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Sąd karze za plakaty wyborcze
Z pięciu spraw przeciwko komitetom wyborczym, które nie uprzątnęły materiałów po 
ubiegłorocznych wyborach samorządowych, cztery zakończyły się już przed sądem. 

Po 300 złotych grzywny 
muszą zapłacić SLD Lewica 
Razem, PiS oraz Porozumienie 
dla Legnicy. 700 złotych kary 
sąd nałożył na Platformę Oby-
watelską. Problem jest jeszcze 
z Bezpartyjnymi Samorządow-
cami., którzy zostawili po sobie 
najwięcej nieusuniętych plaka-
tów. Straż Miejska ma problem 
z dotarciem do przedstawicieli 
tego ugrupowania.

W Legnicy wciąż wiszą nie-
uprzątnięte plakaty z wyborów 
prezydenckich. Adama Roma-
niaka szczególnie oburza po-
dobizna Mariana Kowalskiego 

na cokole Pomnika Braterstwa. 
Pomniki - obojętnie komu by 
nie zostały wystawione - to nie 
słupy ogłoszeniowe, na których 
każdy możne sobie przykleić 
byle śmieć. Pan Adam zwrócił 
się więc do Policji, aby ukarała 
winnego i zmusiła go do po-
sprzątania po sobie.

Policja skontaktowała się 
z biurem Ruchu Narodowego 
w Warszawie i uzyskała odpo-
wiedź, że ustalenie winowajcy 
nie jest możliwe. W czasie kam-
panii wyborczej każdy mógł 
bowiem zgłosić się do przed-
stawicieli RN, pobrać plakat i 

powiesić go na mieście. 
- Nie zgadzam z takim 

wyjaśnieniem. Ktoś w końcu 
wydawał ludziom plakaty. Ten 
ktoś powinien wziąć odpowie-
dzialność za to, co później z 
tymi plakatami robiono - mówi 
Adam Romaniak.

- Nic mi nie wiadomo o 
plakacie na pomniku w Legni-
cy. Zadzwonię do kolegów, aby 
w trybie pilnym ktoś to uprząt-
nął - obiecuje Karol Wilk, który 
był pełnomocnikiem komitetu 
Mariana Kowalskiego na okręg 
legnicko-jeleniogórski.

Piotr Kanikowski
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Kultura beki
Legnica, ulica Żwirki i Wigury, biały dzień, trzy rozchichotane gimna-
zjalistki pastwiące się nad pijanym mężczyzną, kilku kretynów w roli 
zachwyconej widowni i smartfon, dzięki któremu będzie ubaw na całą 
Polskę. 
Mężczyzna zatacza się. Nieporadnie próbuje wymknąć się dziewczy-
nom. Kopią go po nogach i w pośladki, szarpią, biją pięściami, przewra-
cają na chodnik. Cały czas klną i zanoszą się śmiechem. Dobrze bawią 
się też młodzi mężczyźni ze szczerym zachwytem przyglądający się tej 
scenie z odległości kilku metrów. Komentują zajście, rechocząc. To któ-
ryś z nich zamiast pomóc bitemu wyciągnął telefon. Jego film ma już na 
YouTube ponad 50 tysięcy wyświetleń. Może trafi na którąś ze składa-
nek pod tytułem „Największe hity polskiego internetu”.
Hit numer 6: bójka w autobusie miejskiej komunikacji. „Wypierdalaj, 
Ukraińcu jebany” - krzyczy jeden z kozaków. Próbuje wypchnąć „Ukra-
ińca” kopniakiem przez drzwi. 
Hit numer 32: „Masz coś do mnie?” - krzyczy dzieciak do drugiego dzie-
ciaka. „Mam” - odpowiada drugi i kopie go w twarz. Chłopcy mają nie 
więcej niż 13 lat.
Hit numer 157: bójka na ulicy. „MMA” - komentują dowcipni obserwa-
torzy rejestrujący walkę telefonami. - „Patrz, głowę se rozjebał”.
Hit numer 205: dwóch starszych mężczyzn bije się pod sklepem spo-
żywczym. Jeden używa parasolki jako pałki. „Ale jaja, ja pierdolę” - cie-
szy się liczne audytorium.
Internet znieczula. Nie piętnuje tego rodzaju zachowań jako przykładów 
chamstwa. On je traktuje jako bekę, ubaw, kabaret, jeszcze jedną fajną 
sytuację, z której można się pośmiać.Wychowani w kulturze beki mło-
dzi mężczyźni z ul. Żwirki i Wigury w Legnicy nie mieli świadomości, 
że uczestniczą w czymś niestosownym, dopóki wokół filmiku z gimna-
zjalistkami nie zrobiła się afera.
Bo na szczęście kultura beki nie stępiła jeszcze wrażliwości wszystkich 
użytkowników intenrnetu. Jest szansa, że agresywne dziewczyny za-
miast lajków na YouTube dostaną lekcję dobrego wychowania.
Ale na autora filmu, jego kumpli i rzeszy internautów, podśmiewających 
się z kopanego nieszczęśnika, nie ma paragrafu. Może następnym ra-
zem to z Ciebie będą mieli bekę.

