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TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 
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1,72 zł 47 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Sąd Rejonowy w Legnicy przychylił się do wniosku prokuratury o tymcza-
sowe aresztowanie 38-letniego Marcina K. Mężczyzna przyznał się do za-
mordowania starszego małżeństwa, którym remontował mieszkanie przy ul. 
Głogowskiej. Zwłoki 60-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny znalazła ich 
córka, gdy w czwartek przyjechała sprawdzić postępy w remoncie.          »5

Remontował mieszkanie, 
zabił właścicieli
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Na niespełna tydzień przed 
referendum w legnickiej ka-
wiarni Ratuszowa odbyła się 
debata na temat Jednomanda-
towych Okręgów Wyborczych. 
Organizatorzy - Ruch Społecz-
ny Porozumienie dla Legnicy 
oraz komitet referendalny - 
poprosili o udział w publicznej 
dyskusji przedstawicieli trzech 
dużych sił politycznych: Plat-
formy Obywatelskiej, Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej. PiS 
zignorował zaproszenie, tłu-

macząc się - jak informował 
prowadzący debatę Mirosław 
Jankowski - brakiem czasu.

- Mam nadzieję, że w przy-
szłości przedstawiciele Prawa 
i Sprawiedliwości będą mie-
li czas na rozmowę o innych 
ważnych dla przyszłości Polski 
sprawach- skomentował tę nie-
obecność Jankowski.

Po stronie publiczności 
tłumów też nie było - do Ra-
tuszowej przyszło niespełna 30 
osób.   Zamiast przygotować się 
do niedzielnego referendum, 
wysłuchać głosów przeciwni-
ków i zwolenników JOW-ów, 
legniczanie woleli korzystać z 
uroków ostatniego dnia waka-
cji: posiedzieć przy stoliku w 
którymś z ogródków piwnych 
albo poszwendać się po zala-
nym słońcem Rynku.

Mimo skromnego grona 

dyskutantów, spotkanie było 
ciekawe a rozmowa skrzyła się 
od emocji.

- 6 września do referen-
dum nie pójdę - zaczął Michał 
Huzarski, zastrzegając jedno-
cześnie, że to jego prywatna 
decyzja a nie zalecenie dla zwo-
lenników SLD. - Nie jestem 
za tym, aby w krótkim czasie 
w banalnej sprawie wydawać 
100 milionów złotych tylko po 
to, aby zmobilizować swoich 
zwolenników do głosowania. 
Za wyłożone na niepotrzebne 
referendum pieniądze można 
by oddłużyć szpital w Legnicy 
albo przeprowadzić dobrą akcję 
dożywiania dzieci.

- Referendum o JOW-ach 
jest istotne, bo decyduje o spra-
wach ustrojowych - oponował 
poseł Robert Kropiwnicki. - 
Żałuję, że kampania referen-
dalna wypadła w sierpniu, ale 
nie żal mi 100 milionów zło-
tych przeznaczonych na prze-
prowadzenie tego głosowania. 
Demokracja musi kosztować.

Robertowi Kropiwnickie-
mu trudno było polemizować z 
argumentem, że przez mglisty, 
mało konkretny sposób sfor-
mułowania pytań, referendum 
żadnych ustrojowych dylema-
tów ostatecznie nie rozstrzy-
gnie. Nie da bowiem odpo-
wiedzi, jakie mają być polskie 
JOW-y. Wciąż możliwych bę-
dzie wiele różnych wariantów, 
a partie polityczne wybiorą naj-
korzystniejszy dla siebie, nieko-
niecznie dobry dla obywateli. 

Poseł opowiedział się za prak-
tykowanym w Niemczech sys-
temem mieszanym (cześć man-
datów w parlamencie pochodzi 
z JOW, część z klasycznych 
wyborów proporcjonalnych). 
Jego zdaniem to kompromis 
pomiędzy ideą maksymalnego 
zbliżenia parlamentarzystów 
do ich wyborców a sprawie-
dliwością (,bo w JOW-ach 
zwycięzca bierze wszystko, a 
największe wyborcze poparcie 
niekoniecznie przekłada się na 
liczbę mandatów w Sejmie).

Dla Michała Huzarskiego 
to przykład, że referendum o 
JOW-ach jest nieprzygotowa-
ne.

- Wyborcom każe się gło-
sować za JOW-ami, ale nie jest 
powiedziane, jakie to mają być 
JOW-y. Model ma pochodzić 
z Niemiec, a może z Etiopii, 
Nowej Zelandii czy Sri Lanki. 
Przyjęto zasadę: nieważne jakie 
referendum byle referendum - 
idź, zagłosuj.

Według szefa SLD skut-
kiem wprowadzenia JOW-ów 
będzie podział na dwie Polski: 
wschodnią i zachodnią. Dwie 
partie podzielą się krajem i 
przejmą władzę. A 60 procent 
głosów wyborców pójdzie do 
kosza. Wola 2/3 społeczeństwa 
nie będzie w ogóle brana pod 
uwagę.

- JOW-y faktycznie dają 
dość dużą niedoreprezentację 
pewnych społecznych środo-
wisk w parlamencie, dlatego 
osobiście opowiadam się za 

systemem mieszanym, który 
mógłby zminimalizować takie 
zagrożenie - mówił Robert 
Kropiwnicki.

Poseł tęskni za JOW-ami. 
Przyznaje, że dziś - gdy re-
prezentuje okręg obejmujący 
połowę Dolnego Śląska, od 
Zgorzelca i Szklarskiej Poręby 
po Głogów - nie jest w stanie 
prawidłowo rozpoznać proble-
mów większości powiatów, by 
wspierać je w Sejmie.

- Jestem blisko Legnicy, 
Jawora, Złotoryi, ale proble-
mów np. gminy Żukowice nie 
znam. A to też jest mój okrąg. 
Być może tam też mieszkają lu-
dzie, którzy na mnie głosowali 

- mówi Kropiwnicki. JOW-y, 
obejmujące obszar 2-3 powia-
tów, diametralnie ułatwiłyby 
parlamentarzystom rzetelne 
reprezentowanie swych wybor-
ców.

Gdy pozwolono się wypo-
wiedzieć sali, padały argumen-
ty nie tyle za lub przeciw JO-
W-om, co przeciw cynicznym 
partyjnym manipulatorom 
wykorzystującym instytucję re-
ferendum do politycznej walki. 
Suchej nitki nie pozostawiono 
ani na prezydencie Bronisławie 
Komorowskim, który w trakcie 
kampanii wyborczej próbował 
nieodpowiedzialnie ratować się 
referendalną inicjatywą, ani na 
prezydencie Andrzeju Dudzie, 
po cwaniacku doklejającym 
proPiS-owskie referendum do 
październikowych wyborów 
parlamentarnych.

JOW-y tylko 
dla Polaków!

Zdziwiłem się. Narodowcy już nie marzą, by na drzewach za-
miast liści zadyndali komuniści. Nowym marzeniem Ruchu 
Narodowego są Jednomandatowe Okręgi Wyborcze. Takie 
cuda tylko z Pawłem Kukizem.

Jedynką na legnickiej liście komitetu Kukiz`15 będzie Ro-
bert Winnicki, były przewodniczący Młodzieży Wszechpol-
skiej i obecny prezes Ruchu Narodowego. Dotąd nie słynął 
z agitacji za Jednomandatowymi Okręgami Wyborczymi. 
Wyborcy kojarzą go raczej jako inteligencika w drucianych 
okularkach, który w programach publicystycznych z pozycji 
Polaka-katolika bronił białej rasy przed plagą lewaków, pe-
dałów, Cyganów, Żydów albo, na przykład, uciekinierów z 
Syrii, desperacko poszukujących schronienia przed wojną na 
kontynencie europejskim. Wypowiadał się przeciwko papie-
żowi Franciszkowi, gdy ten krytykował Europę za zamknię-
cie się na uchodźców. Pisał: „Jako katolik Bogu dziękuję, że w 
sprawie wielomilionowej imigracji do Europy i kilku innych 
kwestiach, w których Franciszek głosi poglądy trącące lewi-
cową poprawnością polityczną, nie obowiązuje mnie posłu-
szeństwo wobec biskupa Rzymu”.
Tak Robert Winnicki pojmuje nakaz chrześcijańskiego miło-
sierdzia. Reprezentuje środowiska, według których w Polsce 
jest miejsce tylko dla Polaków - cała reszta to bydło, brudasy, 
śmieci, plugastwo i zagrożenie. Ciekawe, co myślą o Jezusie 
Chrystusie, który jadł z celnikami i prostytutkami, uzdrawiał 
trędowatych a Samarytan cenił bardziej od faryzeuszy. 
Jeszcze w maju za cztery kluczowe dla przyszłości kraju za-
gadnienia Ruch Narodowy uważał zablokowanie wejścia Pol-
ski do strefy euro, odmowę ratyfikacji pakietu klimatyczno
-energetycznego, zakazanie cudzoziemcom posiadania ziemi 
i neutralność w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, przy jedno-
czesnym wsparciu dla języka polskiego na Kresach. Dziś jego 
szef idzie z Kukizem do Sejmu wprowadzać Jednomandatowe 
Okręgi Wyborcze. 
Ruch Narodowy dogadał się z Pawłem Kukizem i na liście 
tzw. antysystemowców do parlamentu pojawi się więcej dzia-
łaczy tej partii. W Zielonej Górze jedyną ma być na przykład 
wiceprezes RN Krzysztof Bosak.
Winnicki z Bosakiem łatwo nie mają. Część narodowców z 
Marianem Kowalskim - przegranym kandydatem na prezy-
denta RP - otwarcie okrzyknęła ich zdrajcami, którzy dla 
iluzji stołków w parlamencie postanowili porzucić niezłomne 
ideały i zbratać się z podejrzanym towarzystwem skupionym 
wokół Pawła Kukiza. Wewnątrz partii rośnie rokosz sprowo-
kowany wyrzuceniem Kowalskiego z zarządu RN za krytykę 
Kukiza. „Może to osobiste wrażenie ale przyłączenie się do 
obozu wroga budzi we mnie wstręt. W końcu co szkodziło 
Żołnierzom Wyklętym zostać UBowcami? A jednak woleli 
nie jadać „ośmiorniczek” - komentuje woltę byłych kolegów 
Marian Kowalski. 
Zaryzykuję tezę: gdyby Paweł Kukiz szedł do Sejmu nie po 
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze ale po koperek i natkę 
pietruszki, to Winnicki z Bosakiem też byliby gotowi przyłą-
czyć się do takiej wycieczki. Są bowiem święcie przekonani, 
że tylko w jego blasku mają sznsę przebić się do parlamentu 
oraz społecznej świadomości. Tylko udając fanatyków JOW
-ów mogą zaistnieć w polityce jako poważni posłowie a nie 
liderzy ekscentrycznego planktonopodobnego ugrupowania 
bez żadnego wpływu na cokolwiek. Ponoszą tę owczą skórę 
do wyborów, a potem się zobaczy.

