł, (pt. – nd., święta) 20 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
18 zł, (pt – nd., święta) 20 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 18 zł
Tani wtorek Ulgowy – 15 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 
15 zł
Seanse do godziny 13.30 – 
(pon. - pt.) – 15 zł (nie obo-
wiązuje na seanse 3D oraz w 
Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 
18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
25 zł, (pt. – nd., święta) 27 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt – nd., święta) 23 zł
Do wszystkich biletów na fil-
my 3D doliczana jest dopłata 
w wysokości 3 zł. Jest to do-
płata związana z użytkowa-
niem okularów 3D, niezbęd-
nych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. 
Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazo-
wego użytku. Prosimy o ich 
zwrot obsłudze kina po se-
ansie.
Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ Helio-
sPolska

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie po-
jedyńcze wejściówki ufundowane przez 
Kino HELIOS na film pt. „DISCO POLO ” 
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.

14POLECAMY
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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

PRACA:

SPRZEDAM:

KOLPORTAŻ ulotek, materiałów reklamowych – SOLIDNIE 

CYKLINOWANIE 230V, UKŁADANIE PODŁÓG, PANELI, 
tel. 600-690-667

Podejmę pracę – opieka z zamieszkaniem, tel. 790 592 861

Sprzedam konia, tel. 76 857 45 72

OGŁOSZENIA
DROBNE

Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje,
że zostały podane do publicznej wiadomości następujące

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach 

pracy Urzędu

1. Pl. Wolności 6, ul. Bracka 10, ul. Chłapowskiego 21, ul. Głogowska 65 - bez-
przetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców,

2. ul. Chojnowska 1, ul. NMP 1, ul. Roosevelta 41, ul. Wrocławska 247, pl. Klasz-
torny 7B       - wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczonego, 

3. ul. Głogowska 65 - wolny lokal użytkowy w trybie przetargu nieograniczonego
4. ul. Traugutta – działka nr 139/1, obręb Bartniki, ul. Czarnieckiego – działka nr 

201/1, obręb Kartuzy, ul. Żwirki i Wigury- działka nr 1341, obręb Fabryczna, 
ul. Wrocławska – działka nr 102/2, obręb Stare Miasto, ul. Heweliusza – działka 
nr 573/1, obręb Bielany, ul. Wazów – działki nr 753 i 752/4, obręb Fabryczna, 
ul. Nowy Świat – działka nr 435/1, obręb Tarników – dzierżawa części działek 
na rzecz dotychczasowych dzierżawców – pawilony. 
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Dla zwierząt obiegnie 
Polskę z psem
Legniczanin Franciszek Gogół wraz ze swoim czworonożnym przyjacielem Dino pobiegną dookoła 
Polski w intencji obrony praw zwierząt. Trasę o długości około trzech tysięcy kilometrów pan Franci-
szek planuje pokonać w 60 dni. Start 1 maja.

Franciszek Gogół ma 57 
lat. Od ośmiu intensywnie 
trenuje bieganie. Jest człon-
kiem Grupy Biegowej Korona 
Legnica. Ma na swoim koncie 
ultramaraton, maratony i wie-
le krótszych biegów. W 2011 
roku na rowerze przejechał 
wokół Polskę. Właśnie pod-
czas tego rajdu, na jednym z 
etapów, znalazł w rowie po-
rzuconego psa.

- Nie miałem możliwości 
zaopiekowania się nim – wspo-
mina pan Franciszek. – Zo-
stawiłem mu swoje jedzenie, 
wodę i pojechałem dalej. Ale 
wówczas zrodził się w mojej 
głowie pomysł, by zawalczyć o 
zwierzęta, zwrócić uwagę ludzi 

na ich czasami okrutny los. W 
jaki sposób najlepiej? Właśnie 
biegnąc dookoła Polski wraz z 
psem.

