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W zaproszeniu na spo-
tkanie wybija się hasło: "Pol-
ska Obywatelska 2.0".  Taki  
tytuł nosi program, z któ-
rym partia zamierza ruszyć 
za dwa lata do wyborów po 
zwycięstwo nad PiS-em. 
Od kilku miesięcy działacze 
Platformy objeżdżają kraj, 
konsultując swoje pomysły z 
Polakami i mobilizując swo-
ich zwolenników. Nadeszła 
pora na Legnicę - miasto 
szczególnie bliskie Grzego-
rzowi Schetynie, bo przez 10 
lat, aż do 2014 roku, to tu był 
jego okręg wyborczy.

Tematem do rozmów ma 
być Polska po odzyskaniu 

władzy przez PiS. Nie uda się 
zapewne uciec od aktualnych 
diagnoz, zwłaszcza, że już w 
zaproszeniu Robert Kropiw-
nicki i Jarosław Rabczenko 

piszą: "Łamanie Konstytucji 
RP, zamach na samorządy, 
wielkie kariery małych ludzi i 
narzucanie jednego zamknię-
tego światopoglądu w życiu 

prywatnym i publicznym - to 
tylko niektóre z drastycznych 
efektów przejęcia przez PiS 
władzy w Polsce. ".

Spotkanie z cyklu #Oby-

watelskieDolnośląskie odbę-
dzie się we wtorek 31 maja o 
godz. 17.30 w Hotelu Qubus.

Piotr Kanikowski
FOT, PIOTR KANIKOWSKI

Cena zaoferowana przez 
Solaris to około 11 mln 646 

tys. zł. Na tę inwestycję Le-
gnica otrzymała ponad 8,6 
mln zł unijnego dofinan-
sowania. Przetarg obejmo-
wał zakup ośmiu autobu-
sów spełniających normę 
EURO VI, które zastąpią 
pojazdy starszego typu. 
Zwycięzca zamówienia ma 
dostarczyć fabrycznie nowe 
pojazdy: dwa klasy maxi (12 

m), cztery hybrydowe maxi 
(12 m) i dwa klasy mega (15 
m).

Elementem uzupełnia-
jącym inwestycji będzie 
rozbudowa istniejącego 
już w ramach ITS syste-
mu dynamicznej informa-
cji przystankowej (DIP). 
W ramach tego zadania 
zainstalowanych zostanie 

pięć tablic na przystankach 
wzdłuż alei Piłsudskiego. 
Zarówno tablice, jak i au-
tobusy będą dostosowane 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Dofinansowanie na za-
kup autobusów Legnica 
zdobyła w ramach projektu 
wdrażania strategii nisko-
emisyjnych na terenie Le-

gnicko-Głogowskiego Ob-
szaru Interwencji (LGOI). 
Wybrano dwa najlepsze 
projekty – legnicki i gło-
gowski. Pierwsze autobusy 
mają być dostarczone jesie-
nią tego roku, a kolejne w 
przyszłym.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

Sądowy spór o kino 
“Ognisko” pomiędzy pre-
zydentem a Legnicką Spół-

dzielnia Spożywców Społem 
trwa już 6 lat. Miasto pro-
wizorycznie zabezpieczyło 
budynek przed zalewaniem 
wodą i działalnością wan-
dali, ale póki sąd ostatecznie 
nie wypowiedział się co do 
własności, nie mogło podjąć 
remontu. Piękny secesyjny 
gmach niszczał.

W marcu 2016 roku Sąd 
Okręgowy w Legnicy odda-
lił powództwo LSS Społem, 

która próbowała wykazać, 
że uwłaszczyła się na zajmo-
wanej przez siebie połowie 
obiektu. Sąd Apelacyjny we 
Wrocławiu podtrzymał tę 
decyzję, dzięki czemu mógł 
ruszyć zawieszony na czas 
sprawy cywilnej proces o 
eksmisję. Ostatecznie mia-
sto uzyskało prawomocny 
wyrok nakazujący spółdziel-
ni opuszczenie budynku. 
Prezydent chce, by sąd na-

dał mu klauzule natychmia-
stowej wykonalności, bo za-
mierza jak najszybciej zabrać 
się za generalny remont. Od 
dawna ma gotową koncep-
cję funkcjonalno-użytkową. 
Zakłada ona wykorzystanie 
znajdującej się w kinie jednej 
z większych sal legnickich 
koncertowych. Jednorazowo 
na widowni może tu zasiąść 
600 osób.

- Mogłoby tu funkcjono-

wać centrum wolontariatu, 
centrum kultury mniejszo-
ści narodowych, europejskie 
centrum międzypokolenio-
wych spotkań – wyliczał 
niedawno różne możliwości 
Tadeusz Krzakowski. Nie 
wyklucza, że zostanie po-
wołany nowa instytucja kul-
tury, która będzie zarządzać 
salą koncertową w byłym 
kinie “Ognisko”.

Piotr Kanikowski
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Marzenia 
pana Romka

Na panu Romku, jak 
na moim psie, każdy włos 
sterczał w inną stronę. Ale 
z góry wiadomo, że na nic 
głaskanie. Taka uroda.

Pan Jurek, kierownik 
wysypiska, dyskretnie zo-
stawił nas w swoim baraku. 
W pełnym słońcu gawędził 
z Krzyżakiem o wulka-
nicznym pyle lub czymś 
równie nierzeczywistym. 
Słyszałem ich, kiedy pan 
Romek na chwilę zamilkł, 
zakłopotany, bo rozmowa 
zeszła nam na  marzenia.

Marzenie pana Romka: 
mieć własny pokój, może 
być na poddaszu, i jakąś 
kobietę jeszcze poznać do-
brą. Umrzeć w tym pokoju, 
nie na ulicy. I żeby ktoś w 
tej ostatniej godzinie po-
trzymał go za rękę.

Długo mieszkał w na-
miocie rozbitym za ogro-
dzeniem wysypiska. Co 
wieczór rozpalał ognisko i 
gotował w nim kamienie. 
Na noc wkładał je z garn-
kiem do namiotu, żeby 
grzały. I pół nocy było 
ciepłe, a pół zimne. Aż w 
wigilię przyszedł były ko-
mendant policji w Chojno-
wie, ulitował się. Dał panu 
Romkowi klucze do altany. 
„Możesz pan u mnie na 
działce zamieszać” – po-
zwolił.

Rodzina nic nie wie-
działa, że on od 11 lat bez-
domny jest. Trzy lata przed 
naszym spotkaniem był 
u siostry za Wrocławiem, 
ale nic nie powiedział. I 
koledzy, którym w Choj-
nowie stawia wino, też nie 
wiedzieli nic. Nie domy-
ślali się nawet, że piją za 
to, co Romek wygrzebał 
na wysypisku. Gdyby wie-
dzieli, nie chcieliby z nim 
pić, więc idąc na wino pan 
Romek zakładał najlepsze 
spodnie, najczystszą ko-
szulę.

To jest historia z życia 
wzięta. Ma już jednak swo-
je lata, a konkretnie siedem 
lat. Pomyślałem, że jeśli 
pan Romek nadal grze-
bie po wysypisku śmieci, 
to może kiedyś wpadnie 
mu w ręce ta gazeta i moje 
wspomnienie o nim. Panie 
Romku, bardzo bym chciał 
znowu z Panem usiąść w 
jakimś zacisznym miejscu 
i pogadać jak wtedy, więc 
jeśli ma Pan ochotę na roz-
mowę o czymkolwiek, to 
jestem do dyspozycji. Na-
miary w stopce. Niech się 
Panu spełniają marzenia.

Piotr Kanikowski

Schetyna w Qubusie
Grzegorz Schetyna - prze-
wodniczący Platformy Oby-
watelskiej RP - przyjedzie 
31 maja do Legnicy, aby w 
Hotelu Qubus porozmawiać 
z mieszkańcami o skutkach 
przejęcia władzy przez PiS 
oraz przyszłości Polski. To-
warzyszyć mu będą posłowie 
Ewa Kołodziej i Wojciech 
Wilk oraz - w roli gospodarzy 
- legnicki poseł Robert Kro-
piwnicki i szef klub radnych 
PO w radzie miasta Jarosław 
Rabczenko.

Ekologiczne autobusy dla Legnicy

Miasto odbija kino Ognisko

Firma Solaris Bus and Coach 
wygrała przetarg na dostar-
czenie miastu ośmiu nowo-
czesnych, ekologicznych, ni-
skopodłogowych autobusów 
miejskich wraz z przeszkole-
niem osób w zakresie obsłu-
gi i naprawy tych pojazdów. 

