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W piątek o godz. 19.30 film 
zostanie wyświetlony na dzie-
dzińcu Akademii Rycerskiej. 
Bezpłatne wejściówki można 
było dostać w Galerii Satyrykon. 
Na piątek zaplanowano ponadto 
zamknięte pokazy w kinach He-
lios i Piast.

Po sukcesie "Małej Mo-
skwy", "Fotograf" to kolejny 
film Waldemara Krzystka, który 
będzie walczył o Złote Lwy na 
Festiwalu Filmowym w Gdyni. 
Przeszedł wstępną selekcję i wraz 
z 11 innymi produkcjami zosta-
nie zaprezentowany w ramach 
konkursu głównego.

Ze względu na legnickie ko-
rzenie reżysera i zaangażowanie 
miasta w powstanie tego dzieła 
(znaczną część zdjęć kręcono w 
Legnicy; Legnica z czasów zim-

nej wojny jest też miejscem ak-
cji) Waldemar Krzystek zgodził 
się na przedpremierowe pokazy 
"Fotografa" w kinach Helios, 
Piast i na dziedzińcu Akademii 
Rycerskiej.

Nowy film Krzystka to thril-
ler o nieuchwytnym moskiew-
skim mordercy ściganym przez 
funkcjonariuszy służb specjal-
nych. Skąd się wziął? Dlaczego 
zabija? Trop wiedzie do Legnicy 
z połowy lat siedemdziesiątych i 
stacjonującego w niej radzieckie-
go garnizonu.

Obok Polaków w obsadzie 
- Sonia Bohosiewicz, Agata Bu-
zek, Tomasz Kot , Adam Wo-
ronowic - reżyser zaangażował 
aktorów z Rosji.

Piotr Kanikowski

Idą kupą, czyli  
W Jedności Siła

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

Poetyka nazw komitetów wyborczych jest prosta jak bu-
dowa cepa. 

Chętnie używa się w nich słownictwa mającego wywołać 
w wyborcach złudzenie, że oto w obliczu zagrożenia doszło 
do jakiejś nadzwyczajnej mobilizacji szerokich mas. Albo 
że ludzie z odrębnych dotąd środowisk postanowili podać 
sobie ręce i pod jednym szyldem zgodnie zawalczyć o po-
myślność swej małej ojczyzny. Przed tegorocznymi wy-
borami zawiązały się więc na przykład Komitet Wyborczy 
Wyborców Porozumienie dla Legnicy, KWW Współpraca 
na rzecz Powiatu, KWW Integracja Sołecka, KWW Inicja-
tywa Społeczna Opoka czy KWW Przymierze dla Powiatu. 
Do zbliżonej kategorii zaliczyłbym nazwy: KWW Jedność 
Powiatowa, KWW W Jedności Siła, KWW Dobro Wspól-
ne oraz nie mający z nim nic wspólnego KWW Wspólne 
Dobro. Do wyborów warto iść kupą. Choć nie brak komi-
tetów sygnowanych nazwiskiem konkretnego kandydata 
na wójta, burmistrza czy prezydenta, wspólnotowość jest 
bardzo chętnie eksponowaną wartością. Można ją zasy-
gnalizować, m.in. za pomocą odpowiednich zaimków czy 
przysłówków. Do takich emocji odwołuje się chociażby 
KWW Gmina Jerzmanowa Naszym Domem, KWW Nasza 
Gmina na Plus, KWW Rodzina Lubin Razem, KWW Moja 
Gmina – Moja Rodzina – Mój Dom, KWW Nasz Wspólny 
Cel, KWW Gmina Naszych Marzeń czy KWW Razem dla 
Lubina i Powiatu. 
Komitety zgadują, że poza poczuciem wspólnoty dla elek-
toratu atrakcyjne mogą być również inne atrybuty, takie 
jak: młodość (KWW Młodzi 2014) łączona z niedouczeniem 
(KWW Przyszłość Gminy w Młodych Ręcach), zaradność 
i błyskotliwość (KWW zaRadni) lub niezależność (KWW 
Wolni od Układów, KWW Bezpartyjny Dolny Śląsk, KWW 
Niezależni – Teraz My). Jedni stawiają na doświadczenie 
(KWW Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie), inni na total-
ne dziewictwo (KWW Nowi Ludzie – Nowe Szanse, KWW 
Idzie Nowe). Dla jeszcze innych plan minimum to pełnia 
władz umysłowych lub co najmniej krzepa fizyczna (KWW 
Zdrowy Samorząd). 
Są heroiczne ugrupowania, które w swych szyldach pod-
jęły się streszczenia całych systemów aksjologicznych 
lub programów wyborczych (KWW Gospodarka Rozwój 
Nowoczesność Tradycja, KWW Uczynność Rzetelność 
Współpraca, KWW O Rozwój i Środowisko). Nierzadko też 
komitetowi copywriterzy zdecydowali się na uderzenie w 
patetyczne tony (KWW Z Wami i dla Was), i nie zniechę-
ciła ich nawet możliwość otarcia się o śmieszność (KWW 
Racja i Postęp,  KWW Regionalne Centrum Niezależne). 
Modne słowa to „przyszłość” (KWW Zagrodno – Gmina 
z Przyszłością, KWW Przyszłość dla Chocianowa, KWW 
Przyszłość Chojnowa), „rozwój” (KWW Rozwój Chojno-
wa), „szansa” (KWW Szansa dla Chocianowa”).
W Rui, gdzie w tym roku wyjątkowo obrodziło komitetami, 
jeden z nich obiecuje w swej nazwie Zmiany na Lepsze, 
słusznie podejrzewając, że za Zmianami na Gorsze elek-
torat mógłby masowo nie zagłosować. Z kolei Świerzawa, 
która żadnych zmian -  ani na lepsze, ani na gorsze – nie 
zamierza ryzykować, zarejestrowała KWW Kontynuacja.
Dla wyborców mam zamiast puenty radę: wszystko to sło-
wa, słowa, słowa. Proszę nie traktować zarówno ich, jak i 
tego felietonu, zbyt poważnie. Oni pewnie sobie z nas jaja 
robią.  
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O miejsca w Radzie Miej-
skiej Legnicy chce walczyć pięć 
komitetów. Poza PO, PiS-em 
i SLD, które wystawią listy w 
całym kraju, do wyborów sta-
ną lokalne Porozumienie dla 
Legnicy i   Komitet Wyborczy 
Wyborców Tadeusza Krzakow-
skiego.

