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NIESTANDARYZOWANA PROCEDURA 
UZYSKANIA KREDYTU BANKOWEGO 

ORAZ POŻYCZKI BEZ BIK 
I DUŻO WIĘCEJ...!

 

L e g n i c a  -  L u b i n

609 199 520
Osoby, które Ministerstwo Obrony Narodowej traktuje jako ewen-
tualne ofiary eksperymentów z bronią elektromagnetyczną, skar-
żyły się na: zaburzenie snu, „słyszenie głosów”, niewłaściwe 
funkcjonowanie różnych organów (jelit, płuc, serca), odczucia 
niepokoju, negatywnych emocji lub duszności, niekontrolowane 
skurcze i drgania mięśni, alergie, nakłanianie do popełniania sa-
mobójstw, itp.

»6

Broń elektromagnetyczna  

elektryzuje MON



WIADOMOŚCI STRONA  2 redakcja@24legnica.pl 28 kwietnia 2016

Prezentacja nowego por-
talu odbyła się podczas kon-
ferencji prasowej w Centrum 
Zarządzania Ruchem Drogo-
wym przy ul. Mickiewicza 2.

- Ta strona jest kolejnym 
produktem pomocnym w 
budowaniu inteligentnego i 
nowoczesnego miasta – po-
wiedział prezydent Tadeusz 
Krzakowski.

Zaletą strony its.legnica.eu 
jest jej prosta obsługa, czytelne, 

krótkie informacje oraz mapy 
i infografika. Znajdują się na 
niej zakładki: ruch drogowy, 
transport publiczny, aktualno-
ści i utrudnienia. Wchodząc 
na nie dowiemy się jak naj-
lepiej dojechać np. na osiedle 
Piekary, w których miejscach 
są utrudnienia na drogach, 
objazdach czy o aktualnym 
czasie przyjazdu autobusu na 
przystanek. Atrakcją strony są 
prezentowane na niej zdjęcia z 
systemu kamer its, odświeżane 
co kilka minut.

- Jesteśmy otwarci na opi-
nie użytkowników tej strony 
– mówi Tomasz Pereta, dyr. 
Centrum. – Prosimy o uwagi 
i propozycje. Dzięki nim bę-
dziemy doskonali ten system.

Uwagi można przekazać 
na adres majlowy: czr@legni-
ca.eu

Źródło: Urząd Miasta 
w Legnicy

FOT. LEGNICA.EU

Wybrany przez sąd konkur-
sowy projekt modernizacji placu 
Słowiańskiego nie przewiduje 
umieszczenia na nim żadnego 
pomnika. W warunkach, jakie 
miasto postawiło architektom, 
nie w ogóle nie było takiego 
wymogu. A - jak przekonuje 
Adam Wierzbicki - powinien 
być.

- Dlaczego prawo lokal-
ne zostało złamane? - grzmiał 
Wierzbicki.

Ma na myśli uchwałę 
Rady Miejskiej w Legnicy (nr 
XVI/129/03) z 29 grudnia 2003 
roku "w sprawie usytuowania 
pomnika Henryka Pobożnego". 
Uchwała jest krótka i jedno-
znaczna. W pierwszym para-
grafie rada stwierdza "Sytuuje 
się na Placu Słowiańskim w Le-
gnicy pomnik o nazwie “Książę 
Henryk Pobożny – Obrońca 

Europy”. W drugim powierza 
wykonanie uchwały prezyden-
towi Legnicy.

Tego samego 29 grudnia 
2003 roku legniccy radni podję-
li też uchwałę "w sprawie usy-
tuowania Pomnika Wdzięcz-
ności dla Armii Radzieckiej" 
(XVI/130/03), zobowiązującą 
prezydenta do przeniesienia 
wzbudzającego kontrowersje 
monumentu na Cmentarz Żoł-
nierzy Radzieckich. Wojewoda 
dolnośląski uchylił ją jako nie-
zgodną z prawem. Uznał, że 
rada przekroczyła swoje kom-
petencje: nie do niej, a do orga-
nu zarządzającego (burmistrza, 
wójta, prezydenta) należy de-
cyzja, czy jakiś pomnik ma być 
przeniesiony, czy nie.