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

Demokracja za 100 milionów
Michał Huzarski, szef legnickiego SLD, argumentował, dlaczego nie pójdzie na niedzielne referen-
dum. Poseł Robert Kropiwnicki (PO) próbował przekonywać, że to ważne głosowanie a nie wyłącznie 
kosztowna przedwyborcza zagrywka eksprezydenta Komorowskiego. Politykom PiS-u w ogóle nie 
chciało się wdawać w tę dyskusję. Na debatę o JOW-ach nie przysłali nikogo.
Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Nowy chodnik na ul. Struga

Chodnik przy ul. Struga to kolejna inwestycja zrealizowana w ramach ubie-
głorocznej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy ul. Struga 
mają teraz bezpieczny i wy-
godny trakt pieszy, biegnący 
od ul. Poznańskiej do skrzyżo-
wania z ul. Lipową. Chodnik 
został zbudowany z kostki be-

tonowej. Ma prawie kilometr 
długości. Podczas tej inwestycji 
wymieniono także krawężniki 
i wyregulowano studzienki.

W czasie realizacji inwe-
stycji ustalono, że z korzyścią 

dla użytkowników będzie 
uzupełnienie jej o nową na-
wierzchnię asfaltową na łuku 
ul. Struga. Te prace zosta-
ną wykonane w najbliższych 
dniach. 

Na start przed siedzibą 
OSiR przybyło 150 rowerzy-
stów. Do Dunina kierowano 
się przez park Miejski, wałem 
przy Kaczawie do ul. Jawo-
rzyńskiej, następnie Borsuczej, 
Myśliwskiej, Smokowickiej w 
kierunku bardzo chętnie od-

wiedzanego w wakacje „Sta-
rego Młyna”. Organizator 
zapewnił na miejscu poczę-
stunek, były kiełbaski z grilla. 
Piękny krajobraz oraz pogoda 
sprzyjały grze w siatkówkę, 
badmintona czy rzucaniu do 
celu. Dla ochłody można było 

skorzystać z kąpieli rzecznej.
Nad bezpieczeństwem 

wycieczkowiczów podczas 
przejazdu czuwała policja, 
Pogotowie Ratunkowe oraz 
członkowie legnickiego Sto-
warzyszenia Turystyki Rowe-
rowej Ekorama. 

Rowerowe pożegnanie wakacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zorganizował w niedzielę (30 sierp-
nia) na zakończenie wakacji rajd rowerowy do Dunina.

Uczniowie powitali rok szkolny
Co czwarty legniczanin jest bezpośrednio związany z oświatą. Mamy ponad 22 tys. przedszkolaków, uczniów i dorosłych słuchaczy oraz ponad 2 tys. 
nauczycieli i kadry oświatowej. Włączywszy w to rodziców, można mówić, że Legnica to miasto edukacji.

Zespół Szkół Elektryczno
-Mechanicznych, jedna z naj-
lepszych w regionie i w kraju 
szkół zawodowych, był 1 wrze-
śnia br. gospodarzem miejskiej 
inauguracji roku szkolnego w 
Legnicy. Przybyły delegacje 
i poczty sztandarowe kilku-
dziesięciu legnickich placówek 
oświatowych. Chwilą ciszy 
uczczono pamięć ofiar II wojny 
światowej w dniu 76 rocznicy 
jej wybuchu.

Obecni byli m. in.: poseł 
Robert Kropiwnicki, wicemi-
nister gospodarki Ilona An-
toniszyn-Klich, przedstawi-
ciele władz samorządowych 
z prezydentem Tadeuszem 
Krzakowskim oraz radnymi, 
reprezentanci środowisk kom-
batanckich, partnerzy społeczni 
i gospodarczy placówek edu-
kacyjnych. Pani minister prze-
kazała bony na zakup pomocy 
dydaktycznych dla miejskich 
szkół zawodowych.

Inauguracja roku szkol-

nego to w Legnicy od szere-
gu lat okazja do szczególnego 
nagrodzenia i uhonorowania 
uczniów wszystkich poziomów 
szkół, którzy wyróżniają się 
osiągnięciami naukowymi (z 
wiedzy ogólnej i technicznej), 
artystycznymi i sportowymi. 
Zostają oni laureatami sty-
pendiów i nagród prezydenta 
Miasta.

ednorazowe stypendia 
otrzymało 104 uczniów. Miasto 
przeznaczyło na nie blisko 55 
tys. zł. Prymusów ze szkół pod-
stawowych wyróżniono stypen-
diami po 400 zł, gimnazjalistów 
– po 550 zł, zaś uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych – po 600 
zł. Dodatkowo dwie legnickie 
gimnazjalistki zostały w tym 
roku stypendystkami Fundacji 
im. Jerzego Szmajdzińskiego.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski pogratulował uczniom, 
ich wychowawcom, nauczy-
cielom i rodzicom. Kadrze 
oświatowej podziękował za 

trud włożony w sprawne przy-
gotowanie szkół na przyjęcie 
uczniów, którym życzył radości 
i wspaniałych spotkań z nauką 
i wiedzą.

Pierwszy dzwonek rozległ 
się dla 19.200 uczniów i 2.800 
słuchaczy legnickich placówek 
edukacyjnych. Miasto prowa-
dzi 48 placówek oświatowo
-wychowawczych. To właśnie 
w nich kształci się absolutna 
większość młodych legniczan.

W ubiegłorocznym bu-
dżecie na wydatki związane 
z oświatą, edukacją i wycho-
waniem przeznaczonych było 
ponad 183 mln zł. Subwencje 
i dotacje państwowe nie pokry-
wają potrzeb. Miasto przezna-
cza więc na ten cel dodatkowo 
rocznie ponad 60 milionów 
środków własnych. Do 89 szkół 
niepublicznych uczęszcza ok. 
2.300 uczniów i absolutna 
większość dorosłych słucha-
czy. Gmina dofinansowuje ich 
działanie kwotą ponad 21 mln 
zł rocznie.

Pod względem ilościowym 
w strukturze legnickiej oświa-
ty dominują szkoły podstawo-
we. Kształci się w nich ponad 
6.000 dzieci. W gimnazjach 
– blisko 2.100, w liceach ogól-
nokształcących – ponad 2.200, 
w technikach – ok. 2.100, w za-
sadniczych szkołach zawodo-
wych – ok. 550, a w placówkach 
policealnych – ok. 2.250. W 
tym roku ponad połowa absol-
wentów gimnazjów kontynuuje 
naukę w technikach i zasadni-

czych szkołach zawodowych, 
by kształcić się w konkretnych 
specjalnościach.

Od września naukę w kla-
sach pierwszych szkół pod-
stawowych rozpoczęło ponad 
1.360 najmłodszych uczniów. 
Każdy pierwszak w szkołach 
prowadzonych przez miasto 
otrzymał uzyskane od Funda-
cji PZU odblaskowe serduszko, 
poprawiające bezpieczeństwo 
dzieci na drodze.

Pierwszy szkolny dzwonek 
przywitał nie tylko uczniów, 
ale też ich nauczycieli i wycho-
wawców. W legnickich placów-
kach oświatowych pracuje ok. 
1.700 pedagogów. Kadra admi-
nistracji oświatowej składa się z 
ok. 900 osób.
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Na swe ofiary fałszywy 
policjant wybrał sobie star-
szych mieszkańców central-
nej Polski. Telefonując do 
nich, przedstawiał się jako 
funkcjonariusz rozpracowu-
jący "mafię finansową". Stra-
szył, że ludzie mogą stra-
cić oszczędności życia, bo 
bank, w którym je trzymają, 
współpracuje z gangstera-
mi. Radził, by przelali pie-
niądze na inne konto. Sam 
podawał jego numer. Gwa-
rantował, że jest bezpieczne, 
sprawdzone przez policję.

Oszustowi udało się 
wzbudzić zaufanie dwóch 
osób. Na podane przez le-
gniczanina konto przelali 
ponad 50 tys. zł. 

Fałszywego funkcjona-
riusza rozpracowali praw-
dziwi funkcjonariusze z 
wydziału przestępczości go-

spodarczej.
- W trakcie prowadzo-

nych czynności legniccy po-
licjanci zatrzymali oszusta. 
Okazało się, że jest recydy-
wistą i w przeszłości miał 

już na koncie podobne prze-
stępstwo. Na wniosek funk-
cjonariuszy Sąd aresztował 
tymczasowo zatrzymanego 
na 3 miesiące. Grozi mu 
kara pozbawienia wolności 

do 8 lat - informuje podinsp. 
Sławomir Masojć, oficer 
prasowy legnickiej Policji.

Oszust został tymcza-
sowo aresztowany na 3 mie-
siące.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Podając się za policjanta, 39-letni legniczanin oszukał dwie osoby na ponad 50 tys. Przez telefon 
wmówił im, że ich bank współpracuje z mafią. Podał numer rzekomo bezpiecznego i sprawdzonego 
konta, na które powinni przelać oszczędności. A ludzie posłusznie robili co im kazał. 

Policjanci zatrzymali „policjanta”

Radni Platformy Oby-
watelskiej chcą, by w przy-
szłorocznym budżecie za-
rezerwowano środki na 
dokumentację ul. Szczyt-
nickiej. Proponują budowę 
parkingu dla klientów ba-
senu Delfinek oraz remont 
dojazdu do basenu przy ul. 
Mazowieckiej. Wnioskują 
o remonty ulic: Łowickiej, 
Wroniej, Łabędziej, Wie-
logórskiej, Radosnej, Mal-
czewskiego, Malwowej, 
Modrzewiowej, Grabowej, 
Asnyka, Oświęcimskiej, 
Rataja, Kosmicznej i Astro-
nomicznej. Upominają się o 
chodnik na ul. Horyzontal-
nej, parkingi przy ul. Stani-
sławowskiej, Marynarskiej, 

Asnyka oraz Szkole Pod-
stawowej nr 7, oświetlenie 
dla ul. Spokojnej, Asnyka 
i odcinka Stanisławowska 
- Torowa. Wnioskują o re-
monty już istniejących ście-
żek rowerowych w całym 
mieście. Chcą, by prezydent 
zabezpieczył fundusze na 
dofinansowanie profilaktyki 
prowadzonej przez Funda-
cję na rzecz Dzieci Zagłębia 
Miedziowego oraz na wspar-
cie dla drużyn reprezentują-
cych Legnicę w rozgrywkach 
halowych (koszykówka żeń-
ska, siatkówka męska, piłka 
ręczna męska, halowa piłka 
nożna).

