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Wspaniała ta młodzież!
Dziś (czwartek) premiera spektaklu „Musicale, musicale...” . Osiemdziesięcioro młodych ludzi od 8 miesięcy poświęcało każdą wolną chwilę, by go 
przygotować. Można by napisać, że to wydarzenie bez precedensu, gdyby nie fakt, że... wcześniej tak samo zrobili dwa inne musicale. 

Uczą się, studiują –  wolne-
go czasu mają tyle co w weeken-
dy. Więc ci, co nie mogli przy-
chodzić codziennie, na soboty i 
niedziele praktycznie z całego 
Dolnego Śląska zjeżdżali się do 
Legnicy na próby i ćwiczyli od 
rana do później nocy piosenki 
z najpopularniejszych musicali 
świata, m.in. „My Fair Lasy”, 
„Kotów”, „Skrzypka na dachu”, 
„Upiora w Operze”. Powstało 
z tego  widowisko muzyczne 
„Musicale, musicale...” - trzecie 
po „Tańcu wampirów” i „Bitwie 
pod Legnicą” dzieło pasjonatów 
z grupy Młodzież Tworzy Mu-
sical. Na scenie pojawi się 70 
artystów amatorów: grająca na 
żywo orkiestra, tancerze, akto-
rzy, soliści. Projekt jest bardzo 
ambitny, bez uwertur granych z 
playbacku i w ogóle bez żadnej 
ściemy.

- Na spektakl złożą się frag-
menty spektakli obecnych w 
repertuarze dużych teatrów  – 
deklaruje reżyserka Joanna Bry-
lowska, koordynatorka projektu, 
założycielka grupy Młodzież 
Tworzy Musical. Sama o sobie 
mówi żartobliwie, że chodzi na 
rzęsach i klaszcze uszami – nie 
pojawi się na scenie, a jednak 
gdyby nie ona, nie byłoby ani 
„Tańca wampirów”, ani „Bitwy”, 
ani najnows zego spektaklu.

Grupę wspiera też Jacek 
Głomb, dyrektor Teatru Mo-
drzejewskiej, który użyczył im 
sceny, wypożyczył kostiumy i 
elementy scenografii. Co go 
ujęło? - Oni to bardzo poważ-
nie traktują – mówi. - Teatr jest 
zabawą, radością, ale to również 
poważna sprawa, więc koniecz-
ne jest zawodowe podejście. 
Często się robi rzeczy dla picu, 

dla propagandy, dla promo-
cji. To jest rzecz wyjątkowa ze 
względu na ich profesjonalny 
stosunek do tej roboty. 

Mecenasem grupy Mło-
dzież Tworzy Musical jest agen-
cja Arleg. - Marzy mi się, aby 
w Legnicy była instytucjonalna 
przestrzeń na takie działania 
– mówi prezes Jarosław Rab-
czenko.

Piotr Kanikowski
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Zimny 
prysznic

Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, redakcja@24legnica.pl

Ostatnio aby być cool wystarczy wylać sobie na głowę 
kubeł wody z lodem. Ochoczo korzystają z tego trendu 
politycy różnych opcji, pomni, że wybory za niespełna 
trzy miechy. Mam nadzieję, że ta woda spłynie po nich 
jak po gęsi, a wyborcy zamiast sprawdzać na Facebooku 
kto się zmoczył, zaczną w końcu pytać o program i roz-
liczać z dokonań.

Mam osobisty problem z Ice Bucket Challenge. Trudno 
mi pozbyć się myśli, że ta zabawa dowodzi kompletne-
go skretynienia tzw. zachodniej cywilizacji, gdzie bez-
refleksyjnie marnuje się wodę i energię, podczas gdy 
400 milionom ludzi w Afryce grozi śmierć z pragnienia. 
Trudno też nie zwątpić w szczere intencje polityków, 
jeśli pod zimny prysznic wchodzą w koszulce ze swym 
nazwiskiem i wyborczym sloganem. Niekoniecznie im 
wierzę, kiedy dziękują politycznym przeciwnikom za 
rzucenie rękawicy, i podejrzewam, że także ich własne 
nominacje wcale nie są wolne od złośliwości oraz wyra-
chowania. Jestem prawie pewien, że często z niewinnym 
uśmiechem wymieniają nazwiska ludzi, których najchęt-
niej utopiliby w kuble z lodem. Absolutnie niestosowne 
wydaje mi się wywoływanie do dobroczynności po na-
zwisku, bo ona powinna być wyłącznie osobistą decyzją 
darczyńcy, spontanicznym odruchem serca i aktem do-
brej woli. Zgadzam się również z papieżem Franciszkiem, 
że chrześcijanin pomaga innym nie chwaląc się tym; że 
chrystusowy model charytatywności wygląda inaczej. 
Z drugiej strony trudno mi zignorować fakt, że dzięki 
akcji Ice Bucket Challange skutecznie, bardzo efektyw-
nie, zbiera się fundusze na walkę ze straszliwą chorobą, 
edukując przy okazji ludzi, którzy pewnie nigdy by nie 
usłyszeli o ALS gdyby nie wysyp głupiutkich filmików 
w YouTube i na Facebooku. Jeśli więc kiedyś dzięki tym 
pieniądzom uda się opracować skuteczną metodę le-
czenia przyczyn stwardnienia zanikowego bocznego lub 
przynajmniej zminimalizować czyjeś cierpienie, to moje 
malkontenctwo zupełnie nie ma sensu. 
Mam tylko nadzieję, że woda z lodem spłynie po polity-
kach jak po gęsi i że stojąc przed wyboczą urną Polacy 
nie będą przypominać sobie, jak kandydaci na radnych, 
burmistrzów, prezydentów oblewali się w Ice Bucket 
Challange. Że ważniejsze będzie, co dotąd zrobili dla lo-
kalnej społeczności. Że bardziej od wymuszonego luzu 
liczyć się będą dobre pomysły, doświadczenie, sensow-
ny program, energia, uczciwość, osobista wiarygod-
ność.
Pomysł połączenia charytatywnej akcji z wesołą zaba-
wą nie jest nowy i nie został przeszczepiony do Polski 
z Ameryki za pomocą Facebooka. Tak przecież od 22 lat 
działa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, organizu-
jąc Finały, podczas których ludzie jednocześnie bawią 
się na koncertach, zakładają dziwaczne przebrania, nie 
stronią od zachowań właściwych pacjentom poradni 
psychiatrycznej i gremialnie wrzucają datki do puszek. 
Niezależnie od efektów, uważam, że przedsięwzięciu 
Fundacji WOŚP jest jednak zdecydowanie więcej klasy 
niż w Ice Bucket Challange. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Legnica  w strugach wody
Do Legnicy dotarła internetowa zabawa, w której znane osobistości oblewają się kubłami lodowatej wody 
i przekazują datki na ALS - amerykańską fundację walczącą ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Woda 
spłynęła już m.in. po prezydencie Tadeuszu Krzakowskim, jego rywalu Jarosławie Rabczence, radnym Ty-
beriuszu Kowalczyku i byłym europośle Piotrze Borysie.

Zasady Ice Bucket Challenge 
są proste: jeśli zostałeś nomino-
wany do zabawy, masz 48 godzin, 
aby publicznie zadeklarować 
wpłatę 100 dolarów na konto 
ALS lub wylać sobie na głowę 
wiadro zimnej wody. Realiza-
cja wyzwania powinna zostać 
uwieczniona na filmie , a nagra-
nieo publikowane w internecie. 
Spełniwszy zadanie, masz prawo 
nominować trzy kolejne osoby do 
akcji.

Amerykański Ice Bucket 
Challenge zawitał do Legnicy 
pod koniec ubiegłego tygodnia za 
sprawą Tyberiusza Kowalczyka - 
strongmena i miejskiego radnego, 
którego do zabawy wciągnął jego 
przyjaciel, zielonogórski siłacz 
Dariusz Waluś.

- Nie wahałem się ani przez 
moment. Cel jest szczytny a za-
bawa przednia - mówi Tyberian. 
Oblał się wodą. Dodatkowo 
wpłacił 150 złotych na badania 
nad stwardnieniem zanikowym 
bocznym.

Wśród trójki nominowanych 
przez Tyberiusza Kowalczyka - 
obok strongmena Ireneusza Ku-

rasia i mistrza sportów walki Bar-
tosza Batry - znalazł się Krzysztof 
Piotrowski, szef    Stowarzyszenia 
Kibiców Tylko Miedź. Posta-
nowił dodatkowo wesprzeć po-
szukiwania dawców szpiku dla 
chorego na białaczkę Grzegorza 
Łukowskiego i przed kamerą 
pojawił się w koszulce funda-
cji DKMS. Wziąwszy zimny 
prysznic na myjni samochodowej, 
Piotrowski rzucił wyzwanie pre-
zesowi Polskiego Związku Piłki 
Nożnej Zbigniewowi Bońkowi, 
urzędującemu prezydentowi Le-
gnicy Tadeuszowi Krzakowskie-
mu oraz prezesowi Arlegu Jaro-
sławowi Rabczence, kandydatowi 
PO na prezydenta.

Jeszcze w piątek Jarosław 
Rabczenko z uśmiechem pod-
dał się lodowatym oblucjom. W 
koszulce swego komitetu wy-
borczego stanął przed kamerą 
i pozwolił wylać na siebie dwa 
kubły zimnej wody. Zadeklaro-
wał jednocześnie, że na badania 
nad stwardnieniem zanikowym 
bocznym zostanie wpłacone 50 
dolarów.    Do próby lodowej no-
minował byłego europosła Piotra 
Borysa, byłego prezydenta RP 
Lecha Wałęsę i aktora legnickie-
go Teatru Modrzejewskiej Pawła 
Palcata.

W sobotę rękawicę rzuconą 
przez Krzysztofa Piotrowskiego 
podjął prezydent Legnicy Ta-
deusz Krzakowski. Odprężony i 
radosny stawił się na stadionie, by 
przyjąć    na głowę cztery wiadra 
zimnej wody. Do dalszej zabawy 
zaprosił marszałka Dolnego Ślą-
ska Radosława Mołonia, prezy-
denta Wrocławia Rafała Dutkie-
wicza i piłkarską drużynę Miedzi 
Legnica.

Wywołany przez Rabczen-
kę do tablicy Paweł Palcat ob-
lał się wodą. Do internetu trafił 
film z piłkarzami Miedzi, którzy 
bez oporów podjęli wyzwanie 
rzucone im przez prezydenta 
Krzakowskiego.     Trener Woj-
ciech Stawowy wcielił się w rolę 
strażaka i sprawił swoim pod-
opiecznym lodowaty prysznic. 
Drużyna wsparła finansowo 
Stowarzyszenie Dignitas Do-
lentium, które w Polsce pomaga 
chorym na stwardnienie zaniko-
we boczne. Miedź nominowała 
do Ice Bucket Challenge

Legię Warszawa, z którą le-
gniczanie zagrają 24 września w 
Pucharze Polski, swego lokalnego 
rywala Zagłębie Lubin, Dorotę 
Rabczewską oraz byłego sędziego 
piłkarskiego Huberta Siejewicza

Przed zimnym prysznicem 

nie cofnął się również Piotr Bo-
rys.

- W pierwszym odruchu ze-
stawienie zabawy w polewanie z 
cierpieniem, chorobą i biedą mo-
głoby się wydawać niestosowne. 
Ja myślę jednak, że nie ma w tym 
nic niewłaściwego, skoro udaje 
się w ten sposób skutecznie zbie-
rać środki na szlachetny cel, sze-
rzyć wiedzę o ciężkiej chorobie i 
edukować ludzi. Całym sercem 
jestem za - deklaruje Piotr Borys.