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

SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 
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1,84 zł 47 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

R
EK

LA
M

A
R

EK
LA

M
A

R
EK

LA
M

A

R
EK

LA
M

A

R
EK

LA
M

A

R
EK

LA
M

A

R
EKLAM

A

Szybciej dociągną S3 do granicy
Planowana do realizacji po roku 2018 droga S3 Bolków-Lubawka może powstać wcześniej. Maria Wasiak, 
minister infrastruktury, przyjechała do Jawora, aby ogłosić, że jeszcze w tym roku wspólnie z Czechami 
wystąpią do Brukseli o dofinansowanie końcowego odcinka ekspresówki. Umożliwia to wywalczona w 
europarlamencie przez Piotra Borysa i Artura Zasadę poprawka do programu CEF Łącząc Europę.

Przed wyborami samorzą-
dowymi rząd Platformy Oby-
watelskiej mnoży obietnice. Pod-
czas poniedziałkowej wizyty w 
Głogowie premier Ewa Kopacz 
zapowiedziała przeanalizowanie 
formuły podatku od wydobycia 
kopalin, który nie pozwala na 
rozwój KGHM. W tym samym 
czasie w Jaworze minister infra-
struktury Maria Wasiak skła-
dała deklaracje dotyczące drogi 
ekspresowej S3 i powstającej 
Dolnośląskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej. Towarzyszyli jej 
legnicki poseł Grzegorz Schety-
na – minister spraw zagranicz-
nych – oraz jego doradca Piotr 
Borys. Obydwaj myślą ubiegać 
się o głosy legniczan w jesien-
nych wyborach parlamentarnych.

Minister Maria Wasiak 
ogłosiła, że rząd współpracu-
je z Czechami nad wspólnym 
wnioskiem o dofinansowanie 
budowy drogi ekspresowej S3 
Bolków-Hradec Kralove z fun-
duszu CEF Łącząc Europę. W 
przypadku Polski gra toczy się 
o 3 miliardy złotych, bo tyle ma 
kosztować odcinek z Bolkowa 
do granicy w Lubawce. Konkurs 
zostanie ogłoszony w listopa-
dzie 2015 roku, a wnioski będzie 

można składać do końca lutego 
2016.

- To będzie jeden z dwóch 
projektów drogowych w CEF, 
więc szanse na pozytywną decy-
zję są w zasadzie stuprocentowe 
– ocenia Piotr Borys.

Uważa też, że po otrzymaniu 
dofinansowania polska strona 
będzie mogła przystąpić do bu-
dowy bez czekania na Czechów, 
którzy aktualnie są jeszcze na 
etapie uzgadniania decyzji śro-
dowiskowej dla swojego odcinka.

- My mamy już gotową do-
kumentację projektową – mówi. 
– Szybkie ruszenie z budową jest 
zasadne, bo mamy do zrobienia 
trudniejszy fragment niż nasi 
południowi sąsiedzi. Za Bolko-
wem powstanie m.in. najdłuższy 
w Polsce tunel (2.290 metrów). 
Prace powinny zostać zakończo-
ne do roku 2020.

Budowa ekspresówki od 
Nowej Soli do skrzyżowania z 
autostradą A4 w Legnicy już 
trwa. Kierowcy pojadą nią w po-
łowie 2018 roku. 5 sierpnia Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad we Wrocławiu 
planuje rozstrzygnięcie przetargu 
na odcinek z Legnicy do Bolko-
wa za 1,2 mld zł.