Piotr Kanikowski

Po konsultacjach z mieszkańcami, Klub Rad-
nych Platformy Obywatelskiej złożył 24 wnioski 
inwestycyjne. Przewodniczący klubu Jarosław 
Rabczenko prosi, by prezydent uwzględnił je przy 
projektowaniu budżetu Legnicy na rok 2016. 

Co chce 
Platforma?
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Dobra energia Jerzego Raka 
„Czasami potrzebujemy kogoś kto wskaże nam właściwą drogę. Tak trafiamy do Jerzego Raka. Później pozostaje tylko być 
szczęśliwym.” - pisze Agnieszka z Wałbrzycha. Znany w kraju i za granicą Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy.

 „Chce mi się żyć. Jestem 
po poważnym wypadku 
samochodowym. Uszko-
dziłam kręgosłup. Ledwo 
wyszłam z tego cało. Na-
stawił mi kręgosłup, zaczę-
łam lepiej sypiać, skończyły 
się migreny, bóle brzucha.” 
(Dominika)

„Mój mąż miał wypa-
dek, uległ zatruciu tlenkiem 
węgla. Stracił pamięć. Pod-
czas pierwszej wizyty zaczął 
odzyskiwać pamięć i zaczął 
przypominać sobie szczegó-
ły z dotychczasowego życia.” 
(Rodzina z Legnicy) 

„Pan Jerzy to niesamo-
wity człowiek. Podczas jed-
nej wizyty moja córka od-
zyskała słuch.” (Agnieszka i 

Karolina z Jawora)
„Dzięki p. Jurkowi po-

zbyłam się guza piersi.” 
(Izabela z Legnicy)

„Mam 17 lat. Pan Jerzy 
pomógł mi w ciągu 2 ty-
godni zniwelować skoliozę 
kręgosłupa. To nieprawdo-
podobne. Lekarz badał mnie 
trzy razy niedowierzając w 
to, co widzi.” (Mateusz z 
Jawora) „Pragnę Ci podzię-
kować, za to, że jesteś w naj-
trudniejszych momentach 
mojego życia. I że z taką ła-
twością potrafią mnie przez 
nie prowadzić.” (Renata z 
Legnicy)

„Po nastawieniu krę-
gosłupa nie muszę używać 
okularów do czytania.” 

(Agata z Miłkowa)
„Pan Jerzy zlikwidował 

mi bóle dłoni spowodowane 
uszkodzeniem kręgosłupa 
szyjnego. Podczas wypadku 
samochodowego. Leczyłam 
się prawie 15 lat.” (Pacjentka 
z Legnicy) 

„Odkąd zaczęłam przy-
jeżdżać do p .Jurka nie od-
czuwam żadnych dolegliwo-
ści  pomaga mi normalnie 
funkcjonować. Będę przy-
jeżdżać, bo najlepszy ma-
sażysta jest tu, w Legnicy.” 
(Teresa z Głogowa) „Jestem 
osobą zakwalifikowaną do 
zabiegu operacyjnego. Le-
karze mając przed oczami 
rezonans magnetyczny nie 
mieli pewności czy nie wylą-

duje na wózku inwalidzkim. 
Podczas jednego zabiegu p. 
Jerzy nastawił mi kręgosłup 
a ja czuję się jak osiemna-
stolatka, choć mam 55 lat.” 
(Jeleniogórzanka) „Miałam 
wiele problemów zdrowot-
nych. Po zabiegach jestem 
pełna energii, mogę biegać, 
chodzić po schodach. Nie 
mam zawrotów głowy, dusz-
ności, kołatanie serca ustą-
piło.” (Danuta z Wrocławia)

To kilka z wielu świa-
dectw złożonych przez osoby 
uleczone przez legniczani-
na. - Zachęcam do obejrze-
nia Pamiątkowej Księgi na 
żywo, w której umieszczane 
są autentyczne wpisy moich 
klientów – mówi Jerzy Rak.

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12, 
rejestracja telefoniczna: 608 498 227

W niedzielę 
referendum
Na 6 września Legnica wprowadza rozwiązania 
ułatwiające mieszkańcom udział w referendum.

W dniu ogólnokrajowe-
go referendum (niedziela, 
6 września 2015 r.) osoby 
niepełnosprawne będą mo-
gły skorzystać z bezpłatne-
go transportu, przystoso-
wanego do ich potrzeb. Od 
godz. 10.00 do 17.00 mają 
do dyspozycji, po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym 
w sekretariacie prezyden-
ta Legnicy (76 72 12 100), 
dyżurujące samochody. Po 
zgłoszeniu zawiozą one za-
interesowaną osobę do wła-
ściwego lokalu Obwodowej 
Komisji ds. Referendum i 
odwiozą do domu.

Zgodnie z wytycznymi 
Państwowej Komisji Wy-

borczej, podczas referendum 
w Legnicy będą ustawione 
tabliczki – kierunkowskazy, 
ułatwiające mieszkańcom 
dotarcie do właściwych dla 
miejsca ich zamieszkania 
Obwodowych Komisji do 
spraw Referendum. Tabliczki 
opatrzone będą napisem: „Do 
Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr …” lub „Obwodowa 
Komisja Wyborcza nr …”, a 
także „Do Obwodowej Ko-
misji do spraw Referendum”. 
Przy wejściach do obiektów, 
w których mieścić się będą 
lokale komisji obwodowych, 
zawisną tablice o treści: „Ob-
wodowa Komisja do spraw 
Referendum nr …”.
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Jak informuje prokurator 
Liliana Łukasiewicz, sekcja 
wykazała u zabitych małżon-
ków liczne obrażenia czaszko-
wo-mózgowe, rany cięte i kłute 
szyi, twarzy, klatki piersiowej i 
nóg: - W obu przypadkach 
mechanizmem prowadzącym 
do zgonu były obrażenia głowy 
zadane przy pomocy narzędzia 
tępokrawędzistego, najpraw-
dopodobniej obuchu młotka. 
Rany cięte i kłute zadano no-
żem.

Sprawca zbrodni - 38-letni 
legniczanin Marcin K. został 
zatrzymany kilka godzin po 
zabójstwie – już podczas prze-
słuchania na Policji przyznał 
się do zabicia małżonków i 
złożył obszerne wyjaśnienia. 
Po zakończeniu bardzo wni-
kliwych oględzin miejsca za-
bójstwa uczestniczył w wizji 

lokalnej odtwarzającej prze-
bieg zbrodni.

Również przed prokurato-
rem przyznał się do winy i wy-
jaśnił motywy swego działania. 

- Z uwagi na dobro postę-
powania okoliczności w po-
staci treści wyjaśnień sprawcy 
oraz motywów jego działania 
na obecnym etapie śledztwa 
nie mogą być ujawnione - za-
wiadamia prokurator Liliana 
Łukasiewicz.

Wiadomo tylko, że zbrod-
nię popełnił 38-latek z Le-
gnicy wcześniej karany za 
przestępstwa przeciwko mie-
niu. Marcin K. ma średnie 
wykształcenie. Utrzymywał się 
z prac dorywczych. Remont 
mieszkania przy ul. Głogow-
skiej był jedną z takich fuch.

Do zabójstwa właścicieli 
mieszkania doszło w czwartek 
27 sierpnia w godzinach popo-
łudniowych. Około godziny 18 
przyjechała ich córka, aby obej-
rzeć, jak postępuje prowadzony 

od 2 tygodni przez Marcina K. 
remont. Gdy nikt nie otwierał 
drzwi, wezwała ślusarza. Już 
wcześniej czuła niepokój, wy-
dzwaniała do matki, ale kobie-
ta nie odbierała telefonów. Po 
wejściu do mieszkania córka 
znalazła ciała obojga rodziców.

- Około 21.30 powiado-
miono organy ścigania - in-
formuje prokurator Liliana 
Łukasiewicz, rzeczniczka Pro-
kuratury Okręgowej w Legni-
cy. - Przez całą noc Policja pod 
kierownictwem prokuratora 
wykonywała oględziny miejsca 
zabójstwa. Brali w nich udział 
biegli min. z zakresu daktylo-
skopii (ślady linii papilarnych), 
traseologii (ślady obuwia) i 
biologii. Od rana na miejscu 
zbrodni pracowała też biegła 
z zakresu medycyny sądowej 
z Zakładu Medycyny Sądo-
wej Akademii Medycznej we 
Wrocławiu.

Marcinowi K. grozi doży-
wocie.

Sąd Rejonowy w Legnicy przychylił się do wniosku prokuratury o tymcza-
sowe aresztowanie 38-letniego Marcina K. Mężczyzna przyznał się do za-
mordowania starszego małżeństwa, którym remontował mieszkanie przy 
ul. Głogowskiej. Zwłoki 60-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny znalazła 
ich córka, gdy w czwartek przyjechała sprawdzić postępy w remoncie.

Podwójny mord na Głogowskiej

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

29-letni mężczyzna, 
który nie zdążył odsko-
czyć sprzed maski Nissana 
Almery Marka Z. doznał 
otwartych złamań obu 
nóg oraz prawego przedra-
mienia. Konsekwencjami 
wypadku są też uraz twa-
rzoczaszki, odma płuc, 
uszkodzenie wątroby.

Marek Z. prowadził 
samochód mając w organi-
zmie 2,1 promila alkoholu. 
Usiadł za kierownicą, choć 
obowiązywał go dwuletni 
zakaz prowadzenia pojaz-
dów. To wystarcza, aby na 
zawsze pożegnał się z pra-
wem jazdy. Po wprowadzo-
nych 18 maja obostrzeniach 
do kodeksu karnego, kodek-
su wykroczeń i kodeksu kar-
nego wykonawczego sądy 
mogą dożywotnio pozba-
wiać uprawnień do kierowa-
nia pojazdami m.in. osoby 
po raz drugi przyłapane na  

prowadzenia auta po pija-
nemu oraz pijanych spraw-
ców wypadków drogowych 
zakończonych śmiercią lub 
ciężkim uszczerbkiem na 
zdrowiu.

Prokuratura Rejonowa 
w Legnicy postawiła Mar-
kowi Z. zarzuty: prowadze-
nia pojazdu pod wpływem 
alkoholu mimo wcześniej-
szego skazania za takie 
przestępstwo oraz spowo-
dowania wypadku drogo-
wego pod wpływem alko-
holu, którego następstwem 
było spowodowanie ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu 
innej osoby.