Ze względu na walor eduka-
cyjny    akcji, do polewania zaan-
gażował swoje dzieci: dziesięcio-
letnią Lenę, ośmioletnią Polę i 
dwuipółletniego Milana.

- Niech się uczą pomagać 
- mówi Piotr Borys. Były euro-
poseł dorzucił po 50 dolarów na 
fundację ALS i jej polski odpo-
wiednik - stowarzyszenie wspie-
rające leczenie stwardnienia zani-
kowego bocznego.

Pałeczkę przekazał kolegom: 
nominował legnickiego posła PO 
Roberta Kropiwnickiego i dwóch 
europosłów z kadencji 2009-
2014: Artura Zasadę z Zielonej 
Góry i Sławomira Nitrasa ze 
Szczecina.

Zabawa trwa.

Trener Wojciech Stawowy założył strażacki hełm, 
chwycił za wąż i urządził zimny prysznic drużynie 
Miedzi Legnica. 
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Rabczenko i Kropiwnicki bez kary
Krajowy Sąd Koleżeński Platformy Obywatelskiej na dzisiejszym posiedzeniu uznał za słuszne cześć zarzutów kierowanych przeciwko posłowi Rober-
towi Kropiwnickiemu i prezesowi Arlegu Jarosławowi Rabczence. Odstąpił jednak od wymierzenia im kary, uznając, że choć działania obu były niesto-
sownie, do złamania prawa w agencji nie doszło.

Posłanka Halina Rozpon-
dek, przewodnicząca Krajo-
wego Sądu Koleżeńskiego, 
podkreśla, że sprawa obu 
panów została bardzo wni-
kliwie rozpoznana. Rzadko 
się dzieje, by jednemu pro-
blemowi poświęcano aż dwa 
posiedzenia. Tu zaszedł taki 
przypadek. Zbadano wszyst-
kie dokumenty, wysłuchano 
zarzutów wnioskodawców i 
racji oskarżonych, a ostatecz-
nie zdecydowano się odstąpić 
od wymierzenia kary w senie 
regulaminowym.

- W pisemnym uzasad-
nieniu wyroku znajdzie się 
jednak przestroga, żeby Ro-
bert Kropiwnicki i Jarosław 
Rabczenko w działalności 
publicznej bardzo uważali 
na wszelkie sytuacje, które 

mogłyby budzić wątpliwości 
etyczne lub być powodem 
medialnych reperkusji - mówi 
Halina Rozpondek.

Jako przykład takiej nie-
stosownej sytuacji podaje 
podpisanie przez zarząd Ar-
legu umowy na dotację dla 
prywatnej spółki należącej 
do pracownicy Arlegu. Z 
prawnego punktu widzenia 
wszystko było w porządku, bo 
nikomu nie wolno ograniczać 
działalności gospodarczej. A 
mimo tego sytuacja naraziła 
działaczy PO na medialne 
ataki i wzbudziła moralny 
niesmak.

- O odstąpieniu od kary 
zdecydowała również niepo-
szlakowana opinia obu panów 
- mówi Halina Rezpondek. - 
Media nigdy wcześniej nie 
stawiały im zarzutów. Proku-
ratura nie wszczęła przeciw 
nim postępowania. Urząd 
marszałkowski, który prze-

prowadzał kontrolę, wskazał 
na dwa uchybienia, a nie na 
złamanie prawa. Myślę, że i 
pan Kropiwnicki, i pan Rab-
czenko wyciągną naukę z tej 
historii i będą się starali, aby 
w ich działaniach nie było już 
nigdy niczego co budziłoby 
takie kontrowersje.

Teraz Zarząd Krajowy 
PO, który skierował sprawę 
Rabczenki i Kropiwnickiego 
do sądu koleżeńskiego, może 
rozpatrzyć złożone przez 
nich odwołanie od decyzji 
Zarządu Regionu PO roz-
wiązującej legnickie struktury 
partii i ustanawiającej posłan-
kę Ewę Drozd z Głogowa 
tymczasowym komisarzem 
w powiecie. Zarząd regionu 
zareagował tak na medialne 
doniesienia o istnieniu towa-
rzyskiego układu wspierane-
go z publicznych pieniędzy z 
Agencji Rozwoju Regional-
nego Arleg w Legnicy.

< Jarosław Rabczenko jest 
prezesem Arlegu i wice-
przewodniczącym Platfor-
my w powiecie legnickim. 
Lokalne struktury delego-
wały go też do wyborów 
samorządowych jako 
kandydata na prezydenta 
Legnicy, choć nie uzyskały 
w tej sprawie akceptacji 
władz regionu.

Poseł Robert Kropiwnicki 
w Arlegu pełni funkcję 
dyrektora zarządzającego. 
Jest przewodniczącym PO 
w powiecie legnickim. Od 
trzech miesięcy mówi się, 
że Arleg wspierał finanso-
wo spółki należące do jego 
partnerki życiowej. > 
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Tymczasem specjaliści z 
Serwisu-Informatycznego.
eu mówią: "Wszystko jest 
OK. To normalne." Wie-
lu klientów, słysząc takie 
stwierdzenie, okazuje wiel-
kie zdziwienie, bo miało być 
szybciej, a jest wolniej. Dla-
czego?

Stara prawda mówi, że 
o wytrzymałości łańcucha 
decyduje najsłabsze ogniwo. 
Podobnie jest z komputera-
mi. O ich szybkości decy-
duje najwolniejszy element. 

Kiedy zwiększamy szybkość 
transferu Internetowego, 
mając wolny procesor, mało 
pamięci RAM  lub słabą kar-
tę graficzną, nie dość, że nie 
osiągniemy przyspieszenia 
przeglądania zasobów Sieci, 
to jeszcze możemy spowol-
nić pracę całego kompute-
ra. Serwis-Informatyczny.
eu porównuje tę sytuację do 
efektu często spotykanego 
w silnikach montowanych 
w Polonezach, czy Fiatach 
125p. Kiedy w tych autach 

"wciskaliśmy gaz do dechy", 
gaźnik był momentalnie 
zalewany ogromną ilością 
benzyny i zamiast przyspie-
szać - samochód dławił się i 
zwalniał. Identycznie wyglą-
da to w naszym komputerze. 
Zwiększając szybkość na-
szego Internetu - w krótkim 
czasie zalewamy nasz kom-
puter dużo większą ilością 
danych niż dotychczas i zbyt 
mało wydajna maszyna naj-
zwyczajniej się dławi.

Serwis-Informatyczny.

eu radzi dobrze przemyśleć 
kwestię zwiększenia transfe-
ru u naszego dostawcy. Jeżeli 
przeglądamy strony WWW, 
korzystamy z poczty, oglą-
damy filmy na Youtube i 
obecna szybkość nas zado-
wala, to nawet podwojenie 
transferu niewiele nam po-
może, a jest prawdopodobne 
, że narazimy się na koniecz-
ność wydania dodatkowych 
pieniędzy na modernizację 
naszego komputera.

Doczekaliśmy czasów szerokopasmowego dostępu do globalnej Sieci. Operatorzy telefonii komór-
kowej bombardują nas informacjami o coraz większym zasięgu technologii LTE. Szybkość trans-
feru oferowana przez dostawców osiąga już 100, a nawet 150 Mb/s.  Aneksujemy lub zawieramy 
nowe umowy na jeszcze szybszy dostęp do Sieci, a strony w naszym komputerze otwierają się 
jakby wolniej, bardziej ociężale. Zaczynamy podejrzewać, że dostawca nas oszukuje...

Dostawca zwiększa szybkość, 
a Internet coraz wolniejszy...

Zakończyło się postępowa-
nie wyjaśniające przed Urzę-
dem Ochrony Konsumentów i 
Konkurencji. W sprawie umów, 
jakie LPGK narzucało klien-
tom chcącym wypożyczyć w 
spółce kubły na śmieci, inter-
weniowało w UOKiK więcej 
osób, ale symbolem tego kon-
fliktu stał się były wojewoda 
legnicki Wiesław Sagan.

Z żelazną konsekwencją 
odmawiał podpisania nieko-
rzystnej umowy na wynajęcie 
kubłów, które LPGK dostar-
czyło na jego posesję. Pojem-
niki po kilku miesiącach za-
brano, a na podwórzu Sagana 
pojawili się strażnicy miejscy z 
bloczkiem mandatów. Do sądu 
skierowano wniosek o ukara-
nie niepokornego legniczanina 
za brak odpowiednich kubłów 
na śmieci. Wiesław Sagan 
twierdzi, że strażnicy działali 
bezprawnie, co zamierza do-

wieść w sądzie. Zachowanie 
miejskich służb w tej sprawie 
odbiera jako szykany wobec 
obywatela, który postawił się 
władzy.

Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów przyznał ra-
cję Wiesławowi Saganowi oraz 
innym legniczanom, którzy 
zarzucali LPGK działanie nie-
zgodne z prawem. Ze względu 
na dużą liczbę najemców po-
jemników na śmieci, spółka do-
stała aż 5 miesięcy na wymianę 
niezgodnych z prawem umów. 
Przedsiębiorstwo dobrowolnie 
zobowiązało się przed UOKiK 
do usunięcia z formularzy pię-
ciu zapisów, m.in. o obowiązku 
wymiany lub naprawienia na 
koszt najemcy uszkodzonego 
pojemnika. Wycofany zostanie 
fragment przerzucający na na-
jemcę wyłączną odpowiedzial-
ność za ewentualne szkody czy 
utrudnienia w ruchu pojazdów 

i pieszych wynikłe z używa-
nia kubła. Klienci nie będą też 
zmuszani do podpisywania 
oświadczenia, że LPGK jest 
upoważnione do opróżniania 
pojemnika i że nie będą ro-
ścić do spółki pretensji o jego 
uszkodzenie podczas załadun-
ku.

Jeśli LPGK do końca 
stycznia 2015 roku nie wywiąże 
się z zobowiązania, na spółkę 
zostaną postawione zarzuty 
zgodnie z Ustawą o ochronie 
konkurencji i konsumentów z 
16 lutego 2007 roku.

LPGK to nie jedyna ko-
munalna spółka, której umowy 
wziął pod lupę Wiesław Sagan. 
Według niego niedozwolone 
klauzule stosowało też Legnic-
kie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji. Przesłał do 
Jana Szynalskiego - przewod-
niczącego Rady Miejskiej w 
Legnicy - skargę na Tadeusza 

Krzakowskiego, który toleruje 
taką sytuację. Sagan twierdzi, że 
co najmniej od 4 lipca pisemnie 
sygnalizował prezydentowi Le-
gnicy problem stosowania nie-
dozwolonych prawem klauzul 
przez podległą miastu spółkę.

To również nie pierwsza 
skarga Wiesława Sagana na 
prezydenta Legnicy. Poprzed-
nią, dotyczącą nieprawidłowo-
ści w funkcjonowaniu Strefy 
Płatnego Parkowania, próbo-
wano kilka miesięcy temu za-
mieść pod dywan - nie dopusz-
czono do przegłosowania ją 
przez Radę Miejską w Legnicy. 
Tamta historia skończyła się 
doniesieniem do prokuratu-
ry w sprawie niedopełnienia 
obowiązków lub przekroczenia 
uprawnień przez przewodni-
czącego Rady Miejskiej Jana 
Szynalskiego oraz komisję re-
wizyjną samorządu.