Prawdziwego wysypu kan-
dydatów na radnych można 
spodziewać się w Lubinie, gdzie 
zawiązało się aż 12 lokalnych 
komitetów (KWW Krzysztofa 
Szczepaniaka,   KWW Rober-
ta Raczyńskiego Lubin 2006, 
KWW Rodzina Lubin Razem, 
KWW Bezpartyjni Samorzą-
dowcy, KWW Kazimierczak 
Mateusz, KWW Marcina Hol-
denmajera, KWW Obywatelska 
Rada Miejska Lubina, KWW 
Alternatywa dla Ciebie, KWW 
Pawła Niewodniczańskiego, 
KWW Stanisława Klimowicza, 
KWW Razem dla Dolnego 
Ślaska oraz KWW Racja i Po-
stęp 2014).

W Złotoryi - nieformal-
nej stolicy Krainy Wygasłych 
Wulkanów - też można obser-
wować nadzwyczajną erupcję 
politycznych ambicji. Legnic-
ka delegatura zarejestrowała 
KWW Mieszkańcy Razem dla 
Złotoryi, KWW Współpraca 
na Rzecz Powiatu (z eksstarostą 
Józefem Sudołem i Marianem 
Kretem - prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej Agat - w ro-
lach pełnomocników), KWW 
Program dla Złotoryi, KWW 

Wspólnota Samorządowa, 
KWW AdamBartnicki, KWW 
Ireneusz Żurawski - Dobry Go-
spodarz, KWW Wspólnota dla 
Mieszkańców.

O władzę w Jaworze zetrą 
się - poza PiS-em, PO i SLD 

- KWW Dla Mieszkańców 
Jawora, KWW Prawo iSamo-
rządność, KWW Wspólna 
Przyszłość i KWW Emiliana 
Bery.

W Chojnowie zrodziły 
się KWW Wiktora Teresiaka, 

KWW Samorządność i Demo-
kracja, KWW Przyszłość Choj-
nowa, KWW Rozwój Chojno-
wa, KWW 59-225 Chojnów i 
KWW Porozumienie dla Sa-
morządu Lokalnego.