Droga jest częścią planu, 
który zakłada gospodarcze oży-
wienie rejonu jaworskiego. Ma 
przy niej powstać 460-hektarowa 
Dolnośląska Strefa Aktywności 

Gospodarczej – super atrakcyjny 
obszar, które ściągnie na Dolny 
Śląsk prestiżowych inwestorów i 
przełoży się na co najmniej kilka 
tysięcy miejsc pracy.
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System, który usprawni ruch

Na przystankach przy ul. Skarbka zamontowano ekrany, na których wyświe-
tlane będą informacje o przyjazdach autobusów. To kolejne elektroniczne 
elementy, które są instalowane w ramach budowy zintegrowanego syste-
mu zarządzania ruchem i transportem publicznym.

Takie same urządzenia są 
montowane także na dwóch 
przystankach przy ul. Pocz-
towej oraz po jednym przy ul. 
Wrocławskiej i przy ul.  II Ar-
mii Wojska Polskiego. Dzięki 
nim pasażerowie oczekujący 
na przyjazd autobusu uzyska-
ją dokładną informację o jego 
przyjeździe na przystanek. 
62 autobusy miejskie zosta-
ną wyposażone w komputery 
pokładowe, odbierające, prze-
twarzające i przesyłające in-
formacje.

Wcześniej na ulicach za-
instalowane zostały tablice 
(zmiennej treści), które prze-
każą kierowcom ważne infor-
macje dotyczące wypadków, 
objazdów, korków, czy też 
doradzą jak najszybciej doje-
chać np. do centrum miasta. 
Albo jaką trasę wybrać, by 
ominąć korki, czy też objazdy 
w przypadku zdarzenia dro-
gowego. Te tablice zamonto-
wano w pięciu newralgicznych 
punktach miasta – Pocztowej, 
Witelona, Wrocławskiej (jed-
nomasztowe) oraz dwie bra-
mownice – przy ul. Jaworzyń-
skiej i al. Piłsudskiego.

Cały ten system opiera 
się na czujnikach, kamerach 
zamontowanych na sygnali-
zacjach świetlnych. Sygnały z 

tych urządzeń będą docierały 
siecią światłowodową (pra-
wie 18 kilometrów długości) 
do Centrum Zarządzania 
Ruchem i Transportem Pu-
blicznym, w budynku przy ul. 
Mickiewicza 2.  Tutaj na dru-
gim  piętrze w sali operacyjnej 
z elektroniczną mapą układu 
komunikacyjnego miasta in-
żynierowie ruchu, na podsta-
wie zebranych danych i analiz 
będą opracowywać scenariu-
sze dotyczące  ruchu pojaz-
dów na legnickich ulicach.

Z kolei pomieszczenia na 
parterze budynku będą mie-
ściły serwery, komputery oraz 
wielki monitor podglądu sy-
tuacji na wszystkich najważ-
niejszych skrzyżowaniach w 
mieście. Obrazy pokażą np., 
gdzie powstają korki albo inne 
utrudnienia. Operatorzy będą 
mogli na bieżąco reagować na 
takie sytuacje.

Budowa zintegrowanego 
systemu zarządzania ruchem 
i komunikacją publiczna to 
ogromna inwestycja, war-
ta 19.630.549,27 zł. Na jej 
realizację miasto zdobyło w 
Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych w Warszawie 
16.533.177,67 zł unijnego 
dofinansowania. Warto przy-
pomnieć, że legnicki projekt 

spotkał się z uznaniem Forum 
Innowacji Transportowych w 
Krakowie, które wyróżniło go 
„Nagrodą Innowacyjności w 
Transporcie 2012”.

Ta na wskroś nowoczesna 
inwestycja rozpoczęła się w 
2013 roku. System pozwoli 
na automatyczną analizę oraz 
regulację ruchu pojazdów 
w mieście. Detektory ruchu 
wraz z monitoringiem na 43 
zmodernizowanych strate-
gicznych skrzyżowaniach z 
sygnalizacją świetlną za po-
mocą sieci światłowodowych 
(o długości 18 kilometrów) i 
radiowych informować będą 
centrum o wszelkich zdarze-
niach drogowych. Centrum 
określać będzie natychmiasto-
we zastosowanie optymalnych 
rozwiązań, dostosowanych do 
zmiennych warunków na dro-
gach.

