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Lider KOD-u w sądzie
Legnicka Policja postawiła Jackowi Głombowi zarzut 
zorganizowania nielegalnej demonstracji w dniu 1 
kwietnia 2016 roku i skierowała sprawę do sądu. 
Sprawa pachnie absurdem, bo żadnej demonstracji 
nie było.                          »2
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Legnica nie dla tirów
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy już zamówił ponad 
trzydzieści tablic o objazdach. Staną na rogatkach, 
zakazując tranzytowym ciężarówkom o wadze ponad 
12 ton wjazdu do Legnicy. W ten sposób ZDM próbu-
je odkorkować ulice w mieście.                       »4



Komitet Obrony Demo-
kracji planował zorganizo-
wanie w Legnicy pikiety, ale 
nie dostał na nią zgody urzę-
du miasta. W związku z tym 
Jacek Głomb odwołał zgro-
madzenie. Z kilkoma przy-
jaciółmi z KOD-u przyszedł 
pod Galerię Piastów. Roz-
proszeni, pojedynczo lub w 
parach, krążyli wzdłuż ca-
łej ulicy Najświętszej Marii 
Panny rozdając przechod-
niom ulotki z zaproszeniem 
na demonstrację w obronie 
demokracji, która dwa dni 
później miała się odbyć we 
Wrocławiu.

Kodziarze mieli znaczki 
i flagi, po których policjanci 
rozpoznawali ich w tłumie, 
legitymowali i spisywali. 
Przez pół roku w Komendzie 
Miejskiej Policji w Legnicy 
toczyło się polityczne do-
chodzenie, w którym zbie-
rano dowody na lokalnego 
lidera KOD-u. Okazuje się, 
że sprawa będzie miała ciąg 
dalszy - w sądzie.

Zgodnie z przepisem 
art. 52 kodeksu wykroczeń, 
kto zwołuje zgromadzenie 
bez wymaganego zawiado-
mienia albo przewodniczy 

takiemu zgromadzeniu lub 
zgromadzeniu zakazanemu 
podlega karze aresztu do 14 
dni, karze ograniczenia wol-
ności albo karze grzywny. 
Podżeganie i pomocnictwo 
są karalne.

Jacek Głomb:- Komen-
tując informację o postawie-
niu mi zarzutu posłużę się 
parafrazą świetnego tekstu 
Grzegorza Żurawińskiego, 
pomieszczonym na face-
booku: „Ktoś musiał zrobić 

doniesienie na Józefa K., bo 
mimo że nic złego nie po-
pełnił, został pewnego ran-
ka po prostu aresztowany”. 
Tak zaczyna się  napisany 
sto lat temu surrealistyczny 
„Proces” Franza Kafki. Co 
prawda, nie zostałem aresz-
towany, jednak będzie miał 
proces. Fakt, że demonstra-
cji 1 kwietnia   w Legnicy nie 
było, nie ma w tym przypad-
ku znaczenia. Miała być, ale 
dzień wcześniej. Nie było, 

bo legnicki urząd nie wydał 
na nią zgody. Była kilka dni 
później, ale we Wrocławiu. 
1 kwietnia rozdawaliśmy na 
deptaku w Legnicy ulotki, 
by zaprosić na nią napotka-
nych przechodniów, tak jak 
czynią to codziennie różni 
akwizytorzy. Policja „dobrej 
zmiany” wyłowiła i spisa-
ła sprawców zbrodni. Co 
prawda odłowiła każdego 
z osobna, ale skutecznie. 
Czyny spisano. Musze sobie 

wziąć do serca podpowiedzi 
Nadzorcy z „Procesu” Kaf-
ki: „Radzę panu mniej zaj-
mować się nami i tym, co się 
z panem stanie, natomiast 
więcej myśleć o sobie. I le-
piej nie robić tyle hałasu z tą 
pańską niewinnością, bo to 
psuje niezłe wrażenie, jakie 
pan na ogół sprawia".

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Obecnie z prawa wjazdu 
na cmentarz korzystają tak-
że samochody osób niepeł-
nosprawnych. Z obserwacji 
wynika, że ów przywilej był 
nadużywany. Uprzywilejowa-
ne auta wjeżdżały za bramę 
nie tylko po to, żeby podwieźć 
osoby mające problem z po-
ruszaniem się. Niszczyły na-
wierzchnię alejek, trąbiły na 

poruszających się nimi ludzi. 
Zdaniem prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego tak dalej być 
nie może.

Jeśli w poniedziałek rad-
ni poprą prezydencki projekt, 
uchwała wejdzie w życie z dru-
gim tygodniem listopada.

- Dla osób starszych zor-
ganizujemy w okresie Wszyst-
kich Świętych możliwość pod-
wiezienia pod grób meleksem 
- zapowiada Tadeusz Krza-
kowski. Na co dzień legnicza-
nie będą musieli sobie radzić 
tak, jak radzą sobie mieszkań-
cy innych miast, gdzie zakaz 
wjazdu samochodem osobo-
wym na cmentarz od lat jest 
oczywistością.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Bergamuty 
to Legnica

MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Na wyspach Bergamu-
tach, podobno jest kot w 
butach. W Legnicy kota w 
butach dotąd nie widziano, 
zdarzają się za to nie mniej 
dziwne historie.

Oto Komenda Miejska 
Policji w Legnicy postawiła 
przed sądem organizatora 
zgromadzenia, którego nie 
było. A Prokuratura Okrę-
gowa w Legnicy prowadzi 
śledztwo w sprawie sutenera 
prostytutki, która nie miała 
sutenera. 

Oba kwiatki wykiełko-
wały na podłożu politycz-
nego konfliktu pomiędzy 
siłami „dobrej zmiany” i 
postplatformianej opozycji. 
Wzrosły jako wypadkowa 
oczekiwań PIS-owskiej wła-
dzy, miczurinowskich ambi-
cji lokalnego aparatu ściga-
nia i kompletnego zatarcia 
granic pomiędzy powagą a 
śmiesznością. Podejrzewam, 
że długo będą rozsiewać do-
okoła swą woń, określaną już 
przez niektórych jako opary 
absurdu. Idę o zakład, że 
wbrew intencjom legnickich 
śledczych, ani jedna, ani 
druga sprawa nie przysłuży 
się dobrze wizerunkowi PiS
-u. O autorytecie instytucji 
państwa nie wspomniając.

Komu jak komu, ale Jac-
kowi Głombowi takie cuda 
mogły już spowszednieć, bo 
to jego Sąd Rejonowy w Le-
gnicy próbował w ubiegłym 
roku ukarać za nieuprząt-
nięcie plakatu wyborczego, 
który ktoś uprzątnął (przy 
czym jedynym dowodem, 
że plakat w ogóle istniał, 
była notatka służbowa spo-
rządzona przez miejskiego 
strażnika, który go widział).

Tego rodzaju sytuacje 
kojarzą mi się z czasami PR-
L-u, gdy władza miała wła-
dzę i nie wahała się jej użyć, 
nawet jeśli przez takie dzia-
łania popadała w śmiesz-
ność. Fantastycznie pokazu-
ją to filmy Stanisława Barei, 
z tymi wszystkimi partyjny-
mi kacerzykami, obdarzony-
mi chwilowym majestatem 
kierownikami szatni („Nie 
mamy pańskiego płaszcza i 
co pan nam zrobi?”) i sprzą-
taczkami z jadłodajni („No i 
co tak grzebie? Jeszcze talerz 
przekręci! Do widzenia!”). 
Jako skromny legnicki felie-
tonista, żadna czwarta wła-
dza, chciałem przypomnieć 
policji i prokuraturze, że 
obiecano nam dobrą zmianę. 
Bergamuty albo PRL bis to 
chyba nie ten kierunek.  

