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Dawid Stefanik (tuLegnica.pl)

W pobliżu dworca PKP 
policja zatrzymała 64-letniego 
legniczanina podejrzanego o 
pedofilię. Mężczyzna został 
wykryty przez łowcę pedo-
filów Krzysztofa Dymkow-
skiego. Podejrzany miał pro-
ponować dziewczynce seks 
oralny za 50 zł.

- Na jednym z czatów 
internetowych legniczanin 

zaczepił 14-letnie dziecko 
i zaproponował usługi sek-
sualne za pieniądze. Podej-
rzany o pedofilie mężczy-
zna uwierzył w to, że dziew-
czynka przyjedzie do niego 
do Legnicy i zrobi szybkie 
lizanie w samochodzie za 
50 zł. Jak go złapaliśmy, to 
facet był bardzo zdziwiony 
i tłumaczył, że tylko chciał 
porozmawiać i sobie żarto-
wał. Jednak mamy dowody 

jak np. nagraną rozmowę 
telefoniczną, podczas której 
mężczyzna prowadził dziew-
czynkę z dworca do swo-
jego samochodu- informuje 
Krzysztof Dymkowski na por-
talu Łowca pedofilów - Pol-
sat Play.

- Obecnie mężczyzna 
został zatrzymany w areszcie 
a policjanci prowadzą czyn-
ności dochodzeniowe m. in. 
przeszukane zostało mieszka-

nie podejrzanego oraz zabez-
pieczony został jego kompu-
ter.  Po zgromadzeniu mate-
riału dowodowego, będziemy 
prowadzić z zatrzymanym dal-
sze czynności wyjaśniające 
- informuje mł. asp. Jagoda 
Ekiert z Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy.

O dalszych postępach 
w sprawie będziemy informo-
wać na łamach naszego por-
talu.

Fot. Łowca pedofilów - Polsat Play

Policja zatrzymała  
64-letniego legniczanina 
podejrzanego o pedofilię!

Godzina „W” w Legnicy
Legnica pamiętała o 75. 

rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Oficjalna 
uroczystość miała miejsce pod 
tablicą Szarych Szeregów przy 
ul. Okrzei. Kibice piłkarskiej 
Miedzi oddali hołd powstań-
com na placu Wilsona.

Jak co roku, pod tablicą 
Szarych Szeregów hołd 
powstańcom warszawskim 
oddały władze miasta z pre-
zydentem Tadeuszem Krza-
kowskim na czele oraz dele-
gacja rady miejskiej z prze-
wodniczącym Jarosławem 
Rabczenką w składzie. 
Udział w uroczystościach 

wziął także Adam Bubuśka 
reprezentujący starostwo 
powiatowe.

Nie zabrakło oczywiście 
przedstawicieli środowisk 
kombatanckich, mniejszości 
narodowych, lokalnych stowa-
rzyszeń oraz harcerzy.

W tym samym czasie 
grupa kilkudziesięciu kibiców 
legnickiej Miedzi zatrzymała 
ruch samochodowy na placu 
Wilsona wchodząc na jedno 
z głównych legnickich skrzy-
żowań z płonącymi racami i 
flagami.

PJ
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Szef legnickiego Teatru 
Modrzejewskiej Jacek Głomb 
kieruje tą scenę nieprzerwanie 
od sierpnia 1994 roku i jest dru-
gim po Macieju Englercie, który 
Teatrem Współczesnym w War-
szawie kieruje już 37 lat, najdłużej 
urzędującym dyrektorem teatru 
w Polsce. Jak twierdzi Legnicy, 
w której mieszka i pracuje, nie 
zamierza już opuszczać.

4 sierpnia 1994 roku woje-
woda legnicki wręczył 30-let-
niemu wówczas Jackowi Głom-
bowi nominację na dyrektora 
dziwnej hybrydy jaką było Cen-
trum Sztuki – Teatr Drama-
tyczny w Legnicy, państwo-
wej instytucji ze statutem woje-
wódzkiego domu kultury, z 
siedzibą w dziewiętnastowiecz-
nym budynku zlikwidowanego 
kilka lat wcześniej Teatru Dra-
matycznego w Legnicy.