- Złożyliśmy do sądu wnio-
sek o nadanie klauzuli na-
tychmiastowej wykonalno-
ści wyrokowi nakazującemu 
eksmisję Legnickiej Spół-
dzielni Spożywców Społem 
z budynku po kinie Ognisko 
– mówi prezydent Legnicy 
Tadeusz Krzakowski.
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Ostatni świadek do wyroku
2 czerwca policyjny konwój 
będzie musiał jeszcze raz 
przywieźć do Sądu Okrę-
gowego w Legnicy przeby-
wającego we wrocławskim 
areszcie Marcina K. Czter-
dziestolatek przyznaje się 
do zamordowania czworga 
staruszków. Grozi mu doży-
wocie. Ponieważ na dzisiej-
szej rozprawie nie stawił się 
jeden ze światków obrony, 
mecenas Katarzyna Pikul za-
żądała odroczenia rozprawy. 
Sąd się zgodził.

Do Marcina K. przy-
lgnęło określenie 'patriota 
z młotkiem", bo młotkiem 
wymierzał sprawiedliwość 
osobom, które w swej gło-
wie uznał za "wrogach oj-
czyzny". Ze złożonych w 
prokuraturze i na Policji, 
odczytanych w sądzie ze-
znań wynika, że na parze 
osiemdziesięciolatków z ul. 
Oświęcimskiej w Legni-
cy wykonał wydany przez 
siebie wyrok za "złą posta-
wę". Na podstawie opowie-
ści ojca - byłego żołnierza 
zawodowego Ludowego 

Wojska Polskiej - Marcin 
K. twierdził, że to zdrajcy, 
bo "byli za komunistami". 
Kobietę z ul. Głogow-
skiej zatłukł młotkiem na 
śmierć, bo wydawało mu 
się, że powiedziała coś, co 
obraża jego ojca i innych 
patriotów. Od razu tym 
samym młotkiem zabił 
też jej niepełnosprawnego 
męża leżącego w sąsied-
nim pokoju. I w jednym, 
i w drugim przypadku na 
zwłoki, zmasakrowane od 
wielokrotnych uderzeń 
młotkiem i nożem, na-
tknęły się dzieci zamordo-
wanych legniczan.

W trakcie postępo-
wania przygotowawczego 
Marcin K. przyznał się do 
zbrodni, opowiedział o ich 
okolicznościach i moty-
wach. Także w sądzie nie 
wyparł się żadnego z czte-
rech zabójstw, choć odmó-
wił składania wyjaśnień. 
Z długiej listy świadków 
zawnioskowanych przez 
obronę sąd przesłuchał 
prawie wszystkich. Dwóch 
ostatnich wezwał w tym 

tygodniu. Jednym była była 
konkubina brata Marcina 
K. - przyszła, ale nie miała 
nic istotnego do powiedze-
nia i mecenas Katarzyna 
Piklul po 2-3 chaotycznych 
pytaniach (np. Czy Mar-
cin K rozmawiał z ojcem 
o okupacji?) zwolniła ją z 
mównicy.

Jest problem z ostatnim 
świadkiem. To starszy, nie-
pełnosprawny mężczyzna, 
który przez pewien czas był 
sąsiadem Marcina K. Pro-
kurator przesłuchał go w 
trakcie postępowania przy-
gotowawczego, a zapis jego 
zeznań jest w aktach spra-
wy. Sąd mógłby je po pro-
stu odczytać, ale nie godzi 
się na to obrona. Mecenas 
Katarzyna Pikul upiera się, 
że chce mieć możliwość 
przesłuchania mężczyzny.   
Sąd próbował dwukrotnie 
uczynić zadość jej woli. Za 
pierwszym razem okazało 
się, że adres na który we-
zwano wezwanie jest nie-
aktualny. Drugim razem 
sąd zwrócił się do Urzędu 
Miasta w Legnicy o usta-

lenie adresu zameldowania 
świadka, uzyskał go i wy-
słał wezwanie. Listonosz 
zastał zamknięte drzwi. 
Zostawił awizo. Mężczy-
zna nie odebrał korespon-
dencji na poczcie.

Ponieważ Katarzyna 

Pikul nie wycofała swego 
wniosku, sąd odroczył roz-
prawę na możliwie krótki 
termin - 2 czerwca - i wy-
śle wezwanie do świadka 
za pośrednictwem poli-
cjantów.

Według wyliczeń krew-

nych zamordowanych to 
będzie trzynasta rozprawa. 
Jest szansa, że w końcu uda 
zamknąć się przewód sądo-
wy, wysłuchać mów końco-
wych i ogłosić wyrok.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI



Zachęcając do kupowania 
biletów, organizatorzy obie-
cują podróż metafizyczną, w 
dwóch wymiarach - nie tylko 
w przestrzeni, po której kur-
sują zwykłe pociągi, ale też w 
czasie, bo stare, oldskulowe 
wagony pociągnie zabytkowy 
parowóz. Dla pasażerów na 
całej trasie grać będą zespoły 
Skadyktator, Afrotuba oraz 
Martyna Baranowska. Skład 
wyruszy rankiem 10 czerwca 
z Wrocławia. Na symbolicz-
ny, pięciominutowy postój 
zatrzyma się w Szczedrzyko-
wicach, gdzie Fundacja Cen-
taurus ma jedno ze swoich 
schronisk - dla ponad 400 

uratowanych od śmierci koni. 
Około    godziny 10.30 dotrze 
na legnicki dworzec, gdzie od-
będzie się krótki koncert - za-
powiedź atrakcji czekających 
wszystkich w Złotoryi.

Imprezę w pociągu i na 
peronie poprowadzi Skadyk-
tator. Jak twierdzą organiza-
torzy przejazdu, jego muzyka 
przekracza iluzję i dociera do 
źródła nieskończoności: „Po-
rywający charyzmą, zarażający 
radością, na pewno sprawi, że 
nasze nogi nie pozwolą nam 
usiedzieć w pociągowych fo-
telach…”. Wystąpi również 
księżniczka polskiego reg-
gae – Martyna Baranowska 
– wschodząca gwiazda alter-
natywnej sceny muzycznej, 
porównywana z Eryką Badu, 
Selah Sue czy Lauryn Hill.    
W podróż wybiera się też gru-
pa   Afrotuba, swobodnie mie-
szająca rodzimy słowiański 
folk z afrykańskim brzmie-
niem. „To muzyczny dialog 
ponad podziałami i kontynen-
tami. To czysty przekaz Bra-
terstwa i Miłości” - zapowiada 
Fundacja Centaurus.

Do Stolicy Polskiego Zło-
ta w Krainie Wygasłych Wul-
kanów ciuchcia przyjedzie w 
samo południe. Zaplanowano 
tu dwugodzinny postój, pod-

czas którego pasażerowie uda-
dzą się na zwiedzanie miasta 
w towarzystwie wolontariu-
szy z Naszego Rio, Polskie-
go Bractwa Kopaczy Złota 
i Stowarzyszenia Wilkołak. 
W tym czasie (godz. 13-14) 
zlotoryjanie będą mogli za 25 
złotych udać się na wycieczkę 
retro pociągiem do Jerzmanic 
Zdroju. O godz. 14 ciuchcia 
zagwiżdże Złotoryi na poże-
gnanie i odjedzie do Wrocła-
wia. Miasto będzie się dalej 
bawić samo: w Rynku zagrają 

zespół Why oraz Marioo czyli 
Mariusz Jesionowicz.

Kupno biletu do Pociągu 
dla Zwierząt 2017 to nie tylko 
gwarancja przygody i muzycz-
nych uniesień, a także wspar-
cie pokrzywdzonych przez los 
zwierząt. Podróż w dwie stro-
ny kosztuje 100 zł (cały bilet) 
i 70 zł (bilet ulgowy).

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. CENTAURUS.ORG.PL
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ORGANIZATOR: 
Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego
ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica
tel. 76 852 20 56, 663 335 663

zapraszamy dzieci w wieku 7-15 lat
na turnusy profilaktyczne z apiterapią

- zmniejszamy poziom ołowiu  

i wzmacniamy odporność

miodzio MORZEmiodzio MORZE

999 zł

W cenie wyjazdu:

przejazd autokarem z Legnicy, noclegi 

i wyżywienie (4 posiłki dziennie), kuracja propolisowa, 

opieka wychowawcza i medyczna 24h, ratownik wodny, 

gry i zabawy, pokoje z łazienkami, ubezpieczenie NW, 

wycieczki oraz wiele innych atrakcji :)

termin: 01-14.08  
oraz 14-27.08
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Ciuchcia gra dla zwierząt
Wrocławska Fundacja Cen-
taurus, prowadząca najwięk-
szy w Europie azyl dla koni, 
będzie zbierać pieniądze na 
swą działalność w pocią-
gu retro, który 10 czerwca 
wyruszy z Wrocławia przez 
Legnicę do Złotoryi - najstar-
szego miasta w Polsce. W 
wagonach będzie nie tylko 
bar, ale też parkiet do tańca 
i wykonywana na żywo muzy-
ka. Koncertu będzie można 
posłuchać także w Złotoryi, 
gdzie pasażerowie zatrzyma-
ją się na dłużej.