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Samochody rozjeżdżają cmentarz

Legnicka Policja postawiła 
Jackowi Głombowi zarzut 
zorganizowania nielegalnej 
demonstracji w dniu 1 kwiet-
nia 2016 roku i skierowała 
sprawę do sądu. Sprawa 
pachnie absurdem, bo żad-
nej demonstracji nie było.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski uważa, że trzeba się 
przeciwstawić rozjeżdżaniu 
cmentarnych alejek przez 
samochody osobowe. Na po-
niedziałkową sesję skiero-
wał projekt uchwały, zgodnie 
z którą wjazd za bramę będą 
miały tylko pojazdy obsługi, 
auta zakładów pogrzebo-
wych i firm kamieniarskich.

Lider KOD-u wylądował w sądzie
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Od czasu wprowadze-
nia zwężenia na podlegnic-
kim odcinku autostrady (w 
związku z budową wiaduk-
tów dla drogi ekspresowej 

s3) korki stały się utrapie-
niem legnickich kierowców. 
Uciekające z zapchanej A4 
tiry powodują tłok na klu-
czowych dla miasta arte-
riach, takich jak ul. II Armii 
Wojska Polskiego, Wro-
cławska, Złotoryjska.

Prezydent Tadeusz 
Krzakowski chce skorzystać 
z możliwości, jakie ustawo-
dawca dał władzom miast 
na prawach powiatu: zamie-
rza zakazać 12-tonowym 
(i większym) ciężarówkom 

tranzytu przez Legnicę.
- Będą musiały szukać 

objazdów poza miastem - 
mówi Andrzej Szymkowiak, 
dyrektor Zarządu Dróg 
Miejskich w Legnicy.

Nie wiadomo, kiedy do-
kładnie zmiana zacznie obo-
wiązywać. Są już projekty 
tablic z objazdami. ZDM 
oczekuje na dostawę ozna-
kowania.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Legnica nie dla tirów

Zarząd Dróg Miejskich w 
Legnicy już zamówił ponad 
trzydzieści tablic o objaz-
dach. Staną na rogatkach, 
zakazując tranzytowym cię-
żarówkom o wadze ponad 
12 ton wjazdu do Legnicy. 
W ten sposób ZDM próbuje 
odkorkować ulice w mieście.

11 projektów na kwotę 2,2 
mln zł będzie realizowa-
nych w przyszłym roku w 
ramach Legnickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego.
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Wyniki głosowania LBO

W głosowaniu nad LBO 
oddano 8802 głosy.W Obsza-
rze nr 1 (Północnym) legni-
czanie zagłosowali za budową 
miejsc postojowych oraz prze-
budową chodnika dla osiedla 
bloków przy ulicy Bydgoskiej 
nr 24, 26, 28. Na Piekarach po-
wstaną bezpieczny i nowocze-
sny plac zabaw dla małych dzie-
ci przy SP nr 16 oraz kompleks 
sportowo - rekreacyjny przy ul. 
Staffa 6. Na osiedlu Kopernik 

największe poparcie zdobył 
pomysł  przebudowy chodni-
ka od ul. Wrocławskiej wzdłuż 
ul. Gwiezdnej 1-27 do ul. 
Gwiezdnej 35 wraz z dojściami. 
Zakaczawie zdecydowało się 
na siłownię pod chmurką oraz 
drogę dojazdową i doświetlenie 
podwórka w kwartale ulic Da-
szyńskiego, Kartuska, Kazimie-
rza Wielkiego i Czarnieckiego. 
Siłownia zewnętrzna powstanie 
na terenie zielonym przy Szkole 
Podstawowej Nr 19 w Legnicy 
(Rejon ul. Rzeczypospolitej). 
Na Starym Mieście wygrała 
przebudowa chodnika przy ul. 
Paderewskiego 1-11. Na Tar-

ninowie miasto zbuduje  linowy 
parku dla dzieci przy ul. Oświę-
cimskiej. Dzielnica Fabrycz-
na postawiła na  przebudowę 
chodników na osiedlu Zosinek, 
w okolicy ulicy Torowej i Bato-
rego. Listę dopełnia kompleks 
sportowo-rekreacyjny przy ul. 
Artyleryjskiej i Piechoty oraz 
pomysł na zagospodarowanie 
terenu wokół placu zabaw przy 
ul. Wielogórskiej 68-74 (alejki, 
pergola, murki, bulodrom, niska 
i wysoka zieleń).

Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski

redakcja@24legnica.pl
FOT. Urząd Miasta w Legnicy
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– Tym razem w dyktan-
dzie mogą wziąć udział wszy-
scy miłośnicy poprawnej pol-
szczyzny, nie tylko ci, którzy 
mieszkają w Złotoryi, uczą 
się w niej czy pracują. To te-
goroczna nowość regulamino-
wa – tłumaczy Renata Fuchs, 
obok Anny Markiewicz jedna 
z pomysłodawczyń i organi-
zatorek Złotego Dyktanda, 
które swoją premierę miało 
5 lat temu, w jubileuszowym 
dla Złotoryi roku 2011. Jedy-
nymi osobami wyłączonymi z 
uczestnictwa pozostają, tak jak 
do tej pory, nauczyciele języka 
polskiego.

Konkurs zaplanowany jest 
na sobotę 5 listopada w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Złotoryi, 
która od samego początku im-
prezy gości jej uczestników. O 
godz. 9 rozpoczną go ucznio-
wie, którzy będą pisali w czte-
rech kategoriach wiekowych, 
począwszy od klasy trzeciej 
podstawówek po szkołę śred-

nią. Dwie godziny później 
do rywalizacji o tytuł mistrza 
ortografii staną dorośli. Jeśli 
w dyktandzie wezmą udział 
przynajmniej dwie osoby z 
jednej rodziny (np. dzieci z 
rodzicami, wnuki z dziadka-
mi czy kuzyni), będą klasyfi-
kowane również w kategorii 
rodzinnej.

Każda z dotychczasowych 
edycji konkursu miała inny 
temat przewodni. Tym razem 
teksty dyktand będą nawią-
zywały do kulinariów. – Nie 
znamy ich jeszcze, ale mamy 
nadzieję, że to będzie odkry-
wanie tajemnic ortografii ku-
linarnej. Zapewne pojawią się 
nazwy potraw, warzyw i owo-
ców czy czynności związanych 
z gotowaniem – dodaje Renata 
Fuchs. Jak co roku w tekstach 
nie zabraknie również zło-
toryjskich ortogramów, któ-
re konsultował sam prof. Jan 
Miodek i które promują pra-
widłową pisownię podstawo-
wych nazw własnych związa-
nych ze Złotoryją.

Aktualnie opracowywane 
są teksty konkursowe. Będą 
zróżnicowane pod względem 
trudności, w zależności od 
kategorii wiekowej. Pisze je 
Halina Bamburowicz, emery-
towana złotoryjska polonistka, 
wieloletnia nauczycielka i wi-

cedyrektorka w Szkole Podsta-
wowej nr 1.