Dziś pochodzący z Tar-
nowa twórca kieruje Teatrem 
im. Heleny Modrzejewskiej, 
instytucją kultury samorządu 
województwa dolnośląskiego 
współprowadzoną przez miej-
ski samorząd Legnicy. W ciągu 
minionego ćwierćwiecza for-
muła organizacyjna, w jakiej 
funkcjonowała legnicka scena 
dramatyczna zmieniała się 
bowiem trzykrotnie. Nie zmie-
niał się jednak jej dyrektor, 
choć - także trzykrotnie -przed-
stawiciele władzy podejmowali 
próby odwołania go ze stanowi-
ska. Bezskuteczne.

Dla przyszłości kierowanego 
przez niego teatru najgroźniejszy 

był jednak przełom lat 1998/1999 
i moment likwidacji wojewódz-
twa legnickiego, a zatem także 
wojewódzkich placówek kultury, 
a takim było CS-TD. W państwo-
wym prowizorium budżetowym 
na rok 1999, które miało ułatwić 
likwidowanym instytucjom zna-
lezienie sobie nowego, już samo-
rządowego organizatora ich dzia-
łalności, wojewoda-likwidator z 
AWS zapisał na teatr zero (!) zło-
tych.

Koło ratunkowe (pieniądze 
i nowy statut już dla teatru miej-
skiego) rzucili ówcześni SLD-
-owscy sternicy legnickiego ratu-
sza, którzy lubili i cenili teatr. 
Teatr przetrwał, choć na wiele 
lat popadł w finansową mize-
rię. Ledwie rok później Jacek 
Głomb wymyślił (we współpracy 
z Krzysztofem Kopką i Macie-
jem Kowalewskim) oraz wyre-
żyserował „Balladę o Zakacza-
wiu”, która - zarówno jemu, jak i 
legnickiemu teatrowi - przyniosła 
bezprecedensowy sukces i ogól-
nopolski rozgłos. Także Legnicy.

Szef legnickiej sceny ina-
czej postrzega jednak najwięk-
sze zagrożenie dla siebie i kiero-
wanej przez niego instytucji.

– Kluczowym był „zamach 
na teatr”, który usiłował prze-
prowadzić latem 2008 roku 
– urzędujący do dziś – prezy-
dent Legnicy Tadeusz Krzakow-
ski. Konto teatru zablokował 
komornik, zarzucono mi niego-
spodarność, skierowano sprawy 
do prokuratury i rzecznika dys-
cypliny finansów publicznych. 
Moment ataku był dobrze 

wybrany, bo zajęty byłem reży-
serowaniem swojego debiutu fil-
mowego, jakim była „Operacja 
Dunaj”. Wsparli mnie jednak 
dotacją miejscy radni, a zarzuty 
zostały oddalone. Postanowiłem 
zatem „odwrócić sojusze” i zna-
leźć nowego organizatora dla 
teatru. Odbyłem wiele rozmów 
z radnymi sejmiku wojewódz-
kiego różnych opcji zarówno z 
PO, Samoobrony i PiS, a także 
z marszałkami Dolnego Ślą-
ska. Przekonałem ich, by głów-
nym organizatorem legnickiego 
teatru został dolnośląski samo-
rząd. I tak się stało wiosną 2009 
roku. Gdyby to się nie udało, 
nie byłoby mnie w Legnicy – 
wspomina Jacek Głomb.

Ruiniarz, awanturnik, 
pogromca urzędników, wojow-
nik, gorszyciel, buntownik, eks-
trawertyk, choleryk, cholerny 
geniusz, mistrz, wizjoner, pio-
nier, oryginał, pryncypał, pan 
na włościach. To tylko niektóre 
z określeń, jakimi dziennikarze 

nazywają dyrektora Teatru im. 
H. Modrzejewskiej w Legnicy. 
Żadne nie wyczerpuje fenomenu, 
jakim jest Jacek Głomb (…).