Piotr Kanikowski

Sagan wygrał - LPGK zmieni umowy
Do końca stycznia 2015 roku Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej musi wymienić wszystkie umowy na dzierżawę kubłów na śmieci. W 
aktualnie obowiązujących stosowało niedozwolone prawem klauzule, które stawiały najemców pojemników w niekorzystnej sytuacji. Wiesław Sagan, 
który z tego powodu wszedł w konflikt ze spółką, miał rację.
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Jeszcze 2 tygodnie temu prezes LPGK Józef 
Wasinkiewicz nie chciał potwierdzić, że spółka 
wymieni umowy na dzierżawę pojemników na 
śmieci. 
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AGEM: Mamy to, co najlepsze
Legnicki AGEM oferuje do sprzedaży i montażu szeroki wybór okien, drzwi, bram garażowych i przemysłowych, parapetów, rolet, roletek, żaluzji, markiz, 
moskitier czy nawiewników okiennych. Autoryzowanej ekipie możesz również powierzyć podłączenie instalacji CO lub gazowych podgrzewaczy wody.

Jesteśmy rodzinną firmą 
powstałą w 2002 r. W naszej 
ofercie sprzedaży i montażu 
znajdują się towary tylko naj-
lepszych, renomowanych pro-
ducentów. 

Naszą dewizą jest zadowo-
lenie Klienta, w pełnym stop-
niu. W efekcie tych działań, 
raz obsłużeni przez nas klienci 
wracają, zamawiając kolejną 
usługę budowlaną lub przypro-
wadzają swoje rodziny i znajo-
mych.

Ponad 12-letnie doświad-
czenie, zatrudnienie kadry 
inżynierskiej, udział w szko-
leniach z branży budowlanej 
umożliwia nam zapewnienie 
profesjonalnej i kompleksowej 
obsługi – doradztwa i montażu.

 Poznaliśm szczegółowo 
wiele produktów z naszej dzie-
dziny, wybraliśmy z nich wy-
łącznie sprawdzone produkty 
renomowanych liderów. Od 
początku montażami zajmu-
ją się te same ekipy rodzinne, 

które zapracowały na uznanie 
klientów. Z naszego profesjo-
nalizmu i solidności skorzystało 
wielu klientów indywidualnych, 
podmiotów gospodarczych 
oraz instytucji państwowych. 
Po raz jedenasty, w wyniku 
przetargu wybrano naszą ofertę 
na całoroczną dostawę i montaż 
okien z PCV na zasobach Le-
gnickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Początkowo nasze biu-
ro znajdowało się w biurowcu 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

W 2009 r. zakupiliśmy zde-
wastowane budynki w Legnicy 
przy ul. Ziemowita 5. Kapi-
talny remont prowadziliśmy 
pod nadzorem Konserwatora 
Zabytków i tutaj obecnie znaj-
duje się nasza siedziba: biura i 
magazyny. W biurach znajdują 
się ekspozycje oferowanych 
przez nas produktów, przede 
wszystkim salon okien i drzwi 
na profilu VEKA i Bruegmann 
z Fabryki Okien DAKO – rów-
nież firmy rodzinnej, której je-

steśmy partnerem handlowym. 
Jesteśmy również punktem 
sprzedaży produktów VELUX 
i FAKRO. W ostatnim czasie 
poszerzyliśmy ofertę o okna 
SCHUCCO z firmy Jezierski 
Markowe Okna. Dla klientów 
szukających tańszych produk-
tów – proponujemy bezkonku-
rencyjne cenowo okna z firmy 
AdamS i Dobroplast.

Szeroki wybór drzwi, bram 
garażowych i przemysłowych, 
parapetów, rolet, roletek, żaluzji, 
markiz, moskitier., nawiewni-
ków okiennych. W naszych 
magazynach i w warsztacie 
zamontowaliśmy bramy, dzięki 
czemu możemy zaprezentować 
sposób ich montażu i działania.

Na życzenie klientów ocze-
kujących kompleksowej obsłu-
gi, powiększyliśmy asortyment 
o sprzedaż i montaż instalacji 
CO oraz gazowych podgrze-
waczy wody – Junkersów (au-
toryzowana ekipa montażowa). 

Zasięgiem działania obej-

mujemy województwo dolno-
śląskie, a przy większych zamó-
wieniach teren całego kraju oraz 
zagranicę. Klientom z Niemiec 
oferujemy usługi świadczone 

bezpośrednio przez naszych 
pracowników lub przez partne-
rów handlowych firmy AGEM 
w Niemczech. Dla wielu klien-
tów dużym ułatwieniem jest 

możliwość zakupu towarów lub 
usług dzięki kredytom ratal-
nym. Współpracujemy z ban-
kiem Credit Agricole.
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Święto Chleba i Piernika
Przed nami ważne wydarzenie na mapie Dolnego Śląska i całego kraju - Święto Chleba i Piernika, które po 15 latach organizacji Międzynarodowych 
Targów Chleba na nowo, w zupełnie świeżej odsłonie, uczyni z Jawora Polską Stolicę Chleba. Zapowiadają się niezwykłe trzy dni zabawy, wypełnione 
bogactwem smaków, gatunków i metod wypiekania chleba, ciast i pierników, z których Jawor znany jest już od XVI stulecia.

Jawor od wieków słynie 
z chleba i pierników, a bogate 
dziedzictwo naszych przodków 
każdego dnia możemy zobaczyć 
w postaci zabytków material-
nych, wystaw w Muzeum Re-
gionalnym, w tym oryginalnych 
form piernikarskich,a przede 
wszystkim kilkudziesięciu ro-
dzajów chleba, dostępnych w 
jaworskich piekarniach każdego 
dnia przez cały rok.

Podczas Święta Chleba i 
Piernika chcemy pochwalić 
się naszymi tradycjami, uczcić 
chleb, który dosłownie i sym-
bolicznie stanowi podstawę nie-
zbędną do przeżycia każdego z 
nas, ale także pokazać kunszt 
najlepszych polskich piekarzy i 
cukierników, którzy wbrew ryn-
kowym trendom starają się za-
chować wierność starym recep-
turom i dobrym technologiom. 
Dlatego do Jawora przyjadą mi-
strzowie z całego kraju, którzy 
pod przewodnictwem Stanisła-

wa Butki Prezesa Stowarzysze-
nia Rzemieślników Piekarstwa 
RP i Stanisława Furtaka Wice-
prezesa Stowarzyszenia Cukier-
ników, Lodziarzy i Karmelarzy 
RP prowadzić będą animacje 
piekarnicze i cukiernicze. Wraz 
z nimi, wielu mistrzów piekar-
stwa i cukiernictwa będzie two-
rzyć wspaniałe bochny, piękne, 
zdrowe, pachnące; - i ciasta, za-
chwycające swą różnorodnością 
i smakiem. Dodatkową atrak-
cją będzie udział w animacjach 
piekarniczych zwycięzców w 
mistrzostwach Polski w turnieju 
na „Najlepszego Ucznia w Za-
wodzie Cukiernik i Piekarz”, 
organizowanego przez Dolno-
śląską Izbę Rzemieślniczą we 
Wrocławiu.

Każdego dnia przewidzieli-
śmy mnóstwo atrakcji, wymie-
nić należy przede wszystkim 
konkursy - po raz pierwszy w 
historii konkurs na „Rzeźbę 
Piekarską” oraz na„Piekarza 

Roku”.Ponadto, Okręgowy In-
spektorat Pracy we Wrocławiu 
wyłoni i wręczy zwycięzcy Laur 
Pracodawcy Branży Piekarskiej 

Dolnego Śląska.
Nie zabraknie także chleba 

wypiekanego według starodaw-
nych receptur w tradycyjnym, 
opalanym drewnem piecu. 
Wypiekany będzie „Chleb wiej-

ski na zakwasie" przez Piotra 
Klaczyka- produkt tradycyjny 
województwa dolnośląskiego. 
Wypiek chleba opiera się na 

recepturze seniorki rodu rodzi-
ny Klaczyk, która obecnie za-
mieszkuje w Pomocnem, a wy-
wodzi się z rodziny poznańskiej. 
Dzięki tradycyjnej metodzie 
wypieku chleb otrzymuje cha-

rakterystyczny smak i wygląd, a 
mianowicie: kształt okrągły wy-
sokości ok. 12 cm, skórka chru-
piąca koloru jasnobrązowego, 
smak lekko kwaskowy. Stoiska 
piekarnicze wypełnią się nie tyl-
ko polskim chlebem, ale i cze-
skim i ukraińskim.Stoiska pie-
karnicze wypełnią się nie tylko 
polskim chlebem, ale i czeskim 
i ukraińskim. Dużą atrakcją bę-
dzie stoisko, na którym znajdą 
się wyroby m.in. dla diabetyków, 
bezglutenowe i niskobiałkowe.

Najmłodsi będą budować 
„Osiedle marzeń z piernika”, a 
jaworski Rynek wypełni się za-
pachem cynamonu i aromatycz-
nych przypraw korzennych.

Na zakończenie Święta 
Chleba i Piernika - w niedzielę 
- znany kucharz Karol Okrasa 
przygotuje staropolski żurek i 
bigos, który serwować będziemy 
w świeżo wypieczonych chleb-
kach.

W ciągu tych trzech dni 

przedstawimy w niezwykle cie-
kawy sposób historię powsta-
wania i ukształtowania nasze-
go krajobrazu – czyli Pogórza 
Kaczawskiego. Nie zabraknie 
pokazów wybuchu wulkanu 
oraz wykładów i warsztatów 
mineralogicznych połączonych 
z gleboznawstwem, prowadzo-
nych przez zespół edukatorów z 
Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej 
Stowarzyszenia Kaczawskiego.

Imprezie towarzyszyć będą 
niezwykłe widowiska, prezenta-
cje artystyczne, koncerty gwiazd 
polskiej sceny muzycznej, m.in. 
zespołów Afromental oraz Blue 
Cafe.

Zapraszamy do oglądania 
transmisji na żywo emitowanej 
w TVP Info w piątek, 29 sierp-
nia już od godz. 11.53 oraz słu-
chania Radia Wrocław i Radia 
Plus w sobotę 30 sierpnia.

Żródło: Urząd Miasta w 
Jaworze
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Tanecznym krokiem ku tolerancji
Młodzi ludzie z Polski, Turcji i Włoch, których zetknęło ze sobą legnickie stowarzyszenie Fabryka Twórczości, zatańczyli w centrum miasta. Dzięki dofi-
nansowaniu z Unii Europejskiej od 18 sierpnia przebywają ze sobą w Karpaczu, ucząc się wzajemnie różnych rodzajów tańca i... tolerancji.

Flash mob na legnickim 
Rynku skłonił przechod-
niów do zatrzymania się na 
chwilę i włączenia się do 
zabawy lub przynajmniej 
poobserwowania egzotycz-
nych przybyszy tańczących 
poloneza. Włosi i Turcy na-
uczyli się go w Polsce. Pod-
czas warsztatów w Karpaczu 
Polacy wzięli od Turków 
lekcje ich ludowych tańców. 
Jedni od drugich uczyli się 
też tańców klasycznych i 

współczesnych. Jednak zda-
niem Joanny Rostkowskiej, 
szefowej Fabryki Twórczo-
ści, nie o pląsanie w tym 
wszystkim chodzi, ale o to-
lerancję. Ucząc się, bawiąc, 
rozmawiając w międzyna-
rodowym gronie można po-
zbyć się uprzedzeń i obalić 
narodowe stereotypy.