–  Nasze dyktando to 
przede wszystkim dobra za-
bawa, nie stawiamy ocen nie-
dostatecznych. Dla niektórych 
dorosłych uczestników może 
być to wspaniała podróż w 
czasie, bo przecież jeszcze 
nie tak dawno zasiadali w 
szkolnych ławkach „jedynki” 
jako uczniowie. Zapraszamy 
wszystkich do ortograficznej 
rywalizacji, a ci, którzy się już 
zdecydowali na udział, niech 
przyprowadzą ze sobą znajo-
mych – zachęca Renata Fuchs.

Laureatów – mistrzów 
Złotego Dyktanda – pozna-
my 2 tygodnie po konkursie, 
podczas uroczystej gali, która 
odbędzie się 19 listopada w 
ośrodku kultury. Zwycięzcy 
otrzymają w nagrodę Złote 
Pióra.

W ubiegłorocznym, V 
Złotym Dyktandzie wzięło 
udział ponad 170 miłośników 
poprawnej polszczyzny.

Źródło: Urząd Miasta  
w Złotoryi

FOT. URZĄD MIASTA  
W ZŁOTORYI
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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
1,74 zł 35 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

NIEMCY • HOLANDIA • BELGIA • LUKSEMBURG
tel. 48 668 358962, 48 76 745 83 33, 48 604 984 433

LICENCJONOWANE PRZEWOZY OSÓB Z ADRESU POD ADRES
WYJAZDY OKOLICZNOŚCIOWE

www.osobus.pl e-mail: osobus@o2.pl
co 7 przejazd 1 euro

WYNAJEM BUSA Z KIEROWCĄ

WYJAZDY Z POLSKI:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA

POWROTY DO POLSKI:
WTOREK, CZWARTEK, NIEDZIELA
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Zapraszamy na Złote Dyktando
Tradycyjnie na początku 
listopada w Złotoryi odbę-
dzie się Złote Dyktando. 
To będzie już szósta edycja 
ortograficznego konkursu. 
Po raz pierwszy jednak 
będzie on miał całkowicie 
otwartą formułę.
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POR ADNIA  
PODSTAWOWEJ OPIEKI  
ZDROWOTNEJ 
•	POR ADNIA POZ DLA  

DOROSŁYCH
•	POR ADNIA POZ DLA 

DZIECI

POR ADNIE  
SPECJALIST YCZNE
•	ALERGOLOGICZNA
•	OTOLARYNGOLOGICZ-

NA
•	OKULISTYCZNA
•	GINEKOLOGICZNO

-POŁOŻNICZA
•	DERMATOLOGICZNA
•	ORTOPEDYCZNA
•	UROLOGICZNA
•	NEUROLOGICZNA
•	DIETETYCZNA
•	DIABETOLOGICZNA
•	PSYCHIATRYCZNA
•	KARDIOLOGICZNA
•	CHIRURGII OGÓLNEJ
•	CHIRURGII ONKOLO-

GICZNEJ

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

REHABILITACJA
•	KINESIOTAPING
•	KINEZYTER APIA
•	FIZYKOTER APIA
•	DRENAŻ LIMFATYCZ-

N Y
•	MASAŻ

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

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

DIAGNOST YK A
•	BADANIA  

LABOR ATORYJNE
•	RTG W PEŁN YM  

ZAKRESIE
•	USG TARCZYCY,  

śLINIANEK, PIERSI, 
JAMY BRZUSZNEJ, 
JĄDER

•	USG GINEKOLOGICZ-
NE, POŁOŻNICZE, 
GRUCZOŁU KROKO-
WEGO

•	USG UKŁADU TęT-
NICZEGO I ŻYLNEGO 
KOńCZYN DOLN YCH

•	USG AORT Y BRZUSZ-
NEJ, TęTNIC BIODRO-
W YCH I DOGŁOWO-
W YCH

•	TEST Y  
ALERGOLOGICZNE

•	EKG SPOCZYNKOWE, 
PRÓBA W YSIŁKOWA

•	HOLTER RR
•	KOMPUTEROWE  

BADANIE WZROKU  
I POLA WIDZENIA

•	SPIROMETRIA, AU-
DIOMETRIA, CYTOLO-
GIA, KOLPOSKOPIA

•	T YMPANOMETRIA

POR ADNIA MEDYCYN Y 
PR ACY 
Przeprowadza badania 
profilaktyczne pracowników: 
wstępne, okresowe i kontrolne
ZAKRES W YKON YWA-
N YCH BADAń PROFI-
LAKTYCZN YCH:
•	badania kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnie-
nia do kierowania pojaz-
dami

•	badania dla osób posiada-
jących lub ubiegających się o 
pozwolenie na broń

•	badania do celów sanitar-
no-epidemiologicznych i 
aktualizacja książeczek 
zdrowia 

•	konsultacje lekarzy medycyny 
pracy

•	badania uczniów szkół po-
nadpodstawowych, studen-
tów i doktorantów

•	badania pracowników nara-
żonych na promieniowanie 
jonizujące 

•	konsultacje lekarzy spe-
cjalistów (m.in. okulisty, 
neurologa, laryngologa, 
dermatologa)

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

•	udział lekarzy medycyny 
pracy w posiedzeniach za-
kładowych komisji BHP

•	przegląd stanowisk pracy 
przez lekarza i pielęgniarkę

•	szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej

PR ACOWNIA  
PSYCHOLOGICZNA
wykonuje badania psycholo-
giczne m.in. dla: 
•	kierowców i osób ubiegają-

cych się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami

•	kandydatów na instrukto-
rów i egzaminatorów nauki 
jazdy 

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

•	osób ubiegających się lub 
posiadających pozwolenie 
na broń

•	operatorów wózków wi-
dłowych i transportowych, 
maszyn i urządzeń 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 sta-
nowiskach 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

Centrum Medyczne w Legnicy
Profilaktyka udaru mózgu

Udar mózgu jest najczęst-
szą przyczyną niesprawności i 
trzecią co do częstości przy-
czyną zgonów. Dlatego ważne 
jest zapobieganie udarom, za-
równo pierwszorazowym, jak 
i wtórnym, czyli po przeby-
tym wcześniej udarze mózgu.

Do czynników ryzyka 
udaru zaliczamy czynniki nie-
modyfikowalne, m.in. wiek 
i płeć męską, oraz  modyfi-
kowalne, czyli takie, na które 
możemy mieć wpływ.

Ciśnienie skurczowe 
większe niż 140mmHg i 
rozkurczowe większe niż 
95mmHg są niezależnymi 
czynnikami ryzyka udaru mó-
zgu. Znaczenie prognostyczne 
dla ryzyka udaru mózgu ma 
nie tylko średnie, skurczowe 
lub rozkurczowe ciśnienie 
tętnicze, ale też zmienność 
(wahania) tego ciśnienia oraz 

maksymalne wartości ciśnie-
nia skurczowego. Liczne ba-
dania kliniczne wykazały, że 
leczenie nadciśnienia tętni-
czego zmniejsza ryzyko wy-
stąpienia udaru mózgu o 38%.

Wysoki poziom choleste-
rolu, frakcji LDL, trójglicery-
dów i niskie stężenie frakcji 
HDL cholesterolu jest pod-
stawowym czynnikiem roz-
woju miażdżycy naczyń oraz  
czynnikiem ryzyka choroby 
niedokrwiennej serca i udaru 
mózgu. Zalecana jest terapia 
obniżająca poziom choleste-
rolu.