To tylko niektóre z ele-
mentów i funkcji, jakie 
wypełniać będzie system 
zdecydowanie podnoszący 
bezpieczeństwo oraz płynność 
ruchu drogowego w naszym 
mieście. Płynność jazdy, mniej 
hamowań i startów, to rów-
nież mniejsze zużycie paliwa 
i mniejsze wydatki kierowców 
na jego kupno, a więc korzyści 
ekologiczne i ekonomiczne.

Plac zaczyna żyć
Na Placu Sybiraków ułożone zostały trawniki.  Ten piękny zakątek przycią-
ga ludzi, którzy z chęcią tutaj odpoczywają.

Wcześniej na Placu Sy-
biraków zasadzono drzew-
ka, rośliny. Ustawiono 
ławki, kosze. Nawierzch-
nię wyłożono kostką. Po-
mnik Zesłańcom Sybiru 
jest zmontowany. Trwają 
jeszcze przy nim prace wy-
kończeniowe, dlatego jest 
ogrodzony. Wykonawca 
inwestycji udostępnił plac 
mieszkańcom, którzy chęt-
nie tu odpoczywają.

Polsko-rosyjska  
wymiana młodzieży
Rosyjscy uczniowie z Technikum Rolniczego w Miczurinskoje (obwód le-
ningradzki) kończą 10 dniowy pobyt w Legnicy. W poniedziałek z rewizytą 
do Rosji pojadą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Polsko – Rosyjska Wy-
miana Młodzieży 2015 reali-
zowana jest w ramach pro-
jektu dofinansowanego przez 
Centrum Polsko – Rosyjskie-
go Porozumienia i Dialogu.   
Tegoroczna wymiana jest już 
trzecią edycją tego projektu. 
W tym roku odbywa się pod 
hasłem „Barokowe meta-
morfozy”. Rosyjska 11 oso-
bowa grupa młodzieży wraz 
z trzema opiekunami gości 
w Legnicy od 15 lipca. Go-
ście zwiedzali m.in. Legnicę, 
zabytki Jawora, Krzeszowa, 
Wambierzyc, Wrocławia. I 
oczywiście odpoczywali.

Dwunastoosobowa grupa 
legniczan wraz z trzema opie-
kunami pozna m.in. Peters-
burg, miasto pełne zabytków, 
o bogatej historii. - Ważnym 
elementem tej wymiany jest 

nawiązywanie osobistych 
kontaktów między jej uczest-
nikami i przełamywanie ste-
reotypów – mówi Andrzej Zy-
chowicz, dyrektor ZSO nr 2. 

Ten projekt otrzymał dofi-
nansowanie z Centrum Polsko
-Rosyjskiego Dialogu i Poro-
zumienia w wysokości ponad 
51 tys. zł.

Pożytki dla zdrowia z... 
noszenia wąsów
Już ponad 400 legniczan zapisało się na badania profilaktyczne w ramach projektu 
finansowanego przez miasto i Fundację Polskiej Miedzi. Jeszcze są miejsca.

PROSTAta sprawa – to 
hasło kampanii, która wciąż 
zachęca legniczan do badań z 
zakresu profilaktyki raka gru-
czołu krokowego. Skierowany 
on jest do mężczyzn w wie-
ku od 50 do 69 lat. Podczas 
kampanii informacyjnej znane 
twarze przyklejały sobie wąsy i 
– w ten sposób – reklamowały 
naszą akcję.

Wąsy przykleił sobie m.in. 
Tadeusz Krzakowski, prezy-
dent Legnicy, a także wice-
przewodniczący Rady Miej-
skiej Legnicy Ryszard Kępa, 
ale nie tylko, bo również znany 
aktor Janusz Chabior. Odważ-
nie zachowały się też panie. 
M.in. Dorota Purgal, wicepre-
zydent Legnicy, też sfotogra-

fowała się z symbolem naszej 
kampanii.

Jak się okazuje, zaintere-
sowanie badaniami jest spore. 
Od 1 lipca, odkąd ruszyła reje-
stracja, zapisało się na badania 
już ponad 400 panów. Bada-
nia rozpoczną się 1 sierpnia i 
potrwają do 31 października 
2015 roku. Lekarze bezpłatnie 
prowadzić będą badania PSA i 
USG układu moczowego, ba-
danie per rectum, udzielą też 
profesjonalnych porad. Pro-
gram obejmie ok. 540 męż-
czyzn.