Piotr Kanikowski

Do wyborów samorządowych 16 listopada przymierza się rekordowa liczba komitetów. W legnickiej dele-
gaturze Krajowego Biura Wyborczego obowiązku rejestracji dopełniło bez mała ćwierć tysiąca ugrupowań.

Sypnęło komitetami wyborczymi

„Fotograf” dla legniczan 
Mieszkańcy Legnicy będą mieli okazję obejrzeć "Fotografa" Waldemara Krzystka na 5 dni przed ofi-
cjalną premierą w Gdyni. 
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Premierę zapowiadają dwie plenerowe wystawy. Pod 
kościołem Mariackim można obejrzeć zdjęcia z planu 
filmowego "Fotografa". A dzięki kilkudziesięciu foto-
grafiom wyeksponowanym w Rynku można spojrzeć 
na Legnicę jako miasto filmowe.



Pawie i bażanty w legnickim parku
W ramach kolejnego etapu rewitalizacji legnickiego parku Miejskiego na terenie dawnego zaplecza gospodarczego i ogrodniczego palmiarni powstał 
zalążek mini-zoo z wolierami dla ptaków wraz z ogrodowym kompleksem rekreacyjno-dydaktycznym. Otwarcie obiektów odbyło się 9 września br. 

- Nasz zabytkowy park 
zyskał dodatkową atrakcję dla 
legniczan i turystów odwiedza-
jących miasto. Także ważny ele-
ment edukacyjny – powiedział 
prezydent Tadeusz Krzakowski. 
- To efekt wielomiesięcznej pra-
cy dużego zespołu specjalistów i 
zapowiedź dalszych przeobrażeń 
przestrzeni wokół palmiarni. 
Przed nami bardzo wiele jeszcze 
jest do zrobienia. 

Przy pięknej pogodzie w 
parkowych ogrodach pojawiło 
się wielu gości i zwiedzających. 
Były dzieci i młodzież, seniorzy 
w stylizowanych strojach i kape-
luszach, radni i inni legniczanie. 
Ogrody i mini-zoo na wszyst-
kich zrobiły wielkie wrażenie. 

- Palmiarnia i ogrody są 
doskonałym miejscem także do 
prowadzenia edukacji ekologicz-
nej – mówiła Henryka Zdziech, 
ogrodnik miejski. – Umieści-
liśmy tu interaktywne tablice 
edukacyjne, poświęcone faunie 
i florze. Prezentują one historię 
i teraźniejszość legnickiej pal-
miarni. Ukazują gatunki roślin, 
z którymi można się bliżej za-
poznać w przygotowanych ogro-
dach tematycznych oraz gatunki 
ptaków, które zamieszkują park. 

Ptasie woliery na terenie 
palmiarni nawiązują do daw-

nych tradycji parku, w którym 
można było oglądać na ogrodzo-
nych wybiegach np. daniele. W 
siedmiu wolierach zamieszkały 
bażanty złociste, złociste żółte, 
diamentowy, srebrzysty, kiściec 
tajwański i uszak siwy. Ten 
ostatni jest chyba najbardziej ze 
wszystkich towarzyski. Zaprasza 
wręcz gości swym zachowaniem. 
Poza bażantami możemy tu po-
dziwiać dostojne pawie królew-
skie. Jest ich cała rodzina: mama, 
tata i dwoje dzieci. 

Kompleks posiada też stwo-
rzone specjalnie ogrody tema-
tyczne i wypoczynkową altanę 
ze stołami, gdzie mogą być 
prowadzone zajęcia edukacyjne 
dla uczniów, a także różne spo-
tkania. Powstało sześć ogrodów: 
biały, ogród czerwieni i purpury 
(od dominującej barwy roślin 
i kwiatów), nowoczesny, czyli 
minimalistyczny, ogród ziołowy 
i wiejski, naturalistyczny, czyli 
pełen ciszy i spokoju oraz ogród 
umiejętności. 

W „ogrodzie umiejętności” 
dzieci i młodzież będą mogły 
samodzielnie wysiewać rośliny – 
kwiaty rabatowe albo warzywa, a 
następnie opiekować się nimi i 
pielęgnować poletka. Uczniowie 
będą poznawać tajniki ogrod-
nictwa w bardzo poglądowy i 

praktyczny sposób. Obiekt jest 
ogrodzony, monitorowany i do-
zorowany. Posiada także toaletę. 