Zwiększone ryzyko uda-
ru mózgu z powodu większej 
podatności na powstawa-
nie zmian miażdżycowych  
i współistnienie innych obcią-
żeń, np. zaburzeń gospodarki 
lipidowej czy nadciśnienia 
tętniczego, mają chorzy z 
cukrzycą. Dlatego wszyscy 
chorzy na cukrzycę wymaga-
ją starannej kontroli poziomu 
glikemii, stężenia lipidów, ci-
śnienia tętniczego.

Istotny wpływ na wystę-
powanie chorób sercowo-na-
czyniowych, w tym udaru mó-
zgu, ma styl życia. Regularny 
wysiłek fizyczny, prawidłowa 
dieta i utrzymanie należnej 
masy ciała, ograniczenie spo-
życia alkoholu oraz zaprzesta-
nie palenia tytoniu stanowią 

niezwykle istotny element 
profilaktyki. Rozpoznanie ze-
społu metabolicznego (stwier-
dzenie 3 z następujących 5 
składowych: zwiększony ob-
wód pasa powyżej 102 cm u 
mężczyzn i 88 cm u kobiet, 
zwiększone stężenie trójgli-
cerydów powyżej 150mg/
dl, obniżone stężenie chole-
sterolu HDL poniżej 40mg/
dl u kobiet i poniżej 50mg/
dl u mężczyzn, podwyższo-
ne ciśnienie krwi powyżej 
130/85mmHg oraz glikemia 
na czczo powyżej 100mg/dl) 
oznacza konieczność zmiany 
stylu życia. Zmiana diety, re-
dukcja masy ciała, wysiłek fi-
zyczny dają szansę uniknięcia  
ryzyka udaru mózgu.

Zapraszamy do poradni 
neurologicznej Centrum Me-
dycznego w Legnicy, przy ul. 
Libana 7, budynek B, szcze-
gólnie w przypadkach, gdy 
wystąpią zaburzenia mowy, 
czucia i siły kończyny, prze-
mijające zaburzenia widzenia, 
asymetria twarzy, zawroty 
głowy, utrata przytomności 
bądź drgawki, ból kręgosłu-
pa lub promieniujący wzdłuż 
kończyny. 

Rejestracja osobista lub  
tel. 76 7439865

lek. med. Marta  
Trapszo-Myga

specjalista neurologii

Centrum Medyczne w Legnicy, ulica Libana 7

Udar mózgu jest zespołem 
nagle występujących ob-
jawów ogniskowego lub 
uogólnionego uszkodzenia 
mózgu na skutek przyczyny 
naczyniowej, utrzymują-
cych się powyżej 24 go-
dzin. Objawiać się może 
osłabieniem siły kończyn 
(najczęściej jednostron-
nym), zaburzeniami czucia, 
mowy i równowagi, asyme-
trią twarzy, zaburzeniami 
przytomności.
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Owsiak na ławie oskarżonych
Bloger Matka Kurka próbuje 
odkuć się za wszystkie do-
tychczasowe porażki. Przed 
Sądem Rejonowym w Zło-
toryi domaga się ukarania 
Jerzego Owsiaka grzywną 
w wysokości 10 tys. zł i sło-
ną (50 tys. zł) nawiązką dla 
siebie. Twierdzi, że szef 
Fundacji WOŚP znieważył 
go i zniesławił nazywając 
nierobem. 

Piotr Wielgucki (bloger 
Matka Kurka) skierował prze-
ciwko Jerzemu Owsiakowi pry-
watny akt oskarżenia za słowa 
użyte w wideoblogu zamiesz-
czonym w 2014 roku na portalu 
Kreciola.tv. Sporne nagranie 
zawierało dywagacje, kto z nich 
dwóch bardziej pasuje do wy-
myślonego przez Wielguckie-
go określenia “romski macho”: 
harujący po kilkanaście godzin 
na dobę szef potężnej fundacji 
czy bloger, który siedzi w domu, 
gdy żona wychodzi do pracy. W 
tym kontekście pod adresem 
Matki Kurki padły słowa “nie-
rób” i “mur”, przez które Jerzy 
Owsiak trafił na ławę oskarżo-
nych. Piotr Wielgucki uważa, 
że znieważają go i zniesławiają 
oraz narażają na utratę publicz-
nego zaufania, niezbędnego do 

działalności publicystycznej. 
Sąd Rejonowy w Złotoryi raz 
już orzekał w tej sprawie i nie 
dopatrzył się w wypowiedzi 
Owsiaka złamania prawa. Po 
apelacji blogera, Sąd Okręgowy 
w Legnicy anulował ustalenia w 
tym zakresie i nakazał pierwszej 
instancji raz jeszcze przeanali-
zować zarzuty.

Sędzia Kazimierz Leżak z 
Sądu Rejonowego w Złotoryi 
uwinął się z tym w dwie go-
dziny. Przesłuchał wezwanego 
w charakterze oskarżonego 
Jerzego Owsiaka oraz Piotra 
Wielguckiego jako świadka, 
rozpatrzył wnioski dowodowe 
i zamknął przewód sądowy. 
Ogłoszenie wyroku nastąpi 26 
października.

Jerzy Owsiak pojawił się na 
rozprawie, złożył wyjaśnienia, 
skorzystał z przysługującego 
mu prawa do odmowy odpo-
wiedzi na pytania i za przy-
zwoleniem sądu opuścił salę nie 
czekając na dalszy ciąg procesu. 

W swych wyjaśnieniach Je-
rzy Owsiak nie przyznał się do 
winy. Powtórzył, że nie miał za-
miaru Wielguckiego zniesławić 
ani znieważyć. W jego odczuciu 
słowo “nierób” funkcjonuje w 
polszczyźnie literackiej, jest po-
wszechnie używane na określe-

nie osoby, która nie pracuje.
- W ostatnich 3 latach 

miałem kilkanaście razy okazję 
spotkać się z panem Wielguc-
kim w salach sądowych – mó-
wił Owsiak. – Podczas rozpraw 
była mowa o statusie tego pana. 
Padały pytania, czy pracuje i 
czy w razie przegranej będzie 
miał środki na zadośćuczynie-
nie. Zawsze podkreślał, że jest 
bezrobotny, nie pracuje i jeśli 
będzie musiał zaspokoić rosz-
czenia, to zbankrutuje. Mówiła 
to także jego żona, podczas pro-
cesu w Legnicy. Miałem to na 
uwadze, kiedy przegrał ostatnią 
sprawę i musiał zapłacić 20 tys. 
zł zadośćuczynienia na moją 
korzyść. Napisałem wówczas 
do małżonki pana Wielguc-
kiego, że jestem w stanie im te 
pieniądze zwrócić. Bloger od-
powiedział (cytuję): “Jak mnie 
pocałujesz w dupę”. Wcześniej 
wykonując wyrok sądu pisał 
“Masz i pierdol się”.

Jerzy Owsiak mówił, że jest 
notorycznie nękany przez Mat-
kę Kurkę różnymi oskarżenia-
mi. – Mimo to na sali sądowej 
to ja byłem tą osobą, która wy-
chodzi naprzeciw. I to ja powie-
działem słowo “Przepraszam”, 
myśląc, że to go uspokoi. Wyro-
ki sądowe potwierdzają, że blo-

ger pisał nieprawdę , a dzisiaj to 
ja jestem tutaj jako oskarżony w 
sprawie słowa “nierób”, “mur”.