„Gdy w 1994 roku obejmo-
wał dyrekcję Centrum Sztuki 
– Teatru Dramatycznego w 
Legnicy, miał do dyspozycji zruj-
nowany dom kultury z aktorami 
na etatach instruktorów i dziu-
rawy budżet. W mieście nie było 
tradycji artystycznych i klimatu 
dla wielkiej sztuki. Zamiast cze-
kać na widzów, postanowił 
wyprowadzić teatr w miasto (…). 
Ryzykując konflikty z prawem i 
władzami, anektował dla teatru 
porzucone budynki, których nie 
brakowało w opuszczonej przez 
wojska sowieckie Legnicy (…). 
Jego spektakle są równie reali-
styczne jak miejsca, w których 
są grane. Głomb pokazuje teatr, 
w którym nie ma markowania, 
półśrodków, papierowej szmiry. 
Jeśli deszcz, to prawdziwy, jeśli 
upadek czy bójka, to do pierw-
szej krwi” – to fragmenty z pre-
zentacji sylwetki Jacka Głomba, 
które zawarto w 2010 roku w 
książce „Wątroba. Słownik pol-
skiego teatru po 1997 roku” 
opublikowanej przez Wydaw-
nictwo Krytyki Politycznej pod 
patronatem i przy wsparciu 
Instytutu Teatralnego w War-
szawie pod redakcją krytyka i 
recenzenta Gazety Wyborczej 
Romana Pawłowskiego.

Legnickie ćwierćwie-
cze Jacka Głomba to także 
liczne nagrody i wyróżnienia. 
Zarówno za osiągnięcia reżyser-
skie, ale także te za stworzenie 

wyjątkowego zespołu artystycz-
nego oraz prowadzoną publicz-
nie działalność o charakte-
rze społecznym. Wśród nich: 
Nagroda im. Konrada Swinar-
skiego (za reżyserię „Ballady 
o Zakaczawiu”) i Złoty Krzyż 
Zasługi (2002), Nagroda Mia-
sta Legnicy (2006), Europejska 
Nagroda Obywatelska (2013), 
Srebrny Medal „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis” (2014) oraz 
Nagroda im. Zygmunta Hueb-
nera „Człowiek Teatru” (2018).

- Najcenniejsza i najmi-
lej wspominana? Zdecydowa-
nie Nagroda Swinarskiego, bo 
była pierwsza z tych najważniej-
szych, a do tego kompletnie nie-
spodziewana, wręcz zaskaku-
jąca - twierdzi Jacek Głomb.

Szef legnickiego teatru nie 
mniej dumny jest z wprowa-
dzenia legnickich realizacji na 
scenę Teatru Telewizji.

– Nie wiem, czy któryś z 
polskich teatrów zrobił ich wię-
cej. Nam udało się to dziewię-
ciokrotnie, w tym trzy razy w 
formule „live” – zauważa.

Kolejno były to: „Pasja” 
(1996), „Ballada o Zakacza-
wiu” (2002), „Made in Poland” 
(2005), „Wschody i Zachody 
Miasta” (2005), „Kwiaty pol-
skie”(2005), „Plac Wolności” 
(2007), „III Furie” (2012), 
„Orkiestra” (2013) oraz „Zabi-
janie Gomułki” (2018). Jacek 
Głomb wyreżyserował pięć z 
nich, a oprócz niego zrobili 
to także: Waldemar Krzystek, 
Przemysław Wojcieszek, Lech 
Raczak i Marcin Liber.

Zakończony z końcem 
czerwca br. 25. legnicki sezon 
dyrektora, ale i reżysera Jacka 
Głomba był pracowity, ale nie-
typowy. Wszystkie cztery sztuki, 
które dopisał w sezonie 2018/
2019 do swojego artystycznego 
dorobku powstały poza macie-
rzystą sceną. Kolejno były to” 
„Haifa Hotel” w Teatrze im. Ilii 
Czawczawadzego w gruzińskim 
Batumi, „Wiele demonów” w 
Teatrze Śląskim w Katowicach, 
„Wieloryb” w Teatrze Minia-
tura w Gdańsku oraz „Miasto 
we krwi” w Teatrze Miejskim w 
Gliwicach.

Ta ostatnia była 56. jego 
realizacją w reżyserskim CV, a 
przy tym 54. od objęcia dyrekcji 
teatru w Legnicy. Kolejna, nad 
którą legnicki reżyser pracuje 
już od połowy czerwca, także 
będzie nietypowa i będzie drugą 
(po polsko-macedońskiej „Prze-
rwanej odysei” z 2016 roku) 
koprodukcją międzynarodową. 
Tym razem polsko-gruzińską z 
październikową prapremierą w 
Batumi.