Przypomnę, że każdy za-
interesowany pacjent może się 
rejestrować telefonicznietel. 76 
74 39 556. Badania odbywać 
się będą we wtorki i środy od 

godziny 15.30 do 18.00 w ga-
binecie nr 116.

Rak gruczołu krokowego 
jest najczęstszym nowotwo-
rem złośliwym u mężczyzn w 
krajach wysoko rozwiniętych. 
Rozpoznawany jest głównie u 
mężczyzn powyżej 50 lat. Z 
danych Dolnośląskiego Reje-
stru Nowotworów za rok 2012 
wynika, że w Legnicy odno-
towano ponad 200 nowych 
zachorowań na raka prostaty. 
Największa zachorowalność 
dotyczyła mężczyzn pomiędzy 
50 a 69 rokiem życia.

Na realizację programu o 
wartości 89.100 zł nasze mia-
sto uzyskało dofinansowanie 
z Fundacji KGHM Polska 
Miedź w wysokości 70 tys. zł.
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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

All inclusive: praktycznie urzą-
dzony prywatny kojec osłonięty 
przed słońcem, deszczem czy wia-
trem, jedzenie jak w domu, trawka 
gdzie można się wyhasać, mnóstwo 
zabawy z ludźmi i innymi psami, 
opieka weterynaryjna a nawet przy-
tulanki i mizianie pod uszkiem, jeśli 
zwierzak tego potrzebuje. Sylwia i 
Jacek Dabrowscy kochają psy. Od 8 
lat prowadzą hodowlę labradorów, 
aktywnie działają też w legnickim 
oddziale Związku Kynologiczne-
go. Nie otworzyli w Dobroszowie 
przechowalni dla psów, ale opar-
te na własnych doświadczeniach, 
bezpieczne,przemyślane w każdym 
szczególe, ciepłe miejsce, w którym 
bez obaw można zostawić czworo-
noga zarówno na kilka godzin, jak i 
kilkanaście dni.   

- Dla psów pobyt u nas jest jak 
wakacje - mówi Sylwia Dąbrowska 
-  One w Dobroszowie bawią się i 
wypoczywają. Często mają więcej 
frajdy niż w domach, gdzie wła-
ścicielom nie zawsze starcza czasu, 
by zabrać je na spacer. A u nas są 
wyprowadzane 4 lub 5 razy dzien-
nie na pół godziny lub godzinę, w 
zależności od temperamentu. Po-
święcamy im swój czas. Pozwalamy 
się wybiegać i bawić między sobą, 
pilnując jednocześnie, by nie zrobiły 
sobie krzywdy. 

Pomieszczenia dla psów są 
przestronne, wygodne, łatwe w 
utrzymaniu czystości, wyposażone 
w kaloryfery, oświetlenie naturalne i 
sztuczne. Każdy pies posiada prawie 
6m2 przestrzeni tylko dla siebie. 
Oprócz części sypialnej, która jest 

zamykana i zabezpieczona przed 
warunkami atmosferycznymi, każ-
dy pies w dowolnym dla siebie 
czasie może skorzystać z własnego 
wybiegu na świeżym powietrzu, bez 
potrzeby angażowania kogokolwiek 
z obsługi. Pies sam decyduje kiedy 
chce być w środku, a kiedy na ze-
wnątrz. Dla bezpieczeństwa Lusyja 
korzysta z monitoringu, pozwalają-
cego na obserwację psów przez 24 
godziny na dobę. Do dyspozycji ho-
telowych gości jest duży ogrodzony 
teren, na którym mogą się bawić i 
rozładować energię. 

Właściciele psa mogą zostawić 
dyspozycje dotyczace karmy lub 
zdać się na doświadczenie państwa 
Dąbrowskich. To samo dotyczy 
opieki weterynaryjnej - jeśli nie 

wskażą ulubionego gabinetu, w 
razie potrzeby pieskiem zajmą się 
współpracujący z Lusyją lekarze: 
Urszula i Leszek Ostrowscy, z Przy-
chodni Weterynaryjnej Duo-Wet 
w Legnicy. 