Młode mamy, Wioletta 
Piątek i Patrycja Woźniak–Pasz-
kowska przyszły wraz ze swoimi 
rocznymi dziećmi. – Przyszliśmy 
zobaczyć ptaszarnię, o otwar-
ciu której pisano na facebooku 
– mówią legniczanki. Jesteśmy 
zachwycone. Fajnie, że akurat w 
tym miejscu powstało coś takie-
go. Dzieci będą mogły zobaczyć 
egzotyczne ptaki, bo na co dzień 
się z takimi nie spotykają. A my 
dokształcić się, dzięki tablicom, 
które tu są. No i odpoczynek w 
pięknym otoczeniu. 

Wiesława Habich odwie-
dziła palmiarnię wraz ze słucha-
czami Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. – Jest super – mówiła. 
- Zobaczyłam tyle pięknych 
kwiatów. Bardzo mnie ucieszyło, 
że rzeźby z pni drzew powstałe 
po przejściu huraganu, zostały 
w tym miejscu ustawione. Moż-
na je w pełnej krasie obejrzeć. 
- Świetna inicjatywa – dodają 
uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego Paweł Popiwczak i 
Mateusz Pawlak. - Takie miejsce 
jest bardzo potrzebne. Choćby 
po to, żeby przyjść z dziewczyną 
na randkę. 

Zachwycona była także 

Urszula Grabowska, która 17 
lat temu wyjechała do Toskanii 
we Włoszech. Przyszła wraz z 
rodziną. – Za każdym razem, 
gdy wracam do Legnicy, jestem 
pod wrażeniem, jak to miasto się 
zmienia – przyznaje pani Urszu-
la. – Jestem dumna. Palmiarnię 
pamiętam, ale teraz to zupełnie 
inne, magiczne miejsce.

Otwarcie kompleksu było 
też okazją do premierowej pre-
zentacji najnowszego wydaw-
nictwa, zatytułowanego „Walory 
przyrodnicze zabytkowego par-
ku Miejskiego w Legnicy”. Ta 
bardzo bogato ilu-
strowana książka 

trafi do szkół, bibliotek, będzie 
też stanowić nagrodę w kon-
kursach organizowanych przez 
legnickie media. 

Koszt inwestycji realizowa-
nej od 2013 r. szacowany jest na 
ok. 690 tys. zł. Miasto pozyskało 
na ten cel dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu w wysokości 
ok. 90 tys. zł. 

W planach związanych z 
rewitalizacją parku na najbliż-
sze lata jest m.in. restytucja i 
rozbudowa p a l m i a r n i 
o kolejne ob iek t y. 
Powięk- szane bę-
dzie mi- ni-zoo.  
 
 
 

Odrestaurowane zostaną szklar-
nie i zabudowania gospodarcze. 
Posłużą zarówno palmiarni, jak i 
ogródkowi botanicznemu. 

Do końca września kom-
pleks palmiarni można zwiedzać 
w dni powszednie od godziny 
10.00 do 18.00, natomiast w 
weekendy – do 1 9 . 0 0 . 
Wstęp za- wsze jest 
bezpłatny. 

Utalentowane Dzieci Legnicy
Po tym występie wiadomo na pewno, że legnickie dzieci są wspaniałe, 
utalentowane, urodziwe. Mają w sobie pasję, która porwała tłumy legni-
czan, jakie przyszły do Rynku w sobotnie popołudnie (6 września). 

Koncert „Dzieci Legnicy” 
był strzałem w dziesiątkę. Już 
wiadomo, że będzie to kolejna 
cykliczna impreza w naszym 
mieście. Prezydent Tadeusz 
Krzakowski, pomysłodawca 
koncertu, podczas jego otwarcia 
powiedział, że właśnie dzie-
ci Legnicy, te młodsze i dużo, 
dużo starsze są ogromną warto-
ścią naszego miasta. 

Koncert obejrzało kilka 
tysięcy legniczan. Na scenie 
prezentowali się artyści, którzy 
stawiają pierwsze dopiero kro-
ki i ci już uznani, koncertujący 
w kraju i za granicą. Wszyscy 
pochodzą z Legnicy. Każdy z 
widzów mógł znaleźć coś dla 
siebie, począwszy od tańca, 
akrobatyki, muzyki klasycznej, 
popu, kończąc na ognistym wi-
dowisku. 