Druga uchwała - o usy-
tuowania pomnika Henryka 
Pobożnego - nadal obowiązuje, 
choć dotąd nie została zrealizo-
wana, bo trudno aby na placu 
Słowiańskim stał pomnik przy 
pomniku. Jednak w sytuacji, 
kiedy prezydent zdecydował 
się przenieść "dwóch Iwanów" 
na cmentarz radziecki i przewi-
dział taką możliwość w konkur-
sie architektonicznym, powstały 
warunki, aby uhonorować księ-
cia zgodnie z wyrażoną 13 lat 
temu wolą rady.

Radny Adam Wierzbicki 
stanowczo domaga się wysta-
wienia Henrykowi Pobożnemu 
pomnika na placu Słowiań-
skim. Wsparło go kilku legni-

czan, obecnych na dzisiejszej 
sesji Rady Miejskiej. Głos w 
ich imieniu zabrał Mieczysław 
Koza: - Legnica będzie mia-
stem wolnym dopiero wtedy, 
kiedy z przestrzeni publicznej 
zostaną usunięte wszelkie ślady 
sowieckiej okupacji - mówił. 
Przekonywał, że dobrze byłoby 
zastąpić tzw. Pomnik Wdzięcz-
ności figurą księcia Henryka 
Pobożnego. Najlepiej w zbroi   
i na koniu - tak jak widział go 
Matejko.

- To postać ważna nie tyl-
ko dla Polaków, ale też innych 
narodów, takich jak Czesi czy 
Niemcy, którzy w 1241 roku 
bronili u jego boku chrześcijań-

skiej Europy - mówił Mieczy-
sław Koza. - Legnica ma szansę 
na pomnik, który nie będzie 
dzielił mieszkańców, ale ich po-
łączy.

Skąd fundusze na to przed-
sięwzięcie? W grudniu 2003 
roku, gdy sprawa uhonoro-
wania księcia po raz pierwszy 
stanęła na forum rady, Ryszard 
Kępa - jeden z wnioskodawców 
uchwały - wyjaśniał, że posta-
wienie pomnika nie nadwyręży 
budżetu gminy, bo zostanie w 
całości sfinansowane ze zbiórki 
publicznej. Wygląda na to, że 
tamta deklaracja już nie obo-
wiązuje. Według Mieczysława 
Kozy można częściowo po-

prosić o obywatelskie wsparcie. 
Ale gmina też powinna zaan-
gażować się w monument dla 
księcia.

- Miasto już wydało 22 ty-
siące złotych na konkurs, który 
łamał prawo, bo nie uwzględniał 
uchwały z 2003 roku - mówi le-
gniczanin. - Zamiast budować 
podziemny parking pod placem 
Słowiańskim, który pochłonie 
mnóstwo pieniędzy, Legnica 
powinna postawić pomnik księ-
ciu Henrykowi Pobożnemu. Je-
stem przekonany, że legniczanie 
będą bardziej zadowoleni.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Ile małp pracuje 
w rządzie?

MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Wśród spuścizny po Ed-
garze Allanie Poe jest opowia-
danie kryminalne pt. „Morder-
stwo przy Rue Morgue”. W 
jego finale czytelnik dowiaduje 
się, że za niezwykle brutalną i 
pozbawioną jakiejkolwiek lo-
giki masakrę odpowiada małpa, 
która uciekłszy swojemu wła-
ścicielowi. pochwyciła w łapę 
brzytwę. 

Domagając się od Mini-
sterstwa Obrony Narodowej 
szczegółów na temat tajnych 
eksperymentów z bronią 
elektromagnetyczną, które – 
zgodnie z sugestią Antoniego 
Macierewicza – Putin może 
prowadzić pod Legnicą poseł 
Robert Kropiwnicki na pewno 
nie miał czystych intencji. Do-
myślam się, że jako polityk PO 
po prostu sprytnie wykorzystał 
okazję do ośmieszenia PiS-ow-
skiego rządu. A teraz zrobiło 
się – jak mawiają Rosjanie o 
seksie z tygrysem – i śmieszno, 
i straszno.  