W sądzie Wielgucki prze-
konywał, że jest ofiarą Owsiaka. 
Zgnojonym przez niego czło-
wiekiem. – Zostałem uznany za 
przestępcę za słowa “król żebra-
ków” – mówił (w rzeczywistości 
także za słowa “król łgarzy” oraz 
“hiena cmentarna”, a w później-
szym czasie także za kłamstwa 
o locie Owsiaka do Nowego 
Jorku i naruszenie dóbr osobi-

stych wolontariusza WOŚP) 
Bloger twierdzi, że wymiar 
sprawiedliwości traktował do-
tąd szefa WOŚP jak świętą 
krowę. Wysokość jego roszczeń 
(10 tys. zł grzywny + 50 tys. zł 
nawiązki) nie jest przypadko-
wa: – Ta suma wynika z tego, 
co moim budżetem rodzinnym 
do tej pory zrobił Jerzy Owsiak. 
Chodzi mniej więcej o kwoty 
na tym poziomie – precyzował 
podczas mowy końcowej Mat-
ka Kurka.

Kilka minut wcześniej 
przekonywał: – Przyszedłem do 
sądu nie z zemsty, ale w obro-
nie. Ten etap – odreagowanie 
– mam już za sobą. Bronię się 
przed unicestwieniem ekono-
micznym mojej rodziny, wyklu-
czeniem mnie z debaty publicz-
nej i życia publicznego.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Legnica tańczy dla Olega
W najbliższą niedzielę, 23 
października, o godzinie 
15:00 odbędzie się Chary-
tatywny Maraton Zumby i 
Tańca ku wsparciu małego 
lokalnego bohatera, Olega. 
Wydarzenie będzie miało 
miejsce w nowej artystycz-
nej przestrzeni Legnicy, w 
Akademii Avatara, na ulicy 
Św. Piotra 14 (wejście od 
Kina Piast). 

Oluś Podraza to radosny 
dwulatek, który urodził się z 
szeregiem wad genetycznych 
i codziennie zuchowato wal-
czy o swoją sprawność pod-
czas długich sesji rehabilita-
cyjnych. Mimo opóźnionego 
rozwoju psychofizycznego 
lekarze dają mu szansę na 
dogonienie rówieśników – 
potrzebne są jednak regu-
larne, żmudne i kosztowne 
ćwiczenia ze specjalistami 
(fizjoterapia, spotkania z psy-
chologiem i logopedą).

Oleg jest podopiecznym 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”.

W atrakcje wydarzenia 
wplotą się pokazy akrobaty-
ki powietrznej, lekcja tańca 
irlandzkiego, pyszne słod-
kości od lokalnych pasjo-
natów kuchni (restauracja 
Grzymalinka) oraz ulubieni 

instruktorzy Zumby z Le-
gnicy i okolic! Nie zabraknie 
również zachęcających licy-
tacji, a spośród uczestników 
zostaną rozlosowane fan-
tastyczne nagrody. Między 
innymi do zdobycia będzie 
podwójna wejściówka do 
Parku Trampolin Go-Jump 

we Wrocławiu, podarowana 
przez trenerów akrobatyki 
Akademii Avatara, z Everest 
Art Agency.

W akcję włącza się wie-
lu lokalnych usługodawców 
ofiarując na aukcje masaże, 
zabiegi kosmetyczne, trenin-
gi personalne, a ich liczba 

ciągle rośnie!
Prowadzącym imprezę 

będzie Jerzy Delwo z zespo-
łu Photony oraz Centrum 
Uśmiechu - Fruktaki Show. 
Na scenie, z energią rozma-
itych charakterów i dynami-
ki wkroczą z choreografiami 
Zumby instruktorzy: Adam 

Kobel (Legnica), Agniesz-
ka Szuber-Jamka ( Jawor), 
Klaudia Jóźwiak (Legnica), 
Dorota Zielińska (Legnica), 
Lena Szczepaniak (Legnica) 
i Paula Dąbrowska (Legnica/
Wrocław).

Tańczyć można na wiele 
sposobów, lecz czasem naj-

ważniejszą rolę przyjmuje 
jego cel. Tym razem spo-
tkajmy się na parkiecie dla 
Olusia Podrazy we wspólnej 
akcji wsparcia jego i jego ro-
dziny!

Olga Pirecka, Teatr Avatar
RYC. TEATR AVATAR

Jawor wygrał Mercedesa
Premier Beata Szydło, wice-
premier Mateusz Morawiec-
ki i prezes Mercedes-Benz 
Cars Markus Schaefer ofi-
cjalnie poinformowali przed 
chwilą o podpisaniu umowy 
w sprawie budowy fabryki 
silników w Jaworze. Da-
imler AG zainwestuje w swój 
zakład ok. 500 mln euro i 
stworzy 500 miejsc pracy. - 
W przyszłym roku fabryka za-
inicjuje produkcję - obiecuje 
prezes Schaefer.

Według Markusa Scha-
efera każde miejsce pracy w 
jaworskim zakładzie wygene-
ruje 6 w jego otoczeniu (czyli 
w sumie 3 tysiące). Według 
wicepremiera Mateusza Mo-
rawieckiego będzie jeszcze le-
piej - 1 miejsce w Mercedesie 
przełoży się na 10 kolejnych 
w regionie (czyli w sumie 5 
tysięcy).

- Cieszymy się, że firma 
o tak olbrzymim dorobku, 
ciesząca się uznaniem na ca-
łym świecie, podjęła decyzję 
o inwestowaniu w Polsce - 
mówiła premier Beata Szy-
dło. Podkreślała, jak dobrze 

jaworska fabryka wpisuje się 
w rządowy Plan Odpowie-
dzialnego Rozwoju. Również 
Mateusz Morawiecki akcen-
tował, że inwestycja Merce-
desa oznacza miejsca pracy 
dla wysoko wykwalifikowanej 
kadry inżynierskiej. Zapowia-
dał przebudowę szkolnictwa 
zawodowego i procesu kształ-
cenia inżynierów, by sprostały 
nowym zadaniom.

- Polska nie jest już mon-
townią AGD - przekonywał. 
- Cieszymy się z bardzo wie-
lu tego typu inwestycji, ale w 
szczególności cieszymy się z 
tych inwestycji, które przypro-
wadzają nad Wisłę projekty 
wysoko zaawansowane tech-
nologicznie. To przekłada się 
na wiele pozytywnych aspek-
tów rozwoju gospodarczego.

Zapytany o pomoc pu-
bliczną dla Daimler AG, wice-
premier unikał konkretów.

- Nie wyszliśmy ponad 
przepisy - mówił. - Ta pomoc 
jest porównywalna do tego, co 
są w stanie zaoferować sąsiedzi 
Polski. O tej inwestycji zade-
cydowały inne czynniki.

Dobrym duchem inwe-

stycji nazwano pochodzącą z 
Jawora minister Elżbietę Wi-
tek. Podkreślano też wsparcie 
dyrektor komunikacji Merce-
des-Benz Polska  Ewy Łab-
no-Falęckiej. Dziękowano za 
zaangażowanie pracownikom 
Legnickiej a zwłaszcza Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Chwalono 
pracę Ministerstwa Rozwoju. 
Ani Beata Szydło, ani Mate-
usz Mateusz Morawiecki nie 
zająknęli się o rocznych wysił-
kach samorządowców z Jawo-
ra (miastem rządzi związany z 
PO Emilian Bera), by sprostać 
oczekiwaniom niemieckie-

go inwestora. Dopiero prezes 
Markus Schaefer z wdzięcz-
nością wspominał ich zaanga-
żowanie.