- Marek Z. przesłuchany 
w charakterze podejrzanego 
przyznał się do popełnienia 
przestępstwa. Skorzystał z 
prawa do odmowy składania 
wyjaśnień podając jedynie, 
iż nie pamięta dokładnie 
przebiegu zdarzenia - infor-

muje Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. - 
Prokurator z uwagi z uwagi 
na surowość grożącej po-
dejrzanemu kary i w związ-
ku z tym obawę matactwa, 
skierował do sądu wniosek o 
aresztowanie Marka Z. Sąd 
podzielił to stanowisko sto-
sując ten najsurowszy środek 
izolacyjny.

Markowi Z. grozi kara 
od 9 miesięcy do 12 lat po-
zbawienia wolności oraz do-
żywotni zakaz prowadzenia 
pojazdów. Dodatkowo sąd 
będzie musiał orzec wobec 
niego świadczenie pieniężne  
na rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym w wyso-
kości co najmniej 10.000 
zł oraz  nawiązkę na rzecz 
ofiary w kwocie co najmniej 
10.000 zł.

Postępowanie jest w 
toku.

Prokuratura robi wszystko co w jej mocy, aby 31-letni Marek Z. z Legni-
cy już nigdy nie usiadł za kierownicą samochodu. Ostatnio prowadził 13 
sierpnia. Był pijany. Przy moście na ul. Wrocławskiej wjechał w grupę 
pieszych przechodzących po pasach przez jezdnię. Nowe przepisy pozwa-
lają karać takich jak on dożywotnim pozbawieniem prawa jazdy.

Ten pan nikogo już nie przejedzie
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Las będzie uczył nas
Legniccy leśnicy chcą zwabić turystów w urokliwe, niedostępne niegdyś tereny zajmowane przez armię radziecką. Z początkiem przyszłego roku ruszy 
budowa 12-kilometrowej ścieżki edukacyjnej przez lasy gminy Kunice. 

W planach jest ustawienie 
kilkudziesięciu tablic eduka-
cyjnych, ławek i stojaków na 
rowery. Powstanie ekspozycja 
20 gatunków drzew, ścieżka 
doznań dotykowych i zestaw 
odlewów tropów zwierząt. Dla 
grup zorganizowanych w na-
miocie edukacyjnym przepro-
wadzane będą konkursy oraz 
prelekcje i pogadanki przyrod-
nicze. Po prelekcji wycieczko-
wicze będą mogli poznać także 
prace przy szkółce leśnej. 

Ścieżka będzie przebiegać 
obok położonych na północ 
od Pątnowa Legnickiego re-
zerwatów Błyszcz i Ponikwa 
z, między innymi, unikalnymi 
w skali kraju stanowiskami 
storczyka kruszczyka połab-
skiego.  Tereny, na których ją 
wytyczono, należały do armii 

radzieckiej. Do dziś zachowały 
się tutaj na przykład schrony 
dowództwa sowieckiego szta-
bu, trzy lata temu zaadopto-
wane na sztuczne zimowiska 
dla nietoperzy. Leśnicy planują 
wykorzystać poradzieckie dro-
gi asfaltowe, wyremontować je 
i zaadaptować tak, by można 
było po nich bezpiecznie prze-
mieszczać się rowerem i wóz-
kiem inwalidzkim.  

Budowa ścieżki edukacyj-
nej przez podlegnickie lasy ma 
kosztować 280 tysięcy złotych. 
Wsparcie dla inwestycji de-
klaruje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu, 
który przeznaczy na ten cel 
115 tys. zł. Resztę środków 
musi zabezpieczyć inwestor: 
Nadleśnictwo Legnica. Pierw-
si turyści powędrują gotową 
ścieżką za rok. 

FOT. NADLEŚNICTWO 
LEGNICA

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl



PORADNIA  
PODSTAWOWEJ OPIEKI  
ZDROWOTNEJ 
•	PORADNIA POZ DLA  

DOROSŁYCH
•	PORADNIA POZ DLA 

DZIECI

PORADNIE  
SPECJALISTYCZNE
•	PORADNIA  

ALERGOLOGICZNA
•	PORADNIA  

OTOLARYNGOLOGICZNA
•	PORADNIA  

OKULISTYCZNA
•	PORADNIA  

GINEKOLOGICZNO-PO-
ŁOŻNICZA

•	PORADNIA  
DERMATOLOGICZNA

•	PORADNIA  
ORTOPEDYCZNA

•	PORADNIA  
UROLOGICZNA

•	PORADNIA  
NEUROLOGICZNA

•	PORADNIA  
DIETETYCZNA

•	PORADNIA  
DIABETOLOGICZNA

•	PORADNIA  
PSYCHIATRYCZNA

•	PORADNIA  
KARDIOLOGICZNA

•	PORADNIA  
CHIRURGII OGÓLNEJ

•	PORADNIA  
CHIRURGII ONKOLO-
GICZNEJ

Szczegółowe informacje:
tel. 76 723 38 20
tel. 76 743 98 65

REHABILITACJA
•	KINESIOTAPING
•	KINEZYTERAPIA
•	FIZYKOTERAPIA
•	DRENAŻ LIMFATYCZNY
•	MASAŻ

Szczegółowe informacje:
tel. 76 723 38 28
      
Centrum Medyczne świadczy 
usługi:    
•	na podstawie umowy z NFZ
•	w ramach abonamentów pry-

watnych ubezpieczycieli
•	odpłatnie
         
www.cmlegnica.pl 
e-mail: biuro@cmlegnica.pl

DIAGNOSTYKA
•	BADANIA  

LABORATORYJNE
•	RTG W PEŁNYM  

ZAKRESIE
•	USG TARCZYCY,  

ŚLINIANEK, PIERSI, JAMY 
BRZUSZNEJ, JąDER

•	USG GINEKOLOGICZNE, 
POŁOŻNICZE, GRUCZO-
ŁU KROKOWEGO

•	USG UKŁADU TęT-
NICZEGO I ŻYLNEGO 
KOńCZYN DOLNYCH

•	USG AORTY BRZUSZNEJ, 
TęTNIC BIODROWYCH I 
DOGŁOWOWYCH

•	TESTY  
ALERGOLOGICZNE

•	EKG SPOCZYNKOWE, 
PRÓBA WYSIŁKOWA

•	HOLTER RR
•	KOMPUTEROWE  

BADANIE WZROKU  
I POLA WIDZENIA

•	SPIROMETRIA, AUDIO-
METRIA, CYTOLOGIA, 
KOLPOSKOPIA

•	TYMPANOMETRIA

PORADNIA MEDYCYNY 
PRACY 
Przeprowadza badania profi-
laktyczne pracowników: wstępne, 
okresowe i kontrolne
ZAKRES WYKONYWANYCH 
BADAń PROFILAKTYCZ-
NYCH:
•	badania kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami

•	badania dla osób posiadających 
lub ubiegających się o pozwolenie 
na broń

•	badania do celów sanitarno-e-
pidemiologicznych i aktualizacja 
książeczek zdrowia 

•	konsultacje lekarzy medycyny 
pracy

•	badania uczniów szkół ponad-
podstawowych, studentów i 
doktorantów

•	badania pracowników nara-
żonych na promieniowanie 
jonizujące 

•	konsultacje lekarzy specjalistów 
(m.in. okulisty, neurologa, laryn-
gologa, dermatologa)

•	badania laboratoryjne i dia-
gnostyczne (np. RTG, EKG, 
spirometria, audiogram)

•	udział lekarzy medycyny pracy 
w posiedzeniach zakładowych 
komisji BHP

•	przegląd stanowisk pracy przez 
lekarza i pielęgniarkę

•	szkolenia z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej

PRACOWNIA  
PSYCHOLOGICZNA
wykonuje badania psychologicz-
ne m.in. dla: 
•	kierowców i osób ubiegających się 

o uprawnienia do kierowania 
pojazdami

•	kandydatów na instruktorów i 
egzaminatorów nauki jazdy 

•	skierowanych przez policję za 
kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości i po przekroczeniu 
24 punktów karnych

•	osób ubiegających się lub posiada-
jących pozwolenie na broń

•	operatorów wózków widłowych i 
transportowych, maszyn i urzą-
dzeń oraz sprzętu budowlanego

•	pracowników zatrudnionych na 
wysokości, na masztach, wieżach, 
wiaduktach i mostach,

•	kandydatów do objęcia urzędu 
sędziego, prokuratora i kuratora 
sądowego 

•	osób pracujących na stanowi-
skach wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej.

Badania wykonywane są w 
ciągu jednego dnia 
w godzinach 7.30 – 16.00

Szczegółowe informacje: tel. 76 
723 38 34, 43
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Centrum Medyczne w Legnicy
Tradycja i nowoczesność  
w trosce o zdrowie

Znana kolejnym pokole-
niom mieszkańców Legnicy 
Przychodnia przy ul. Libana 
od lipca br. prowadzi dzia-
łalność medyczną w dwóch 
budynkach, stanowiących 
połączenie tradycji i nowo-
czesności. W dotychczas 
znanym wszystkim zabyt-
kowym budynku funkcjo-
nuje Poradnia Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej dla 
dzieci i dorosłych,  Poradnia 
Urologiczna, Ginekologicz-
no-Położnicza oraz rozbu-
dowany i unowocześniony 
Dział Rehabilitacji. Obok 
stoi nowopowstały budynek 
z estetycznymi gabinetami 
i nowoczesnym sprzętem. 
Budując drugi budynek 
zjednoczono dwa „światy” 
w dążeniu do zapewnienia 

pacjentom najwyższej jako-
ści, profesjonalizmu i wie-
dzy medycznej w jednym 
miejscu. 

Nowy budynek stworzył 
większe możliwości dia-
gnostyki i leczenia. Ułatwił 
dostęp do nowych Poradni: 
Kardiologicznej z możliwo-
ścią wykonania próby wy-
siłkowej, Chirurgii ogólnej 
i Chirurgii Onkologicznej, 
gdzie obok konsultacji wy-
konywane są zabiegi chirur-
giczne w ramach procedury 
jednodniowej. Do użytku 
oddana została także no-
woczesna Pracownia Ren-
tgenowska, co zdecydowa-
nie przyspiesza postawienie 
rozpoznania i wdrożenie 
właściwego leczenia.  Do 
nowego budynku prze-

niesiona została Poradnia 
Medycyny Pracy wraz z 
Pracownią Psychologiczną, 
gdzie pracownicy zakładów 
pracy mogą wykonać kom-
pleksowe badania profilak-
tyczne. 