Sekretarz stanu w MON 
Bartosz Kownacki udzielił 
posłowi wyjaśnień. Sam nie 
wiem, czy po takiej odpowiedzi 
wysokiego urzędnika odpowie-
dzialnego za bezpieczeństwo 
Polski i jej obywateli powinie-
nem poczuć spokój, czy też 
należałoby zacząć się bać na 
dobre. Mimo uspokajającego 
tonu wiceministra Kownackie-
go wrażenie Matriksu, wywo-
łane wypowiedzią Antoniego 
Macierewicza, nie tylko nie 
ustąpiło, ale wręcz się wzmogło. 
Dopóki poseł Kropiwnicki nie 
dostał odpowiedzi z MON-u, 
mogłem łudzić się, że chodzi 
o nieprzemyślaną wypowiedź 
pojedynczego wysoko posta-
wionego ekscentryka, który w 
przeszłości nie takie głupstwa 
wygadywał. Teraz mam ofi-
cjalne stanowisko rządowej 
agendy przygotowującej kraj na 
wypadek militarnego konflik-
tu, zarządzającej 100-tysięczną 
zawodową armią i decydujące-
go o życiu lub śmierci żołnie-
rzy. Mam jasny dowód, że nie 
mogę ufać nie tylko w kompe-
tencje kierownictwa MON-u, 
ale też w ich zdrowy rozsądek. 
Kownacki nawet nie próbuje 
wycofać się z bredzeń szefa. Za 
to bez mrugnięcia okiem opi-
suje ewidentne psychiatryczne 
zaburzenia jako ewentualne 
symptomy porażenia bronią 
elektromagnetyczną. Albo z 
posiadania paranoi zrobiono 
kryterium doboru kadr dla 
MON-u, albo Rosjanie testują 
broń elektromagnetyczną także 
w Warszawie. 

Piotr Kanikowski 
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Strona nowoczesnego miasta
Uruchomiony został portal 
informacyjny its.legnica.eu, 
działający w ramach zinte-
growanego systemu zarzą-
dzania ruchem i transportem 
publicznym. Dzięki niemu 
będziemy mogli dowiedzieć 
się o sytuacji na legnickich 
drogach, zaplanować trasę 
podróży, czy uzyskać infor-
macje o przyjeździe auto-
busu MPK na wybrany przez 
nas przystanek. 

Formułując warunki konkur-
su na projekt modernizacji 
placu Słowiańskiego pre-
zydent Legnicy przeoczył 
uchwałę rady miejskiej z 
grudnia 2003 roku, która 
zobowiązywała go do zlo-
kalizowania w tym miejscu 
pomnika Henryka Pobożne-
go. Dziś na sesji radny Adam 
Wierzbicki (PiS) wyciągnął z 
archiwum zapomniany doku-
ment. O pomnik dla księcia 
upomniała się też grupka 
mieszkańców. 

Plac Słowiański dla Pobożnego 
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Na swej kwietniowej sesji 
(25 kwietnia) Rada Miej-
ska jednogłośnie przyjęła 
uchwałę w sprawie „Lokal-
nego Programu Rewitali-
zacji dla Miasta Legnicy na 
lata 2015-2020”. Prace nad 
projektem trwały ok. roku. 
Działania rewitalizacyjne 
będą się koncentrować na 
Zakaczawiu, jako obszarze 
szczególnie wymagającym 
wsparcia.

R
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     MEDIA MARKT POLECA

Pod hasłem „Wypróbuj sam 
i sprawdź z kim spałeś do tej 
pory” marka Hoover - europej-
ski lider w produkcji odkurza-
czy - wprowadza Vortex Ultra 
- specjalistyczne urządzenie do 
materaców, łóżek, poduszek, sof, 
foteli  oraz innych mebli tapice-
rowanych, który skutecznie usu-
wa alergeny, kurz, zanieczyszcze-
nia i roztocza. 

To nie przypadek, bowiem 
James Murray Spangler*, który 
wymyślił odkurzacz znany póź-
niej pod marką Hoover, cierpiał 
na astmę i osobiście opracował 
urządzenie, które eliminowało 
kurz i zanieczyszczenia.

Nowe urządzenie Hoover 
Vortex Ultra jest więc natural-
ną kontynuacją pierwotnej idei 
twórcy i będzie idealnym roz-
wiązaniem dla alergików, osób 
cierpiących na zapalenie skóry, 
astmę, właścicieli zwierząt oraz 
osób ceniących higienę snu. Bo-
wiem łóżka i materace są bardzo 
dogodnym środowiskiem gro-
madzenia się kurzu, roztoczy i 
alergenów, będąc w stanie gro-
madzić aż 2 miliony roztoczy 
kurzu.