- Zostajesz w Legnicy na 
zawsze? – to pytanie zadała Jac-
kowi Głombowi pięć lat temu 
Katarzyna Knychalska, zało-
życielka i redaktor naczelna 
teatralnego kwartalnika Nieta-
k!T, który pierwsze sto stron 
wydawnictwa poświęcił wów-
czas szefowi Teatru Modrzejew-
skiej z okazji jubileuszu dyrek-
torskiego 20.lecia. – Tak. Odpo-
wiedź była krótka i zdecydo-
wana.

Grzegorz Żurawiński

Ćwierć wieku w Teatrze Modrzejewskiej
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Higiena rąk, higiena w domu  
– podstawa profilaktyki

Brak higieny sprzyja roz-
przestrzenianiu się chorób. 
Latem, na urlopie, podczas 
wakacji nie warto „brać wol-
nego” od higieny dłoni. Przy 
wysokich temperaturach spo-
cone, nieumyte  dłonie są sie-
dliskiem różnorodnych bakte-
rii. - To, że w szpitalu zwracamy 
szczególną uwagę na higienę 
rąk, to całkiem naturalne i nor-
malne. Ręce to miejsce przeno-
szenia zakażeń. Mycie i dezyn-
fekcja rąk są w stanie zabezpie-
czyć nas przed szerzeniem się 
różnych chorób, zarówno tych 
mnie groźnych, jak i tych bar-
dziej niebezpiecznych. Baczną 
uwagę należy także zwracać na 

higienę rąk nie tylko w szpitalu, 
ale na co dzień - mówi Marzena 
Dolińska pielęgniarka epide-
miologiczna, specjalista ds. epi-
demiologii Miedziowego Cen-
trum zdrowia S.A. w Lubinie. 
- Nieumyte i brudne dłonie 
sprzyjają rozprzestrzenianiu się 
takich chorób, jak WZW typu 
A, odra czy biegunki, które dla 
małych dzieci i starszych osób 
mogą być bardzo groźne. Jeśli 
nie mamy dostępu do czystej 
wody, a w okresie wakacyjnym 
może się to zdarzać częściej niż 
na co dzień, bo przecież wyjeż-
dżamy, podróżujemy i bywamy 
w różnych miejscach, gdzie 
wody nie ma, to warto posia-

dać preparaty zastępcze, jak te 
płyny dezynfekcyjne czy chus-
teczki. Należy pamiętać o myciu 
rąk po wyjściu z toalety, przed 
przygotowaniem i obróbką  
żywności. Często matki nie 
myślą o tym, by umyć ręce po 
przewijaniu dziecka. Mycie 
dłoni  w takich sytuacjach to 
prosta czynność, która potrafi 
zapobiec szerzeniu się infek-
cji. Wyjeżdżając, warto zaopa-
trzyć się w odpowiednią ilość 
wody butelkowanej, zamknię-
tej, jeśli wiemy, że nie będzie 
dostępu do wody. Latem przy 
wysokich temperaturach trzeba 
też pamiętać o odpowiednim 
przechowywaniu żywności. Nie 

wolno przechowywać żywno-
ści surowej z warzywami i owo-
cami. Co istotne – w kuchni 
trzeba pamiętać o odpowied-
nim dezynfekowaniu deski do 
krojenia. To asortyment, który 
nieumyty dokładnie po np. kro-
jeniu surowego mięsa może stać 
się powodem poważnego zatru-
cia wszystkich domowników. 
Wbrew pozorom w domu naj-
czystszym miejscem jest deska 
sedesowa ponieważ jest myta i 
dezynfekowana stosunkowo czę-
sto, zaś deska do krojenia nieko-
niecznie. Wartą ją często zmie-
niać i myć w wysokich tempe-
raturach, jak np. w zmywarce – 
mówi Marzena Dolińska. 