Dzięki wprowadzo-
nym zmianom organiza-
cyjnym oraz rozszerzonej 
ofercie świadczeń zdro-
wotnych, od lipca br. Cen-
trum Medyczne jest przy-
chodnią, która zapewnia 
pacjentom pełny zakres  
świadczeń podstawowej  
i specjalistycznej opieki le-
karskiej, rehabilitacji, badań 
laboratoryjnych i diagno-
stycznych oraz badań medy-
cyny pracy w jednym miej-
scu i czasie.

Centrum Medyczne cie-

szy się dobrą opinią z uwagi 
na wysoką jakość świadczo-
nych usług, wysokie kwa-
lifikacje pracowników me-
dycznych i kulturę obsługi. 
Potwierdzeniem najwyższe-
go poziomu świadczonych 
usług są certyfikaty: ISO 
9001:2008 oraz Rzetelna 
Firma. Największym wy-
różnieniem dla Centrum 
są stali i wierni pacjenci, 
którzy korzystają z usług 
medycznych z pokolenia na 
pokolenie. Dla tych, którzy 
chcieliby dołączyć do grona 
zadowolonych z połącze-
nia „tradycji i nowoczesno-
ści”, przedstawiamy zakres 
świadczeń, z których można 
skorzystać w Centrum Me-
dycznym w Legnicy przy ul. 
Libana 7.
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Czy warto zdrowo 
się odżywiać?

To pytanie brzmi co-
najmniej tak jakby zapy-
tać -czy warto pić wodę.
Właściwe jedzenie i pi-
cie wody jest podstawa 
naszego zdrowia.Woda 
ułatwia usuwanie tok-
syn,80%wody zawiera 
nasz pień mózgu-jeżeli 
za mało pijemy orga-
nizm pobierze wodę z 
układu krwionośnego 
aby nawodnić mózg-
newralgiczny organ w 
naszym ciele-a to powo-
duje zagęszczenie krwi.
Mówiac o jedzeniu mam 
na myśli to wartościowe
-żywe,świeże bez ulep-
szaczy i konserwantów.
Takie jedzenie buduje 
nasze komórki- czyli 
cały organizm.Umiejęt-
ność łączenia składników 
pokarmowych tak aby 
nam służyły do perfekcji 

opanowały cywilizacje 
wschodnie -np Indie czy 
Chiny.Polska przedsta-
wia stan opłakany-wg 
WHO jesteśmy prze-
białczeni-za dużo jemy 
mięsa.Za mało warzyw i 
owoców.Co ciekawe nie-
którzy lekarze zabraniają 
pacjentom surowizny..
Naukowcy w laborato-
riach udowadniają co 
innego ,że antyoksydan-
ty zawarte w surowym 
jedzeniu to panaceum na 
nasze zdrowie.Wiem,że 
są osoby poszukujące re-
cepty na zdrowe i długie 
życie.

Zapraszam zatem 
na szkolenia kulinarne. 
Kontakt Gabinet kosme-
tyczny Nicole Teresa Ro-
gińska-Szeliga tel.602 46 
76 04lub 76 852 47 43.

Depilację laserową, z któ-
rej dziś najchętniej korzystają 
kobiety i mężczyźni, zaczęto 
stosować w latach 60. Począt-
kowo maszyny do tego typu 
zabiegów nie do końca jednak 
odpowiadały wymaganiom 
kosmetologicznym. Były nie-
dokładne oraz niszczyły skórę. 
Dopiero w latach 80. skon-
struowano urządzenie, które 
za pomocą wiązki laserowej, 
pozwoliło na bezpieczne i nie-
inwazyjne usuwanie nadmier-
nego owłosienia. Laser głębo-
ko wnikał w skórę i niszczył 
cebulkę wraz z korzeniem, nie 
naruszając skóry. 

Dziś na rynku kosmeto-
logicznym dostępne są no-
woczesne maszyny z laserami 
różnego typu, przeznaczone 
do konkretnych zabiegów. 
Inny laser nadaje się do usuwa-
nia włosów ciemnych, inny  do 
usuwania jasnych. W pierw-
szym przypadku w gabinetach 
kosmetycznych  powinny być 
dostępne lasery z wiązkami 
światła typu IPL bądź iLight. 

– Ten rodzaj światła dzia-
ła tylko i wyłącznie na włosy 
ciemne – mówi Wioletta Pen-
dzioch, kosmetolog.

W przypadku ciemnych 
włosów, najlepsze efekty przy-
noszą zabiegi na skórę jasną. 
Są bardziej skuteczne, jeżeli 
ten włos jest gruby, zawiera 
więcej barwnika. Kiedy jed-
nak owłosienie jest  jasne bądź 
siwe, lasery tego typu nie za-
działają. 

– Taki włos zawiera bardzo 
mało bądź w ogóle nie zawiera 
barwnika. Dlatego zalecamy 
lasery medyczne, które są sil-
niejsze – mówi kosmetolog.

Skuteczność depilacji lase-
rowej szacuje się na poziomie 
80-100 proc. 

Zamykanie naczynek lase-
rem

Za pomocą lasera możemy 
także poddać się zabiegowi za-
mykania naczynek.

– Wykonujemy naświetla-
nie głowicą zabiegową obsza-
ru objętego defektem, w tym 
przypadku rumieniem bądź 

pojedynczymi naczynkami. 
Światło lasera działa na barw-
nik zawarty w naczynkach, 
czyli na hemoglobinę. Jest to 
barwnik krwi, który jest chro-
matoforem. Chromatofor jest 
to składnik skóry, który po-
chłania nam energię świetlną. 
Energia świetlna zamieniana 
jest w skórze w energię cieplną, 
która oczywiście doprowadza 
do destrukcji, czyli do niszcze-
nia tego barwnika w skórze – 
mówi Wioletta Pendzioch.

Początkowo, po zabiegu 
naczynka są ciemniejsze, ale po 
dwóch tygodniach rozjaśniają 
się lub znikają. 

Laser w walce z trądzi-
kiem

Najlepszym do zabiegu za-
mykania naczynek jest laser z 
wiązką światła IPL. 

– Wiązka światła emito-
wana przez urządzenie dociera 
do gruczołów łojowych, które 
zostają obkurczone. Dochodzi 
do ograniczenia ich produk-
cji, a także do przyspieszenia 
gojenia już aktywnych stanów 

zapalnych i ich obsuszania  –  
wyjaśnia ekspertka. 

Aby zabieg był skuteczny 
trzeba go wykonywać 3-4 razy. 

– Bardzo często zdarza 
się, że już po dwóch zabiegach 
klienci widzą dużą poprawę 
– mówi Wioletta Pendzioch 
i dodaje, że zabiegi laserem 
są wskazane na trądzik mło-
dzieńczy, ale dopiero po za-
kończonym wzroście kośćca 
oraz na trądzik wieku dojrza-
łego. 

W salonach kosmetycz-
nych są dostępne także lasery 
frakcyjne, stosowane m.in. do 
zabiegów odmładzania skó-
ry. Z kolei laser typu Ng: Yag 
przeznaczony jest m.in. do 
usuwania poszerzenia naczy-
nek o średnicy 0,1 - 4 mm. 

Przed podjęciem decyzji 
o wykonaniu zabiegu laserem, 
warto sprawdzić, czy urzą-
dzenie ma certyfikat, który 
dopuszcza go do sprzedaży w 
krajach Unii Europejskiej oraz 
kiedy był serwisowany.

Źródło: newseria.pl

W  salonach kosmetycznych dużą popularnością cieszą się zabiegi laserowe, usuwające nadmierne 
owłosienie, a także te zamykające naczynka. Coraz częściej zgłaszają się też klienci, którzy tym spo-
sobem chcą zredukować trądzik oraz usunąć przebarwienia skórne. Decydując się na dany zabieg, 
należy jednak widzieć, że każdy z nich musi być zrobiony odpowiednim typem lasera. 

Depilacja laserowa - skuteczność na poziomie 80-100%



R
EK

LA
M

A



11POLECAMY
redakcja@24legnica.pl03 września 2015

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

W tym sezonie w nowych 
zaskakujących zestawieniach 
kolorystycznych powracają bar-
wy, które jakiś czas temu prze-
szły do lamusa – miedź, odcie-
nie pistacji i oliwki, granaty i 
chabry.

– Przy wyborze kolorystyki 
ścian powinniśmy więcej ekspe-
rymentować, wprowadzać kolo-
ry, nawet sezonowo. Podchodź-
my do tego tak, jak do ubrań. 
Jeśli czujemy się źle, mamy złe 
samopoczucie, wręcz już depre-
syjne, to pomalujmy fragment 
ściany na czerwono, bo to po-
budza i rozwesela. Jeśli potrze-
bujemy trochę ciszy, chcemy 
uspokoić wnętrze, to możemy 
przemalować je na biało. To tyl-
ko dwie godziny pracy – mówi 
agencji informacyjnej Newseria 
Lifestyle Kamdi Sosnowska, ar-
chitekt, ekspert marki Dekoral.

Ze względu na rosnącą 
popularność wnętrz surowych, 
loftowych, bardzo modne są 
ściany w kolorze szarym. Przy 
odpowiedniej aranżacji całości 
mogą one nadać pomieszczeniu 
industrialnego wyglądu. Od-
cień, który jest najbardziej tren-
dy, to ten wyglądający jak beton.

– Dobór kolorystyczny to 
indywidualna sprawa. Nie moż-
na podążać za modą, bo może 
się okazać, że nam zupełnie ina-
czej w duszy gra. Ja jestem zwo-
lennikiem tego, żeby w ogóle 
zaczynać od bieli – tłumaczy 
Kamdi Sosnowska

Biel można przełamywać 
innymi, bardziej zdecydowa-
nymi kolorami. Aranżacyj-
nie dobrze sprawdza się takie 
rozwiązanie, że trzy ściany są 
nieskazitelnie białe, natomiast 
czwarta ma intensywną barwę. 

W salonie może być to ściana, 
na której wisi telewizor, a w sy-
pialni – ta za łóżkiem, za wez-
głowiem.

– Myślę, że tak jak kolek-
cjonujemy rzeczy w mieszka-
niu, tak możemy kolekcjono-
wać kolory. Jeżeli zaczynamy od 
bieli, ale chcemy kontrastów, to 
możemy wprowadzić np. kon-
trastową czerwień lub bardzo 
modny teraz szary. Do tego 
można dołączyć jakiś odcień 
niebieskiego – radzi Kamdi So-
snowska.