Hoover Vortex Ultra wyróż-

nia unikatowy systemem czysz-
czenia, który pracuje w trzech 
trybach.
•	 Ogromną	 skuteczność	 za-
pewnia	 silnik	 o	 mocy	 500W,	
by wnikać w głąb matera-
ców, dokładnie zasysając i 
usuwając kurz, zabrudzenia, 
roztocze i alergeny nawet z 
głębokich warstw. Specjalna 
konstrukcja głowicy umożli-
wia zachowaniu troski nawet 
o delikatne tkaniny pokrywa-
jące materace, poduszki czy 
meble tapicerowane.

•	 Lampa	UV-C, której światło 
likwiduje do 99,9% bakterii, 
alergenów i roztoczy zawar-
tych na powierzchni i we-
wnątrz materacy oraz zapo-
biega ich rozwojowi. 

•	 Układ głowicy ze szczotką 
rotacyjną obracając się ude-
rza w materac z prędkością 
4200	obrotów	na	minutę, aby 
intensywnie poruszyć syste-
my włókien tekstyliów, wy-
trzepując i usuwając głęboko 
wniknięte zanieczyszczenia.
Filmowa	 prezentacja	 odku-

rzacza	oraz	 jego	możliwości	do-
stępna	na	 https://www.youtube.
com/watch?v=x-zYcjzdgNE	
oraz	www.hoover.pl.

Odkurzacz	 Hoover	 Vortex	
Ultra	 MBC500UV	 dostępny	 w	
Media	Markt	w	Legnicy		w	cenie	
499,-

Specyfikacja i główne parametry:
•	Odkurzacz	 Hoover	 Vortex	 Ultra	 model	 MB-
C500UV
•	Moc	silnika:	500W
•	Pojemność	zbiornika	na	zanieczyszczenia:	0,4l
•	Technologia	 separacji	 kurzu:	 cyklonowy	 ruch	
powietrza
•	Obrotowa	szczotka
•	Lampa	UV-C
•	Długość	kabla:	5m
•	Wymiary	odkurzacza:	34	x	26,5	x	18,5	cm
•	Waga:	2,2kg
•	Kolorystyka:	biało-czerwona

Sprawdź, z kim spałeś do tej pory!
Hoover wprowadza specja-
listyczny odkurzacz codzien-
nego użytku do materaców, 
łóżek, sof oraz innych mebli 
tapicerowanych.

Radni za rewitalizacją Zakaczawia

Zakres zaplanowanych 
inwestycji i innych działań 

na Zakaczawiu określony 
został na podstawie analiz i 
badań specjalistycznej firmy 
oraz społecznych konsulta-
cji. Wyznaczono dwanaście 
zadań, których realizacja 
wpłynie na zdecydowaną 
poprawę jakości życia w tym 
rejonie miasta. Zadania te 
mają łączną wartości ponad 
21 mln zł. Miasto wystąpi 
o unijne dofinansowanie ich 
wykonania.

Podczas kwietniowej se-
sji odbyło się również ślubo-
wanie nowej radnej. Złożyła 

je Bogumiła Słomczyńska, 
obejmując w ten sposób 
mandat po Sławomirze Ma-
sojciu, który został dyrekto-
rem wydziału zarządzania 
kryzysowego i obrony cywil-
nej Urzędu Miasta. Jest to już 
jej trzecia kadencja samorzą-
dowa. Pani radna otrzyma-
ła gratulacje od prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego i 
przewodniczącego RM Wa-
cława Szetelnickiego.

Źródło: Urząd Miasta 
w Legnicy

Oto przedsięwzięcia składające się na rewitalizację Zakaczawia w nad-
chodzących latach:

1. Rozbudowa i adaptacja 
budynku przy ul. Ko-
ścielnej 3 na potrzeby 
Centrum Integracji Spo-
łecznej wraz z zagospoda-
rowaniem terenu.

2. Zagospodarowanie oraz 
utworzenie estetycz-
nych i funkcjonalnych 
przestrzeni publicznych 
obejmujących wnętrze 
ograniczone ulicami: 
Wrocławską/Kościelną/
Kamienną.