- Dla części uczestni-
ków naszych warsztatów to 
pierwsze spotkanie z inną 
kulturą - mówi Joanna Rost-

kowska.
Pomysł na międzynaro-

dowe warsztaty taneczne dla 
młodzieży powstał podczas 
podobnego spotkania, w 
którym uczestniczyli doro-
śli. Projekt uzyskał dofinan-
sowanie w ramach unijnego 
programu Erasmus+.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Największe polskie ośrodki akademickie
W ramach cyklicznej akcji edukacyjnej serwisu Szybko.pl i agencji Metrohouse „Wynajmuj bezpiecznie”, już po raz piąty prezentowany jest ranking 
miast akademickich z punktu widzenia kosztów wynajmu mieszkań. W rankingu prezentowane są średnie ceny ofertowe dla poszczególnych dzielnic, 
obliczone na podstawie ofert zamieszczonych w serwisie Szybko.pl. 
NEGOCJOWANIE CEN

Aktualnie ze względu na 
dużą liczbę ofert mieszkań na 
wynajem możliwe jest negocjo-
wanie stawek. Według eksperta 
Metrohouse Marcina Jańczuka 
jednym z najskuteczniejszych 
argumentów w trakcie nego-
cjacji z właścicielem jest długi 
okres wynajmu. – „Wielu wła-
ścicieli mieszkań jest gotowych 
na ustępstwa cenowe w zamian 
za pewność, że najemca będzie 
terminowym płatnikiem czyn-
szu i podpisze umowę, która 
zagwarantuje wynajem na okres 
co najmniej dwunastu miesięcy” 
– stwierdza Marcin Jańczuk. Do-
daje, że w przypadku studentów 
plusem może być również pod-
pisanie umowy przez rodziców, 
którzy stają się właściwe gwa-
rantem regularnych płatności 
czynszu. Możliwe jest również  
obniżanie wielkości czynszu 
w zamian za niewielki remont 
mieszkania. Może więc warto 
zaproponować właścicielowi od-
malowanie mieszkania w zamian 
za odpowiedni upust w najmie?

Ekspert  Metrohouse dodaje, 
że o wiele łatwiej jest negocjować 

czynsz najmu w przypadku du-
żych mieszkań 3 i 4-pokojowych. 
Mniejsze lokale są popularnym 
produktem na rynku i zwykle, o 
ile cena nie jest zbyt wygórowa-
na, nie ma większych trudności 
ze znalezieniem najemcy. Nie 
oznacza to, że ceny mniejszych 
metrażowo mieszkań nie moż-
na negocjować. Kwota, którą 
jesteśmy w stanie wynegocjować 
zależy od wielu czynników, ale z 
doświadczeń pośredników wy-
nika, że wynosi ona średnio od 
5 nawet do 10 proc. ceny wywo-
ławczej.
RANKING MIAST (od naj-
tańszego do najdroższego)

Numer 1 ŁÓDŹ – najtań-
sze mieszkania

Czwarte miasto w rankingu 
największych polskich ośrod-
ków akademickich (około 120 
tys. studentów, 23 uczelnie wyż-
sze uczelnie) zajmuje 1 miejsce 
w rankingu kosztów wynajmu. 
Łódzcy studenci zapłacą naj-
mniej w kraju. Za kawalerkę 
na Bałutach czy Łodzi Górnej 
około 770 złotych. Mieszkanie 
2-pokojowe to wszędzie poza 
Śródmieściem to koszt około 

1200-1250 złotych, a za 3 pokoje 
trzeba zapłacić od 1360 na Ba-
łutach do 2 tys. w Śródmieściu.

Numer 2 KATOWICE – 
niedrogo, ale wybór niewielki

Koszty wynajmu miesz-
kań w Katowicach nie należą 
do najwyższych w Polsce, ale 
oferta również nie jest zbyt bo-
gata. Ogłoszeń wynajmu jest 
o 50% mniej niż w Gdańsku i 
ponad 4-krotnie mniej niż w 
Poznaniu. Najtańsze mieszkania 
do wynajęcia usytuowane są w 
dzielnicach Zawodzie i Załęże, a 
najdroższe w Śródmieściu i Bry-
nowie.

Numer 3 GDAŃSK – duże 
zróżnicowanie cen

W aglomeracji tak dużej jak 
Gdańsk duże zróżnicowanie cen 
w zasadzie nie powinno dziwić. 
W Gdańsku Brzeźno za wyna-
jem kawalerki zapłacimy średnio 
810 złotych, a w Centrum miasta 
będzie to kosztowało nawet o 
połowę więcej czyli 1290 na Sta-
rym Mieście czy 1200 w Śród-
mieściu. Najtańszymi gdańskimi 
dzielnicami są Brzeźno i Ujeści-
sko. Do najdroższych poza Śród-
mieściem i Starym Miastem na-

leży również Oliwa i Wrzeszcz.
Numer 4 – POZNAŃ – po-

równywalne koszty we wszyst-
kich dzielnicach

Poznań znajduje się na 4 po-
zycji wśród miast z największą 
liczbą studentów i taką samą po-
zycję zajmuje w rankingu kosz-
tów wynajmu. Warto odnoto-
wać, że poziom cen wynajmu w 
dzielnicach Poznania jest bardzo 
wyrównany. Nawet na Starym 
Mieście wynajem mieszkanie nie 
kosztuje dużo więcej niż w pozo-
stałych częściach miasta. Najtań-
sze, popularne wśród studentów 
duże mieszkania do wynajęcia, 
można znaleźć na poznańskich 
Winogradach  i Piątkowie. Na-
tomiast najtańsze kawalerki do 
wynajęcia znajdują się na Ła-
zarzu, Grunwaldzie, ale także 
Winogradach, które są najtańszą 
dzielnicą Poznania.

Numer 5 KRAKÓW – 
Wielu studentów i bogata ofer-
ta ofert na wynajem

Kraków jest drugim co do 
wielkości miastem akademickim 
w Polsce, ale w rankingu kosz-
tów wynajmu wyprzedzają go 
Warszawa i Wrocław. Zarów-

no popyt jak i podaż utrzymują 
się tu na wysokim poziomie. 
Kraków jest również jednym z 
miast najczęściej odwiedzanych 
przez turystów, co wpływa na 
zróżnicowanie standardu i cen 
mieszkań przeznaczonych do 
wynajęcia. Najtańsze mieszkania 
do wynajęcia znajdują się w No-
wej Hucie i dzielnicy Prokocim. 
Wynajęcie kawalerki w Nowej 
Hucie to koszt około 900 zło-
tych miesięcznie, mieszkanie 
3-pokojowe można wynająć za 
1400, a na Prokocimiu za 1375. 
Ponad dwukrotnie drożej jest na 
Starym Mieście, Śródmieściu i 
Grzegórzkach. 

Numer 6 – WROCŁAW – 
drożej tylko w stolicy

Wrocław jest trzecim co do 
wielkości ośrodkiem akademic-
kim po Warszawie i Krakowie, 
ale koszty wynajmu wyższe są 
jedynie w Warszawie. Za ka-
walerkę trzeba zapłacić średnio 
od 1120 złotych w dzielnicy 
Fabryczna do 1300 na Starym 
Mieście. Ceny mieszkań dwu-
pokojowych i trzypokojowych są 
zdecydowanie bardziej zróżni-
cowane. Najtaniej można wyna-

jąć na Psim Polu za około 1360 
złotych,  podczas gdy Na Starym 
Mieście jest to już 1920 złotych. 
Najwięcej ogłoszeń wynajmu we 
Wrocławiu pochodzi z dzielnicy 
Krzyki – ponad 32%, ze Starego 
Miasta około 20%, 12% z Fa-
brycznej, 10% z Psiego Pola.

Numer 7 – WARSZAWA 
– wysokie, ale bardzo zróżnico-
wane stawki wynajmu

Warszawa jest największym 
i najdroższym miastem akade-
mickim w Polsce. Za wynajem 
mieszkania trzeba tu zapłacić 
kilkaset złotych miesięcznie 
więcej niż w innych miastach. 
Rozbieżności cenowe pomiędzy 
dzielnicami Warszawy są bardzo 
duże, co jednocześnie pozwa-
la studentom na wybór miejsca 
zamieszkania, które jest dosto-
sowane do ich możliwości finan-
sowych. Mieszkanie 2 pokojowe 
można wynająć za 1580 na Bia-
łołęce, za 1700 złotych na Pradze 
Północ, za 2100 na Ursynowie 
lub za 2500 na Mokotowie lub 
Wilanowie. 

Źródło: metrohaus.pl; szybko.
pl
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Wesołe Smerfy. Drugi 
dom dla Twojego dziecka
Klub Malucha Wesołe Smerfy stara się przypominać atmosferą ciepły 
rodzinny dom. To pierwszy w Legnicy klub dziecięcy oferujący profesjo-
nalną opiekę nad dziećmi w wieku od jednego roku do trzech lat. Zapew-
nia do 5 godzin zajęć dziennie bez konieczności zapisywania malca na 
stałe. Dba też o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych.

Godziny otwarcia Klu-
bu Malucha są dostosowane 
do potrzeb legniczan. Z tego 
powodu placówka pracuje 
również w sobotę. Rodzice 
mogą być zupełnie spokoj-
ni: o pociechy zostawione w 
klubie Wesołe Smerfy. Do-
świadczona, profesjonalna 
kadra pedagogiczna z wielo-
letnim stażem jest gwarancją, 
że dzieci spędzą czas wesoło, 
pożytecznie, ciekawie i bez-
piecznie. Opiekunowie orga-
nizują im gry z elementami 
edukacyjnymi, towarzyszą w 
spontanicznej zabawie, pobu-
dzają do twórczości artystycz-
nej, uczą samoobsługi, ćwiczą 

sprawność manualną, prowa-
dzą gimnastykę buzi i języka, 
wspomagają rozwój zmysłów 
węchu, smaku i dotyku. Za 
zgodą rodziców klub wpro-
wadza też zajęcia dodatkowe, 
zależnie od zapotrzebowania. 
Wszystkie działania są dosto-
sowane do poziomu rozwoju 
psychoruchowego dziecka. 

Celem placówki jest spra-
wowanie opieki nad dziec-
kiem w warunkach bytowych 
zbliżonych do środowiska 
domowego, oraz zapewnienie 
dziecku odpowiedniej opieki 
pielęgnacyjnej i edukacyjnej 
z uwzględnieniem indywidu-
alnych potrzeb dziecka. Miej-

sce zostało tak pomyślane, 
aby młody człowiek miał w 
nim zapewnione warunki do 
optymalnego rozwoju inte-
lektualnego, emocjonalnego. 
Tu dba się, by dzieci budo-
wały prawidłowe relacje ze 
środowiskiem społeczno-kul-
turowym i przyrodniczym.  
Zajęcia wprowadzają dzieci 
w świat wartości estetycznych 
poprzez rozwijanie umiejęt-
ności wypowiadania się w 
formie muzycznej, plastycz-
nej, teatralnej.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych – mówi 
Ewa Celińska, dyrektor Klu-
bu Malucha Wesołe Smerfy.

Wymiana handlowa - wy-
miana językowa 

Polacy najczęściej deklarują 
znajomość języka czeskiego - 
17% badanych. Następnie język 
holenderski i ukraiński - 9%, a 
także język szwedzki - 7% re-
spondentów.

Takie wyniki można wy-
tłumaczyć statystykami han-
dlu zagranicznego. Czechy są 
trzecim, zaraz po Niemczech i 
Wielkiej Brytanii, krajem eks-
portowym. Holandia znajduje 
się na siódmym miejscu. Ukra-
iny i Szwecja to również jedni 
z najważniejszych dla Polski 
partnerów handlowych.

W pierwszej dziesiątce 
znalazły się także języki portu-
galski, norweski, japoński, sło-
wacki i chiński.

Najbardziej opłacalny ję-
zyk chiński 

50% badanych, którzy 
znają język chiński, otrzymuje 
zarobki powyżej 6000 zł; 25% 
zarabia powyżej 9000 zł. Do 
najbardziej opłacalnych języ-
ków poza chińskim należą ję-

zyki węgierski, serbski, arabski 
i szwedzki. Osoby deklarujące 
ich znajomość zarabiają śred-
nio 5000 zł i więcej. Wynika 
to z faktu, że Chiny, Węgry i 
Szwecja są bardzo cennymi dla 
Polski partnerami handlowymi.