Kreatywna zabawa z Pasmanterią
Legnicka Pasmanteria An-
dersa 16 nie tylko podsuwa 
mamom pomysły do kre-
atywnej zabawy z dziećmi, 
ale też 26 maja i 1 czerwca 
oferuje 20-procentowy rabat 
na kanwy, wełny, szydełka. 
Aby skorzystać z okazji wy-
starczy zabrać na zakupy ten 
numer 24 Tygodnika. 

Wspólne wyszywanie, 
szydełkowanie, robienie na 
drutach sprawi frajdę i dzie-
ciom, i dorosłym. Według te-
rapeutów, to dobry sposób na 
budowanie lub pogłębianie 
więzi, a zarazem pretekst, by 
zwolnić tempo życia, spędzić 
ze sobą trochę czasu, poroz-
mawiać i pośmiać się. 

W Pasmanterii Andersa 
16 można kupić przeznaczo-
ne specjalnie dla dzieci kan-
wy z nadrukiem do wyszy-
wania. Pojawiają się na nich 
postacie z Kubusia Puchatka i 
bohaterowie innych popular-
nych bajek. Można wybierać 
spośród motywów o różnym 
stopniu trudności, by zabawa 
była dopasowana do spraw-
ności manualnej  dziecka, 

jego wieku, temperamentu 
i doświadczenia z ręcznymi 
robótkami. Gotowe dzieło na 
pewno będzie przedmiotem 
dumy i ozdobą pokoju. 

Do kanw Pasmanteria 
oferuje najszerszy w Legni-
cy wybór mulin we wszyst-
kich kolorach tęczy i spe-
cjalistyczne igły, którymi nie 
można się ukłuć. Dzieci będą 
wniebowzięte.

Jest też coś dla ceniących 
oryginalność, kreatywnych 
nastolatek. Same zaglądają 
na ul. Andersa po filc, z któ-

rych robią niepowtarzalne 
pokrowce na swoje telefony 
albo portmonetki. Z wełny 
dziergają futerały dla smart-
fona, stylowe szale, czapki, 
modne mitenki. Od podłogi 
po sufit sklep wypełniają in-
spirujące drobiazgów, które 
mogą się przydać na przy-
kład przy robieniu biżuterii. 
Można też sięgnąć po którąś 
z kilkuset naszywek, aby zwy-
kłemu elementowi garderoby 
nadać rys niepowtarzalności. 
Dzień Dziecka to dobra oka-
zja, by z pomocą Pasmanterii 

przygotować oryginalny pre-
zent. 

Sklep służy nie tylko mi-
łośnikom ręcznych robótek 
i szycia, którzy zaopatrują 
się tu we włóczki, kordon-
ki, muliny, kanwy, ozdobne 
pióra, nici, taśmy, naszywki, 
druty czy szydełka. Modne 

panie przychodzą po ręka-
wiczki, szale, berety, rajstopy, 
pończochy, łańcuszki, brosz-
ki, kolczyki, ozdoby do pa-
znokci. Wytrawni wędkarze 
szperają wśród półek za ma-
teriałami, z których potem 
samodzielnie robią najsku-
teczniejsze przynęty i spła-

wiki. Pełne ręce roboty ma 
punkt zajmujący się przerób-
kami krawieckimi, wymianą 
zamków błyskawicznych czy 
nabijaniem napów i nitów. 
Atutem Pasmanterii Andersa 
16 jest największy w Legni-
cy asortyment towarów oraz 
najniższe ceny.

Pasmanteria w Legnicy
ul. Andersa 16

Czynne:

pon.- pt. 9-18 
sob. 10-14 

Tel. 667-275-937 

E-mail pasmanterialegnica@o2.pl
Facebook: facebook.com/Pasmante-

riaLegnica
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Od początku było jasne, że 
Legnica musi się w tej historii 
pojawić. To tutaj Jerzy Górski 
dorastał, próbował pierwszych 
narkotyków i uwikłał się w 
uzależnienie, przez które trafił 
później na terapię odwykową 
do Monaru. Uratował go sport 
- nieprawdopodobne samoza-
parcie sprawiło, że zamiast jak 
wielu w latach osiemdziesią-
tych zaćpać się na śmierć w ja-
kiejś piwnicy - objechał Polskę 
na rowerze, zaczął biegać mara-
tony,    wystartował w triathlo-
nie nie potrafiąc pływać a w 
końcu 3 września 1990   wygrał 
najtrudniejszy na świecie po-

dwójny triathlon. "Double Iron 
Man" ("Podwójny Iron Man"), 
który opowiada tę historię, tej 
jesieni trafi do kin.

Piotr Sobociński junior 
- wnuk mistrza tzw. polskiej 
szkoły filmowej Witolda So-
bocińskiego -    jest autorem 
zdjęć "Double Iron Man". 
Opowiada: - Pierwszy pomysł 
był taki, żeby zrobić w Legnicy 
kilka plenerów. Ale kiedy zo-
baczyliśmy Zakaczawie i inne 
legnickie dzielnice, wiedzieli-
śmy, że trzeba to zrobić tutaj, 
pomimo, że przeniesienie się tu 
z całą ekipą było dużo droższe. 
Urzekła nas architektura, ple-
nery, światło...

Gdy jesienią 2016 roku 
ten objazdowy filmowy cyrk 
po raz pierwszy zwalił się do 
Legnicy, całe Zakaczawie wy-
szło z domów, żeby popatrzeć. 
Ludzie okazali się sympatyczni, 
życzliwi, gotowi do współpra-
cy, pomocni. Dzielnie znosili 
wszelkie uciążliwości. Karnie 
przestawiali swe samochody na 
inne ulice, by nie przeszkadzać, 
i z boku przyglądali się zamie-
szaniu.

Producent Krzysztof 
Szpetmański wspomina: - Na 
potrzeby zdjęć oczyściliśmy 
wielką Kartuską na Zaka-

czawiu z anten do wysokości 
drugiego piętra. Przez dwa 
tygodnie mieszkańcy dzielnie 
znosili życie bez telewizji. Nikt 
nie robił problemów. Przyszli 
ludzie, którzy znali osobiście 
Jurka Górskiego z tamtych lat. 
Staliśmy trzy godziny i rozma-
wialiśmy o nim.

Artystów wspierał pre-
zydent Tadeusz Krzakowski 
i jego służby. Dzięki temu to 
ogromne logistyczne przedsię-
wzięcie okazało się łatwiejsze 
niż w innych miastach. - Nie 
musieliśmy się martwić, czy 
uzyskamy zgodę na zamknie-
cie ulicy itd. Każdy filmowiec 
marzy o takiej sytuacji - mówi 
Szpetmański.

W sumie do powstania 
filmu przyłożyło rękę kilkuset 
legniczan. Wielu wystąpiło 
przed kamerami jako statyści. 
Niektórzy wkręcili się na plan 
sposobem. Tak było z grupką 
zajadłych zakaczawskich fut-
bolistów, co do których nie było 
pewne, czy zechcą współpraco-
wać. Reżyser    zamiast przepę-
dzać ich na bok dał im piłkę i 
zagrali w drugim planie.    Były 
spektakularne momenty. Przy 
realizacji filmu wykorzystano 
największą na świecie lampę, 
świecącą z mocą 100 tysięcy 

wat. Na podnośniku wzniesio-
no ją nad Zakaczawie, by za-
mienić noc w jasny dzień.

Jakub Gierszałt - znany 
m.in. z nagrodzonej orłem roli 
w "Sali samobójców" -    gra 
Jerzego Górskiego. Mówi, 
że zżył się Legnicą i z chęcią 
wrócił do niej na ostatnie zdję-
cia.    - Może dlatego, że mam 
emocjonalny stosunek do tych 
scen i życia Jurka? - przypusz-
cza. Czuł się w Legnicy bardzo 
dobrze, choć rola w "Double 
Iron Man" była bardzo wyczer-
pująca i wymagała od aktora 

żelaznej kondycji. Spędzał na 
planie po 14-15 godzin.

Jak mówi Jakub Gierszałt, 
80 procent zdjęć jest już zreali-
zowane. Reszta będzie kręcona 
jeszcze przed wakacjami pod 
Warszawą i w Chorwacji, uda-
jącej Stany Zjednoczone.

- Marzymy, żeby zdążyć 
na festiwal filmowy w Gdyni - 
mówi Krzysztof Szpetmański. 
- We wrześniu, październiku 
"Double Iron Man" powinien 
wejść do kin.