Na scenie swój talent i 
umiejętności zaprezentowa-
ły: „Zespół Pieśni i Tańca 
Legnica”,  Zespoły taneczne 
„Balbinki” i „Złote Dzieci”, 
wykonawcy z Młodzieżowego 
Centrum Kultury i na zakoń-
czenie pierwszej części - akro-
baci z Teatru Ruchu Ocelot. W 
kolejnych odsłonach podziwia-
liśmy młodych artystów z Ze-
społu Szkół Muzycznych, Chór 

Dziecięcy Legnickiego Cen-
trum Kultury, Chór Madrygał, 
uznaną sopranistkę Magdalenę 
Marchewkę i akompaniującego 
jej pianistę, Jakuba Gajeckiego. 
Na zakończenie było bardziej 
rockowo, wystąpili Nicola 
Warda, „Zielony Groszek”, ze-
spół „Why”, Gabriel Fleszar z 
zespołem „Candida” i „Photo-
ny”. Imprezę zwieńczył Teatr 
Avatar z Wielkim Ogniowym 
Finałem.

- Taki koncert to bardzo 
ciekawy pomysł – mówią le-
gniczanki Edyta Kosiorowska 
i Barbara Włoszczak. – Mamy 
wiele talentów i uzdolnionych 
dzieci. Warto ich pokazywać i 
promować. 

Karolina i Paulina Kurczak 
to solistki z Młodzieżowego 
Centrum Kultury. – Naszą 
pasją jest piosenka – mówią 
siostry. – Cieszymy się, że mo-
żemy wystąpić przed legnicką 
publicznością. Takie imprezy 
są także dla młodych artystów 
bardzo ważne, bo pozwalają się 
oswoić z publicznością, przeła-
mać tremę i co najważniejsze, 
pokazać to, co potrafimy.

Legnicki bard Roman Ha-
wran, koncertujący po świecie 
od wielu lat, tym razem zasiadł 

na widowni. Podoba się koncert 
legnickich dzieci? – pytamy. 
– Oczywiście. Właśnie zakoń-
czył się występ Chóru „Madry-
gał”. Piękne panie w pięknych 
strojach i ekscytująca muzyka. 
Bardzo podoba mi się różno-
rodność wykonawców. Weźmy 
zespół „Zielony Groszek”. Żyję 
ponad pół wieku, a obejrzałem 
i usłyszałem ich występ po raz 
pierwszy. Bardzo udana impre-
za, pełna różnorodności. 

- Koncert pokazał, jak 
wspaniałych mamy w Legnicy 
artystów: od tych najmłod-
szych, do nieco starszych. Na-
prawdę możemy być z nich 
dumni. W dzisiejszych czasach 
ciągle słyszymy o złych, patolo-
gicznych wydarzeniach, często 
z udziałem młodzieży. A my 
pokazaliśmy coś przeciwnego: 
wspaniałych, mądrych, mło-
dych legniczan, mających pasję 
- mówił po koncercie prezydent 
Tadeusz Krzakowski, dodając: - 
Zobaczyliśmy dziś na scenie 
tak wielu wykonawców, a to 
dopiero pierwszy taki koncert. 
Mamy już w planach kolejne, 
ponieważ Legnica naprawdę 
ma się kim chwalić.

UM Legnica

Jezdnie Witelona 
i Skarbka gotowe
Ulicami Witelona i Skarbka od 8 września jeździmy już komfortowo po 
nowej nawierzchni. Zakończyły się bowiem prace na jezdniach. Do zakoń-
czenia całej inwestycji pozostało jeszcze ułożenie chodników, co wiąże 
się z rozszerzeniem zakresu tego zadania. 

Ulice Witelona i Skarb-
ka zostały przebudowane na 
całej długości, czyli od skrzy-
żowania z ul. Jaworzyńską do 
placu Wilsona. Wymieniona 
została nawierzchnia jezdni, 
dzięki temu jeździmy płynnie 
i bezpiecznie. 

Dobra wiadomość także 
dla pasażerów miejskiej ko-
munikacji. Rozbudowana zo-
stała zatoka autobusowa przy 
ul. Skarbka (po stronie po-
łudniowej, od ul. Mickiewi-
cza). Kolejną zatokę przy ul. 
Witelona (obok byłej szkoły 
medycznej) zmodernizowa-
no. Z kolei nieczynny już 
przystanek przy ul. Witelona 
(od strony al. Orła Białego) 
został zlikwidowany. W jego 
miejsce powstał trawnik. 