- Zainwestowaliśmy wiele cza-
su, wysiłku i pracy, by nasz hotel był 
przyjaznym i bezpiecznym miej-
scem dla wszystkich psów. Takim, 
w którym nawet my sami bez obaw 
pozostawilibyśmy nasze własne 
czworonogi.- zapewniają Sylwia 
i Jacek Dąbrowscy. Zapraszają do 
Dobroszowa, jeśli ktoś chce zoba-
czyć szczęśliwe psy na wakacjach. 
Kontakt do Hotelu:  przez inter-
net www.hotelusyja.pl, mail: lusyja.
poczta@interia.pl lub telefoniczny 
(tel: 730 53 04 04).

Hotel Lusyja - dla psów
W Dobroszowie koło Chojnowa ruszył pierwszy w regionie legnickim hotel dla psów. 
Jeśli wybieracie się na wakacje lub z innych powodów nie macie z kim zostawić swego 
pupila, tu będzie mu dobrze.
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NOCNE MARATONY FILMOWE
Już 31 lipca o godzinie 22.00, 
kina Helios zapraszają na wyjąt-
kową, pełną grozy ucztę filmową. 
W ciągu jednej nocy pokażemy 
aż dwa długo wyczekiwane i co 
bardzo ważne premierowe filmy: 
„Szubienica” i „Taśmy Watykanu”! 
Następnie uznawany za arcydzieło 
gatunku, legendarny „Egzorcysta” 
i na koniec przerażające „Wilko-
łacze sny”. Jesteśmy przekonani, 
że taka dawka porażającej grozy i 
obezwładniającego strachu, długo 
po powrocie do domu nie pozwoli 
Wam zasnąć. Czy jesteście na to 
gotowi?
Start: 31.07. godz. 22:00 
Meta: 01.08. godz. 06:00
Zagramy:
• Szubienica (Premiera!)
• Taśmy Watykanu (Premiera!)
• Egzorcysta
• Wilkołacze sny
FILMOWE PORANKI ZE SCO-
OBY DOO
Kolejny seans Filmowego Poranka 
ze Scooby-Doo już wkrótce!
W niedzielę 2 sierpnia o godzinie 
10:30 zapraszamy na film Scooby 
Doo! Aloha.
Projekcję filmów z serii Scooby
-Doo! poprzedzają atrakcje w ho-
lach kin oraz konkursy i zabawy 
na sali kinowej…..niezmiennie z 
dreszczykiem pozytywnych emo-
cji!
KULTURA DOSTĘPNA
Od teraz w każdy czwartek o godz. 
18:00 bilety na wybrane polskie fil-
my w naszych kinach będą koszto-
wały tylko 10 złotych.
Kultura Dostępna to projekt, któ-
ry pozwoli, aby szerokie grono 
odbiorców mogło zapoznać się z 
polską sztuką filmową. Jednocze-
śnie zniwelowana zostanie jedna 
z głównych barier w dostępie do 

kina, jaką jest wysoka cena bile-
tów.
WAŁĘSA. CZŁOWIEK Z NADZIEI 
Dramat/ Historyczny, Czas trwa-
nia: 130 min., Od lat: 12, Produkcja: 
Polska [2013]
Zdobywca Oscara Andrzej Wajda 
przedstawia historię wielkich prze-
mian, które przetoczyły się nie tyl-
ko przez zebrania partyjne, wiece i 
Okrągły Stół, ale także przez jedno 
z mieszkań na gdańskim osiedlu z 
wielkiej płyty. Reżyser wdzierając 
się w prywatność, nawet intymność 
związkowego przywódcy próbuje 
uchwycić fenomen przemiany pro-
stego, skupionego na codzienno-
ści człowieka w charyzmatycznego 