3. Przebudowa ulicy Wro-
cławskiej od placu Sy-
biraków do ulicy Nad-
brzeżnej.

4. Budowa bulwaru nad 
Kaczawą wraz z przebu-
dową ulicy Nadbrzeżnej i 
skrzyżowania ulic Kartu-
skiej i Kamiennej.

5. Przebudowa ulicy Bo-
lesława Limanowskiego 
wraz z rozbudową parkin-
gu na potrzeby uczestni-
ków imprez nad Kaczawą.

6. Zagospodarowanie prze-
strzeni przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 na cele 
rekreacyjno-edukacyjne.

7. Renowacja części wspól-
nych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 
przy ulicy Kościelnej 2 

oraz Kamiennej 2a, 4, 5 
i 6.

8. Integracja mieszkańców.
9. Z a g o s p o d a r o w a n i e 

wnętrz podwórkowych.
10. Termomodernizacja wie-

lorodzinnych budynków 
mieszkalnych przy ulicy 
Kamiennej 12, 13 a, 13 
b, 17.

11. Remonty ulic: Kamiennej, 
Kościelnej, Daszyńskiego, 
Niedziałkowskiego.

12. Termomodernizacja wie-
lorodzinnych budynków 
mieszkalnych pozostają-
cych poza zasobem gmin-
nym.
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Filiżanka poi zmysły

Yerba mate to tradycyjny  indiań-
ski napój pobudzający z ostrokrzewu 
paragwajskiego. Zawiera mateinę 
(kofeinę), antyoksydanty oraz wita-
miny i sole mineralne. Ma działanie 
przeciwutleniające, wspomaga od-
chudzanie, pobudza i odżywia. 

Legnicki sklep Filiżanka (w 
pasażu Carrefoura) wprowadził do 
swej oferty kaw i herbat yerba mate 
Pizca del Mundo o zróżnicowanej 
mocy, smaku i aromacie. Mają atest 
ekologiczny i certyfikat Fair Trade, 
przyznawany produktom wytwarza-
nym z poszanowaniem zasad spra-
wiedliwości społecznej i z troską o 
mieszkańców najbiedniejszych rejo-
nów kuli ziemskiej. Pizca del Mundo 
to suszona gorącym powietrzem, bez 
dymu, yerba z najwyższej półki: nie 
zawiera pyłu, jest delikatna w smaku i 
mocna w działaniu, świetnie zaparza 
się nawet po wielu zalaniach. 

Szczególną uwagę warto zwrócić 
na yerbę „Cachoeira”, różniącej się od 
klasycznej zielonej mate tym, że jej 
listki po oczyszczeniu i wysuszeniu 
przez 6 miesięcy leżakowały w su-

chym i przewiewnym miejscu. Dzię-
ki temu ma ciekawy, słomkowy smak 
i lekko żółtawy kolor. „Camaquã” jest 
z kolei lekko prażona. Po zalaniu 
wodą wytwarza intensywny napar, 
szlachetny i wyrazisty. 

Filiżanka oferuje zarówno jedno-
rodną Pizca del Mundo, jak i funk-
cjonalne mieszanki brazylijskiej yerby 
z ekologicznymi ziołami i suszonymi 
owocami z Podlasia – jednego z naj-
czystszych regionów Polski.  Żadna z 
nich nie jest sztucznie aromatyzowa-
na; składają się wyłącznie z natural-
nych składników. Mają różne działa-
nie. Na przykład „Madeira chillout” 
z owocami głogu, szyszkami chmielu 
oraz melisą zrelaksuje, odpędzi stres, 
pomoże uspokoić się i przygotować 
do snu po ciężkim dniu w pracy. Yer-
ba „Curitiba slim” z dodatkiem ziół 
wspomagających trawienie powinna 
przyciągnąć uwagę osób dbających o 
linię. W składzie mieszkanki „Japurá 
detox” są owoce tarniny, kwiat sto-
krotki, ziele uczepu, ziele ostrożenia, 
którym literatura zielarska przypisuje 
moc oczyszczenia organizmu z tok-
syn i szkodliwych substancji będą-
cych skutkiem np. kuracji antybioty-
kowej lub niewłaściwego odżywiania. 
W „Guaraná power” moc suszonych 
listków ostrokrzewu paragwajskiego 
została wzmocniona działaniem po-
budzającym guarany. Łyk daje kopa. 
Spróbujcie. 