Tadeusz Krzakowski już 
porozumiał się w sprawie zor-

ganizowania w Legnicy pokazu 
specjalnego z udziałem filmow-
ców zaangażowanych w pracę 
nad "Double Iron Manem".

- Będę obecny na pewno - 
deklaruje Jakub Gierszałt.

Piotr Sobociński jr przyje-
dzie nie tylko na pokaz. - Przy 
okazji zdjęć poznawałem Za-
kaczawie, chodziłem na spacery 
po Legnicy. Z wielką przyjem-
nością wrócę tu kręcić następne 
filmy – mówi.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Tajemniczy inwestor puka

Prezydent Legnicy ujawnił, 
że od 3 miesięcy czeka na 
decyzję inwestora zaintere-
sowanego wybudowaniem 
zakładu na terenie Legnica 
II, w pobliżu ul. Jaworzyń-
skiej i giełdy. W nadziei na 
pomyślny finał rozmów mia-
sto inwestuje w drogę dojaz-
dową i resztę infrastruktury.

W świadomości miesz-
kańców ów teren funkcjonuje 
jako "pola ryżowe", ale prezy-
dent Tadeusz Krzakowski nie 
lubi tej nazwy, twierdząc, że 
kojarzy się z terenem podmo-
kłym i zniechęca inwestorów. 

Od kilku lat na określenie 20 
hektarów przy ul. Myśliwskiej 
ratusz posługuje się więc ter-
minem "Legnica II", doda-
jąc czasem skrót "LSSE", bo 
grunty zostały siedem lat temu 
włączone do Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na teren Legnica II skła-
dają się sześć działek o łącznej 
powierzchni 20,5 ha. Pre-
zydent, dopytywany przez 
dziennikarzy, broni się przed 
podawaniem jakichkolwiek 
szczegółów dotyczących inwe-
stora, który myśli o zlokalizo-
waniu tu swojej działalności. 
Wiadomo tyle, że firma jest   

zupełnie nowa. Przedsiębiorca 
bierze pod uwagę 1-2 lokaliza-
cje poza Legnicą.

Miasto przystąpiło w tym 
roku do budowy ulicy Boisko-
wej i części ulicy Myśliwskiej, 
które wraz z przebudowaną 
ulicą Handlową mają stano-
wić drogę dojazdową do tere-
nu inwestycyjnego Legnica II.   
Wraz z resztą infrastruktury to 
wydatek rzędu 9-10 milionów 
złotych (lwią część stanowi 
dotacja z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego),

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Legnica podbiła serca filmowców
Reżyser Łukasz Palkowski 
i jego ekipa kończą powoli 
pracę nad filmem opowia-
dającym niezwykłą historię 
Jerzego Górskiego, mi-
strza świata w podwójnym 
triathlonie. Na trzy dni (wła-
ściwie trzy noce) wróciła do 
Legnicy, by dokręcić sceny, 
których nie można było zre-
alizować jesienią ani zimą. 
Filmowcy chwalą Legnicę za 
piękną architekturę, świet-
nie wyglądającą w kadrze, 
ale polubili też ludzi pozna-
nych przy okazji zdjęć.
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Oddychanie Srebrem
Kulminacja 38. edycji Le-
gnickiego Festiwalu SREBRO 
już za nami. 19 i 20 maja od-
były się wernisaże wszyst-
kich 26 wystaw zorganizowa-
nych w ramach tegorocznego 
Festiwalu oraz rozmaite wy-
darzenia towarzyszące jak 
intronizacja Złotego Palucha 
– patrona Festiwalu, koncert 
czy seminarium popularno
-naukowe.

Kolejny raz Legnica przez 
dwa dni była prawdziwą mekką 
artystów-złotników oraz znaw-
ców i miłośników biżuterii z 
całego kraju i wielu zakątków 
świata. Pogoda oraz twórcy i 
fani biżuterii i samego Festiwa-
lu nie zawiedli i śmiało można 
powiedzieć, iż od Dworca Ko-
lejowego po Akademię Rycer-
ską Legnica faktycznie oddy-
chała SREBREM.

Ogłoszenie zwycięzców 
oraz rozdanie nagród w 26. 
MKSZ Tożsamość i towarzy-
szącym mu konkursie foto-
graficznym pod tym samym 
hasłem tradycyjnie miało miej-
sce w Holu Starego Ratusza. 
Rezultaty Konkursu na plakat 
były znane już wcześniej, jako 
że zwycięski plakat tradycyjnie 

promuje Konkurs Sztuki Złot-
niczej. W tym roku autorami 
zwycięskiego plakatu są Michał 
Fatyga i Emilia Szulewa.

W konkursie fotograficz-
nym I Nagrodę zdobyła Mał-
gorzata Gwiazdonik, II – Mał-
gorzata Wolak, III – Arkadiusz 
Pisarek. Wyróżnienia otrzymali 
Franciszek Kluczyński i Rafał 
Donica.

Międzynarodowe jury 26. 
Konkursu Sztuki Złotniczej 
przyznało zaś następujące na-
grody:

I Nagroda (Grand Prix 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego) - Susanne Mat-
sche (Niemcy);

II Nagroda (Nagroda Mar-
szałka Województwa Dolno-
śląskiego) - Elena Gorbunowa 
(Rosja);

III Nagroda (Nagroda 
Prezydenta Miasta Legnicy) - 
Herman Hermsen (Holandia);

IV Nagroda (Nagroda Ga-
lerii Sztuki w Legnicy) – Tom 
Stöckl (Niemcy);

Nagroda Specjalna (Srebr-
na ostroga) – Miriam Arentż 
(Niemcy).

Oprócz powyższych na-
gród pozostających w kompe-
tencji jury, następujący artyści 
zostali laureatami nagród i wy-

różnień przyznawanych przez 
instytucje i organizacje kultury 
i sztuki:

Lucie Houdkova (Czechy) 
– Nagroda Targów Inhorgenta 
Munich;

Andrzej Pacak (Polska / 
Wielka Brytania) – Nagroda fir-
my Polska Biżuteria;

Ana Carolina Escobar (Ko-
lumbia / Francja) i Kim Ji Young 
(Korea Południowa)– Wyróż-
nienia Honorowe Dyrektora 
Galerii Sztuki w Legnicy;

Herman Hermsen (Holan-
dia) – Wyróżnienie Stowarzy-
szenia Twórców Form Złotni-
czych;

Daniel Michel (Niemcy) – 
Wyróżnienie blogu Pica Pica;

Michalina Owczarek (Pol-
ska) – Wyróżnienie Między-
narodowego Stowarzyszenia 
Bursztynników.

Źródło: Galeria Sztuki  
w Legnicy

FOT. GALERIA SZTUKI

Radna doniosła na wójta
Po wójcie Rudnej, któremu 
zarzucono manipulacje przy 
listach wyborców, kolejny 
włodarz spod Legnicy zna-
lazł się pod lupa prokuratu-
ry. Zgodnie z zawiadomie-
niem złożonym przez jedną z 
radnych, Paweł Gregorczuk, 
wójt gminy Ruja, miał prze-
kroczyć swoje uprawnienia 
i wydać bez zgody rady 73 
tys. zł. Pieniądze trafiły do 
kieszeni trojga mieszkańców 
Tyńca Legnickiego.

Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy została zawiadomiona 
przez radną Edytę Kazimier-
czak, która w ostatnich wybo-
rach samorządowych stała u 
boku poprzedniego wójta. Dla-
tego Gregorczuk uważa donos 
za polityczną zagrywkę swoich 
przeciwników i początek brud-
nej kampanii wyborczej. Twier-
dzi, że nie nadużył stanowiska. 
Spokojnie czeka na wynik pro-
kuratorskiego śledztwa.

Sprawa dotyczy sieci wod-
no-kanalizacyjnej w Tyńcu Le-
gnickim. Trzech mieszkańców, 
którzy przedłużyli ją ją na wła-
sny koszt do swych domów, już 
za poprzedniego wójta Roberta 
Chruściela negocjowało warun-
ki przekazania gminie instalacji 
w zamian za zwrot poniesionych 
nakładów. Ludzie żądali peł-
nych kosztów inwestycji, gmina 

godziła się na 30 procent - do 
porozumienia nie doszło. Po 
wyborach sprawę przejął Paweł 
Gregorczuk jako nowy wójt Rui.

- Prawo jest jednoznaczne: 
sieć wodno-kanalizacyjna ma 
należeć w 100 procentach do 
gminy. Po konsultacji z praw-
nikami wiedziałem, że w sądzie 
nie mielibyśmy szans, więc wy-
negocjowałem z mieszkańcami 
porozumienie w zamian za po-
łowę kosztów inwestycji - mówi 
Gregorczuk.