Dwa lata temu przygar-
nął szczeniaka Dino. Gdy pies 
podrósł, zaczął ze swoim pa-
nem biegać. Dino jest raczej 
nieduży, więc się męczył. Pan 
Franciszek kupił specjalistycz-
ny wózek, w którym podczas 
biegu pies odpoczywa. Gdy 
odpocznie, wyskakuje z niego 
i biegnie z panem. Tak właśnie 
będzie wyglądał bieg legnicza-
nina dookoła Polski.

Pan Franciszek wraz z 
Dinem przebiegli jesienią 
minionego roku legnicki pół-
maraton. I stali się znani. Te-

raz ostro przygotowują się 
właśnie do rajdu wokół Pol-
ski. W założeniu tego biegu 
jest także promocja biegów 
długodystansowych i oczywi-
ście - Legnicy. Jest to impreza 
kosztowna. W pomoc panu 
Franciszkowi zaangażował się 
m.in. Urząd Miasta, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Fundacja 
Ochrony Przyrody i Turysty-
ki „Gobi”, hotel Qubus, KS 
Feniks, Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe, Młodzieżowe 
Centrum Kultury, lekarz wete-
rynarii Jerzy Legień. W ponie-
działek (23 lutego) odbyło się 
w schronisku spotkanie sztabu 
wspierającego pana Francisz-
ka. Podczas takich spotkań 

omawiane są założenia organi-
zacyjne tego przedsięwzięcia.

Franciszek Gogół od 1 
marca w każdą niedzielę o 
godz. 12. zaprasza do parku 
Miejskiego (przy boisku tre-
ningowym) na wspólne tre-
ningi biegowe. Z kolei kluby 
Korona Legnica i KS Feniks 
zapraszają 28 marca na impre-
zę biegowo – rekreacyjną pn. 
„Bieg na sześć łap”. Odbędzie 
się on w okolicach Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt 
przy ul. Ceglanej.

Żródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

Kadu: inwestycja 
w przyszłość

Pochodzący z Republiki 
Zielonego Przylądka Jorge 
Kadu w 2014 roku wystę-
pował w Ekstraklasie w bar-
wach Zawiszy Bydgoszcz. 
Wliczając mecze Ekstrakla-
sy, Pucharu Polski, Superpu-
charu oraz Ligi Europejskiej, 
w barwach Zawiszy wystąpił 
w sumie 33 razy i zdobył 6 
bramek. Z bydgoskim klu-
bem sięgnął po Puchar Pol-
ski oraz Superpuchar. Kilka 
dni temu rozwiązał kontrakt 
z Zawiszą i zagrał w meczu 
sparingowym Miedzi z Gór-
nikiem Wałbrzych (4:0). W 
poniedziałek 23-letni na-
pastnik podpisał kontrakt 
z Miedzią. Aby zostać w 
Miedzi na dłużej, w ciągu 
kilku najbliższych miesięcy 
Kadu musi wrócić do naj-
wyższej dyspozycji fizycz-

nej, a oprócz treningów z 
zespołem, czekają go także 
intensywne zajęcia indywi-
dualne pod okiem trenera 
przygotowania motoryczne-
go oraz ścisła współpraca z 
dietetykiem. – Widać, że za-
wodnik ma spore zaległości 
kondycyjne. Ale też znamy 
jego potencjał i wartość pił-
karską, dlatego traktujemy 
go jako inwestycję na przy-
szłość. Kiedy doprowadzi-
my go do optymalnej formy, 
może być dla nas wzmoc-
nieniem – wyjaśnia Janusz 
Kudyba, trener Miedzi. Po 
półrocznym okresie prób-
nym klub może przedłużyć 
kontrakt z zawodnikiem o 
rok.

Źródło: Miedź Legnica

23-letni napastnik Jorge Kadu został nowym 
zawodnikiem Miedzi. – Widać, że zawodnik ma 
spore zaległości kondycyjne. Ale też znamy jego 
potencjał i wartość piłkarską, dlatego traktuje-
my go jako inwestycję na przyszłość – mówi Ja-
nusz Kudyba, trener Miedzi.