W ramach tej inwestycji 
zamontowane zostały bariery 
energochłonne na pasie roz-
dzielającym jezdnie, ułożona 
kanalizacja teletechniczna 

oraz uregulowane studnie, 
skrzynki gazowe, wodociągo-
we i inne. Zbudowany także 
został dodatkowy samodziel-
ny pas ruchu, dla skręcających 
w lewo, w ulicę Mickiewicza. 
Powstał on z wyciętego po-
bocza na odcinku od siedziby 
Państwowej Straży Pożarnej 
do przejścia podziemnego. 

Na tym odcinku zostanie 
ułożony też chodnik. Kolejne 
powstają między kładką dla 
pieszych a ul. Młynarską oraz 
od przystanku (od strony Ze-
społu Szkół Ekonomicznych) 
do ul. Jaworzyńskiej. Koszt 
całej inwestycji to około 3,2 
mln zł. 

UM Legnica
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Wakacje, wakacje i… po wakacjach. My odpoczęliśmy, 
a co z naszymi komputerami?
Kończący się okres wakacyjny był czasem, w którym odpoczywaliśmy. Wyjazdy poza miejsce zamieszkania, urlo-
py, pełny relaks. Teraz naładowani energią wracamy do codziennego, roboczego trybu życia. Co natomiast działo 
się z naszym sprzętem komputerowym? Czy on też wypoczywał i jest gotowy do trudnej pracy? Z tym jest różnie…

Podczas wakacyjnego wy-
poczynku często korzystaliśmy 
z komputerów w celach roz-
rywkowych. Laptopy były z 
nami na plaży, w górach, hote-
lach i pensjonatach. Były nara-
żone na kurz, wilgoć, zmienną 
temperaturę i wstrząsy. Często 
zmienialiśmy połączenie z sie-
cią WiFi w zależności od naszej 
lokalizacji. Komputer stacjonar-
ny pracował po kilkanaście go-
dzin dziennie. Był używany do 
gier, oglądania filmów i zdjęć, 
przeglądania zasobów Interne-
tu, czy słuchania muzyki. Moż-

na zatem stwierdzić, że kiedy 
my relaksowaliśmy się, nasze 
komputery normalnie, albo 
nawet intensywniej niż zwykle 
pracowały.

Serwis-Informatyczny.
eu, bazując na wieloletnim do-
świadczeniu, radzi aby po po-
wrocie z wakacji wykonać w 
komputerze przegląd i konser-
wację. Trudne warunki użytko-
wania sprzętu oraz jego dłuższa 
i bardziej intensywna praca niż 
zwykle, powodują, że może być 
narażony na awarię. Zakurzone 
i zapylone układy chłodzenia, 

wilgoć wynikająca ze zmian 
temperatury oraz wstrząsy to-
warzyszące transportowaniu, 
powodują, że laptopy po po-
wrocie do zwykłych warunków 
mogą odmawiać posłuszeństwa. 
Zwiększone zanieczyszczenie 
podzespołów oraz ich przegrza-
nie, wynikające z wydłużonego 
czasu pracy i rodzaju używa-
nych aplikacji rozrywkowych, 
może skutkować niestabilnością 
komputera stacjonarnego. Prze-
cież nie możemy sobie na to 
pozwolić! Tym bardziej, że za-
czyna się praca, szkoła, roboczy 

tryb życia, w którym tworzymy 
dokumenty, korzystamy z usług 
bankowych i nasze bezcenne 
dane powinny być bezpieczne. 

Dlatego Serwis-Informa-
tyczny.eu, rozumiejąc potrze-
by klientów, ogłasza  wrzesień 
miesiącem powakacyjnej kon-
serwacji komputera. Jeżeli do 
końca tego miesiąca zgłosisz 
w Serwisie-Informatycznym.
eu potrzebę wykonania takiej 
usługi – zapłacisz tylko 50zł 
za kompleksowe czyszczenie, 
kontrolę i konserwację swojego 
komputera.

Powiat zaoszczędzi 2 miliony rocznie
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Nadspodziewane efekty przyniosło zastąpienie ogrzewania olejowego pompami ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. - Przedtem za 
ogrzewanie wody i pomieszczeń płaciliśmy po 3 miliony złotych rocznie. Teraz to tylko 500 tysięcy - mówi Dariusz Wojtkowiak, dyrektor DPS. Z tym 
większym zapałem placówka zabiera się za remont przestarzałej kuchni.