21 grudnia 2015 roku   gmi-
na przelała 73 tys. zł na konta 
prywatnych inwestorów z Tyń-
ca. W piśmie do Prokuratury 
Rejonowej w Legnicy Edyta 
Kazimierczak twierdzi, że stało 
się to bezprawnie, bez stosownej 
uchwały rady gminy. Ponadto 
wątpliwości budzi data na po-
rozumieniu w sprawie przejęcia 
sieci. Figuruje na niej data 16 
grudnia 2015, wpisana w miejsce 
przekreślonej, o miesiąc wcze-
śniejszej. Zmianę parafowały 
dwie osoby, a nie wszystkie sześć, 
których podpisy widnieją na in-
nych stronach dokumentu

- Treść dokumentu została 
przygotowane wcześniej, stąd ta 
przekreślona data. W jej miejsce 
wpisaliśmy datę rzeczywistego 
zawarcia porozumienia - mówi 
wójt.

Piotr Kanikowski



Wielkopolska Wyższa 
Szkoła Społeczno-Ekonomicz-
na jest uczelnią niepubliczną 
założoną przez Fundację Edu-
kacja. Po10 latach kształcenia 
studentów w swej siedzibie w 
Środzie Wielkopolskiej, zdecy-
dowała się otworzyć wydziały 
zamiejscowe nauk społecz-
nych w Legnicy oraz Kaliszu. 
Na początek będą prowadzić 
trzyletnie studia licencjackie (z 
możliwością kontynuowania 
nauki i zdobycia tytułu magi-
stra) na kierunkach ekonomia i 
pedagogika. Jest też możliwość 
zrobienia studiów podyplomo-
wych w kilkudziesięciu spe-
cjalnościach (np. zintegrowana 
edukacja przedszkolna i wcze-
snoszkolna, organizacja i zarzą-
dzanie oświatą, rachunkowość 

i podatki, finanse i bankowość, 
specjalność nauczycielska in-
formatyka i technologia infor-
macyjna, informatyka stosowa-
na, itd.)

WWSSE już prowadzi re-
krutację i planuje po wakacjach 
rozpocząć zajęcia w budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 w Legnicy.

- To świetna lokalizacja: z 
przestronnymi, wyposażonymi 
w sprzęt komputerowy po-
mieszczeniami dydaktycznymi 
i wygodnym parkingiem dla 
samochodów – mówi Andrzej 
Stąsiek.

Atutów WWSSE ma wię-
cej. W Wielkopolsce jest znana 
z jakości kształcenia – ostatnio 
zdobyła np. przyznawany przez 
Centralne Biuro Certyfikacji 
Krajowej tytuł Uczelnia Wyż-
sza Roku 2016 oraz certyfikat 
Najwyższa Jakość w Edukacji. 
Znaczna część kadry placówki 
rekrutuje się spośród wykła-
dowców Uniwersytetu Poznań-
skiego. Prof. Stąsiek wywodzi 
się z równie renomowanej 
Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie.

- Niemal 100 procent na-
szych absolwentów ze Środy 
Wielkopolskiej już w ciągu 
pierwszego roku po uzyskaniu 
dyplomu pracuje już na umowę 
o pracę – Andrzej Stąsiek przy-

tacza dane Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. - To 
bardzo porządna uczelnia, pro-
wadzona z wielkopolską sta-
rannością.

Do studiowania na WWS-
SE zachęcają też najniższe w 
regionie czynsze (1500 złotych 
za jeden semestr) i – dodatkowo 
- ulgi dla wybierających dwie 
specjalności lub dwa kierunki. 
Rozbudowany jest system sty-
pendiów. Poza socjalnym, dla 
studentów w trudnej sytuacji 
bytowej (650 złotych miesięcz-
nie), wypłaca najpilniejszym 
przyznawane przez rektora 
stypendia naukowe w tej samej 
wysokości. Najwyższa kwo-
ta łącznego stypendium, jaką 
otrzymują studenci WWSSE, 
to 1500 zł miesięcznie. Na eko-
nomiczne wsparcie mogą też li-
czyć studenci niepełnosprawni 
(300 zł/ miesięcznie).

W ramach studiów licen-
cjackich na kierunku pedagogi-

ka wydział zamiejscowy Wiel-
kopolskiej Wyższej Szkoły 
Społeczno-Ekonomicznej pro-
ponuje kilka specjalizacji: reso-
cjalizacja i socjoterapia, edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna, 
doradztwo zawodowe i edu-
kacyjne z animacją społecz-
no–kulturową, pedagogika 
opiekuńczo - wychowawcza z 
terapią pedagogiczną, edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna 
i język angielski oraz eduka-
cja wczesnoszkolna i przed-
szkolna i język niemiecki. Na 
kierunku ekonomia dostępne 
są specjalizacje: ekonomika 
przedsiębiorstw i zarządzanie 
zasobami ludzkimi, finan-
se, bankowość i ubezpiecze-
nia, rachunkowość finansowa  
i ekonomia przestrzenna.

 
Szczegółowe informacje o stu-

diach i rekrutacji można znaleźć 
na stronie:   

www.wwsse.pl.
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Edukacja z wielkopolską marką w Legnicy
- Solidne stypendia, ni-
skie czesne, wysoka jakość 
kształcenia i dobra baza lo-
kalowa to nasze atuty – mówi 
prof. nzw. dr hab. Andrzej 
Stąsiek, dziekan legnickie-
go wydziału zamiejscowe-
go Wielkopolskiej Wyższej 
Szkoły Społeczno-Ekono-
micznej. Uczelnia prowadzi 
w tym roku nabór na dwa 
kierunki: ekonomię i peda-
gogikę. Już zgłaszają się 
pierwsi kandydaci na studia 
w Legnicy.

Polska Komisja Akredytacyjna 
pozytywnie o Fizjoterapii

Polska Komisja Akre-
dytacyjna pozytywnie za-
opiniowała wniosek Pań-
stwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy o nadanie Wy-
działowi Nauk o Zdro-
wiu i Kulturze Fizycznej  
uprawnień do prowadzenia 
kształcenia na kierunku 
Fizjoterapia na pozio-
mie jednolitych studiów 
magisterskich o profilu 
praktycznym. O tej decy-
zji rektora naszej uczelni 
powiadomił prof. dr hab. 
Krzysztof Diks Przewod-
niczący PKA w specjalnym 
piśmie.

 Jak zapisano w 
podjętej uchwale Prezy-
dium polskiej Komisji 
Akredytacyjnej podjęło 
taką decyzję po zapozna-
niu się ze sprawozdaniem 
Zespołu nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu oraz nauk 
o kulturze fizycznej. 

Podstawą opinii jest 
pozytywna ocena przed-
stawionej koncepcji i pro-
gramu kształcenia, w tym 
efektów kształcenia wła-
ściwych dla profilu prak-
tycznego oraz sposobu ich 

weryfikacji. Komisja brała 
także pod uwagę minimum 
kadrowe, bazę dydaktycz-
ną, w tym bibliotekę a 
także wewnętrzny system 
zapewnienia jakości, któ-
ry zostanie wdrożony na  
jednolitych studiach ma-
gisterskich, na kierunku 
Fizjoterapia. 

 Tym samy Pre-
zydium Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej stwierdzi-
ło, że wniosek Państwo-
wej Wyższej Szkoły Za-
wodowej im. Witelona w 
Legnicy spełnia wszystkie 
wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w sprawie warunków 
prowadzenia studiów.

 Po uchwale Pol-
skiej Komisji Akredyta-
cyjnej czekamy jeszcze na 
decyzję Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w 
tej sprawie. Dokument taki 
pozwoli na uruchomienie 
jednolitych studiów magi-
sterskich na kierunku Fi-
zjoterapia od nowego roku 
akademickiego 2017/2018.

Źródło: PWSZ  
w Legnicy
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Koniec gehenny kierowców
Ósmy miesiąc trwa moderni-
zacja ulicy Wojska Polskiego 
w Złotoryi, dziesiąty – re-
mont mostu przez Kaczawę 
na ul. Chojnowskiej. Kierow-
cy klną, bo biorąc pod uwagę 
kiepski stan ulic w centrum 
poruszanie poruszanie się 
samochodem po mieście za-
mieniło się w koszmar. Kie-
dy koniec tej udręki?

Oba remonty nadzo-
ruje (jako inwestor) mar-
szałkowska Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu. Jak informuje 
jej dyrektor Leszek Loch, 
zakończenie remontu uli-
cy Wojska Polskiego jest 
przewidywane na najbliż-
szą środę, 31 maja.