Zaprojektowane przez wrocław-
ską artystkę Paulinę Mager pa-
pierowe torebeczki w witrynie 
legnickiej Filiżanki wyglądają 
jak dzieła sztuki. Pakowany jest 
do nich prawdziwy skarb: wybor-
na yerba mate.

Ministerstwo Rozwoju nie 
odnosi się do doniesień 
Rzeczypospolitej, że kon-
cern Daimler AG zdecydo-
wał się na budowę fabryki 
silników dla Mercedesa w 
Jaworze. Jak twierdzi Mar-
ta Lau, rzeczniczka resortu, 
rozmowy jeszcze trwają: 
- Jest za wcześnie, by ko-
mentować lub ogłaszać wy-
nik. Będziemy informować, 
jak tylko coś konkretnego 
będzie wiadomo - obiecuje 
Marta Lau.

Herbaciarnia „Filiżanka”
Galeria Piekary - Carrefour,  Al. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 84 
w Legnicy,  www.facebook.com/filizankalegnica
Otwarte: codziennie od 9.00 do 21.00

Blisko fabryka 
Mercedesa

Według dziennika Rze-
czypospolita, w piątek 22 
kwietnia koncern podjął 
decyzję o lokalizacji nowej 
fabryki silników dla Merce-
des Benz Manufacturing na 
terenie Dolnośląskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej 
w Jaworze. Inwestycja jest 
gigantyczna. Daimler AG 
planuje przeznaczyć 800 
mln euro. Powstanie 1,5 ty-
siąca nowych miejsc pracy.

Rzeczypospolita twier-
dzi, że Markus Schäfer, 
Członek Zarządu Mercedes

-Benz Cars, już w piątek po 
południu przekazał decyzję 
Daimler AG wicepremiero-
wi Mateuszowi Morawiec-
kiemu. Z ustaleń gazety 
wynikało, że 25 kwietnia 
Ministerstwo Rozwoju ofi-
cjalnie poinformuje o sukce-
sie. Tymczasem Marta Lau 
sugeruje, jakoby wszystko 
wciąż było płynne.

- Nic nie wiemy. Tego 
typu rozmowy toczy się na 
innym szczeblu, ponad nami 
- mówi Leszek Światkow-
ski, naczelnik wydziału pro-
mocji z Jawora. Jest jednak 
przekonany, że jego miasto 
dysponuje bodaj najlepszym 
terenem inwestycyjnym w 
Polsce. To uzbrojone we 
wszystkie media 460 hek-
tarów w granicach Jawora i 
gminy Męcinka, nieopodal 
autostrady A4 i drogi eks-
presoweją S3, obok linii ko-
lejowej.

Wiadomo na pewno, że 
poza Polską, o niemiecką 
inwestycję starały się rządy 
Węgier, Słowacji i Rumunii.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl
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Dla Czytelników 24Tygodnika mamy jedno dwuosobowe zaproszenie na „Misterium Buffo”. Chętni powinni do nas napisać na adres konkursy@24legnica.
pl. W mejlu zatytułowanym „Misterium Buffo” proszę podać swoje imię, nazwisko oraz adres telefonu kontaktowego. Zwycięzcę powiadomimy telefonicznie. 

Dario Fo, Lech Raczak i „Misterium Buffo”  
„Misterium Buffo” to sztan-
darowy i najgłośniejszy 
tekst w dorobku włoskiego 
laureata literackiego Nobla 
(1997). Wystawiany na ca-
łym świecie (5 tysięcy przed-
stawień!), ale nie w Polsce. 
Dyrektorzy polskich teatrów 
bali się zawartej w tekście 
krytyki religii uwikłanej we 
władzę, eksponującej bo-
gactwo i splendor. Spektakl 
Lecha Raczaka obejrzymy na 
legnickiej Scenie Gadzickie-
go w sobotę 7 maja o godz. 
19. Tylko jeden raz!

Na czym polega fenomen 
tekstu Dario Fo, który prze-
łożył i wyreżyserował Lech 
Raczak? To fragmenty Świętej 
Historii, opowiedziane w spo-
sób komiczny, nawiązujący do 
tradycji karnawału i błazena-
dy. - Nie można opowiadać o 
weselu w Kanie Galilejskiej w 
sposób smutny i zadęty. Nie kac 
jest istotą tej opowieści - mówi 
reżyser, który sztukę włoskiego 
noblisty (ale też aktora, reży-

sera i dramaturga) zrealizował 
sięgając po szczątkowe polskie 
tradycje ludycznych pochodów. 
Spektakl to kilka ewangelicz-
nych historii opowiedzianych w 
sposób lekki, luźny. Także po to, 
żeby się uśmiechnąć.