przywódcę. To opowieść o mężu, 
ojcu, prostym robotniku, który wy-
zwolił ukryte w sercach milionów 
ludzi marzenie o wolności.
Kontrowersyjny, niepozbawiony 
słabości, wyśmiewany i podziwia-
ny. Kim jest Lech Wałęsa? Historia 
transformacji to także historia jego 
żony Danuty i ich rodziny, która 
miała wieść zwyczajne życie, a 
została wtłoczona w sam środek 
dziejowych wydarzeń.
Po „Człowieku z marmuru” i 
„Człowieku z żelaza” film zamyka 
tryptyk, w którego centrum jest 
człowiek podejmujący walkę z nie-
sprawiedliwością. „Wałęsa. Czło-
wiek z nadziei” to opowieść o cza-
sie, w którym walka ta zwiastowała 
zmiany w całej Europie i pozwalała 
odważniej spojrzeć w przyszłość. 
To historia człowieka, który nie tra-
cił nadziei.
Scenariusz do filmu Wajdy napisał 
Janusz Głowacki, autorem zdjęć 
jest Paweł Edelman, a wystąpili 
w nim wybitni aktorzy: w rolach 
głównych Robert Więckiewicz i 
Agnieszka Grochowska oraz Ma-

ciej Stuhr, Mirosław Baka i Cezary 
Kosiński.
GODZ. 18:00*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 6.08.2015
POKAZ PRZEDPREMIEROWY:
MAŁY KSIĄŻĘ - dubbing
Animacja/Fantasy Czas trwa-
nia: 108 min. Od lat: b.o. Pro-
dukcja: Francja [2015] Premiera: 
07.08.2015 (Polska)
GODZ. : 10:15***, 11:15**, 18:15*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 1 – 
2.08.2015
**SANS ODBĘDZIE SIĘ 01.08.2015
***SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
02.08.2015
PREMIERY:
PAPIEROWE MIASTA / napisy
Romans Czas trwania: 108 min. Od 
lat: 13  Produkcja: USA [2015] Pre-
miera: 31.07.2015 (Polska)
GODZ. : 10:00, 15:15, 19:30
SZUBIENICA / napisy
Horror, Czas trwania: 81 min., Od 
lat: 15, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 31.07.2015 (Polska)
GODZ.: 17:30, 20:00, 22:15
TYTUŁY TYGODNIA
TAŚMY WATYKANU / napisy 
Thriller Horror, Czas trwania: 91 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA 
[2015], Premiera: 24.07.2015 (Pol-
ska) 
GODZ. : 18:00, 21:45
2D PIKSELE / napisy
 Komedia Science-Fiction Czas 
trwania: 105 min. Od lat: 12 Pro-
dukcja: USA [2015] Premiera: 
24.07.2015 (Polska)      
GODZ. : 11:30*, 13:45, 19:00, 
21:15**
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
1-2.08.2015
**SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 

31.07.2015
KLUCZ DO WIECZNOŚCI / na-
pisy    Thriller, Science-Fiction, 
Czas trwania: 117 min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA [2015], Premiera: 
24.07.2015 (Polska)
GODZ. :  12:45, 15:45, 20:30
KOKO SMOKO / dubbing            Ani-
macja, Familijny, Czas trwania: 83 
min. Od lat: b.o. Produkcja: Niemcy 
[2015] Premiera: 24.07.2015 (Pol-
ska) 
GODZ. :  11:00, 13:00, 15:00, 17:00
ANT-MAN / dubbing 
Science-Fiction, Akcja, Czas trwa-
nia: 117 min., Od lat: 12, Produkcja: 
USA [2015], Premiera: 17.07.2015 
(Polska)
GODZ.:10:15*, 16:00
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
02.08.2015
ANT-MAN / napisy 
GODZ.: 21:00
MAGIC MIKE XXL / napisy
Komedia, Dramat, Muzyczny, Czas 
trwania: 115 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA [2015], Premiera: 
17.07.2015 (Polska)
GODZ. : 15:30, 18:30
Z DALA OD ZGIEŁKU / napisy
Dramat, Czas trwania: 118 min., Od 
lat: 15, Produkcja: Wlk. Brytania/
USA [2015], Premiera: 17.07.2015 
(Polska)
GODZ. : 12:30
W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI / du-
bbing
 Komedia, Animacja, Czas trwania: 
101 min., Od lat: b.o., Produkcja: 
USA [2015], Premiera: 01.07.2015 
(Polska)
GODZ.: 10:45,  13:15, 18:15*
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 
06.08.2015,  01.08.2015