Higiena zatem zarówno 
osobista, jak i najbliższego oto-
czenia jest najprostszym i naj-
tańszym sposobem walki z 
groźnymi chorobami. Wraz z 

personelem medycznym MCZ, 
życzymy wszystkim bezpiecz-
nych, czystych i higienicznych 
wakacji.

red

Mycie rąk strzeże nas przed rozprzestrzenianiem się głównie wirusa grypy, ale  higiena rąk 
latem jest wciąż podstawową profilaktyką strzegącą nas przed innymi zakażeniami. Specja-
liści od epidemiologii Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie przypominają i zachęcają do 
mycia i dezynfekcji dłoni na co dzień. Podkreślają też wagę higieny i czystości domu. 
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Koalicja Obywatelska ma 
w okręgu legnicko-jeleniogór-
skim ambicje na sześć sejmo-
wych mandatów i dwa miejsca 
w Senacie. - Idziemy po zwycię-
stwo. Cztery lata rujnowania 
Polski wystarczy – zapowiada 
poseł Robert Kropiwnicki.

Robert Kropiwnicki powal-
czy o kolejną kadencję w Sej-
mie z trzeciego miejsca na 
liście. „Jedynką” Koalicji Oby-
watelskiej będzie Piotr Borys, 
a „dwójką” Zofia Czernow. 
Legnicki parlamentarzysta ze 
swojej pozycji wyjściowej jest 
jednak zadowolony.

- Nie zabiegałem o pierw-
sze miejsce na liście. Wg mnie 
nie jest ono aż tak istotne. Przed 
czterema laty startowałem prze-
cież z odległego ósmego miej-
sca i zdobyłem mandat. Ważne 
jest to, co się robi dla regionu 
i jakim się jest politykiem. A 
kształt naszej listy uważam za 
dobry, zbalansowany zarówno 
terytorialnie, jak i pod kątem 

parytetu płci. Cieszę się, że 
Piotr Borys jest jej liderem – 
mówi poseł Kropiwnicki.

Parlamentarzysta jest prze-
konany, że jesienne wybory par-
lamentarne wygra Koalicja Oby-
watelska.

- Liczymy na 240 -250 man-
datów w Sejmie i ok. 70 w Sena-
cie. Trzymamy również kciuki 
za dobry wynik list koalicji lewi-
cowej. Idziemy po zwycięstwo. 
Cztery lata rujnowania Polski 
wystarczy. Jesienią odsuniemy 
PiS od władzy - zapewnia.

Na specjalnie zwołanej 
konferencji prasowej dla lokal-
nych mediów, Kropiwnicki pod-
sumował kończącą się kaden-
cję, zdradził też o co będzie 
zabiegał dla regionu w nowej, o 
ile oczywiście zachowa poselski 
mandat.

- Cieszę się, że zmate-
rializowały się inwestycje, o 
które od lat zabiegałem. Mam 
na myśli budowę S3, kolejne 
etapy modernizacji legnic-
kiego dworca PKP i inwesty-

cje w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym. Do ważnych 
spraw na nową kadencję zali-
czam: przebudowę A4 i drogi 
krajowej nr 94. W obu przy-
padkach jestem za wyznacze-
niem nowych przebiegów. Będę 
też czynił zabiegi o włączenie 
Polkowic i Głogowa do „kolei 
LGOM”. Tak, by za kilka lat z 
Legnicy do Głogowa dojechać 
pociągiem w 40 minut.

W dobiegającej końca 
kadencji Kropiwnicki, którego 
śmiało można uznać najbardziej 
rozpoznawalnym i medialnym 
legnickim politykiem, zasiadał 
w komisjach: weryfikacyjnej ds. 
nieruchomości warszawskich, 
odpowiedzialności konstytu-
cyjnej, sprawiedliwości i praw 
człowieka oraz ustawodawczej. 
Złożył w sumie 44 interpelacje 
poselskie i 14 zapytania.

Kropiwnicki posłem jest 
od 2010 r., kiedy to zastąpił w 
Sejmie Janusza Mikulicza. W 
2011 i 2015 r. skutecznie ubie-
gał się o reelekcję.

 

PJ

Poseł Robert Kropiwnicki:  
„Jesienią odsuniemy PiS od władzy”
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Ratusz ogłosił  
dyrektorski  
konkurs. Kto będzie  
rządził I LO?

Tuż przed inauguracją 
nowego roku szkolnego roz-
strzygnięty zostanie konkurs 
na dyrektora I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki.

Dyrektorski konkurs w I 
LO został rozpisany w związku 
z tym, że dobiegła końca kolejna 
pięcioletnia kadencja obecnej 
dyrektor Haliny Tamioły. Ter-
min składania aplikacji to 16 
sierpnia, a to oznacza, że kon-
kurs zostanie rozstrzygnięty 
pod koniec miesiąca.