- Ze względu na nie-
sprzyjające warunki atmos-
feryczne (opady śniegu do 
20.02.2017 i intensywne 
opady deszczu), pozwoli-
ły dopiero rozpocząć pra-
ce budowlane – twierdzi 
dyrektor Loch. – W mię-
dzyczasie gmina Złotory-
ja przystąpiła do przebu-

dowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w pasie 
drogowym, co wpłynęło 
na utrudnieniu we froncie 
robót wykonawcy. Dopiero 
po tych pracach wykonaw-
ca mógł wejść z robotami 
nawierzchniowymi, stąd je-
den z powodów trwającego 
tak długo remontu.

Odkąd miesiąc temu 
drogowcy modernizujący 
ul. Wojska Polskiego we-
szli na odcinek pomiędzy 
ul. Hożą a pl. Reymonta 
ruch odbywa się objazdami, 
m.in. po należącej do mia-
sta, niedawno wyremonto-
wanej ul. Słowackiego. Dy-
rektor Loch wymownym 
milczeniem zbywa pytanie, 
czy DSDiK zamierza w 
jakiś sposób zrekompen-
sować miastu zniszczenia 
w nawierzchni dróg, przez 
które poprowadzono objaz-
dy. Zwraca natomiast uwa-
gę, że objazdy remonto-
wanego odcinka drogi 328 
(ul. Wojska Polskiego ) są 
zgodne z Zatwierdzeniami 
Czasowej Organizacji Ru-

chu Miasto Złotoryja zgo-
dziło się na te trasy. Ruch 
samochodów powyżej 8 ton 
został wyznaczony drogami 

wojewódzkimi i krajowymi.
Jeszcze przed koń-

cem maja będzie puszczo-
ny ruch przez most na ul. 

Chojnowskiej w Złotoryi. 
Dopóki jednak w pobli-
żu będzie trwała budowa 
chodnika dla pieszych, 

możliwy będzie tylko ruch 
wahadłowy.

Piotr Kanikowski
FOT. ZLOTORYJA.PL
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- Zależało nam, aby zrobić 
zabawę dzieciakom, ale nie tyl-
ko im. Chcemy, by legniczanie 
całymi rodzinami przychodzili 
na legnicki Rynek i do innych 
miejsc, w których będziemy ich 
oczekiwać - mówi Justyna Teo-
dorczyk, wicedyrektor Legnic-
kiego Centrum Kultury, które 
koordynuje obchody III Uro-
dzin Julka.

Julek rzeźba Edwarda Mi-
rowskiego. Łobuziak z procą 
wystającą z tornistra stanął na 
skraju Rynku 1 czerwca 2014 
roku i od tego czasu Legnica 
łączy świętowanie Dnia Dziecka   
z jego symbolicznymi urodzina-
mi.

Zabawa potrwa trzy dni, od 
rana do wieczora. Nie warto pa-
trzeć na zegarek, bo między 1 a 
3 czerwca o każdej porze będzie 
można natknąć się na coś cieka-
wego.

Na Rynku stanie scena. 1 
czerwca od godz. 10.30   To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci 
będzie prowadzić na niej pokazy 
fitness, gry i zabawy oraz loterię 
fantową. Przy Galerii Satyry-
konu legniccy seniorzy wraz z 
najmłodszymi będą przygoto-
wywać z gazet nakrycia głowy 
podobne do tego, które wyróżnia 
Julka (godz 11-16). To najlepsza 
czapka na Urodzinowy Koro-
wód Julka, który o godz. 16.30 
wyruszy spod wejścia do Galerii 
Piastów. Tłum dzieci i dorosłych 
poprowadzony przez postacie z 
bajek - m.in. Myszkę Miki, Mi-
nionki, Elzę - będzie zmierzał 
pod rzeźbę Mirowskiego, gdzie 

zaplanowano urodzinowe przy-
jecie ze słodką niespodzianką. 
Wcześniej   Galeria Piastów w 
trakcie warsztatów plastycznych 
i zabawy z bańkami mydlanymi 
w swoim patio rozda dzieciom 
tysiąc pluszowych misiów (godz. 
13-16).   Na scenie prezen-
tować się będą wychowanko-
wie Młodzieżowego Centrum 
Kultury (godz. 15). Od godz. 
17 w Rynku zapowiadany jest 
Urodzinowy Maraton Zabawy: 
animacje taneczne, malowanie 
buzi, puszczanie baniek, skręca-
nie baloników, dmuchańce, itd. 
Dzień zakończy koncert zespołu 
Centrum Uśmiechu "Fruktaki 
Show" (godz. 18.30).

Młodzież z V Liceum 
Ogólnokształcącego w Legni-
cy zaopiekuje się gośćmi Julka 
i zadba, by dobrze czuli się na 
jego urodzinach. - Zbieramy w 
szkole słodycze i pluszaki, by ob-
darowywać nimi dzieci - mówią 
Ola Mróz i Małgorzata Obłoza.

Drugi dzień III Urodzin 

Julka będzie miał charakter edu-
kacyjny. 2 czerwca o godz 10 w 
Sali Menażowej Akademii Ry-
cerskiej wyświetlony zostanie 
pełnometrażowy film animo-
wany "Wielka wyprawa Mol-
ly". W Mini Zoo fantastyczni 
legniccy seniorzy będą czytać 
dzieciom bajki. Aby poleżeć na 
leżaku i posłuchać warto tu zaj-
rzeć w godz. 10-30-12.30 lub 
między 15.30 a 17.30.   Galeria 
Sztuki przygotowuje warszta-
ty "Biżuteryjny Kogel-Mogel" 
i oprowadzanie po wystawach 
tegorocznego Festiwalu Sre-
bro. ). Podczas pierwszej części, 
(od godz. 12, hol LCK) będzie 
można dowiedzieć się, czy kar-
tofel nadaje się na pierścionek 
albo czy złotnicy mają poczucie 
humory. Zwiedzając festiwalo-
we ekspozycje dzieci i dorośli 
poszukają odpowiedz na wię-
cej równie intrygujących pytań. 
Wiedzę teoretyczną będą mogli 
wykorzystać po południu pod-
czas drugiej części zajęć, poświę-
conej projektowaniu biżuterii 
(godz. 15, Rynek, przed Galerią 
Sztuki). Warto też odwiedzić 
Muzeum Miedzi, które od godz. 
11 zaprasza na bezpłatne zwie-
dzanie z przewodnikiem wy-
stawy starych i nowych figurek 
żołnierzyków. Zgromadzono na 
niej blisko 1300 eksponatów.

3 czerwca, na zakończenie 
urodzin, do Legnicy zajedzie 
Kinder Joy Road Show, czyli 
ciężarówka pewnego producen-
ta słodyczy wyładowana pomy-
słami na dobrą zabawę.

- Będzie można wyjść na 
miasto bez grosza w kieszeni. 
Wszystkie atrakcje dla dzieci 
będą za darmo - zaprasza na III 
Urodziny Julka Ewa Szczeciń-
ska-Zielińska z Urzędu Miasta 
w Legnicy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKIR
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Julek zaprasza na urodzinyŚwietny powrót rowerów
Na trzy dni - od 1 co 3 
czerwca - Legnica zamieni 
się w raj dla dzieci. Będą 
dmuchańce, tona słodyczy, 
tysiąc pluszaków, gasząca 
pragnienie woda z saturato-
ra - wszystko za absolutną 
darmochę. Urząd Miasta, 
Legnickie Centrum Kultury, 
Muzeum Miedzi, Galeria 
Sztuki, Galeria Piastów, Le-
gnicka Biblioteka Publicz-
na, seniorzy i młodzież z V 
Liceum Ogólnokształcącego 
przygotowują też inne atrak-
cje. Szczegóły poniżej.

W ciągu zaledwie trzech 
tygodni od rozpoczęcia te-
gorocznego sezonu Legnic-
kiego Roweru (od 28 kwiet-
nia) z miejskiego systemu 
skorzystało 3404 nowych 
użytkowników. Przed rokiem 
w ciągu trzech miesięcy za-
rejestrowanych było trzykrot-
nie mniej osób – 1159.

Ten rekordowy, jak dotąd, 
wynik wiąże się zarówno z 
ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców – rowery coraz 
bardziej ich „kręcą”, jak i z roz-
budową struktury miejskiego 
systemu (8 stacji i 64 jedno-
ślady).

Najwięcej wypożyczeń 
było – jak dotąd – na stacji 
przy pl. Wilsona – 765. Ten 
punkt miał też najwięcej ro-
werowych zwrotów (747). 
Znaczną popularnością cieszą 
się też stacje przy Piłsudskie-
go/Horyzontalnej, na placu 
Słowiańskim, przy Piłsudskie-
go obok ronda Niepodległości 
i na Jaworzyńskiej przy SP 10.