Pensja a umiejętności 
Wysokość zarobków jest 

w dużej mierze zależna od po-
ziomu znajomości języka ob-
cego. Wynagrodzenia osób z 
dobrym poziomem znajomości 
nietypowego języka są o 300 zł 
większe od pracowników bez 
takiej umiejętności, a z pozio-
mem bardzo dobrym nawet o 
900 zł.

Największe zarobki w te-
lekomunikacji i IT 

Osoby, które deklarują 
znajomość nietypowego języ-
ka obcego, najwięcej zarabiają 
w branży telekomunikacyjnej i 
otrzymują przeciętnie o 675 zł 
więcej od osób bez znajomo-
ści takiego języka. Ich pensje 
wahają się pomiędzy 4 600 a 8 
880 zł.

Wysokie zarobki otrzymu-

ją także pracownicy branży IT 
(mediana wynosi 5 600 zł), a 
także pracujący w energetyce 
oraz w przemyśle ciężkim.

Z badań wynika, że zna-
jomość nietypowego języka 
obcego jest najmniej ceniona 
w mediach, reklamie, szkolnic-
twie i sektorze publicznym.

Największe zarobki dla 
dyrektorów i pracowników 
firm zagranicznych 

Ponad połowa dyrektorów i 
członków zarządu, którzy znają 
nietypowy język obcy, zarabia 
od 7 600 zł do 25 000 zł. 25% 
z nich otrzymuje wynagrodze-
nie powyżej 25 000 zł. Zarobki 
dyrektorów mocno kontrastują 
z zarobkami innych pracowni-
ków.

Osoby zatrudnione w 
zagranicznych przedsiębior-
stwach otrzymują o wiele wyż-
sze zarobki niż pracownicy w 
Polsce. Wynagrodzenie w pol-
skich firmach jest o 500 zł niż-
sze niż 25% najniższych pensji 
zagranicą.

źródło: wynagrodzenia.pl

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak w 2013 roku wy-
kazało, że co druga osoba znająca nietypowy (tj. inny niż angielski, nie-
miecki, francuski, rosyjski) język obcy zarabia powyżej 4.400 PLN brutto 
miesięcznie i o prawie 10% więcej niż badani bez takiej umiejętności.

Znasz nietypowy język obcy? Zarobisz więcej !
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Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne w 
Legnicy ogłosiło konkurs 
plastyczny pod hasłem „Bez-
pieczna i kulturalna podróż 
autobusem komunikacji 
miejskiej”. Mogą wziąć w 
nim udział wszystkie dzieci 
i młodzież w wieku od 5 do 
13 lat. Celem przedsięwzię-
cia jest kształtowanie pozy-
tywnych postaw i zachowań 
wobec współpasażerów w au-
tobusach miejskich, mających 
wpływ na bezpieczeństwo i 
komfort podróżowania.

Każdy uczestnik może 
wykonać jedną płaską pracę 
w dowolnej technice plastycz-
nej, która swymi treściami 
nawiązywać będzie do idei 
konkursu, a więc stosownego 
i kulturalnego zachowywania 
się w autobusach.

Termin zgłaszania prac 
upływa 17 września br. Moż-

na je dostarczyć osobiście 
albo pocztą na adres: Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne, ul Domejki 2, 59-220 
Legnica. Prace na odwrocie 
muszą zawierać imię i nazwi-
sko autora, wiek, telefon kon-
taktowy, adres zamieszkania 
oraz imię i nazwisko rodzica 
lub opiekuna prawnego.

Autor najwyżej ocenionej 
pracy otrzyma w nagrodę ta-
blet. Za drugie miejsce będzie 
aparat cyfrowy, a za trzecie – 
aparat mp4.

Ogłoszenie wyników i 
wręczenie atrakcyjnych na-
gród zwycięzcom nastąpi 22 
września o godzinie 11.00 na 
legnickim Rynku podczas ob-
chodów „Europejskiego Dnia 
Bez Samochodu”.

Źródło: Urząd Miejski w 
Legnicy

MPK ogłosiło wielki konkurs plastyczny: „Jak 
bezpiecznie i kulturalnie podróżować autobu-
sem komunikacji miejskiej?” 

Konkurs dla  
dzieci i młodzieży

Sprawdzian szóstoklasisty 2015
Od nowego roku szkolnego szóstoklasiści po raz pierwszy przystąpią do obowiązkowego egzaminu z 
języka obcego nowożytnego. Jak będzie przebiegał egzamin i jakich zagadnień można się spodzie-
wać?

Przebieg sprawdzianu 
Sprawdzian szóstoklasi-

sty odbędzie się 1 kwietnia 
2015 roku (środa). Jest po-
dzielony na dwie części, któ-
re przeprowadzone zostaną 
tego samego dnia. 

Część pierwsza, czyli 
język polski i matematyka 
rozpocznie się o godz. 9:00 i 
potrwa 80 minut. 

Część druga - język obcy 
nowożytny zacznie się o 
godz. 11:45 i będzie trwał 45 
minut. 

Część 1: Język polski 
Zadania z języka polskie-

go będą miały formę otwartą 
i zamkniętą. Polecenia od-
nosić się będą do tekstów 
literackich, publicystycznych 
oraz ikonicznych i obejmą 
zagadnienia z dziedzin: język 
polski, historia oraz przyro-
da. 

Jednym z zadań otwar-
tych na sprawdzianie szó-
stoklasisty będzie napisanie 
dłuższej wypowiedzi pisem-

nej, w tym opowiadania z 
dialogiem, kartki z pamiętni-
ka, wpisu w dzienniku, listu 
oficjalnego, sprawozdania lub 
opisu postaci, przedmiotu, 
krajobrazu. Na sprawdzia-
nie może zostać sprawdzona 
także umiejętność tworzenia 
form użytkowych, np. zapro-
szenia, ogłoszenia, notatki. 

Dłuższa odpowiedź pi-
semna oceniana będzie we-
dług następujących kryte-
riów: treści, stylu, języka, 
ortografii i interpunkcji. Pra-
ca nie powinna zająć mniej 
niż połowę wyznaczonego 
miejsca. 

Część 1: Matematyka 
Polecenia z matematyki 

na sprawdzianie szóstoklasi-
sty będą miały formę otwar-
tą oraz zamkniętą. Zadania 
sprawdzą takie umiejętności 
jak: sprawność rachunko-
wa, odczytywanie wykre-
sów, interpretacja danych 
tekstowych, liczbowych i 
graficznych, rozumowanie i 

tworzenie strategii, modelo-
wanie matematyczne.

Polecenia z matematyki 
obejmą zagadnienia z aryt-
metyki oraz geometrii, w 
tym: ułamki, procenty, obli-
czanie miar, obliczanie pól 
figur, obliczenia pieniężne, 
obliczanie skal map, porów-
nywanie liczb, proste rów-
nania jednodziałaniowe z 
niewiadomą, rozpoznawanie 
figur geometrycznych, od-
czytywanie wskazań zegarów. 

Część 2: Język obcy no-
wożytny 

Szóstoklasista ma moż-
liwość napisania sprawdzia-
nu z języków angielskiego, 
francuskiego, hiszpańskie-
go, włoskiego, niemieckiego 
i rosyjskiego. Przystąpi do 
sprawdzianu z tego języka 
obcego, którego uczył się 
jako przedmiot obowiązkowy 
w szkole. 

Zadania egzaminacyjne 
sprawdzą takie umiejętności 
jak: czytanie ze zrozumie-

niem, rozumienie ze słuchu, 
znajomość funkcji (reagowa-
nie na wypowiedzi, świado-
mość językowa) i środków 
językowych (struktury leksy-
kalne i gramatyczne). 

Wyniki sprawdzianu 
W dniu zakończenia 

roku szkolnego każdy uczeń 
otrzyma zaświadczenie o 
szczegółowych wynikach 
sprawdzianu. Na zaświad-
czeniu będą podane cztery 
wyniki (wyrażone w procen-
tach):

wynik z części pierwszej 
(wynik ogólny oraz szczegó-
łowe wyniki z języka polskie-
go i matematyki) 

wynik z części drugiej (z 
języka obcego nowożytnego) 

Nie ma określonego mi-
nimalnego wyniku, który 
każdy szóstoklasista powi-
nien uzyskać. Sprawdzianu 
po szkole podstawowej nie 
można nie zdać.

źrodło: edu.pl
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Pierwsze koty za 
Bigosowe płoty!

Minęły zaledwie trzy 
tygodnie od kiedy restaura-
cja Bigos zaserwowała swoje 
pierwsze dania, a wpisów w 
Księdze Gości nie braku-
je. Zapewnienia o powrocie, 
piątki dla kucharzy i szczere 
wspomnienie mile spędzo-
nego wieczoru to ich główne 
treści. Fejsbukowy profil pęka 
w szwach a w weekendowe 
wieczory restauracyjne sale 
pełne są gości.

 W miniony week-
end odbył się wieczór filmów 
krótkometrażowych, gdzie nie 
zabrakło oczywiście filmów 
produkcji polskiej. Bigos był 
otwarty do ostatniego klien-
ta, do późnej godziny otwarta 
była również kuchnia, skąd 
wydawane były drobne pysz-
ności idealnie pasujące do 
polewanego czeskiego, orygi-
nalnego piwa- jasnej złocistej 
Holby i ciemnego, karmelo-
wego Litovela. Wieczór bez 
nadęcia i wymuszonej kurtu-

azji. Takie tematyczne spo-
tkania z pewnością będą się tu 
powtarzały. 

 Bigos jest również 
idealnym miejscem na ka-
meralne imprezy, czego do-
wodem jest również ostatnia 
sobota. Zapraszamy serdecz-

nie wszystkich, którzy szukają 
wyjątkowego miejsca na zor-
ganizowanie spotkań okolicz-
nościowych, dla rodziny, bli-
skich czy współpracowników. 
Wynajmujemy poszczególne 
sale, całą restaurację. Możliwa 
również bezpłatna rezerwacja 
stolików na wszystkie dni i 
wieczory. 

 W tygodniu restau-
racja czynna jest w godzinach 
10:00- 22:00, weekendowe 
piątki i soboty startujemy od 
godziny 10:00 do ostatniego 
klienta. W niedzielę chwila 
wytchnienia 12:00-20:00. 

 
Za chwilę koniec tygo-
dnia, tak więc  
BIGOS  ZAPRASZA!

Adres:
ul. Świętego Maksymi-
liana Kolbe 7
59-220 Legnica

Godziny otwarcia:
codziennie 10-22
Zamówienia:
797-797-828

Rezerwacje:
785 665 248

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
na Facebooku (facebook.com/bigos.eu) gdzie 
znajdą Państwo rozkład imprez/wydarzeń na 

miesiąć wrzesień.

Farba na A4
Drobne zderzenie na podlegnickim odcinku A4 w połączeniu z remontem 
ul. Jaworzyńskiej spowodowało poważne perturbacje komunikacyjne na 

drogach dojazdowych do Legnicy.  

We wtorek rano przy wjeź-
dzie do Legnicy od strony Zło-
toryi ponad godzinę trzeba było 
odstać w korku. Tłok panował 
też na południowym frag-
mencie obwodnicy. To skutek 
wypadku, do którego doszło w 
nocy w pobliżu zjazdu z auto-
strady na ul. Jaworzyńską. A4 w 
stronę Wrocławia przez kilku 
godzin była nieprzejezdna. 

Około godz. 4.30 na au-
tostradzie doszło do zderze-
nia ciężarówki z samochodem 
dostawczym. Z informacji 

strażaków wynika, że na Fiata 
Ducato, który zatrzymał się na 
drodze w okolicy 88 kilometra 
A4, najechał samochód cięża-
rowy. Nikt nie odniósł obrażeń, 
ale przewożona na pace Fiata 
Ducato farba (ok. 850 kg) wy-
ciekła i rozlała się na długości 
100 metrów.   Cześć ładunku 
stanowił tusz do drukarek i to 
on sprawia najwięcej kłopotu: 
rozpuszcza się w wodzie, więc 
trudno go zebrać bez uprzed-
niego utwardzenia.