- Rozważaliśmy 7 loka-
lizacji. Kiedy nasza drużyna 
wróciła z Jawora, powiedzieli 
"To jest to" - mówił.

Według prezesa Schaefera, 

jaworska fabryka będzie zakła-
dem wysoce innowacyjnym. 
Mercedes planuje wykorzystać 
w niej doświadczenia z innych 
swoich zakładów, m.in. współ-
pracę ludzi z robotami.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. SCREEN z TVP.INFO
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Od 2012 roku Rada Miej-
ska w Legnicy czterokrot-
nie opiniowała wnioski firm 
planujących uruchomienie 
salonów gier. Firma Bingo 
Centrum z Katowic chciała 
otworzyć kasyno w pałacyku 
po Hance na ul. Pocztowej, a 

Estrada Polska z Opola przy 
ul. Schumana 17. O Galerii/ 
Hotelu Gwarna jako lokaliza-
cji dla tego rodzaju działalno-
ści myślały warszawska spółka 
Primary Capital oraz właśnie 
Finkorp, który dwa lata temu 
zgłosił się już do miasta w tej 
samej sprawie. Każdy z tych 
inwestorów otrzymał pozy-
tywną opinię od samorządu. 
Pomimo tego, nikomu nie 
udało się zdobyć zgody Mini-
stra Finansów na prowadzenie 
salonu gier w Legnicy.

PEKA
FOT. PIXABAY.COM

Witelon – legniczanin, pierwszy polski astronom 
i jego wkład w rozwój intelektualny Europy

Wykładu będzie można 
wysłuchać w sali E1 Centrum 
Konferencyjno-Widowisko-
wego PWSZ im. Witelona w 
Legnicy o godzinie 11:00.

Witelon – „filius Thurin-
gorum et Polonorum” (syn 
Turyngów i Polaków – jak 
przedstawił się w „Perspecti-
vie”) żył na przełomie XIII i 
XIV wieku. Jego matką była 
nieznana z imienia Polka, po-
chodząca z rycerskiego rodu 
z Borowa, natomiast ojcem 
– Henricus de Ziz – zamożny 
mieszczanin z Turyngii. Nie 
znamy nazwy miejscowości 
na Śląsku, w której się uro-
dził. Mógł to być Borów koło 
Jawora, sam Jawor lub Le-
gnica. Nie są również znane 
dokładne daty jego urodzenia 
i śmierci. Powszechnie uwa-

ża się, że urodził się około 
roku 1230 a zmarł ok. 1314. 
Zdaniem Jerzego Burchardta 
– wybitnego znawcy biografii 
Witelona – urodził się on ok. 
1237 roku.

Jego biografia ma kilka 
etapów ściśle związanych z 
miejscami i środowiskami 
jego działalności. W pierw-
szej kolejności wymienić na-
leży Legnicę. Tu przebywał, 
stąd wyjeżdżał do Wrocławia 
i za granicę, do Legnicy też 
powracał. W Legnicy uczęsz-
czał do szkoły parafialnej 
przy kościele św. św. Piotra i 
Pawła, gdzie później był pro-
fesorem.

W 1262 roku Witelon 
udał się  na  studia do Padwy. 
Tam zapisał się na wydział 
prawa kanonicznego. W 1268 
r. Witelon został wysłany 
jako przedstawiciel Włady-
sława do Viterbo. Tam wła-
śnie napisał swoje dzieło Per-
spectiva, traktujące o optyce. 
Optyka stanowiła dla niego 
główną część filozofii przy-
rody stąd w swoim dziele za-
jął się również wyjaśnianiem 
podstawowych problemów 
filozoficznych.

Przed Witelonem optyka 
jako wyodrębniona nauka nie 
istniała. Dopiero on zebrał 
rozproszone o niej wiadomo-
ści na podstawie rękopisów i 
je usystematyzował, objaśnił 
oraz skomentował. Objaśnił 
i opisał budowę oka ludzkie-
go i zagadnienia związane z 
widzeniem przez człowieka. 
Wyjaśnił zjawisko złudzenia 
optycznego, opisał również 
właściwości zwierciadeł oraz 
przechodzenie promieni 
świetlnych przez ciała prze-
zroczyste.

W 1275 roku Witelon z 
rąk księcia Henryka IV otrzy-
mał jako kanonik wrocławski 
prebendę zwaną Wilkowi-
cami. Na Śląsku, najpierw 
we Wrocławiu a  później w 
Legnicy, pozostał do końca 
życia.

Witelon był pierwszym 
i najwybitniejszym uczonym 
śląskim epoki średniowiecza. 
Jego osiągnięcia stworzyły 
podwaliny dorobku naukowe-
go i myśli filozoficznych ko-
lejnych okresów. Szczególny 
związek z Legnicą wskazuje 
na chwalebną rolę i  pozycję 
tego miasta jako ośrodka ży-

cia naukowego i kulturalnego.
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Kasyno w Gwarnej?

Warszawska spółka Finkorp 
kontynuuje starania o uru-
chomienie kasyna w hotelu 
Gwarna. W poniedziałek le-
gniccy radni mają zaopinio-
wać wniosek inwestora. Osta-
teczna decyzja będzie należeć 
do Ministra Finansów.

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w 
Legnicy, zaprasza 19 paź-
dziernika  br. na prelekcję 
dra hab. Andrzeja Strobla, 
prof. UMK w Toruniu pt. 
„Witelon – legniczanin, 
pierwszy polski astronom i 
jego wkład w rozwój intelek-
tualny Europy”.
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Załoga MCZ grozi strajkiem

Pracownicy Miedziowego 
Centrum Zdrowia domagają 
się podwyżek wynagrodzeń. 
„Mówimy – dość. Formułu-
jemy postulaty i oczekujemy 
ich realizacji. Jeśli do tego 
nie dojdzie, ogłosimy spór 
zbiorowy i nie zawahamy się 
zorganizować akcji strajko-
wej” - zapowiada Barbara 
Popielarz, przewodnicząca 
Związku Zawodowego Pra-
cowników Przemysłu Mie-
dziowego w MCZ

Władze spółki ze wzglę-
dów ekonomicznych odmó-
wiły pracownikom podwy-

żek wynagrodzeń. Jednak 
związkowcy nie zamierzają 
się poddać. Według Barbary 
Popielarz "prowizorka pła-
cowa" - jak nazywa sytuację 
w MCZ - musi się skończyć.

Co w związku z tym, 
precyzuje komunikat prze-
wodniczącej ZZPPM w 
spółce: "Nie będziemy tole-
rować zasady wzrostu wyna-
grodzeń opartej wyłącznie 
na przyznawaniu pracowni-
kom czasowych dodatków 
płacowych przy jednocze-
snym zamrożeniu stawek 
zasadniczych. Nie akcep-
tujemy też planów zarządu 
zmierzających do redukcji 

zatrudnienia w MCZ przy 
jednoczesnym rozszerzaniu 
zakresu usług zdrowotnych. 
Uważamy, że jest to polity-
ka wymuszająca na załodze 
zgodę z przyczyn ekono-
micznych pracę w nadgodzi-
nach."