I LO obok II LO, to naj-
lepsze i najbardziej prestiżowe 
legnickie liceum. Od 1994 r. 
dyrektorem szkoły jest Halina 
Tamioła.

PJ

Zgodnie z zapowiedziami Przedsiębior-
stwo Transportowo Budowlane - wykonawca prze-
budowy ul. Leszczyńskiej - od mostu na Czarnej 
Wodzie (wraz z mostem) do ul. Bydgoskiej wpro-
wadził w środę wieczorem, 1 sierpnia nową organi-
zację ruchu na tej ulicy.

Tym samym rozpoczął się pierwszy etap tej 
inwestycji, czyli przebudowa jezdni na odcinku 
od mostu na Czarnej Wodzie do ul. Bydgoskiej. 
Zamknięta dla ruchu została połowa ulicy od 

strony ogródków działkowych. Obecnie jeździmy 
w obu kierunkach drugą połową jezdni. W przy-
szłym roku rozpocznie się drugi etap tej inwesty-
cji – remont mostu.

- Roboty drogowe rozpoczną się od zdję-
cia starej warstwy asfaltu – mówi Andrzej Szym-
kowiak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w 
Legnicy. -  Ten surowiec zostanie zużyty m.in. do 
utwardzania dróg gruntowych. Od wielu lat w ten 
właśnie sposób wykorzystujemy odzyskane pod-
czas remontów dróg materiały.  PJ

Uwaga kierowcy! Rozpoczął się 
remont ulicy Leszczyńskiej
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Około północy (z 4 na 5 
sierpnia) 19-letni mężczyzna 
zorganizował sobie rajd uli-
cami Legnicy pędząc volkswa-
genem passatem z zawrotną 
prędkością 142 km/h. Nasto-
latka szalejącego za kierow-
nicą złapali na ulicy Piłsud-
skiego policjanci z legnickiej 
drogówki.

- Kierujący 19-latek nie 
dostosował się do obowiązują-
cej prędkości 60 km/h i jechał 
142 km/h. Wprowadzone 4 lata 
temu zaostrzone przepisy ruchu 
drogowego dotyczące poru-
szania się na obszarze zabudo-
wanym o ponad 50 km/h od 
dozwolonej prędkości, skutkują  
zatrzymaniem kierowcy prawa 
jazdy na okres 3 miesięcy. W 

tym przydatku mężczyzna prze-
kroczył dozwoloną prędkość aż 
o 82 km/h . W rezultacie 19-
-latek stracił prawo jazdy na 3 
miesiące, dostał wysoki man-
dat, a na jego konto wpłynęło 
10 punktów karnych – wyja-
śnia mł. asp. Jagoda Ekiert z 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy.

DS

Nastolatek urządził  
sobie rajd po Legnicy  
z prędkością 142 km/h

Uciekał na motorze, bo miał 
przy sobie marihuanę

Dziwnie zachowujący się i niepewnie jadący 
kierowca motocykla wzbudził podejrzenia jednego 
z patroli legnickiej drogówki. Policjanci posta-
nowili zatrzymać motocyklistę. W tym momen-
cie kierujący gwałtownie przyspieszył i rozpoczął 
ucieczkę. Jak się później okazało, uciekał na moto-
rze, bo miał przy sobie marihuanę

W sobotę (3 sierpnia) około godziny 1 
funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zauważyli 
kierującego motocyklem marki Suzuki, którego 
dziwny sposób jazdy wzbudzał podejrzenie. Pod-

jęto próbę zatrzymania, jednak kierujący gwał-
townie przyspieszył i zaczął uciekać.

W pewnym momencie mężczyzna wjechał z 
dużą prędkością na chodnik, gdzie nie zapanował 
nad pojazdem i przewrócił się.

Kierującym był 18-letni mieszkaniec Legnicy, 
który nie posiadał uprawnień do kierowania. 
Ponadto policjanci ujawnili w pojeździe zawi-
niątko z zawartością marihuany.  

Mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu kara 
do 5 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadze-
nia pojazdów do 15 lat.

red
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Od teraz  
każda, pierwsza  

niedziela miesiąca  
jest totalnie za FREE! 
DLA WSZYSTKICH!