- Choć nie jest to sub-
stancja toksyczna, musimy 
pracować w lekkich ubraniach 
chemicznych, bo trudno by-
łoby go później usunąć z ciała 

czy odzieży - wyjaśniał oficer 
operacyjny Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Legnicy.

Zgodnie z objazdem wy-
znaczonym przez policję, więk-
szość kierowców zjeżdżało z 
A4 zjazdem złotoryjskim na 
drogę wojewódzką 364 Złoto-
ryja-Legnica, by zaraz utknąć w 
korku przed rondem im. Unii 
Europejskiej. Trzeba w nim 
było odstać co najmniej godzi-
nę, by dostać się do obwodnicy 
lub centrum miasta. Zdecydo-
wanie lepszym rozwiązaniem 
był wybór trasy chojnowskiej, 
ale i tutaj  droga blokowała się 
w Lipcach. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Funkcjonariusze z Jeleniej 
Góry zatrzymali trzech cudzo-
ziemców na autostradzie A4, 
kiedy zmierzali oni w kierunku 
Niemiec. Wszyscy posiadali 
wizy z prawem do pracy w Pol-
sce, ale żaden z nich w naszym 
kraju pracować nie miał za-
miaru. Udawali się do Niemiec, 
gdzie czekała na nich praca 
m.in. w budownictwie.

Również na autostradzie 
A4 funkcjonariusze z PSG w 

Legnicy zatrzymali ukraińskie 
małżeństwo z dorosłym sy-
nem. Mieli oni współpracować 
z podkarpacką firmą zajmującą 
się handlem samochodami, jed-
nak ojciec i syn postanowili, że 
będą w Polsce i Niemczech będą 
kupować sprzęt RTV i AGD i 
sprzedawać następnie na Ukra-
inie. Kobieta natomiast chciała 
towarzyszyć mężowi i synowi w 
podróżach.

Wyłudzoną wizą posługi-

wał się obywatel Ukrainy za-
trzymany w okolicach Olszyny 
przez strażników granicznych z 
Tuplic. Zamiast realizować cel 
wjazdu określony w wizie, po-
dróżował on po krajach Schen-
gen nie mając do tego prawa.

Wszystkim zatrzymanym 
cudzoziemcom anulowano pol-
skie wizy oraz zobowiązano do 
opuszczenia Polski.

Źródło: Straż Graniczna, 
oprac. PEKA

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 8 obywateli Ukrainy w ra-
mach poniedziałkowej akcji mającej na celu zapobieganie i przeciwdziała-
nie nielegalnej migracji.

Straż zawróciła Ukraińców
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Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy oskarżyła agresyw-
nego ojca, jego dwóch synów 
i dwóch kolegów o pobicie 
fanów wrogiej drużyny oraz 
zabranie im szalików przed 
rozgrywanym 19 kwiet-
nia meczem Miedzi z Arką 
Gdynia. Główny oskarżony, 
Wiesław C. z Sitna, jechał 
na mecz ze swymi dzieć-
mi: 19-letnim Marcinem C. 
i 17-letnim Damianem C. 
Poza nimi w samochodzie 
byli czterej znajomi: Artur 
P. (23 lata), Filip M. (21 lat) 
i dwóch czternastoletnich 
chłopców. Po drodze auto za-
trzymało się w Lubinie, gdzie 
wyznaczono zbiórkę sympa-
tyków Zagłębia Lubin i Arki 
Gdynia. Wiesław C. zdążył 
wypić z kolegami kilka piw, 
nim około godz. 18.30 eskor-
towany przez policję konwój 
kibiców ruszył w stronę Le-

gnicy.
Piwo wzmogło w Wie-

sławie C. wojowniczy na-
strój. Już podczas jazdy nosiło 
go z nienawiści do Miedzi. 
Ucieszył się więc, gdy na ul. 
Jordana pojawiła się szan-
sa dowiedzenia wyższości 
Zagłębia i Arki: wypatrzył 
citroena, z którego jakiś sym-
patyk legnickiego zespołu 
wymachiwał zielono-niebie-
sko-czerwonym szalikiem. 
Korzystając z faktu, że lubiń-
ska kolumna utknęła w korku, 
Wiesław C. wysiadł, podszedł 
do stojącego na skrzyżowaniu 
citroena i próbował wyrwać 
wraży szalik. Szarpnął trzy-
mającego go mężczyznę i za-
dał mu kilka ciosów pięścią. 
Mężczyzna przestraszony 
takim zachowaniem zamknął 
szybę, ale to na niewiele się 
zdało. Wiesław C. stłukł 
szkło jednak ręką. Nie wiado-
mo, co by się dalej mogło stać, 
gdyby kierowca citroena nie 
odjechał od furiata.

Wiesław C. wrócił do 

swojego pojazdu. Jego ręka 
krwawiła. Widok przelanej 
za drużynę krwi i rejterada 
citroena tylko podnieciły bo-
hatera z Sitna. Dostrzegłszy 
idącego ulicą czternastolat-
ka z przewieszonym na szyi 
szalikiem Miedzi nie wytrzy-
mał. Kazał starszemu synowi, 
który siedział za kierownicą, 
zatrzymać wóz i wyskoczył 
na zewnątrz. Dopadł chłopca. 
Damian C., Filip M. i Artur 
P. i - na końcu - Marcin C. 
podążyli za tryumfatorem ze 
skrzyżowania. Przewrócili 
nastolatka i aby zabrać sza-
lik, bili i kopali swą ofiarę. Po 
chwili dołączyli do nich kibi-
ce Zagłębia z innego pojaz-
du: odgrodzili napadniętego 
chłopca od jego od jego taty, 
by nie mógł pomóc dziecku. 
Kilkadziesiąt sekund później 
szalik Miedzianki był już w 
ich rękach. Wrócili do sa-
mochodu, z dumą pokazując 
reszcie kibiców swe trofeum.

- Przy bramie stadionu 
pojazd z oskarżonymi został 

zatrzymany przez policję - 
relacjonuje Liliana Łukasie-
wicz, rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. -

- Czternastolatek prze-
wieziony do szpitala przeby-
wał tam przez 5 dni. Z opinii 
lekarskiej wynika, że małolet-
ni doznał stłuczenia głowy i 
klatki piersiowej, co naruszy-
ło czynności narządów ciała 
na okres poniżej 7 dni.

Wszystkim oskarżonym 
postawiono zarzut rozboju 
na osobie 14-latka, a Wie-
sławowi C dodatkowo także 
napaść na mężczyznę z citro-
ena i zniszczenie samochodu. 
Prokurator uznał, że sprawcy 
dopuścili się czynu z pobudek 
chuligańskich, a zatem pu-
blicznie i bez powodu, okazu-
jąc przez to rażące lekceważe-
nie porządku prawnego.

Wszystkich aresztowano, 
ale wszyscy poza Wiesławem 
C. z czasem wrócili do domu, 
pod dozór policji i za mająt-
kowym poręczeniem.

-Wiesław C. przesłucha-

ny w charakterze podejrza-
nego początkowo nie przy-
znawał się do popełnienia 
zarzucanego mu czynu. Pod-
czas kolejnych przesłuchań 
przyznał się do rozboju na 
nastolatku, zaprzeczył jednak 
czynowi na szkodę pasażera 
citroena - mówi Liliana Łu-
kasiewicz. 

Tylko Marcin C. nie 
przyznał się do popełnienia 
przestępstwa. Początkowo 
wyjaśnił, iż nie wysiadał w 
ogóle z pojazdu. Następnie 
podał, że z samochodu, wy-
siadał, lecz jedynie stał obok.

Sprawcom grozi kara od 3 
do 12 lat pozbawienia wolno-
ści. Dolna granica zagrożenia 
podwyższona jest o połowę z 
uwagi na działanie z pobudek 
chuligańskich.

Z uwagi na dobre opinie 
podejrzanych Artura P., Fili-
pa M. i Damiana C., którzy 
przyznali się do popełnienia 
przestępstwa, wyrazili skru-
chę i pojednali z pokrzyw-
dzonym prokurator uznał, 

że istnieją podstawy do za-
stosowania instytucji dobro-
wolnego poddania się karze, 
nadzwyczajnego jej złago-
dzenia i orzeczenia kary z 
warunkowym zawieszeniem 
wykonania. Uzgodniono kary 
w wymiarze 2 lat pozbawie-
nia wolności z warunkowym 
zawieszeniem na okres 4 lat 
próby, dozór kuratora w okre-
sie próby (Damian C., Filip 
M. – sprawcy młodociani), 
grzywnę w wysokości 1.500 
zł oraz nawiązkę na rzecz 
małoletniego pokrzywdzo-
nego w wysokości po 1.000 
zł od Damiana P. i Filipa M. 
oraz 2.000 zł od Damiana C. 
Wnioski o dobrowolne pod-
danie się karze niebawem 
rozpozna Sąd Rejonowy w 
Legnicy.

Sprawa nadal pozostają-
cego w areszcie Wiesława C. 
i Marcina C. rozstrzygane 
będą przez ten sam sąd w od-
rębnym procesie na początku 
września br.

40-letni Wiesław C. z Sitna - kibic Zagłębia Lubin, który w kwietniu pobił dwóch fanów Miedzianki - czeka w areszcie na proces. Jego sprawa ruszy na 
początku września przed Sądem Rejonowym w Legnicy. Wiesław C będzie dzielił ławę oskarżonych z dorosłym synem, który pomagał mu odnieść tryumf 
nad czternastoletnim dzieciakiem. Trzech pozostałych sprawców napadu na chłopca wyraziło skruchę i ma szansę na łagodniejszy wyrok w zawieszeniu.

Proces pseudokibiców Zagłębia
Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Centrum Medyczne 
w Legnicy 
Sp. z o.o.

ul. J. Libana 7
59-220 Legnica

rejestracja              tel.  76/ 72338 20
                                tel.  76/ 72338 21
sekretariat             tel. 76/ 72338 22
medycyna pracy   tel.  76/ 72338 34
fax                                 76/ 72338 37

czynna od 7.30 do 18.00

poczta@centrum-medyczne.legnica.pl

www.centrum-medyczne.legnica.pl

Poradnie 
podstawowa opieka zdrowotna, pediatria
alergologiczna, otolaryngologiczna
chirurgia urazowo-ortopedyczna,
ginekologiczno-położnicza, neurologiczna 
okulistyczna, dermatologiczna, urologiczna

Badania
badania laboratoryjne
testy alergologiczne
USG tarczycy, piersi, jamy brzusznej, ślinianek, jąder
USG ginekologiczne, położnicze, dołu podkolano-
wego, gruczołu krokowego
USG układu tętniczego i żylnego  kończyn dolnych, 
USG aorty brzusznej, tętnic biodrowych i dogłowo-
wych

EKG, 
Holter RR, 
komputerowe badanie wzroku i pola widzenia
spirometria, audiometria, cytologia, kolposkopia, 
tympanometria
szczepienia ochronne

Rehabilitacja

Medycyna pracy
badania kierowców, uczniów i studentów, 
badania dla zakładów pracy.

ABonAMenTy PRyWATnyCh fiRM uBeZ-
PieCZenioWyCh R

EKLAM
A

Artyści na ulicy
Kameralnym koncertem hiphopowców i prezentacją video-street artu rozpo-
częła się druga edycja  Festiwalu Street art Between the Walls. Organizuje 
go Fundacja Sztuka dla Ludzi w partnerstwie z legnicką Galerią Sztuki. 