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 31.07.2015 do 06.08.2015

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 obowią-
zuje 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 filmy 
3D doliczana jest dopłata w 
wysokości 3 zł. Jest to dopła-
ta związana z użytkowaniem 
okularów 3D, niezbędnych do 
właściwego odbioru projekcji 
trójwymiarowych. Okulary zo-
staną Państwu udostępnione do 
jednorazowego 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. „PAPIEROWE 
MIASTA” w Legnicy – do wykorzystania 
w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją wygrać, wy-
ślij maila na adres konkursy@24legnica.
pl w treści podając imię i nazwisko oraz 
nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

6 POLECAMY
redakcja@24legnica.pl 30 lipca 2015
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Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12, rejestracja telefoniczna: 608 498 227

Wczorajsze marzenia dziś stają się rzeczywistością
Legniczanin Jerzy Rak pomógł odzyskać zdrowie setkom ludzi. Oto kolejne świadectwa osób, które mu zaufały.

„Ponad rok temu przyje-
chałyśmy tu razem z siostrą po 
pomoc dla mamy, która zacho-
rowała na raka i była w bezna-
dziejnym stanie. Nie była nawet 
w stanie wejść tu do góry. Na 
każdym piętrze musiałyśmy ro-
bić przerwy, bo nie dawała rady 
iść. To był dla nas najgorszy czas 
w naszym życiu – mama przed 
wizytami nawet nie wstawała 
z łóżka i karmiłyśmy ją itp. Do 
momentu pojawienia się tutaj w 
Legnicy. Dziś jesteśmy tutaj po-
nownie, a mamusia z uśmiechem, 
pełna energii, wchodzi do gabi-
netu. Zaufałyśmy p. Jurkowi i stał 
się „cud” – prawdziwy cud – bo 
inaczej nie można tego nazwać.” 
(Ewelina z Bolesławca).

„ Po skoku do wody nie mo-

głem normalnie poruszać się, 
każdy krok sprawiał mi ból. Po 
pierwszej wizycie u Pana Jerze-
go Raka, mogłem z uśmiechem 
na twarzy zejść po schodach, nie 
czując żadnego bólu” (Maciej).

„Jestem po dość poważ-
nym wypadku samochodowym, 
uszkodziłam kręgosłup, ledwo 
wyszłam z tego cało. Nastawił mi 
kręgosłup,sprawił, że nabrałam 
wiatru w żagle. Sprawił, że prze-
stałam palić, mniej jem, gdzie 
potrafiłam się obżerać. Jerzy po-
siada niesamowity dar niesienia 
pomocy i nie tylko przez dotyk, 
jego słowa „wlewają się” do środ-
ka i zostają na długi czas” (Do-
minika).

„Miałam straszne bóle głowy, 
żołądka, inne jeszcze schorzenia, 

które mi bardzo dokuczały. Mój 
dzień zaczynał się od bardzo sil-
nych bóli głowy. Po pierwszej wi-
zycie wstałam z łóżka jak skow-
ronek” (Magdalena).

„Od paru miesięcy męczyły 
mnie mocne bóle głowy. Zde-
cydowałam się przyjść do pana 
Raka i bóle głowy ustąpiły i od 
tamtej pory nie musiałam sięgać 
po tabletki przeciwbólowe” ( Jo-
anna).

„Stwierdzono u mnie nad-
czynność tarczycy. Miałam dusz-
ności i trudności w przełykaniu. 
Towarzyszyły temu osłabienie, 
nerwowość i bezsenność. Po za-
biegach ustapiły wszystkie obja-
wy.” (Elżbieta z Essen).

„Endokrynolog stwierdził 
u mnie guza przysadki mózgo-

wej,który powodował bóle gło-
wy, stres, zaburzenia widzenia i 
porażenie nerwów czaszkowych. 
Po zabiegach zmniejszyło się stę-
żenie prolaktyny we krwi. Jestem 
pełna życia” (Marlena z Wałbrzy-
cha).

„Po zabiegu u p. Jerzego ustą-
piły alergia, zawroty głowy, szum 
w uszach i zaczęłam czytać bez 
okularów” (Małgorzata z Los 
Angeles).

- Pomagam pacjentom w re-
alizacji ich marzeń - mówi Jerzy 
Rak. Kluczem do realizacji wielu 
marzeń jest zdrowie. A Jerzy Rak 
potrafi je przywrócić. 

- Nad ciałem należy mieć 
pieczę - utrzymywać w zdrowiu i 
należytym stanie równowagi psy-
chofizycznej - mówi Jerzy Rak.  
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