Architekci radzą, by w tym 
sezonie nie stawiać na fiolety i 
róże, które królowały jeszcze w 
ubiegłym roku. Coraz rzadziej 
we wnętrzach będzie też spo-
tykany kolor żółty. Na popular-
ności traci też pomarańczowy i 
intensywnie czerwony.

– Każde mieszkanie wy-

maga innego rozwiązania. 
Warto sięgnąć po farby w jed-
nym kolorze o różnej tonacji. 
To zawsze będzie pasować i 
będziemy mieli poczucie ładu. 
Nie będzie chaosu we wnętrzu 
i będzie spokojnie. Stąd dobre 
jest to bezpieczne połączenie 
beżów, bo beż jest jednym z 
najbardziej neutralnych połą-
czeń. Nawet biel z szarością jest 
bardziej dynamiczna – dodaje 
Kamdi Sosnowska.

Sporą popularnością na-
dal cieszą się ściany z cegły, na 
przykład w salonie czy kuchni. 
Ale w tym sezonie nie muszą 
być one już tradycyjne czerwo-
ne – mogą być białe albo biało-
szare, czasem przypominające 
pustaki.

Źródło: newseria.pl

We wnętrzach w tym sezonie dominować będą zimowe barwy – biele, szarości i błękity. Ściany w 
takich kolorach doskonale sprawdzają się w każdym wnętrzu i są dobrym punktem wyjścia choćby do 
aranżacji w stylu skandynawskim. Eksperci radzą, by zaczynać od bieli i powoli dodawać ulubione 
soczyste kolory.

W tym sezonie wracają 
zapomniane kolory ścian 
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.10.2015r. odbędzie się 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  nr 

2 położonego  w Legnicy przy Pl. Klasztornym 7B.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. Nieruchomość   obcią-
żona służebnością komina Przetarg odbędzie się 05.10.2015 r. o godz. 12.00 w 

Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8 pokój 318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Barbara Kunicka - Repelowska -tel. 7672-12-303, pokój 312 III 

p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  Pl. Klasztornym 
7B, 
KW LE1L/00065489/0,
Budynek mieszkalny 
4- kondygnacyjny, 
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan.,energetyczną

Działka nr 59 o pow. 363 m²
Obręb Stare Miasto, lokal 
mieszkalny nr 2 położony 
na parterze, pow. 54,43 m2 

2 pokoje, 
przedpokój, 
kuchnia,  
łazienka z wc

77.100,00 zł

(20.100,00 zł)

8.000,00 zł

R
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Fikcyjny sklep z meblami
- Prokuratura Rejonowa w Lubinie oskarżyła 30-letniego legniczanina Doriana B. o wyłudzenie w ciągu 3 miesięcy z jednego z banków ponad 211.000 zł 
pod pozorem prowadzenia sklepu meblowego o nazwie Sofa Design – informuje prokurator Liliana Łukasiewicz. 

Latem 2014 roku Dorian 
B. zarejestrował działalność 
gospodarczą i otworzył w ban-
kach kilka rachunków. W cen-
trum Lubina wynajął lokal na 
salon meblowy. Gdy wyposażył 
go stosowanie do przeznacze-
nia, zgłosił się do banku po 
umowę pośrednictwa kredy-
towego. Bank przysłał do sa-
lonu swego pracownika, który 
po lustracji lokalu pozytywnie 
zaopiniował wniosek Doriana 
B. Umowę zawarto. Dzięki niej 
legniczanin mógł proponować 
klientom ratalny zakup mebli. 

W praktyce wyglądało to 
tak, że klient podpisywał umo-
wę zakupu ratalnego. Umowa 
trafiała do banku, który na jej 
podstawie przelewał na konto 
salonu meblowego Sofa Desi-
gn odpowiednią sumę. Dorian 

B. powinien wówczas przeka-
zać pieniądze producentowi 
mebla, ewentualnie zatrzymać 
je dla siebie, o ile wcześniej 
rozliczył się z dostawcą towaru. 
A klient, którego dane figurują 
na umowie, powinien spłacać 
raty za zakup zgodnie ze swo-
im zobowiązaniem. 

Jednak Dorian B. ani my-
ślał prowadzić handel mebla-
mi. Potrzebował umowy z ban-
kiem do wyłudzenia od niego 
jak największej sumy pieniędzy. 

-  Mając taką sposobność 
w okresie od lipca do września 
2014 r. ww. przekazał do banku 
31 fikcyjnych umów pożyczek, 
na podstawie których wyłudził 
od pokrzywdzonego ponad 
211.000 zł – relacjonuje pro-
kurator Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy. - Uzyskane 
pieniądze przekazał na rzecz 
innych osób. Bank zorientował 
się w oszustwie, gdy okazało 

się, że klienci sklepu nie spłaca-
ją rat kredytów. Po upewnieniu 
się, iż umowy zawierają 2 nie-
prawdziwe dane w listopadzie 
2014 r. złożone zostało zawia-
domienie o przestępstwie.

Ruszyło śledztwo a za-
trzymany w lutym Dorian B. 
usłyszał prokuratorskie zarzuty 
i trafił do tymczasowego aresz-
tu. Legniczanin tylko częścio-

wo przyznał się do popełnienia 
przestępstwa. Twierdził, że do 
założenia sklepu nakłoniły go 
nieznane mu z imienia i na-
zwiska osoby. 

Dorian B. był już wcześniej 
karany. Za oszustwo grozi mu 
od 1 roku do 10 lat pozbawie-
nia wolności. Sprawę rozpozna 
Sąd Okręgowy w Legnicy. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że odbędą się rokowania na 
sprzedaż lokalu użytkowego  nr 1 B położonego w Legnicy przy ul. 

Nowy Świat 18. 

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nie-

ruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy: ul. Kartuskiej 43, 
działka nr 177/1  o powierzchni 308 m2,  obręb Kartuzy.  

KW   LE1L/00063395/3.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży 

nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy: ul. Kartuskiej 
41, działka nr 176/1  o powierzchni 297 m2,  obręb Kartuzy. KW   

LE1L/00063394/3.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży 

nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy: ul. Kartuskiej 
39, działka nr 872/7  o powierzchni 354 m2,  obręb Kartuzy. KW   

LE1L/00092374/9.

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

informuje, 
że zostały podane do publicznej wiadomości 

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do najmu:

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

informuje, 
że został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w 

trybie przetargu ustnego ograniczonego:

Cena wywoławcza  50.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 5.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 05.10.2015 r. o godz. 11.30 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8 pokój nr 318.

Cena wywoławcza  48.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 5.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 05.10.2015 r. o godz. 11.00 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8 pokój nr 318.

Cena wywoławcza  57.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 6.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 05.10.2015 r. o godz. 10.30 w  Urzędzie Miasta Legnicy, 

Pl. Słowiański 8 pokój nr 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Rokowania odbędą się  05.10.2015 r. o godz.10.00

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska tel.7672-12-303, pokój 315 III p. oraz 

warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetar-
gu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.
legnica.eu.   w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetar-
gu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.
legnica.eu.   w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetar-
gu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.
legnica.eu.   w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

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

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 Le-
gnicy przy ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177, obręb Tarninów (KW 
LE1L/00061128/4). 

2. Nieruchomość gruntowa, zabudowana garażem, położona w Legnicy przy ul. 
Św. M. Kolbe, działka nr 634/176, obręb Tarninów (KW LE1L/00062617/6). 

Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem stacji transformatorowej R-353-20,  
położona w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej, działka nr 868/1, obręb Tarninów, pow. 
0,0072 ha (KW nr LE1L/00088907/4) . 

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Nowy 
Świat 18, 
KW LE1L/00090871/9
Budynek mieszkalny, 4 
kondygnacyjny, uzbrojony 
w sieć gazową, wod-kan., 
energetyczną.

obręb
Tarninów
dz. nr 395/2
o pow. 313
 m2

lokal użytko
-wy  nr 1B
pow.24,80 
m2                          
na parterze

Sala sprzedaży, 45.000,00 zł
             
(7.315,00 zł)

 5.000,00 zł
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ATeatr odleciał do Skopje
W poniedziałek 31 sierpnia grupa twórców i pracowników legnickiego Teatru Modrzejewskiej wyru-
szyła na Bałkany. Podczas kilkudniowego pobytu w Skopje spotkają się z artystami Macedońskiego 
Teatru Narodowego, z którymi wspólnie realizować będą spektakl „Przerwana odyseja”.

Dramat poświęcony będzie 
losom macedońskich i greckich 
„dzieci-uchodźców” przymuso-
wo wysiedlonych z północnych 
rejonów Grecji, które znalazły 
schronienie w Polsce w okre-
sie greckiej wojny domowej 
lat 1946-49. Scenariusz sztuki 
napiszą wspólnie Zagorka Po-
p-Antoska Andonovska oraz 
legniczanin Robert Urbański, 
reżyserem spektaklu będzie Ja-
cek Głomb, scenografem Mał-
gorzata Bulanda, zaś muzykę i 
choreografię do przedstawienia 
przygotują artyści macedońscy. 
Zaplanowano dwie premiery 
przedstawienia – we wrześniu 
2016 roku w Skopje, kilka tygo-
dni później w Legnicy.

Kilkudniowy pobyt w stoli-
cy Macedonii (jak i planowana 
rewizyta artystów ze Skopje w 
Legnicy) to wstęp do wspólnej 
pracy nad spektaklem. To także 
efekt ubiegłorocznej, wrześnio-
wej wizyty dokumentacyjnej w 
Skopje szefa legnickiej sceny 
Jacka Głomba, podczas której 
projekt wspólnego przedsię-
wzięcia omawiano z artystami 
Macedońskiego Teatru Naro-
dowego. Zarówno artystyczne 
warsztaty (48 tys. zł), jak i na 
polska część wkładu w realizację 
sztuki (198 tys. zł) finansowana 
jest z dotacji Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go.

Macedonia jest jednym z 
krajów priorytetowych w mi-
nisterialnym programie „Pro-
mocja Kultury Polskiej za 
Granicą” w latach 2015-2016. 
Świadectwem tego była zakoń-
czona właśnie wizyta polskiej 
minister kultury w Skopje, pod-
czas której prof. Małgorzata 
Omilanowska i jej odpowied-
niczka minister kultury Ma-
cedonii Elizabeta Kanceska
-Milevska podpisały umowy 
o współpracy, dzięki którym 
MKiDN wesprze finansowo re-
alizację wielu ciekawych projek-
tów polsko-macedońskich.