Zjechali po medal
Dobrze zaprezentowali się na dolnośląskiej lice-
aliadzie snowboardziści z I LO w Legnicy.  

Na stoku Dzikowiec w 
Boguszowie Gorcach snow-
boardziści zakończyli Finały 
Dolnośląskie w Sportach Zi-
mowych Młodzieży Szkolnej. 
W ubiegłym tygodniu brą-
zowy medal w tej dyscyplinie 
licealiady zdobyła drużyna 
chłopców z I Liceum Ogólno-
kształcącego w Legnicy, srebro 
zaś indywidualnie - Robert 
Januszczyc. W klasyfikacji 
dziewcząt uczennice I LO wy-
walczyły piątą lokatę.

Poza Robertem Januszczy-
cem - wicemistrzem woje-
wództwa - I LO reprezen-
towali Paweł Makuła, Kamil 
Kozak, Adam Kopeć i Kacper 
Majoch oraz drużyna dziew-
cząt: Iga Nanowska, Wiktoria 
Rychlik i Aleksandra Grabo-

wiecka.
W zawodach wystarto-

wało ponad 60 zawodników 
i zawodniczek. Najlepszymi 
ekipami w tym roku okazały 
się: III LO z Wrocławia wśród 
dziewcząt i Zespół Szkół 
Nr 25 we Wrocławiu wśród 
chłopców. Legnicę tradycyjnie 
reprezentowało w tych zawo-
dach I LO - mistrz Dolnego 
Śląska sprzed dwóch lat.

Opiekunem sekcji sportów 
zimowych I LO w Legnicy jest 
instruktor narciarstwa zjazdo-
wego Krzysztof Waszkiewicz.

Źródło: Urząd Miejski w 
Legnicy, I LO w Legnicy

FOT. I LO W LEGNICY/ 
WWW.1LICEUM.PL

Smug uchodzi za bram-
karski talent i ma bardzo do-
bre warunki fizyczne – mierzy 
194 cm i waży 85 kg. 20-la-
tek pierwsze kroki w karierze 
stawiał w Aluminium Konin 
oraz w szkółce bramkarskiej 
MSP Szamotuły, ale był już 
także w kadrze GKS Bełcha-
tów (wiosna 2012), choć wy-
stępował tam tylko w zespole 
Młodej Ekstraklasy, a debiutu 
w pierwszej drużynie się nie 
doczekał. Stamtąd trafił do 
Interu Mediolan, gdzie przez 
ostatnie dwa sezony występo-
wał w młodzieżowej drużynie 
tego klubu. To także etatowy 
reprezentant Polski U-19. Co 
ciekawe, ma za sobą także ofi-
cjalny występ na Stadionie im. 
Orła Białego. W Legnicy za-
grał 15 maja 2013 roku w bar-
wach kadry Polski U-19 prze-

ciwko rówieśnikom z Bośni i 
Hercegowiny. Tamten mecz 
Polacy przegrali 1:3.

Były bramkarz Interu już 
od kilku tygodni trenował z 
Miedzią, pomyślnie przeszedł 
testy medyczne i udanie wy-
stępował w sparingach, ale 
długo trwały formalności po-
między klubami. Ostatecznie 
zakończyły się pomyślnie i 
zawodnik podpisał 2,5-letni 
kontrakt z Miedzią. – Trochę 
to trwało, ale bardzo się cieszę, 
że już oficjalnie jestem zawod-
nikiem Miedzi. Już nie mogę 
się doczekać startu rundy wio-
sennej – powiedział Dawid po 
podpisaniu umowy.

Źródło: Miedź Legnica
FOT. BARTŁOMIEJ 

HAMANOWICZ/ MIEDŹ 
LEGNICA

We wtorek Miedź Legnica oficjalnie pozyskała uta-
lentowanego bramkarza Dawida Smuga. 20-letni 
golkiper ostatnio był zawodnikiem młodzieżowej 
drużyny Interu Mediolan, a także był regularnie 
powoływany do reprezentacji Polski U-19.

Dawid Smug w Miedzi
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