Operatorem legnickiego 
systemu jest firma Nextbi-
ke Polska. Jej prezes, Tomasz 
Wojtkiewicz poinformował 
ostatnio, że z firmowych ro-
werów korzysta już ponad mi-
lion użytkowników. W swoim 
liście do prezydenta Legnicy 
napisał: – To także dzięki pań-

stwa zaangażowaniu w rozwój 
Legnickiego Roweru Miej-
skiego jest nas coraz więcej 
w całej Polsce. Każdego dnia 
wspólnie oszczędzamy czas i 
chronimy środowisko natural-
ne. Przejechaliśmy już ponad 
37 milionów kilometrów, a do 
atmosfery nie trafiło 2960 ton 
dwutlenku węgla.

Prezes Wojtkiewicz pogra-
tulował miastu rozwoju Le-
gnickiego Roweru Miejskiego 
i rosnącej ilości użytkowników, 
co staje się wzorem i inspiracją 
dla kolejnych miast.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. NEXTBIKE.PL
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Zgodnie z uchwałą, miesz-
kańcom zostanie zadane py-
tanie:„Czy jest Pan/Pani za 
podjęciem działań zmierzają-
cych do przyłączenia Gminy 

Wojcieszów do powiatu jele-
niogórskiego?”. Jeśli w głoso-
waniu weźmie udział co naj-
mniej 30 proc. uprawnionych, 
a większość odpowie “Tak”, 
burmistrz Wojcieszowa zo-
stanie zobowiązany do działań 
zmierzających do realizacji ich 
woli. W przeciwnym wypadku 
wszystko zostanie jak dotąd.

Inicjatywa referendalna 
w Wojcieszowie to reakcja na 
nieudolność władz powiatu 
złotoryjskiego, które dopuści-
ły do zadłużenia go na kwotę 
ponad 24 mln zł, zadłużenia 
powiatowego szpitala na nie-

malże drugie tyle oraz wstrzy-
mania inwestycji na podle-
głym sobie obszarze.

W 1999 roku, gdy two-
rzono powiaty, Wojcieszów 
i Świerzawa przeprowadziły 
podobne referenda. W obu 
gminach mieszkańcy głosowa-
li za powiatem ziemskim jele-
niogórskim (np. w Świerza-
wie przy frekwencji 35 proc. 
90 proc. głosujących było za 
odłączeniem od powiatu zło-
toryjskiego) . Wbrew ich woli 
mieszkańcu obu gmin znaleźli 
się w złotoryjskim.

Piotr Kanikowski

Koncert odbędzie się 28 

maja o godz. 19 w Sali Ma-
neżowej Akademii Rycerskiej. 
Wystąpi kwartet wokalny w 
składzie Magdalena Gład-
kowska, Lena Kowalska, Klau-
dia Majkowska i Małgorzata 
Szymczak oraz Tomasz Cyra-
nowicz (kontrabas, gitara baso-
wa), Joanna Gogulska (aranża-
cje, dyrygentura, piano, vocal).

Artyści obiecują niezwykłe 
wrażenia, harmonijne zestro-
jenie wszystkich elementów 
koncertu, zaskakujące aranże. 
„ Dzięki „Śpiewającym Dło-
niom” ręce wokalistek migają 
teksty Ciechowskiego, z hu-

kiem łamiąc barierę dźwięku, 
by dotrzeć do żyjących w wy-
kluczeniu ze świata muzyki” 
- czytamy w zapowiedzi kon-
certu.

Nad nietypową oprawą 
scenograficzną wieczoru czu-
wać będzie Sebastian Kamion-
ka. To on wymyślił świetlny to-
ast za zmarłych, który 28 maja 
wzniosą uczestnicy koncertu.

Bilety są do kupienia w 
przedsprzedaży w niższej cenie 
(25 złotych) w kasie LCK oraz 
w Galerii Satyrykon.

Piotr Kanikowski
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Powiat złotoryjski pęka

Ciechowski śpiewany i migany

2 lipca w Wojcieszowie 
odbędzie się referendum 
w sprawie odłączenia się 
Wojcieszowa od powiatu 
złotoryjskiego i przyłączenia 
do powiatu ziemskiego jele-
niogórskiego. Wojcieszowcy 
radni podjęli uchwałę w tej 
sprawie stosunkiem głosów: 
11 za. 1 przeciw, 1 wstrzy-
mujący (2 osoby nieobecne).

Wśród wydarzeń towarzyszą-
cych tegorocznemu przeglą-
dowi chórów Legnica Cantat 
jest projekt Viribus Orga-
num „Śpiewające Głowy”. 
To zarazem performance i 
koncert, podczas którego 
zabrzmi kilkanaście utworów 
Grzegorza Ciechowskiego i 
legendarnego zespołu Re-
publika w nowych zaskakują-
cych aranżacjach na kwartet 
wokalny, kontrabas, gitarę 
basową i fortepian. Bilety już 
są w sprzedaży.

“Łowcy cieni” – wyspecja-
lizowana grupa funkcjona-
riuszy Centralnego Biura 
Śledczego zajmująca się 
poszukiwaniem najbardziej 
bezwzględnych przestępców 
– wytropiła i zatrzymała w 
Świdnicy ukrywającego się 
od dwóch lat Dariusza N. 
ps. “Kwinto”. To członek 
tzw. gangu Kiboli z Lubi-
na, oskarżany o dwie próby 
zabójstwa, handel narkoty-
kami, wymuszenia rozbój-
nicze, pobicia, niszczenie 
mienia, liczne bójki z uży-
ciem siekier, noży, maczet.

Wytropili gangstera 
Kwinto z Lubina

Kibole – gang, w któ-
rym 33-letni Dariusz N. 
był jednym z liderów – są 
też znani jako Hooligans 
Zagłębie Lubin, bo re-
krutują się spośród naj-
radykalniejszych kibiców 
lubińskiej drużyny. Zaczy-
nali od ustawek: kibolskich 
bójek na pałki, noże, ma-
czety, siekiery. Z czasem 
doszły do tego wymusze-
nia, obrót narkotykami, 
kradzieże samochodów, 
handel wymontowanymi 
z nich częściami, napady 
z bronią w ręku. W latach 
2006-2008 rywalizowali o 
przejęcie kontroli nad Lu-
binem z inną zbrojną grupą 
przestępczą: starszymi o 
jakieś pół pokolenia Kar-
kami. W wojnie gangów 
zginął zastrzelony nocą w 
swej sypialni Samuel G., 
uważany za przywódcę 
Karków. Jeden z jego lu-
dzi, Łukasz S. – bramkarz 
z dyskoteki – został pod-
palony w samochodzie. 
Od ciosów nożami i sie-

kierami zginął Dariusz K., 
który próbował skończyć z 
przestępczą działalnością i 
uciekł do Polkowic. Przez 
kilkanaście miesięcy gan-
gsterzy strzelali do siebie 
tak w dzień, jak i w nocy. 
Płonęły drogie samochody 
po parkingach. Podłożono 
ogień pod dyskotekę. Spa-
lono klub, który nie chciał 
płacić haraczu.

Dariusz N. (“Kwinto”) 
brał udział w tych gan-
gsterskich porachunkach. 
To on na przykład strzelał 
do zwabionego po haracz 
na leśny parking w Bruno-
wie Adriana M. z konku-
rencyjnej grupy Karków.
Nie trafił, Adrianowi M. 
udało się uciec.

M.in. za usiłowania 
zabójstwa “Kwinto” był 
poszukiwany na podsta-
wie Europejskiego Nakazu 
Aresztowania przez legnic-
ki sąd. Wysłano też za nim 
dwa listy gończe. -  „Łowcy 
cieni” z Centralnego Biura 
Śledczego Policji współ-
pracując z kryminalnymi 
z Opola ustalili, że   może 
przebywać w Świdnicy na 
Dolnym Śląsku – relacjo-
nuje Agnieszka Hamelusz 
z zespołu prasowego CBŚP. 
Kiedy już policjanci zyskali 
pewność, że tak jest, zor-
ganizowali zasadzkę. – W 
związku z tym, że mógł 
mieć broń, funkcjonariusze 
poprosili o wsparcie opol-
skich antyterrorystów. Da-
riusz N. został zatrzymany 
w jednym z centrów han-
dlowych w Świdnicy. Po 
tym został doprowadzony 
do Prokuratury Rejonowej 

w Lubinie.
33-letniego Dariusza 

N. ps. Kwinto, poszukiwa-
nego ENA przez legnicki 
sąd i dwoma listami goń-
czymi zatrzymali w Świd-
nicy „łowcy cieni” z CBŚP 
przy wsparciu kryminal-
nych i antyterrorystów z 
KWP Opole. Mężczyzna 
ukrywał się od 2015 roku 
Na jego koncie są najcięż-
sze przestępstwa przeciw-
ko życiu. Dwukrotnie do-
puścił się napadu z bronią 
w ręku, co zostało zakwali-
fikowane jako próby zabój-
stwa. Kwinto trafił już do 
aresztu śledczego.