Zrodzony w Legnicy, jed-
nym z miejsc, w których schro-
nienie, swoje domy i nową oj-
czyznę znalazły macedońskie i 
greckie dzieci-uchodźcy, pomysł 
na opowiedzenie tej zapomnia-
nej historii wpisuje się w ciąg 

artystycznych przedsięwzięć 
Teatru Modrzejewskiej i reży-
serskich penetracji Jacka Głom-
ba poświęconych powojennym 
losom dolnośląskich osiedleń-
ców, którzy przybyli na Ziemie 
Odzyskane w końcówce lat 40. 
minionego stulecia. W ten nurt 
wpisuje się zarówno „Łemko” 
Roberta Urbańskiego (2007), 
jak i „Moja Bośnia” Katarzyny 
Knychalskiej (2014). W nie-
oczekiwany sposób, temat pod-
jęty przed rokiem, znalazł swój 
niezwykle aktualny i ogólno-
europejski kontekst, jakim jest 
wielka tegoroczna wędrówka 
ludów, uciekinierów z objętych 
wojnami państw północnej 
Afryki i Bliskiego Wschodu. 
Macedonia stała się jednym z 
miejsc, które – jako państwo 
tranzytowe – dotknięte zostały 
tym – narastającym z tygodnia 
na tydzień - problemem.

Tematem polsko-macedoń-
skiej „Przerwanej odysei” będzie 
dziecięcy exodus, który był efek-
tem okrutnej i krwawej greckiej 
wojny domowej, jaka w latach 
1946-49 toczyła się pomiędzy 
popierającą króla i monarchię 
prawicą, a komunistyczną De-
mokratyczną Armią Grecji. Jej 
partyzanckie bojówki stacjono-
wały przeważnie w  górach na 
północy Grecji, gdzie mieszkali 
Macedończycy (w odróżnieniu 
od Greków są Słowianami), 
którzy dobrowolnie (najczę-
ściej) lub przymusowo walczyli 
po stronie promoskiewskich ko-
munistów. Ci przegrali jednak tę 

wojnę, gdyż po stronie ich prze-
ciwników stanęły Wlk. Brytania 
i USA. Wiosną 1948 r. nakazali 
zatem zebranie wszystkich dzie-
ci mieszkających na terenach 
kontrolowanych przez swoich 
partyzantów oraz ich ewaku-
ację – w założeniu tymczasową 
– do krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej. W efekcie 28 
tysięcy dzieci w wieku od 2 do 
14 lat opuściło rodzinne domy 
i - po przejściu górzystej granicy 
do Jugosławii - pociągami towa-
rowymi zostało rozesłanych do 
Rumunii, Bułgarii, Czechosło-
wacji, NRD i Polski, do której 
trafiło około 3,2 tysiąca dzieci. 
Ponad połowa z nich była na-
rodowości macedońskiej, duża 
część greckiej, nieliczną grupę 
stanowili Wołosi.

„Skromne, podejrzane, 
nieufne i zalęknione. Myśla-
ły podobnie i miały nerwowe, 
nieskoordynowane reakcje. 
Przypominały automaty, trwa-
ły w   psychicznym napięciu, z 
którego wyrywało je tylko ter-
kotanie traktora, warczenie sa-
molotu lub jakieś inne zjawisko, 
(...) były psychicznie zranione. 
Fobie, zbiorowe halucynacje, 
ogólna nieufność, podejrzliwość 
i podobne reakcje mówiły nam, 
że ta grupa dużo wycierpiała, 
została wyrwana z objęć śmier-
ci, została wprawdzie urato-
wana, ale się lęka wszystkiego, 
co nowe, nie jest pewna dnia 
jutrzejszego. Straszne doświad-
czenia przeszłości wywoływały 
w nich lęk przed mroczną przy-

szłością” - tak wspominali mace-
dońskie i greckie dzieci, które w 
1948 roku przyjechały na Dolny 
Śląsk, ich polscy nauczyciele i 
wychowawcy.

W kolejnych latach, w ra-
mach akcji łączenia rodzin, do 
dzieci dołączali także ich ro-
dzice. W efekcie, w latach 50. 
ubiegłego wieku, łączna liczba 
uchodźców z   greckiej wojny 
domowej osadzonych na zie-
miach polskich przekroczyła 13 
tysięcy osób. Pod koniec tego 
samego dziesięciolecia rozpo-
częła się fala powrotów. Jednak 
już nie w ojczyste strony, ale do 
Jugosławii, do której wyjechało 
około pięciu tysięcy Macedoń-
czyków. Dopiero po 1975 roku 
i upadku greckiej dyktatury 
„czarnych pułkowników”, już 
do ojczyzny wyjechało kolejne 
5,5 tysiąca osób, zarówno Ma-
cedończyków, jak i Greków. Po-
zostali wrośli w polskie rodziny i 
pozostali na Dolnym Śląsku.

– W tej mało znanej histo-
rii, którą przeniesiemy na sce-
nę, najbardziej fascynuje mnie 
opowieść z perspektywy kilku-
letnich macedońskich dzieci 
wyrwanych z górskich wiosek, 
pozbawionych rodzin i rzuco-
nych do innego, kompletnie im 
obcego świata. Chcemy stwo-
rzyć opowieść o nich, ale dzie-
jącą się u nas – objaśnia Jacek 
Głomb.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Tygodnik Teatralny

FOT. TEATR MODRZEJEW-
SKIEJ W LEGNICY



KULTURA DOSTĘPNA
Od teraz w każdy czwartek o 
godz. 18:00 bilety na wybrane 
polskie filmy w naszych kinach 
będą kosztowały 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.
DZIEWCZYNA Z SZAFY
Dramat, Czas trwania: 90 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Polska 
[2012], Premiera: 14.06.2013 
(Polska)
Debiut kinowy cenionego filmow-
ca niezależnego - Bodo Koxa, 
oparty na jednym z najwyżej 
ocenionych polskich scenariu-
szy ostatnich lat. Opowieść o 
niebanalnej przyjaźni trójki sa-
motników: niepoprawnego in-
ternetowego podrywacza Jacka 
(wychwalany przez krytykę za 
rolę w „80 milionach” Piotr Gło-
wacki), jego zamkniętego w so-
bie, niezwykle utalentowanego 
brata Tomka (wirtuoz polskiej ko-
medii Wojciech Mecwaldowski w 
zaskakującej kreacji na miarę Du-
stina Hoffmana w „Rain Manie”) i 
nieufnej wobec otoczenia młodej 
antropolog Magdy (debiutująca w 
kinie Magdalena Różańska). Gdy 
wezwany na spotkanie bizneso-
we Jacek poprosi pewnego dnia 
skrytą sąsiadkę o opiekę nad 
genialnym bratem, nie podejrze-
wa nawet, że to nieoczekiwane 
spotkanie da początek głębokiej 
więzi dwojga zagubionych ludzi.
GODZ. 18:00*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
10.09.2015
KINO KONESERA
Filmy prezentowane w ramach 
Kina Konesera to najczęściej ni-
szowe dzieła z niebanalną fabułą 
i inteligentnym humorem.
Wyświetlane historie mają na 
celu nie tylko uprzyjemnić wi-
dzowi spędzony czas w naszym 
kinie, ale również wzbogacić go o 
nowe wartości, przeżycia i walory 
wizualne!
Filmy Kina Konesera to często 
dzieła uhonorowane licznymi 
nagrodami na festiwalach filmo-
wych.
Serdecznie zapraszamy:
AMY- NAPISY
Biograficzny / Dokument / Mu-
zyczny, Czas trwania: 127 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Wlk. Bryta-
nia / USA [2015], 
Nieznana, prawdziwa historia 
wielkiej gwiazdy - błyskotliwej 
dziewczyny, obdarzonej wyjątko-
wym talentem, która w rekordowo 
krótkim czasie osiągnęła szczyty 
sławy. Przejmująca opowieść o 
inteligentnej i skomplikowanej 
kobiecie, która chciała tylko, aby 
ją kochano. Kim była naprawdę 
Amy Winehouse, która z dnia 
na dzień stała się ikoną świa-
towej muzyki? Jak odmieniło ją 
spotkanie z mężczyzną, którego 
obdarzyła uczuciem silniejszym 
niż narkotyk? Co ukrywała przed 
światem? Dlaczego zginęła w 

tajemniczych okolicznościach w 
wieku zaledwie 27 lat? „Amy” to 
trzymająca w napięciu historia, 
stworzona z nieznanych dotąd 
materiałów, kręconych ukradkiem 
ujęć, zbliżeń i wyznań. Przejmu-
jący film, który ukazuje prawdzi-
wą historię, znaną tylko z plotkar-
skich portali i pierwszych stron 
gazet.
GODZ. 17:15*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
09.09.2015
PRZEDPREMIERA:
Już 10 września o godz. 18.30 w 
naszym kinie odbędzie się przed-
premierowy pokaz filmu „Karbala” 

opowiadającego o jednej z naj-
bardziej bohaterskich bitew w naj-
świeższej historii polskiej armii.
KARBALA
Wojenny: 139 min., Od lat: 15, 
Produkcja: Polska [2015], Pre-
miera: 11.09.2015 (Polska)
„Karbala” to opowieść o jednej z 
najbardziej bohaterskich bitew w 
najświeższej historii polskiej ar-
mii. Islamscy terroryści zgotowali 
polskim i bułgarskim żołnierzom 
prawdziwe cztery dni piekła. W 
muzułmańskie święto Aszura 
zaatakowali ratusz miejski, w któ-
rym przetrzymywani byli areszto-
wani rebelianci.
Kiedy tłum dżihadystów zbliżał 
się do City Hall, na placu boju 
pozostał jedynie niewielki oddział 
polskich i bułgarskich żołnie-
rzy. 80 prawdziwych bohaterów, 
mających zapasy jedzenia oraz 
amunicji wystarczające tylko na 
24 godziny, stanęło oko w oko z 
rozwścieczonym i gotowym na 

wszystko tłumem uzbrojonych 
terrorystów. Heroiczna postawa, 
determinacja i wola walki sprawi-
ły, że polsko-bułgarska formacja 
nie tylko wygrała bitwę, ale wy-
szła z niej bez straty ani jednego 
żołnierza.
Obrona City Hall jest jeszcze 
nieodkrytym fragmentem naj-
nowszej historii polskiej armii. 
Tajemnice ściśle tajnej operacji 
odkrywa przed widzami reżyser 
Krzysztof Łukaszewicz („Żywie 
Biełaruś!”, „Lincz”).
Film inspirowany jest prawdziwą 
historią ppłk. Grzegorza Kalicia-
ka, który dowodził oddziałem 
polskich i bułgarskich żołnierzy w 
Karbali. Jako uczestnik tamtych 
wydarzeń był również konsultan-
tem merytorycznym filmu. GODZ. 
18:30*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
10.09.2015
PREMIERY:
TRANSPORTER: NOWA MOC 
-  napisy