Związkowcy uważają, że 
występują także w intere-
sie pacjentów Miedziowego 
Centrum Zdrowia, bo prze-
męczony i zestresowany per-
sonel oznacza jednocześnie 
gorszy standard opieki.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Pod hasłem „Gwiezd-
na Arena” autorzy projek-
tu proponowali zadaszenie 
plenerowej sceny na imprezy 
SDK Kopernik i usypanie 
skarpy z widownią. Wymie-
nione miały zostać również 
ławki wokół areny. Zapla-
nowano oświetlenie samego 

amfiteatru, jak i terenu wo-
kół niej. Myślano o nasadze-
niu nowej zieleni i zabiegach 
pielęgnacyjnych dla starych 
drzew i krzewów. Mimo tak 
szerokiego zakresu, komisja 
kwalifikacyjna nie odrzuciła 
zadania jako zbyt kosztow-
nego, nie mieszczącego się w 
przewidzianej w LBO sumie 
200 tys. zł zarezerwowanej 
dla tego obszaru miasta. W 
głosowaniu wizja Gwiezdnej 
Areny zdobyła 1317 punk-
tów - połowę z wszystkich 
głosów oddanych na projek-
ty z Kopernika.

Legnica dwukrotnie 
ogłaszała przetargu na re-
alizację Gwiezdnej Are-
ny. Składane przez po-
tencjalnych wykonawców 
oferty dwukrotnie przekra-

czały przewidziany na ten 
cel budżet.

- Projekt został rozbu-
chany do niebotycznych roz-
miarów. Koszt jego realizacji 
to ponad 400 tys. zł - mówi 
prezydent Tadeusz Krza-
kowski. Ponieważ jednak 
mieszkańcy chcą Gwiezdnej 
Areny, prezydent deklaru-
je, że amfiteatr przy SDK 
Kopernik zostanie zrealizo-
wany w ramach miejskich 
inwestycji, poza LBO. Ok. 
170 tys. zł, jakie zostały po 
sfinansowaniu projektu, zo-
stały rozdysponowane po-
między inne zadania LBO.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

RYC. URZĄD MIASTA  
W LEGNICY

Gwiezdna Arena za droga na LBO
Plenerowy amfiteatr przy 
Spółdzielczym Domu Kultury 
Kopernik - jeden ze zwycię-
skich projektów LBO 2016 
- nie powstanie w tym roku. 
Na etapie przetargów okaza-
ło się, że jego koszt znacznie 
przekracza pulę środków 
przewidzianych w Legnic-
kim Budżecie Obywatelskim. 
Prezydent obiecuje, że inwe-
stycja zostanie zrealizowana 
w późniejszym terminie.



Cennik biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny 
– (pon. – czw.) 23 zł, (pt. – nd., 
święta) 25 zł
Bilet ulgowy
 – (pon. – czw.) 19 zł, (pt. – nd., 
święta) 21 zł
Junior/Senior 
– (pon. – czw.) 19 zł, (pt – nd., 
święta) 21 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny  
– 19 zł
Tani wtorek Ulgowy – 17 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 17 
zł
Seanse do godziny 13.30 
– (pon. - pt.) – 17 zł (nie obo-
wiązuje na seanse 3D oraz w 
Tanie wtorki)
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny 
– (pon. – czw.) 26 zł, (pt. – nd., 
święta) 28 zł
Bilet ulgowy 
– (pon. – czw.) 22 zł, (pt. – nd., 
święta) 24 zł
Junior/Senior 
– (pon. – czw.) 22 zł, (pt – nd., 
święta) 24 zł
Promocje cenowe 3D:

Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 19 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 19 
zł
Do wszystkich biletów na filmy 
3D doliczana jest dopłata w 
wysokości 3 zł. Jest to dopła-
ta związana z użytkowaniem 
okularów 3D, niezbędnych do 
właściwego odbioru projekcji 
trójwymiarowych. Okulary zo-
staną Państwu udostępnione 
do jednorazowego użytku. 
Prosimy o ich zwrot obsłudze 
kina po seansie.
Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ Helio-
sPolska
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KINO KOBIET 
 
Szkoła uwodzenia Czesła-
wa M. - Kino Kobiet 
czw 18:30
FILMOWE PORANKI 
DLA DZIECI 
Filmowe Poranki - Ko-
smoloty - seans z atrakcja-
mi_23.10. - HDD 
nd 10:30   
 
PIERWSZY RAZ W 
KINIE Pierwszy raz w 
kinie: Lwia Straż – HDD - 
HDD 
nd 12:00   
 
KINO KONESERA 
Plan Maggie - Kino Kone-
sera  
śr 19:00   

KULTURA DOSTĘP-
NA 
Kochaj - Kultura Dostępna 
czw 18:00  
 
PRZEDPREMIERA 
Doktor Strange (3D,dub-
bing)   
śr, czw 16:30  
Doktor Strange (3D,napi-
sy) 
śr, czw 20:15  
 
PREMIERA  
Jack Reacher: Nigdy nie 
wracaj (2D,napisy) 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 
13:00 17:30 20:00 
Szkoła uwodzenia Czesła-
wa M. (2D,pl)  
pt, sb, pn, wt 10:45 17:00 
19:30 21:45  
nd 10:45 17:15 19:30 

21:45 
śr10:45 14:45 19:30 21:45 
czw 10:45 14:45 22:00  
 
POZOSTAŁE TYTUŁY  
Bociany (2D,dubbing)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr  
11:45 14:00 18:00  
czw 11:45 14:00 17:00  
Bociany (3D,dubbing) 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 
16:15   
Dzielna syrenka i Piraci z 
Kraboidów (2D,dubbing) 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 
10:00 15:30  
Dziewczyna z pociągu 
(2D,napisy)  
pt, sb, nd, pn, wt 20:30  
śr 17:00   
Inferno (2D,napisy) 
pt, sb, pn, wt 10:30 
13:15 16:00 18:30 21:15 

22:15 
nd 10:00 13:15 16:00 
18:30 21:15 22:15 
śr 11:00 13:45 18:30 21:15 
czw 11:00 13:45 19:15 
21:15 22:15  
Sekretne życie zwierzaków 
domowych (2D,dubbing) 
pt, sb, pn, wt 10:15 12:30 
14:45    
nd 12:45 15:00  
śr, czw 10:15 12:30 
Wołyń (2D,pl)  
pt, sb, nd, wt, czw 12:00 
15:00 19:00   
pn 12:00 15:00  
śr 12:00 15:00 21:00  
Wołyń (2D,pl) - GR  
pn 19:15   
    
   
 

   od 14.10.2016 
   do 20.10.2016

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie po-
jedyńcze wejściówki ufundowane przez 
Kino HELIOS na film pt. „SZKOŁA UWO-
DZENIA CZESŁAWA M. ” 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 POINFOMO-
WANI JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub 
mailem.
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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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Wyreżyserowana przez 
Lecha Raczaka sztuka w opa-
rach absurdu i samogonu, w 
groteskowo-lirycznym stylu 
oraz w klimatach bałkańskiego 
kotła w nadchodzący weekend 
(22-23 października) powraca 
na legnicką Scenę na Nowym 
Świecie. Kilka dni później 
spektakl wystawiony zostanie 
w stolicy Mołdawii.

„Madonna, Księżyc i pies” 
to tragikomedia w bałkańskim 
klimacie, której źródła tkwią 
w debiutanckiej powieści nie-
mieckiego reportera, podróż-
nika i pisarza Rolfa Bauerdic-
ka, który od lat podąża tropem 
europejskich Cyganów. Po-
wieść przetłumaczył i na sce-
nę adaptował Robert Urbań-
ski, który jest także autorem 
piosenek wykonywanych w 
przedstawieniu.