„Łowcy cieni” z CBŚP 
współpracując z kryminal-
nymi z Opola ustalili, że 
poszukiwany do 2015 roku 
33-letni Dariusz N. ps. 
Kwinto może przebywać 
w Świdnicy na Dolnym 
Śląsku. Kiedy już poli-
cjanci zyskali pewność, że 
mężczyzna tam przebywa, 
zorganizowali zasadzkę. 
W związku z tym, że mógł 
mieć broń, funkcjonariusze 
poprosili o wsparcie opol-
skich antyterrorystów. Da-
riusz N. został zatrzymany 
w jednym z centrów han-
dlowych w Świdnicy. Po 
tym został doprowadzony 
do Prokuratury Rejonowej 
w Lubinie.

Mężczyzna usłyszał 
zarzuty. O jego dalszym 
losie zadecyduje sąd, który 
już tymczasowo aresztował 
Dariusza N.

Piotr Kanikowski
FOT. CBŚP.  
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REPERTUAR PRASOWY KINO HELIOS LEGNICA 26.05-01.06.2017

DZIEŃ DZIECKA W KINIE !!!!!

sb, nd 11:00
sb, nd 13:00

nd 10:30

KULTURA DOSTĘPNA

czw 18:00

PREMIERY

sb, nd 15:30
pt, wt 12:45 15:30
sb 11:00 14:00
nd 12:45
pn 09:30 12:45 15:30
śr, czw 10:00 12:45 15:30

pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 18:00 19:00 20:45

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D,dubbing)
pt, sb, nd, pn, wt 11:00 17:00
śr, czw 17:00

pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 14:00 20:00

pt 10:00 12:30 14:45 16:45 18:30
sb, nd, pn, czw 10:15 12:30 14:45 16:45 18:30
wt 12:30 14:45 16:45 18:30
śr 10:00 12:15 14:45 16:45 18:30
sb, nd 11:15 13:30

pt 13:30 15:45
sb, nd 15:45
pn, wt, śr, czw 11:15 13:30 15:45

POZOSTAŁE TYTUŁY

pt 10:00

pn, czw 13:00
wt 13:45
śr 10:00

pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 21:00

pt, śr 13:00
pn, czw 10:30

pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 20:15
Obcy: Przymierze (2D,napisy)
pt, sb, nd, pn, wt, śr 17:30 21:45
czw 21:45

GRUPY (Szkolne)
Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (2D,dubbing) - gr
wt 10:00
Obcy: Przymierze (2D,napisy) - gr
pt 10:00
Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara - KnT - Kino na Temat 
pt 09:30
wt 09:00
Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D,dubbing) - gr
czw 09:30
Riko prawie bocian- Kino na Temat - Kino na Temat 
wt 10:00

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski - KnT - Kino na Temat 
pn 09:00

śr 10:30

Disney Junior w kinie - Disney Junior

Filmowy Poranek: Rodzina Treflików - HDD

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (2D,dubbing)

Teraz i w godzinę śmierci (2D,pl)

The Circle. Krąg (2D,napisy)

Za niebieskimi drzwiami

Zatrzymać- Kino na Temat - Kino na Temat 

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D,dubbing)

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D,dubbing)

Strażnicy Galaktyki 2 - KnT - Kino na Temat 

Strażnicy Galaktyki 2 (2D,dubbing)

Strażnicy Galaktyki 2 (2D,napisy)

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (2D,napisy)

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D,napisy)
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Taki spektakl wymaga od ak-
tora po pierwsze ogromnej odwa-
gi, po drugie - dystansu do siebie 
samego, po trzecie - zaufania do 
widza. Jest wyjątkowy, bo chy-
ba żadna ze sztuk wystawionych 
dotychczas w legnickim teatrze 
nie była tak mocno zanurzona w 
życiu konkretnego człowieka. Ten 
człowiek co kilka dni, tygodni 
staje przed nową grupą widzów i 

rozmawia z nimi (naprawdę roz-
mawia, zadaje im pytania, słucha 
odpowiedzi...) tak, jakby do teatru 
chodzili wyłącznie jego przyjacie-
le.

„Spektakl” to nie jest dobre 
słowo, bo zakłada coś sztucznego, 
coś zagranego, więc możliwego 
do powielenia przez innych ak-
torów. Ładunek intymności, na 
jaką odważył się Palcat, wyklucza 
taką ewentualność. Czyni jego 
spotkanie z widzami na strychu 
teatru czymś absolutnie niepo-
wtarzalnym.  W „Maratonie/ 
Trenie” aktor nie udaje cudzego 
dramatu, nie zaciera autobiogra-
ficznych tropów, ale nie szczę-
dząc intymnych szczegółów 
prowadzi widzów ścieżką, którą 
niedawno sam przeszedł – przez 
rozpacz, bezradność, zagubienie, 
strach, bunt, wstyd, osamotnienie, 
poczucie winy… Staje pośrod-
ku innych ludzi prawie nagi, w 
sportowych szortach i koszulce 
Supermena, którą w trakcie mo-
nologu to zakłada, to ściąga. Ów 

symboliczny gest dobrze oddaje 
dezorientację człowieka zanurzo-
nego w popkulturze, która wyeli-
minowała śmierć jako coś nieeste-
tycznego, gdy nagle dowiaduje się, 
że ludzie nie są niezniszczalnymi 
superbohaterami. Podczas tego 
wieczoru można odreagować to 
trudne do zniesienia milczenie, 
ocierać z Palcatem łzy i śmiać się, 
bo - wbrew ciężkiemu tematowi - 
jest w tym monodramie niejedna 
okazja do śmiechu, niejeden żart.

-  Nie mogłam uwolnić się 
od wrażenia, że uczestniczę w 
czymś, co przekracza ramy teatru 
– głęboko intymnym wieczorze 
zwierzeń. Jednym z tych, na które 
możemy sobie pozwolić jedynie 
wobec osób nam najbliższych, 
które okażą się wyrozumiałe i 
współczujące wobec naszych sła-
bości, rozpaczy, płaczu i krzyku  
– pisała po marcowej premierze 
Magda Piekarska, recenzentka 
Gazety Wyborczej Wrocław.

„Maraton/Tren” trwa 70 mi-
nut. Te 70 minut należy w całości 

do Pawła Palcata, który jest sam 
na scenie, przykuwa uwagę,hip-
notyzuje jak kobra i dozuje adre-
nalinę. Schodząc jednak stromy-
mi schodami ze Sceny na Strychu 
nie sposób nie myśleć o sobie i o 
swoich doświadczeniach ze stratą. 
Na tym polega siła tego projektu.

Paweł Palcat przygotował 
swój monodram „na boku”, w 
ramach Sceny Inicjatyw Aktor-
skich, trochę na przekór natłoko-
wi innych zajęć. Dopinał próby w 
Legnicy i niemal w tym samym 
czasie z kolegami z wrocławskie-
go Teatru Kapitol kończył pracę 
nad „Strefą” wg Adriana Hyrsza 
w reżyserii Przemysława Woj-
cieszka.. 
„Maraton/ Tren” Pawła Palcata, 2 
czerwca godz. 19, Scena na Stry-
chu. BILETY: 20 zł. INFORMA-
CJA I REZERWACJA: tel. 76 72 
33  505 lub  mailto:bilety@teatr.
legnica.plbilety@teatr.legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

„Maraton/ Tren”. 70 minut Palcata

W monodramie „Maraton/ 
Tren” Paweł Palcat opowiada 
o sobie i swojej matce; o jej 
śmierci; o swoim nieprzygoto-
waniu na tę śmierć; o świecie, 
który nie umiera w takiej chwi-
li; o rytuałach pogrzebowych 
i  tych wszystkich banalnych 
sprawach, którymi trzeba się 
zająć, gdy następuje moment 
wzniośle określany jako „ostat-
nie pożegnanie”. Ludzi, którzy 
chcą posłuchać, zapraszamy 2 
czerwca o godz 19 do Teatru 
Modrzejewskiej.

UWAGA! Dla Czytelników z dobrym refleksem mamy do rozdania  jedno dwuosobowe zaproszenie na spektakl grany 2 
czerwca. Zainteresowani powinni jak najszybciej przysłać do nas (konkursy@24legnica.pl) mejla zatytułowanego “Maraton/Tren”. 
W treści proszę podać numer telefonu kontaktowego. Oddzwonimy. 

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

609 199 520

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,90 zł 37 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy 
tel. 71 306 73 33

OGŁOSZENIA
DROBNE
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