Thriller, Akcja, Kryminał, Czas 
trwania: 120 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: Francja / Chiny [2015], 
Premiera: 04.09.2015 (Polska)
Najlepszy kurier samochodo-
wy świata, były agent specjalny 
Frank Martin (Ed Skrein), otrzy-
muje nowe zlecenie. Wynajęty 
przez piękną Annę i jej trzy sek-
sowne towarzyszki, szybko od-
krywa, że stał się marionetką w 
rękach przebiegłej femme fatale. 
Kobieta porywa mu ojca (Ray Ste-
venson), a jego samego zmusza 
do konfrontacji z bezwzględnym 
gangiem rosyjskich handlarzy ży-
wym towarem. Popychany chęcią 
zemsty mistrz kierownicy rusza 
na ratunek uprowadzonemu. W 
najeżonej niebezpieczeństwami 
misji na malowniczej Francuskiej 
Riwierze nie zatrzyma go żaden 
człowiek, ani żadna z zasad 
transportera! 
GODZ. : 15:30, 17:45, 
20:30*,21:00**

*Seans nie odbędzie się 
10.09.2015
**Seans odbędzie się 10.09.2015
STRAIGHT OUTTA COMPTON  
napisy
Biograficzny / Muzyczny, Czas 
trwania: 171 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA [2015], Premiera: 
04.09.2015 (Polska)
„Straight Outta Compton” o kulto-
wej grupie gangsta-rapu N.W.A. 
FBI z powodu ostrych tekstów na-
zwała ich „najniebezpieczniejszą 
grupą świata”.
Zespół powstał w 1986 i należało 
do niego wielu znanych artystów 
takich jak Ice Cube, Dr Dre, Eazy
-E czy też Dj Yella. 
GODZ. : 14:15, 19:30*, 20:00**
*Seans nie odbędzie się 
10.09.2015
**Seans odbędzie się 10.09.2015
W NOWYM ZWIERCIADLE: WA-
KACJE  napisy
Komedia, Czas trwania: 123 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA 
[2015], Premiera: 04.09.2015 

(Polska)
Kolejne pokolenie Griswoldów 
wyrusza na wakacje. Dorosły Ru-
sty Griswold (Helms), pełen na-
dziei na zacieśnienie rodzinnych 
relacji, idąc w ślady swojego ojca, 
organizuje niespodziankę dla 
swojej żony Debbie (Applegate) i 
dwóch synów. Jest nią wycieczka 
do Wallay World — ulubionego 
parku rozrywki całej Ameryki. 
GODZ. : 11:15, 14:45, 18:30, 
20:45
TYTUŁY TYGODNIA
HITMAN: AGENT 47  napisy
Thriller, Akcja, Kryminał, Czas 
trwania: 99 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA [2015], Premiera: 
28.08.2015 (Polska)
GODZ. : 13:00, 19:00, 21:15
WE ARE YOUR FRIENDS  na-
pisy
Romans, Muzyczny, Czas trwa-
nia: 96 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA [2015], Premiera: 
28.08.2015 (Polska)
GODZ. : 10:45,18:15*
Seans nie odbędzie się 
10.09.2015
ŻYĆ NIE UMIERAĆ
Obyczajowy, Komediodramat, 
Czas trwania: 85 min., Od lat: 15, 
Produkcja: Polska [2015], Pre-
miera: 28.08.2015 (Polska)
GODZ. : 13:30, 17:00, 20:00, 
22:00
SINISTER 2 – napisy
Horror, Czas trwania: 97 min., Od 
lat: 15, Produkcja: USA [2015], 
Premiera: 21.08.2015 (Polska)
GODZ. : 17:15*
*Seans nie odbędzie się 09 i 
10.09.2015
KRYPTONIM U.N.C.L.E. – napisy
Komedia, Akcja, Przygodowy, 
Czas trwania: 116 min., Od lat: 
15, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 21.08.2015 (Polska)
GODZ. :  15:30
BYSTRY BILL - dubbing
Animacja, Czas trwania: 88 min., 
Od lat: b.o., Produkcja: Australia 
[2015], Premiera: 21.08.2015 
(Polska)
GODZ. : 10:30, 12:30
BARBIE ROCKOWA KSIĘŻ-
NICZKA – dubbing
Animacja, Od lat: b.o., Pro-
dukcja: USA [2015], Premiera: 
14.08.2015 (Polska)
GODZ. :10:, 12:00
MAŁY KSIĄŻĘ - dubbing
Animacja/Fantasy Czas trwania: 
108 min. Od lat: b.o. Produk-
cja: Francja [2015] Premiera: 
07.08.2015 (Polska)
GODZ. : 11:, 13:30, 16:00

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 04.09.2015 do 10.09.2015 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. „W Nowym 
Zwierciadle: Wakacje” w Legnicy – do 
wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz 
ją wygrać, wyślij maila na adres konkur-
sy@24legnica.pl w treści podając imię i 
nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.
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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

 

KOLPORTAŻ ulotek, materiałów 
reklamowych – SOLIDNIE 
i TANIO – docieramy na cały 
Dolny Śląsk, 
tel. 606 715 214

OGŁOSZENIE
USŁUGI:

Zatrudnię od zaraz 
zbrojarzy na budowie we 
Wrocławiu, tel. 605 267 494

PRACA:

KREDYT

mała
rata!

Lubin: ul. Chrobrego 1B 
tel. 76 759 20 88

bez BIK
na spłatę

komornika

szybka decyzja

Szanowni Państwo
KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU

wraz
z AGENCJĄ ARTYSTYCZNĄ  „JOANNA”

serdecznie zapraszają Państwa na swój nowy program 
„JERZYK DZISIAJ NIE PIJE”

Występ odbędzie się 21 września 2015r. o godz. 20.15
Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Sejmowej 5

w LEGNICY
„Jerzyk dzisiaj nie pije” to 

najnowszy program Kabaretu 
Moralnego Niepokoju, w skład 
którego wchodzi znana m.in. z 
serialu „Złotopolscy” czy „Przy-
jaciółki” Magdalena Stużyń-
ska. Spektakl jest typowym dla 
warszawskiej grupy zbiorem 
skeczy i piosenek, które tworzą 
panoramę współczesnej Polski i 
Polaków. Wśród nich znajdują 
się niewątpliwe hity jak „Pa-
lenie” – rozmowa dwóch wła-
ścicieli psów, która obiera nie-
oczekiwany obrót, „Odrabianie 
lekcji” – coś co przeżył każdy z 
nas jako dziecko lub rodzic oraz 
tytułowy „Jerzyk dzisiaj nie pije” 
– czyli co robić gdy na imieni-
nach żona zabrania mężowi na-
pić się z kumplami. Bywa inte-
ligentnie, bez przerwy za to jest 
śmiesznie. Co więcej, spektakl 
jest na tyle kulturalny (jedno 
nieładne słowo na prawie dwie 
godziny programu), że można 
przyjść z dziećmi.

Warto zobaczyć najnowszy 
spektakl KMN z jeszcze jed-
nego powodu – jego twórcy nie 
będą w przyszłości ani młodsi 

ani chudsi niż teraz. Czas trwa-
nia programu  2 godziny.

Cena biletu wynosi 55 zł
Indywidualnie bilety moż-

na nabyć w Sklepie Muzycz-
nym Piano Forte przy ul. Pocz-
towej 5a w Legnicy, w Sklepie 
Muzycznym Piano Forte przy 
ul. Mieszka I 3 w Lubinie lub 
na stronie www.biletynakaba-

rety.pl
Zamówienia zbiorowe 

przyjmujemy pod numerem  tel. 
(41) 361-80-47 lub 601769200

Bilety wraz z fakturą do-
starczamy na miejsce pod wska-
zany adres, płatność za faktury 
do uzgodnienia.

ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA !!!

Mamy snajpera z Łotwy
20-letni reprezentant Łotwy Valerijs Sabala został nowym zawodnikiem Miedzi! Młody napastnik w 
legnickiej drużynie będzie występował do końca sezonu na zasadzie wypożyczenia z belgijskiego 
Club Brugge. Sabala mimo młodego wieku jest podstawowym napastnikiem seniorskiej reprezenta-
cji Łotwy, dla której w 15 meczach zdobył już 6 goli.

Sabala uchodzi za jeden z 
większych talentów łotewskiej 
piłki ostatnich lat. Mimo mło-
dego wieku już jest podstawo-
wym zawodnikiem seniorskiej 
reprezentacji swojego kraju, 
gdzie w ataku występuje obok 
zawodnika Cracovii Denissa 
Rakelsa. W tej kadrze grają 
także inni piłkarze znani z bo-
isk polskiej Ekstraklasy, m.in. 
Igors Tarasovs z Jagiellonii 
Białsytok czy Eduards Visna-
kovs z Ruchu Chorzów, a tak-
że znany w stępów w Lechu 
Poznań Artjoms Rudnevs. Sa-
bala trafiał już do bramki m.in. 
w meczach eliminacyjnych do 
Mistrzostw Europy, jak i Mi-
strzostw Świata.

Zawodnik ma ważny kon-
trakt z belgijskim Club Brugge 
do 2018 roku, ale przez ostat-
nie trzy rundy był wypożycza-
ny do innych klubów: Skonto 

FC, Anarthosisu Famagusta 
i FK Baumit Jablonec. Z tą 
ostatnią drużyną w styczniu 
bieżącego roku zagrał nawet 
przeciwko Miedzi – Czesi wy-
grali 3:1, a Sabala zdobył jedną 
z bramek. Przez ostatnie pół 
roku w czeskiej Ekstraklasie 
wystąpił w 9 meczach i zdobył 
2 bramki. Wcześniej znakomi-
cie radził sobie w lidze łotew-
skiej, gdzie strzelał bramki jak 
na zawołanie. W 2013 roku w 
barwach Skonto Ryga zagrał 
24 mecze, w których strzelił 
15 bramek i dołożył do tego 
5 asyst.

Według doniesień praso-
wych tego lata sprowadzeniem 
Sabali zainteresowanych było 
kilka klubów z polskiej Eks-
traklasy. Ostatecznie zawodnik 
trafił do Miedzi, gdzie prze-
szedł już pomyślnie badania 
medyczne i podpisał kontrakt 

do końca sezonu. Zanim Ło-
tysz zdecydował się związać z 
legnickim klubem, rozmowy 
trwały bardzo długo, a Sabala 
przyjechał nawet do Legnicy i 

z trybun obejrzał jeden z me-
czów ligowych Miedzianki.

źródło: MiedzLegnica.eu
FOT. OIDNES.CZ
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