Wysokie koszty ogrzewania 
mogły być dla DPS-u gwoź-
dziem do trumny.

- Siedem lat temu placów-
ka była w bardzo złej sytuacji. 
Groziło jej, że nie spełni nowych 
standardów stawianych domom 
pomocy społecznej w Polsce. Od 
siedmiu lat podejmujemy działa-
nia naprawcze. Skuteczne, bo od 
trzeci rok z rzędu nasz DPS wy-
chodzi na zero, nie generuje strat 
- przypomina legnicki starosta 
Jarosław Humenny.

Od 8 miesięcy budynek 
o powierzchni 19 tys. mkw 
ogrzewają nowoczesne pompy 
ciepła Viessmann o mocy 1,2 
MW. Trzeba było zrobić 130 
odwiertów po 150 metrów każ-
dy, wymienić 900 grzejników, 
pociągnąć 10 kilometrów rur na 

powierzchni i dwa razy tyle w 
ziemi.

Zmiana systemu ogrzewa-
nia w DPS była największym 
projektem w historii powiatu 
legnickiego.    Inwestycja kosz-
towała nieco ponad 11,5 mln zł. 
60 proc. potrzebnych środków 
starostwo pozyskało z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, oraz 
Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
Własne środki, które starostwo 
włożyło w ten projekt (4,7 mln 
zł z bankową pożyczką), mają 
realną szansę zwrócić się w ciągu 
dwóch lat.

- Tak duże oszczędności 
również dla nas samych są za-
skoczeniem - przyznaje dyrektor 
Wojtkowiak.

Władze powiatu deklaru-
ją, że zaoszczędzone pieniądze 
umożliwią podwyżki płac dla 
pracowników DPS-u.    Przy 

opiece nad 440 mieszkańcami 
placówka zatrudnia 293 osoby.

- Od 2003 roku nigdzie na 
Dolnym Śląsku nie było tak 
efektywnej inwestycji w źródła 
ciepła - podkreśla starosta Jaro-
sław Humenny.

Michał Huzarski, legnicki 
radny Sejmiku, cieszy się z suk-
cesu.

- Z defensywy Dom Pomo-
cy Społecznej w Legnickim Polu 
przeszedł do ofensywy - podsu-
mowuje. 

Ofensywę widać również 
w kuchni, która - przestarzała, 
energochłonna, kosztowna w 
utrzymaniu - była drugą bo-
lączką DPS-u. Właśnie rusza jej 
remont. A właściwie kompletna 
przebudowa.

- Pochłonie ok. 1,5 mln zł. 
Prace są możliwe dzięki wydat-
nej pomocy PFRON i UMWD 
- podkreśla Dariusz Wojtkowiak.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Dolnośląski radny Michał Huzarski, starosta Jarosław Humenny i dyrektor 
DPS Dariusz Wotkowiak są dumni z efektów, jakie przyniosła inwestycja w 
Legnickim Polu. 
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Nawet Kohl nie był wieczny
Z Jarosławem Rabczenko, kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta, popieranym przez Porozumienie dla Legnicy, rozmawia Piotr Kanikowski

Niedawno Pismo Samo-
rządowe Wspólnota opubli-
kowało ranking, z którego wy-
nika, że w mijającej kadencji 
2010-2014 Legnica należała 
do najdynamiczniej rozwija-
jących się gmin w Polsce. Pan 
z kolei głosi diametralnie inne 
opinie, sugerując zastój, utra-
cone szanse lub wręcz upadek 
miasta. Z jakich źródeł wysnuł 
Pan swą diagnozę?

Moja diagnoza, przygoto-
wana na potrzeby obywatelskiej 
strategii rozwoju Legnicy, była 
oparta na danych Głównego 
Urzędu Statystycznego. To był 
punkt wyjścia do budowania 
programu przed wyborami. 
Chcieliśmy uniknąć posądzeń 
o arbitralność czy stronniczość, 
więc sięgnęliśmy do danych, 
które z jednej strony są ogól-
nodostępne, a z drugiej zostały 
sporządzone według  wspól-
nej metodologii dla wszyst-
kich miast. Postanowiliśmy 
porównać w GUS-ie różne 
przestrzenie (m.in. przestrzeń 
edukacji, gospodarki, rynku 
pracy, pomocy społecznej) w 
trzech miastach grodzkich 
na Dolnym Śląsku: Legnicy, 
Wrocławiu i Jeleniej Górze. 
Dorzuciliśmy do tego zestawu 
Zieloną Górę, która była świe-
żym liderem ogólnopolskiego 
rankingu miast przyjaznych 
młodym, który opublikowała 
Gazeta Wyborcza. Dodatkowo 
sprawdzaliśmy średnią dla wo-
jewództwa i średnią dla kraju. 