„W „Misterium Buffo” po-
waga miesza się z zabawą, a iro-
nia z poetyckością. Lech Raczak 
nie nicuje literatury, by rozma-
wiać z widzem o współczesnym 
świecie. To seria luźnych scen, 
w których bohaterowie plebej-
skiej trupy opowiadają po swo-
jemu historię, którą chrześcija-
nie znają z zapisów biblijnych. I 
jak to w teatrze plebejskim, nie 
robią tego na koturnach, tylko 
z przymrużeniem oka, z wy-
krzywioną gębą. Uczą i bawią, 
ale bez kaznodziejskiej dydak-
tyki    ”- zauważył recenzent 
Głosu Wielkopolskiego Stefan 
Drajewski, dodając przy tym, 
że „po wyborze kardynała Jor-
ge Mario Bergoglio na papieża 
Franciszka, ostrze sztuki nieco 
złagodniało”.

„Miałem pewne bardzo 
mocne przeżycie, związane 
z tym tekstem. W 1986 r., w 
czasach przymusowej emigra-

cji, wylądowaliśmy z Teatrem 
Ósmego Dnia w Kalabrii. Aku-
rat odbywała się tam procesja z 
wielką, ciężką figurą. Niosło ją 
trzydziestu mężczyzn, po ośmiu 
z każdej strony. W pewnej chwi-
li zatrzymali się, usiedli obok 
fontanny w centralnym miej-
scu miasta i zrobili sobie prze-
rwę. Palili papierosy, niektórzy 
poszli na wino. Odpoczywali. 
Pomyślałem sobie wtedy, że ten 
ich Bóg naprawdę lubi ludzi. I 
przypomniałem sobie naszego 
polskiego Boga, którego cią-
gle się przeprasza za wszystkie 
grzechy, błaga, prosi i na jego 
oczach cierpi. Kontrast między 
tamtą wesołą religią, a tutejszą 
cierpiętniczą zrobił na mnie 
duże wrażenie. Zastanawiałem 
się, czy mamy jakieś pochodne 
tej tradycji u nas? I doszedłem 
do wniosku że są, choć szcząt-
kowe: w pochodach, gdzieś na 
wsiach, gdzie ramię w ramię 
idą ze sobą diabeł i śmierć”    – 
wspomina Lech Raczak.

Legniczanie doskonale 
znają Lecha Raczaka, który w 
Teatrze Modrzejewskiej wy-
reżyserował już sześć spekta-
kli („Zona”, „Plac Wolności”, 

Dziady”, „Marat-Sade”, „Czasu 
terroru”, „Madonna, Księżyc 
i pies”), twórcę nagrodzonego 
w 2010 roku „Bombą sezonu” 
przyznawaną przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy. 
Pamiętają także wrzenie, które 
w grudniu 2014 roku sprowo-
kowała gościnna prezentacja 
jego „Spisku smoleńskiego”. 
W sobotę 7 maja o godz. 19.00 
na Scenie Gadzickiego obejrzą 
„Misterium Buffo” Daria Fo w 
jego reżyserii (polska prapre-
miera w sylwestrowy wieczór 
2014 roku odbyła się w Pozna-
niu). Bilet na jedyną legnicką 
prezentację przedstawienia 
kosztuje 35 zł.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Gazeta Teatralna

INFORMACJE	I	RE-
ZERWACJA:	76/72	22	505,	
bilety@teatr.legnica.pl.	Kasa	

jest	czynna	od	poniedziałku	do	
piątku	w	godz.	10.00	–	16.00	
w	Teatrze	Modrzejewskiej,	
Rynek	39,	oraz	na	godzinę	

przed	spektaklem	w	miejscu	
jego	grania.
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,42 zł 37 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

PRACA DLA OPIEKUNÓW
OSÓB STARSZYCH w Legnicy

Tel. 76 852 50 55

Obowiązki opiekuna obejmują wsparcie osoby starszej w codziennych 
czynnościach życiowych - prowadzeniu domu oraz załatwianiu spraw