Oferta trwa do końca sierpnia! 
Nie przegapcie  

i przyprowadźcie bliskich  
na trening próbny!

 507 831 528

Legnicka załoga ukończyła rajd 
Żelezne Hory na … drzewie

Grzegorz Woźnik i Miro-
sław Hebda nie ukończyli rajdu 
Żelezne Hory, rozegranego w 
sobotę w ramach Czeskomoraw-
skiego Pucharu Rajdowego. Ich 
Opel Astra wypadł z trasy i ściął 
kilka drzew.

Rajd Żelezne Hory dla 
załogi SITMN Rally Team 
długo był szczęśliwy. To właśnie 
od niego Grzegorz Woźnik ze 
swoimi pilotami rozpoczął ści-
ganie i kilka razy stawał na jego 
podium. Przed rokiem na tra-
sie Żeleznych Hor legniczanie 
mieli poważny wypadek, który 
zakończył im sezon.

PJ

Petteri Forsell  
odchodzi  
z Miedzi Legnica

Zdobywca 36 bramek i 15 asyst Petteri Forsell 
przechodzi do HJK Helsinki.

Dla Miedzi to potężny cios. Traci swojego, bez 
cienia przesady, najlepszego zawodnika. 

red
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Już ponad 11 tys. wniosków  
o 500+ i 300+ w legnickim MOPS-ie

Do tej pory wnioski o 
świadczenia z programów 
„Rodzina 500+” oraz „Dobry 
start” można było składać tylko 
drogą elektroniczną, korzysta-
jąc z bankowości internetowej, 
ZUS-u i platformy emp@tia.

Od 1 sierpnia placówki 
pomocy społecznej w całym 
kraju, w tym również w  Legnicy, 
przyjmują wnioski w wersji tra-
dycyjnej, czyli papierowej. 
Można je pobrać albo na stro-
nie internetowej MOPS-u, albo 
bezpośrednio w placówce przy 
ul. Poselskiej 13 lub w punkcie 
przy Rynek 3 w godzinach od 
8.00 do 15.00.

- W tym roku w progra-
mie „Rodzina 500+” nie ma już 
definicji pierwszego dziecka 
w rodzinie. Świadczenie przy-
sługuje na każde dziecko i nie 
ma kryterium dochodowego. 
Nowością jest też fakt, że rodzic 
samotnie wychowujący dziecko 
nie musi się już troszczyć o 
zasądzenie alimentów od dru-
giego rodzica. Może bez tego 
ubiegać się o świadczenie. 500+ 
przysługuje na każde dziecko do 
ukończenia 18 roku życia - przy-
pomina Iwona Roicka, zastępca 
dyrektora MOPS w Legnicy.

Nowości są też w progra-
mie „Dobry strat”, czyli tzw. 
300+.

- Świadczenie to przysłu-
guje dla uczniów, którzy uczą 
się do ukończenia 20 roku 
życia. W poprzednim okresie  
z tego programu byli wyłączeni 
studenci oraz uczniowie szkół 
policealnych i dla dorosłych. 
Program też nie obejmował 
dzieci uczęszczających do tak 
zwanej zerówki. Od 1 sierpnia 
program rozszerzono. Z tego 
świadczenia mogą skorzystać 
uczniowie szkół policealnych i 
dla dorosłych. Oczywiście obo-
wiązuje nadal granica 20 roku 
życia ucznia uprawnionego do 
świadczenia - wyjaśnia dyrektor 
Roicka.

Co istotne, osoby ubiega-
jące się o takie wsparcie jako 

uczniowie szkół policealnych i 
dla dorosłych mogą takie wnio-
ski złożyć tylko drogą trady-
cyjną, papierową. 

Jak dotąd legniczanie zło-
żyli w MOPS-ie ponad 7 tys. 
wniosków o świadczenie 500+ 
oraz 4300 na 300+. W sumie 
ma ich spłynąć 9 tys. na 500+ i 
6,5 tys. na 300+.

MM

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy drogą elektroniczną 
spłynęło już 11,3 tys. wniosków o świadczenia 500+ i 300+. Urzędnicy czekają 
jeszcze na około 4,2 tys. zgłoszeń. Uwaga! Od 1 sierpnia dokumenty można 
będzie też składać w wersji papierowej.