Festiwal jest okazją do 
spotkania ze street artem, czyli 
tzw. sztuką ulicy. Pięć dni po-
trwają warsztaty street artu dla 
młodzieży prowadzone przez 
artystów oraz wspólne reali-
zacje murali. Własne projekty 
przeniesie na ściany w mieście 
jeden z najbardziej rozpozna-
walnych artystów street artu 
Otecki, a także twórcy Festi-
walu – małżeństwo artystów: 
Dagmara Angier-Sroka i Bar-
tłomiej Sroka. Prócz warszta-
tów plastycznych uczestnicy 
festiwalu spróbują swoich sił 
w tworzeniu tzw. animacji 
ulicznej, czyli krótkich form 
filmowych realizowanych z 
wykorzystaniem techniki po-
klatkowej, w których elementy 
miejskiego krajobrazu mogą 
zyskać nowe nieznane oblicze. 

Dodatkowo odbędą się pane-
le dyskusyjne dla młodzieży 
oraz wszystkich chętnych w 
każdym wieku na temat sztuki 
ulicy, jej ambicji społecznych 
oraz obywatelskich postaw. 
Ostatnie wydarzenia na Ukra-
inie będą kontekstem rozmów, 
którym towarzyszyć będą 
projekcje filmów dokumentu-
jących poczynania i realizacje 
sztuki w tkance miasta. Spo-
tkania te poprowadzą Otecki 
(który opowie o zaangażowa-
niu społecznym na Ukrainie), 
Nastia Karpovich (Kijowian-
ka, legniczanka, obecna w wi-
rze wydarzeń na Majdanie) 
oraz Justyna Teodorczyk, która 
tym razem zajmie się sztuką 
na ścianach budynków, a nie w 
czterech ścianach galerii.

FSDL

28.08 czwartek
10.00 warsztaty street art i 
animacji ulicznej* - OTECKI / 
BARTEK SROKA
14.00 warsztaty street art i 
animacji ulicznej* - BARTEK 
SROKA / OTECKI
18.00 strefa video-reportaż z 
Ukrainy OTECKI
29.08 piątek
10.00 warsztaty street art i ani-
macji ulicznej* DAGMARA 
ANGIER-SROKA / BARTEK 
SROKA
14.00 warsztaty street art i ani-
macji ulicznej* BARTEK SRO-
KA / DAGMARA ANGIER
-SROKA
17.00 Scena muzyczna DJ SOWA
30.08 sobota
realizacje murali wielkoformato-
wych na legnickich kamienicach*
OTECKI / DAGMARA AN-
GIER SROKA / BARTEK 
SROKA

„Szach” i mat. Ruczyński wygrał LAF
"Szach" - znakomity film Szymona Ruczyńskiego, czternastolatka z Białowieży, zdobył Grand Prix 22. Legnickiej Akademii Filmowej. To błyskotliwa 
opowieść o gońcu szachowym, który z wojenną traumą zgłasza się do psychoanalityka - kostki Rubika. Jury bardzo wysoko oceniło też "Seans" Marty 
Grzegorek, "Z" Joanny Antoniewicz i "Czarny na białym" Anny Olech.

Zdaniem Marcina Gi-
życkiego, przewodniczącego 
jury, poziom tegorocznego 
LAF-u był najwyższy od co 
najmniej trzech lat. Uczestni-
cy warsztatów w morderczym 
tempie zdążyli przygotować 
42 animowane etiudy. Głów-
na nagroda dla Szymona Ru-
czyńskiego jest absolutnie 
zasłużona. Została przyznana 
jednomyślnie. Czternastolatek 
z Białowieży wymyślił prostą a 
dowcipną historyjkę, stworzył 
sympatycznych bohaterów, z 
plastikowych kubków zręcz-
nie sklecił postacie do swego 
filmu, dopracował scenogra-
fię, świetnie sobie poradził z 
operowaniem kamerą. Powstał 
film, z którego i on, i LAF 
mogą być dumni.

Ale to samo można po-
wiedzieć o pozostałych dzie-
łach nagrodzonych w tym 
roku. Trzynastoletnia Marta 
Grzegorek z Kobyłki koło 
Warszawy zrobiła świetny film 
o seansie spirytystycznym. 
Świadomie wykorzystując 
konwencję horroru zbudowa-
ła nastrój grozy (poruszana 
wiatrem firanka, wskazujący 
północ zegar, gasnąca świeca, 
poruszający się stolik, drżenie 
rąk, mdlejąca kobieta), by w 
finale puścić do widza oko: nie 
ma się czego bać, bo to tylko 
kot rozrabia. "Seans" zdobył I 
miejsce w kategorii 12-14 lat.

Wyrafinowany wizualnie, 
smakowity film Joanny An-
toniewicz z Wierzbnika koło 
Grodkowa jest przewrotną, 
bo poetycką, ilustracją stu-
denckiego motto o czterech 
zet: "Zakuć, zdać, zapomnieć, 
zapić". Już jej ubiegłorocz-
ny debiut zwracał uwagę na 
plastyczny talent autorki, a 
zwłaszcza biegłość w opero-
waniu kolorem. Tym razem 
nie ma ferii barw, kadry są 
chłodne, zdyscyplinowane, 
podporządkowane ponuremu 
tematowi, hipnotycznie ro-
zedrgane. Oto przezroczysty 
człowiek chłonący wiedzę, 
symbolizowaną przez spadają-
ce z góry kartki. Część z nich 
wpada do wnętrza człowie-
ka, wypełniając je barwnymi 
plamkami niczym szklany słój. 
Potem jest egzamin i słój ciała 
się opróżnia, by zrobić miejsce 
na... alkohol. Joanna Antonie-
wicz wyjechała z Legnicy z I 
nagrodą w kategorii 15-18 lat.

Kreska Anna Olech nie 
jest może tak zręczna jak u 
Marty czy Joanny, ale jej film 
"Czarny na białym" ma inne 
walory. I chodzi nie tylko o 
ważny temat (dyskryminacja). 
Jest bardzo precyzyjnie opo-
wiedziany, przemyślany jak 
traktat filozoficzny lub wykład, 
mądry. Forma została idealnie 
dopasowana do treści. Jury do-
ceniło tę pracę i przyznało Ani 

I miejsce w kategorii powyżej 
18 lat.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOW-

SKI

Główną nagrodę jury 
przyznało jednomyślnie 
Szymonowi Ruczyńskie-
mu za film „Szach”.

    Marta Grzegorek przy pracy nad filmem o seansie 
spirytystycznym.

<

Anna Olech w swoim filmie poruszyła problem tole-
rancji. 

     Joanna Antoniewicz zrobiła najbardziej poetycki 
film LAF-u, „Z”, i wygrała w kategorii 15-18 lat.

<

<

<



Repertuar Kina Helios
w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów  
ul. Najświętszej Marii Panny 9 
Rezerwacja tel. 76/ 862 02 00
Rezerwacja on-line: www.helios.pl

od 29.08.2014
do 04.09.2014

Cennik biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 21 
zł, (pt. – nd., święta ) 23 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 18 zł, 
(pt. – nd., święta) 20 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 18 
zł, (pt – nd., święta) 20 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 18 zł
Tani wtorek Ulgowy – 15 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 15 zł
Seanse do godziny 13.30 – (pon. 
- pt.) – 15 zł (nie obowiązuje na 
seanse 3D oraz w Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 24 
zł, (pt. – nd., święta) 26 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 21 zł, 
(pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 21 
zł, (pt – nd., święta) 23 z
Do wszystkich biletów na filmy 3D 
doliczana jest dopłata w wyso-
kości 3 zł. Jest to dopłata zwią-
zana z użytkowaniem okularów 
3D, niezbędnych do właściwego 
odbioru projekcji trójwymiaro-
wych. Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazowego 
użytku. Prosimy o ich zwrot ob-
słudze kina po seansie.
Znajdź nas także na Facebo-
ok`u:  www.facebook.com/

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie poje-
dyńcze wejściówki ufundowane przez Kino 
HELIOS na film pt. „DAWCA PAMIĘCI” w 
Legnicy – do wykorzystania w PIĄTEK -  je-
żeli chcesz ją wygrać, wyślij maila na adres 
konkursy@24legnica.pl w treści podając imię 
i nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ 
W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

NOCNY MARATON FIMO-
WY BEZ TABU
29 sierpnia, zapraszamy 
Kina Helios na filmową noc 
pełną gorących namiętności 
i erotyzmu. 
Zagramy cztery bardzo od-
ważne, ale i inteligentne fil-
my w których miłość, seks, 
czułość , pożądanie, pasja 
i namiętność tworzą gorą-
cą erotyczną atmosferę. Na 
początek okrzyknięte przez 
krytyków „arcydziełem ero-
tycznym” dwie części filmu 
NIMFOMANKA, Larsa von 
Triera. Potem jeszcze kon-
trowersyjny WSTYD Steve’a 
McQueena i na koniec nie-
zwykle śmiały 9 SONGS 
Michaela Winterbottoma. W 
ciągu tej jednej nocy dowie-
cie się o seksie prawdopo-
dobnie wszystkiego czego 
jeszcze nie wiedzieliście, a 
nie mieliście odwagi zapy-
tać ... Czy jesteście na to 
gotowi?
TYLKO DLA DOROSŁYCH!
Ograniczenie wiekowe – 18 
lat
Start: 29.08. godz. 22.30 do 
rana
Zagramy:
• Nimfomanka - część I
• Nimfomanka - część II
• Wstyd

• 9 Songs
Do każdego biletu na NMF 
w kasie kina dołączony bę-
dzie kupon uprawniający do 
jednorazowej dolewki napo-
ju w kubku (Pepsi, Mirinda, 
7up, Ice Tea), sprzedawa-
nego w barze kina Helios. 
Kupon ważny tylko w czasie 
NMF.
POKAZY SPECJALNE:
FILMOWE PORANKI ZE 
SCOOBY- DOO
(SCOOBY DOO! i MIECZ 
SAMURAJA)
Animacja / Familijny, Czas 
trwania: 70 min., Od lat: 4 
Filmowe Poranki ze Sco-
oby-Doo! to nowy projekt kin 
Helios poświęcony najmłod-
szym Widzom.
Cykl Filmowych Poranków 
ze Scooby-Doo! odbywa się 
w co drugą niedzielę mie-
siąca we wszystkich kinach 
ogólnopolskiej sieci kin 
Helios, zawsze o godzinie 
10:30. Przeznaczony jest 
dla dzieci w wieku od 4 lat 
w towarzystwie opiekunów. 
W ramach projektu będzie-
my wyświetlać zarówno 
filmy długo - jak i krótkome-
trażowe. Filmowe Poranki 
gwarantują Państwu oraz 
Państwa Dzieciom moc kon-
kursów, nagród oraz wspól-

ną zabawę połączoną z … 
prawdziwym dreszczykiem 
emocji!
Uczestnicy Filmowych Po-
ranków w ramach spotkań 
otrzymują indeksy Akademii 
Detektywa, które zapewnia-
ją udział w „prawdziwym 
kursie” , na koniec którego 
otrzymają Licencję detek-
tywa. Aby otrzymać wpisy 
w Indeksie Akademii De-
tektywów należy wykonać 
szereg misji specjalnych. 
Kolejne misje już na najbliż-
szych Filmowych Porankach 
ze Scooby-Doo!
Specyfika seansu filmowe-
go:
- dźwięk ściszony w stosun-
ku do standardowej głośno-
ści
- pozostawione na cały se-
ans przyciemnione światła 
na sali [półmrok]
GODZ. – 10:300*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
31.08.2014
WAKACYJNE ORZEŹWIE-
NIE
MERIDA WALECZNA/dub-
bing – 
bilety po 14 zł
ANIMACJA, DZIECIĘCY;  
CZAS TRWANIA: 100 MIN., 
OD LAT: B.O., 
PRODUKCJA: USA
GODZ. – 11:15*
*Seans nie odbędzie się 
31.08.2014
ILUZJA / napisy – bilety po 
14 zł
TRILLER;  CZAS TRWA-
NIA: 115 MIN., OD LAT: 12, 
PRODUKCJA: USA
GODZ. – 20:15