Firma Gwarant – Tomczyk sp.j

ul. Libana 12
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Ministerstwo Obro-
ny Narodowej otrzymało w 
tym roku 34 zgłoszenia od 
osób, które czują się ofiara-
mi eksperymentów z bronią 
elektromagnetyczną. Taktuje 

je z powagą. Równie poważ-
nie odpowiedziało posłowi 
Robertowi Kropiwnickiemu 
(PO) na jego interpelację w tej 
sprawie. Legnicki parlamenta-
rzysta złożył ją po tym, jak szef 
MON-Antoni Macierewicz w 
połowie marca publicznie za-
sugerował, że takie ataki mogą 
być przeprowadzane na na-
szym terenie.

MON zastrzega, że wykaz 
symptomów, przedłożony po-
słowi, jest niekompletny."W 
przesłanej korespondencji nie 
wszystkie sygnały zawierały 
opis objawów spowodowanych 
użyciem tej broni. Trudno jest 
dokonać uogólnień, bowiem 
opisywane objawy są indywi-
dulane dla konkretnej osoby" 
- odpowiada sekretarz stanu 
Bartosz Kownacki. "Pragnę 

zapewnić, że Ministerstwo 
Obrony Narodowej dąży do 
zapewnienia bezpieczeństwa 
Polakom i wszelkie uwagi opi-
nii publicznej są traktowane 
bardzo poważnie. Prowadzone 
są analizy środowiska bezpie-
czeństwa, a tylko po rzetelnym 
sprawdzeniu i przeanalizo-
waniu problemu możliwe jest 
zajęcia stanowiska. Aktualnie 
resort obrony narodowej nie 
posiada informacji na temat 
użycia broni elektromagne-
tycznej przeciwko obywate-
lom Polski. Nie są także znane 
przypadki nielegalnych badań 
nad tą bronią przeprowadza-
nych na ludziach na terenie 
kraju, w tym w okolicy Legni-
cy."

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Osoby, które Ministerstwo 
Obrony Narodowej traktu-
je jako ewentualne ofiary 
eksperymentów z bronią 
elektromagnetyczną, skar-
żyły się na: zaburzenie snu, 
„słyszenie głosów”, nie-
właściwe funkcjonowanie 
różnych organów (jelit, płuc, 
serca), odczucia niepoko-
ju, negatywnych emocji lub 
duszności, niekontrolowane 
skurcze i drgania mięśni, 
alergie, nakłanianie do po-
pełniania samobójstw, itp.

Broń elektromagnetyczna 
elektryzuje MON
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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

PRACUJ JAKO
OPIEKUN/KA SENIORÓW
NIEMCY   ANGLIA

506289100
509892301

promedica24.com.pl

ul. Bilsego 5
Legnica 

Organizujemy kurs 
języka niemieckiego 
od podstaw!

SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

L e g n i c a  -  L u b i n

609 199 520

Niemiecka uczelni Alanus 
Hochschule für Kuns und Ge-
sellschaft została partnerem 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy w ramach programu 
Erasmus+.
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Legniccy studenci 
pojadą do Niemiec

W okresie trwania progra-
mu, czyli do roku 2021 z oferty 
kształcenia będzie mogło sko-
rzystać co semestr 8 studentów 
oraz po 4 nauczycieli akade-
mickich i pracowników nie 
będących nauczycielami aka-
demickimi zarówno ze stro-
ny polskiej jak i niemieckiej. 
Wymiana będzie możliwa w 
ramach kierunków Pedagogi-
ka, Ekonomia i Administracja.

Uczelnia jest nowocze-
snym uniwersytetem, zajmu-
jącym się między innymi edu-
kacją artystyczną, biznesową 

oraz badaniami naukowymi. 
Uczelnia kształci zarówno na 
studiach licencjackich jak i 
magisterskich a od 2010 roku 
również posiada uprawnienia 
do nadawania stopni nauko-
wych doktora.

Program nauczania obej-
muje kursy z zakresu filozofii, 
estetyki, historii sztuki, litera-
tury, pedagogiki, psychologii 
i nauk społecznych takich jak 
administracja, zarządzanie czy 
ekonomia.

Źródło: PWSZ  
im. Witelona w Legnicy
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