Akcja zasadniczej części 
sztuki toczy się w roku 1957 
w Rumunii, w zapadłej kar-
packiej wiosce transylwańskiej 
zamieszkałej przez Rumunów, 
Niemców, Węgrów i Cyganów. 
To społeczność podzielona i 
skłócona, bo ciężko doświad-
czona przez oba zbrodnicze 
totalitaryzmy XX wieku, za-
równo brunatny spod znaku 
swastyki, jak i czerwony spod 

sierpa i młota. Pomimo prze-
ciwieństw i różnic bohatero-
wie starają się żyć razem w 
epoce brutalnej i przymusowej 
kolektywizacji, beznadziei, 
nędzy i straszliwej nudy. Ce-
auşescu w radiu, w telewizji 
i na ulicach, tylko w lodówce 
pusto. Jedyne czego nie braku-
je to miejscowa śliwowica.

Pewnego dnia, podczas 
urodzinowej fety właściciela 
miejscowego szynku, uczest-
ników przyjęcia poraża komu-
nikat, że Związek Radziecki 
posłał w kosmos satelitę z 
psem na pokładzie. Wiado-
mość podana w telewizji budzi 
przerażenie. Dla mieszkań-
ców wsi cel tej ekspedycji jest 
oczywisty. Wkrótce radzieckie 
imperium pośle człowieka na 
Księżyc, by… porwać z niego 
wniebowziętą Matkę Boską, 
która – w ich ocenie - właśnie 
tam znalazła swoje pozaz-
iemskie lokum. Lokalna spo-
łeczność postanawia zapobiec 
świętokradztwu z głęboką 
wiarą wzmacnianą kolejnymi 
łykami samogonu, że to wła-
śnie od nich zależy los całej 
ludzkości.

W tło tej szalonej histo-
rii tropionej przez milicję i 
bezpiekę wplata się intryga 
kryminalna związana z okrut-

ną zbrodnią na miejscowym 
proboszczu i jego gosposi, ta-
jemnicze zaginięcie zwłok, a 
także historie niespełnionych 
miłości. Klamra opowieści 
jest bliższa współczesności. To 
pamiętne i okrutne sceny zgła-
dzenia rumuńskiego dyktato-
ra Ceauşescu i jego żony. W 
finale wszyscy, także oprawcy, 
są przegrani. „Daliśmy sobie 
ukraść życie” – usłyszymy od 
jednego z bohaterów.

Magda Piekarska, Gazeta 
Wyborcza Wrocław: „Ma-
donna…” ma filmową struk-
turę, fabułę rozgrywającą się 
w dynamicznym tempie, w 
rytm kolejnych wychylanych 
kieliszków cujki, z muzyką na 
żywo inspirowaną bałkańskimi 
melodiami. Spektakl zgrab-
nie łączy kilkanaście wątków 
i układa się w metaforę środ-
kowoeuropejskiej najnowszej 
historii.”

Leszek Pułka, Teatralny.
pl: „W pijackiej malignie, w 
oparach absurdu oglądamy 
kolekcję na przemian drama-
tycznych i komicznych obra-
zów rozgrywanych na szarym 
pomoście, zagłębionym ni-
czym pokład statku szaleńców 
(a może głupców) płynących 
donikąd. Z tego pokładu – za-
mkniętego z jednej strony gar-

batym mostkiem, prowadzą-
cym do zaczarowanego lasu, za 
którym jest kraina szczęśliwo-
ści, Bukareszt, a z drugiej ladą 

ubogiego sklepiku – zobaczy-
my błyskotliwe kadry.”

“Madonna, Księżyc i pies” 
(2013) to szósty ze spektakli 
zrealizowanych przez Lecha 
Raczaka w Legnicy i kolejny o 
straszliwej i płaconej przez po-
kolenia cenie życia w totalitar-
nej opresji. W tym przypadku 
oprawiony szczyptą transyl-
wańskiej magii, komicznego 
absurdu i folkloru bałkańskiej 
prowincji. Podkreślają to mu-
zyka Jacka Hałasa, piosenki 
Roberta Urbańskiego i poja-

wiający się na scenie muzycy: 
Łukasz Matuszyk (akordeon) 
oraz Marta Sochal-Matuszyk 
(skrzypce Stroha).

Spektakle na Scenie na No-
wym Śiecie legnickiego Teatru 
Modrzejewskiej w sobotę 22 
oraz w niedzielę 23 paźzierni-
ka o godz. 19.00. BILET 28 zł 
(ulgowy 17 zł). INFOMACJA 
I REZERWACJA: 76 -72-33-
505, bilety@teatr.legnica.pl  

Grzegorz Żurawiński
FOT. KAROL BUDREWICZ

„Madonna, Księżyc i pies” na Nowym Świecie

Dzięki uprzejmości Teatru Modrzejewskiej mamy do 
rozdania dwa dwuosobowe zaproszenia na niedziel-
ny spektakl. Zainteresowani powinni szybko przysłać 
mejla zatytułowanego “Madonna” na adres: konkur-
sy@24legnica.pl W treści proszę podać swoje imię, na-
zwisko oraz numer telefonu, na który oddzownimy w 
piątek z informają o wygranej. 

 

 

OGŁOSZENIE

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy. 
Premie 300 EUR!  
tel. 71 306 73 33

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

609 199 520
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Wystawa prezentuje 
przepiękną, oryginalną 
biżuterię inspirowaną 
art deco i secesją. Wiele 
prac wykonanych jest 
w srebrze, jednak znaj-
dziemy tu również białe 
złoto i platynę. Autor, 
złotnik – jubiler Mate-
usz Zieliński, syn dy-
plomowanego mistrza 
złotnictwa, spadkobier-

ca pracowni swojego 
ojca, nadal współtwo-
rzy rodzinną firmę spe-
cjalizującą się w wytwa-
rzaniu replik dawnej 
biżuterii. Biżuteria jest 
tu wykonywana ręcznie 
lub manufakturowo, w 
zgodzie z duchem sta-
rego, tradycyjnego rze-
miosła.

Jako że wszystkie 
prezentowane prace 
można zakupić, wysta-
wa jest niebywałą oka-
zją nie tylko do podzi-
wiania, ale i do zakupu 
tych wyjątkowych prac. 
Jest to wydarzenie dla 
znawców i miłośników 
sztuki jubilerskiej, ale 
i dla wszystkich ce-
niących oryginalność 

i piękno przedmiotu. 
Znajdziemy tu prace 
doskonale spełniające 
swoją funkcję użytko-
wą, lecz zarazem w peł-
ni oryginalne i prezen-
tujące wyższą wartość 
artystyczną niż ogólnie 
dostępna, masowo pro-
dukowana biżuteria. 
Wystawa na pewno też 
nie zawiedzie poszuki-
waczy tego jedynego, 
niezapomnianego pier-
ścionka, niezwykłej 
pamiątki czy choćby 
gwiazdkowego upo-
minku.

Źródło: Galeria 
Sztuki w Legnicy
FOT. GALERIA 

SZTUKI W LEGNICY

Biżuteria retro
Już w najbliższy piątek, 
21 października o godz. 
17:00, Galeria Sztuki 
oraz Galeria Pod Prze-
piórczym Koszem ser-
decznie zapraszają na 
wernisaż wystawy prac 
jubilerskich Mateusza 
Zielińskiego pt.: Retro 
inspiracje.
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