PREMIERY:
BARBIE I TAJEMNICZE 
DRZWI - DUBBING
Animacja / Familijny, Czas 
trwania: 105 min., Od lat: 
b.o , USA 
Barbie™ wciela się w po-
stać Alexy, nieśmiałej księż-
niczki, która odkrywa w 
swoim królestwie tajemni-
cze przejście i wkracza do 
dziwnej krainy pełnej ma-
gicznych istot i niespodzia-
nek. To właśnie tam Alexa 
poznaje syrenkę Romy i 
dobrą wróżkę Nori, od któ-
rych dowiaduje się, że zły 
władca usiłuje ogołocić ich 
świat z magii. Ku swojemu 
zdziwieniu, Alexa odkrywa 
w sobie magiczną moc, a jej 
nowe przyjaciółki są pewne, 
że tylko dzięki jej pomocy w 
ich krainie może ponownie 
zapanować magia. Odkryj-
cie, co się wydarzy, kiedy 
Alexa znajdzie odwagę, aby 
stanąć w obronie tego, co 
właściwe i dowie się, że siła 
przyjaźni jest dużo cenniej-
sza niż magia.
GODZ. – 11:00, 13:00, 
15:00, 17:30
TYTUŁY TYGODNIA:
MAGIA W BLASKU KSIĘ-
ŻYCA/ napisy – 
KOMEDIA / DRAMAT / RO-
MANS;  CZAS TRWANIA: 
100 MIN., OD LAT: 15, 
PRODUKCJA: USA
GODZ. – 15:30, 19:30, 
21:45
DAWCA PAMIĘCI  / napisy

SCIENCE - FICTION;  
CZAS TRWANIA: 100 MIN., 
OD LAT: 15, 
PRODUKCJA: USA
GODZ. – 13:15, 19:00, 
21:15
LUCY / NAPISY 
Akcja, Od lat: 15, Produkcja: 
Francja
GODZ. – 13:30, 15:30, 
18:00, 20:00, 22:00*
*Seans nie odbędzie się 
29.08.2014
NIEZNISZCZALNI 3 / NA-
PISY 
Thriller/Akcja, Od lat: 15, 
Produkcja: USA
GODZ. – 20:45
WAKACJE MIKOŁAJKA / 
DUBBING 
Komedia/Familijny, Od lat: 
b.o., Produkcja: Francja
GODZ. – 11:45, 14:00, 
16:15, 18:30
DZWONECZEK I TAJEMNI-
CA PIRATÓW / DUBBING 
Animacja/Fantasy/Przygo-
da, Od lat: b.o., Produkcja: 
USA
GODZ. – 10:15, 14:00, 
17:00
3D DZWONECZEK I TA-
JEMNICA PIRATÓW / DU-
BBING 
Animacja/Fantasy/Przygo-
da, Od lat: b.o., Produkcja: 
USA
GODZ. – 12:00, 16:00
WOJOWNICZE ŻÓŁWIE 
NINJA / DUBBING
Komedia/Akcja/Fantasy, Od 
lat: 12, Produkcja: USA
GODZ. – 11:00
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Grając w tenisa można przez 
godzinę pozbyć się 400 kcal. We 
wspomaganiu odchudzania tyl-
ko odrobinę skuteczniejszy od 
tenisa wydaje się rower. Godzina 
biegania to utrata ok. 600 kcal.  
 
Squash bije te wszystkie for-
my aktywności na głowę, 
umożliwiając spalenie w cią-
gu godzinnej sesji 1000 kcal. 
 To propozycja dla tych, którzy 
- tęskniąc za smukłą, wyspor-
towaną sylwetką - chcieliby 
pozbyć się na raz dużych porcji 
kalorii. To także świetna zabawa. 
Idealna forma relaksu,  rozłado-
wania stresu, napięć i męczących 
emocji.  

Wrocławianie już oszaleli 
na punkcie squasha. Teraz tak-

że w Legnicy wystarczy włożyć 
wygodny sportowy strój, wziąć 
ze sobą obuwie z białą podeszwą 
lub buty halowe i przyjść do 
Klubu Arena Fitness & Squash 
na ul. Szkolną 1-2, gdzie znajdu-
ją się sale do tej gry. Na miejscu 
jest także  wypożyczalnia sprzętu 
(jeśli ktoś nie ma własnej rakiet-
ki i piłeczek) oraz instruktorzy, 
którzy udzielą początkującym 
pierwszych lekcji squasha. 

Klub Arena istniał od 1999 
roku na ul. Piekarskiej. Ale od 
30 maja rozszerzył działalność 
i przeniósł się do zdecydowanie 
większego lokalu przy ul. Szkol-
nej. Obecnie na 550 metrach 
kwadratowych powierzchni ofe-
ruje osobom lubiącym ruch i wy-
siłek szeroką gamę zajęć fitness, 

od klasycznego aerobicu przez 
body ball, BPU, step, sztangi, tae
-bo i yogę po zumbę. Na miejscu 
jest też mata wibracyjna, rollma-
saż, sauna oraz klubowa kawiar-
nia, w której można sobie zrobić 

sobie odpocząć między ćwicze-
niami. Właścicielami Areny są 
znane w Legnicy propagatorki 
zdrowego trybu życia Katarzyna 
Kotowska i Anita Cebo.
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Chcesz nadać ogłoszenie? Przyjdź, dzwoń lub napisz:
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, tel. 

76
 
850 79 21, reklama@24legnica.pl, reklama@24lubin.pl

USŁUGI:
KOLPORTAŻ ulotek, materiałów 

Usługi kurierskie, transport  towarów, przewóz osób, tel. 606 715 214

Sprzedam mieszkanie pod Legnicą - (blisko strefy ekonomicznej) 
- 74,5 m2; WŁASNOŚCIOWE; BEZCZYNSZOWE; 
CENTRALNE OGRZEWANIE; PO REMOMONCIE; OGRÓD 4,2 a.
tel. 730-082-134 

reklamowych – SOLIDNIE 

OGŁOSZENIA
DROBNE

NIERUCHMOŚCI:

ul. Szkolna 1-2, 59-
220 Legnica  
tel.76/856 00 58

Katarzyna Kotowska
tel. 601 308 021

Od niedawna legniczanie mogą korzystać z profesjonalnych kortów do squasha w klubie na ul. Szkolnej, bez 
uciążliwych podróży do stolicy Dolnego Śląśka. 

Już nie musisz jechać do Wrocławia... 
Przyjdź do Sqush Arena w Legnicy!

Tymczasem w trzeciej ko-
lejce, zespół poniósł drugą po-
rażkę sezonu (2:0), ulegając na 
wyjeździe podwarszawskiemu 
Dolcanowi Ząbki. Natomiast 
pierwsza wyprawa sezonu do 
Małopolski na mecz z Sandecją 
zakończyła się remisem 1:1.

Jedynego gola spotkania dla 
gości ustrzelił Mateusz Szcze-
paniak, ale Miedź mogła nawet 
wywieźć z nowosądecczyzny 
komplet punktów – rzutu kar-
nego nie wykorzystał niestety 
Marcin Garuch.

Trener Stawowy wytknął 
właśnie słabość przy stałych 
fragmentach gry jako główną 
bolączkę drużyny. Zadziałało to 
w obie strony, bowiem grająca w 
osłabieniu Sandecja właśnie w 
takiej sytuacji zdobyła wyrów-
nującego gola.

„Musimy być bardziej 
odpowiedzialni przy stałych 
fragmentach, bo błąd w kryciu 
indywidualnym zaważył dziś 
na stracie punktów”, stwierdził, 
cytowany   przez oficjalny serwis 
Miedzi.

„W meczu z Sandecją mie-
liśmy sytuacje, po których po-

winny wpaść kolejne gole i po-
winniśmy ten mecz wygrać. Ten 
remis to dla nas porażka”, dodał.

Jak na razie, najmocniejsze 
spotkanie Miedź rozegrała w 
drugiej kolejce, strzelając GKS
-owi Katowice cztery bramki. 
Szczególne wrażenie zrobiła 

pierwsza połowa tamtego spo-
tkania, w której Miedź kom-
pletnie kontrolowała przebieg 
gry, w ogóle nie dopuszczając 
rywali do groźnych sytuacji.

Niestety, po przerwie przy-
szła chwila grozy rodem z Gru-

dziądza, bowiem katowiczanie 
w ciągu dwóch minut doprowa-
dzili do remisu 2:2. Był to jed-
nak krótki przebłysk, a Miedź 
mogła wygrać nawet jeszcze 
wyższym wynikiem, jeśli tylko 
nadarzające się okazje zostałyby 
lepiej wykorzystane.

To właśnie zbyt częste prze-
puszczanie okazji do strzału i 
słabość w stałych fragmentach 
wydaje się obecnie najbardziej 
spowalniać drużynę. Cieszyć 
może jednak duża aktywność 
piłkarzy, którzy nie boją się 

atakować, bowiem przy lepszej 
skuteczności taka postawa bę-
dzie procentować.

Trener Stawowy w swojej 
poprzedniej drużynie (Craco-
via) jako jeden z nielicznych 
szkoleniowców w Polsce stoso-
wał atak pozycyjny, co nazywać 
zaczęto ‘krakowską tiki-taką’. 
Pasy może nie zdobywały dużej 
ilości bramek (bilans 37-43), ale 
zapewniły sobie przetrwanie.

Szkopuł w tym, że Mie-
dzi zależy na więcej niż tylko 
przetrwaniu. Nie ma oczywiście 
wątpliwości, że awans walka o 
wejście do Ekstraklasy wymagać 
będzie poprawy i udoskonalenia 
wprowadzanego przez Stawo-
wego systemu gry kombinacyj-
nej.

Na razie w pierwszoligowej 
tabeli prowadzenie trzyma ze-
spół Termalica Bruk-Bet Nie-
cierza (10 pkt), którego jedyną 
plamą jest na razie remis Dol-
canem w czwartej kolejce. Na 
drugiej lokacie plasuje się za to 
Stomil Olsztyn.

Miedź plasuje się obecnie 
na 14. miejscu, a w najbliższej 
kolejce grać będzie ze znajdu-

jącym się o jedno miejsce niżej 
GKS-em Tychy. Tyszanie jesz-
cze nie wygrali żadnego spotka-
nia, trzykrotnie remisując.

Dla Miedzi zadaniem na 
ten mecz jest wygrana, tym bar-
dziej że już w połowie września 
czekają kolejne spotkania ze 
Stomilem oraz Termaliką. W 

obecnej chwili, po raz kolejny 
typowania bet365 wysoko oce-
niają pozycję drużyny Termaliki 
w walce o awans.

Miedź od pozycji faworyta 
dzieli jeszcze sporo.

RED
Fot.: źródło: flickr.com; 

licencja: Creative Commons

Cztery punkty w cztery kolejki
Jak na razie, dorobek punktowy legnickiej Miedzi w I lidze prezentuje się skromnie. Po remisie z Sandecją Nowy Sącz, strata do lidera wzrosła do sze-
ściu punktów. Do tej pory, największe osiągnięcie piłkarskie podopiecznych Wojciecha Stawowego to wygrana GKS-em Katowice (4:2) z drugiej kolejki. 
Spotkanie pod kątem wyniku było lustrzanym odbiciem inauguracyjnego meczu z Olimpią Grudziądz.
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