I co się okazało?     
Na przykład w obszarze 

edukacji dość słabo wypadła 
zdawalność matur, szczegól-
nie w szkołach technicznych.  
GUS precyzyjnie pokazywał 
ilość pozyskanych pieniędzy 
unijnych na głowę mieszkańca i 
tu również obraz był mocno dla 
nas niekorzystny: Legnica zdo-
bywała przykładowo po sześć-
dziesiąt parę złotych podczas 
gdy inne miasta po pięćset. Gdy 
poszukaliśmy głębiej, okazało 
się, że działo się tak nie tylko w 
badanym 2012 roku, ale także 
przez cztery poprzednie lata. 
Żałuję, że nie wykorzystaliśmy 
tej szansy, bo na przykładzie 
Wałbrzycha czy Jeleniej Góry – 
miast o zdecydowanie gorszym 
potencjale startowym – widać, 
jak wiele można było zrobić z 
takim finansowym wsparciem. 

Jeśli diagnoza jest tak zła, 
to czy uważa Pan, że radni 
Platformy Obywatelskiej, 
wspierający często prezyden-
ta w głosowaniach na sesjach, 
nie ponoszą współodpowie-

dzialności za ten stan? 
-Według ustawy o sa-

morządzie pełnia władzy tak 
naprawdę koncentruje się w 
rękach prezydenta, pochodzą-
cego z powszechnego wyboru. 
Radni mają pewne instrumenty 
kontrolne, ale to nie oni kreują 
miejską politykę. Więc w tym 
przypadku nie demonizował-
bym roli legnickich radnych 
PO, choć prawdą jest, że nie-
którzy z nich czasem glosowali 
inaczej niż chciał klub. Pełnia 
chwały za dobre rzeczy, ale też 
pełna odpowiedzialność za to 

co nie było dobre, zawsze musi 
spadać na prezydenta.

O jakiej Legnicy Pan ma-
rzy?

Mieszkam w Legnicy od 
urodzenia. I pamiętam, że 
wtedy nie była tak brudnym 
miastem. To pierwsza, ele-
mentarna sprawa. Przez cały 
sierpień prowadziliśmy akcję 
na podwórkach, próbując je 
ożywiać. Niesamowite było to, 
że ludzie, którzy podchodzili 
do nas porozmawiać, nie zgła-
szali pretensji o wielkie rzeczy. 
Nie było dyskusji, czy mamy 
mieć obwodnicę czy nie. Nie 
domagano się powszechnie, 
by budować aquaparki. Ludzie 
mówili: nie mogę doprosić się, 
by magistrat wykosił w koń-
cu swoją działkę przy rogu ul. 
Wileńskiej i Lwowskiej. Albo: 
na Senatorskiej jest kawałek 
chodnika przysypanego ziemią 
i nie wiem, gdzie jeszcze mam 
pójść, by w końcu to uprzątnię-
to. Rzeczy, które powinny być 
załatwiane na jeden telefon, w 
tym mieście urastają do barier 
nie do przeskoczenia. 

Spodziewałem się, że bę-
dzie mówił Pan raczej o dro-

gach...
To druga rzecz. Jeśli chodzi 

o całą infrastrukturę, nie tylko 
drogową, Legnica przespała 
szansę jaką dawały unijne pie-
niądze. W efekcie zaniedbała 
sukcesywne inwestowanie w 
swe kamienic oraz ulice. Urok 
pięknej architektury i miej-
skich arterii został poważnie 
nadszarpnięty przez ogrom-
ną dewastację tych obiektów. 
Marzę, by odwrócić ten proces. 
Po trzecie, uważam, że dzięki 
świetnemu położeniu geopoli-
tycznemu i sąsiedztwu KGHM 

Legnica może być prężnym 
ośrodkiem gospodarczym, co 
przełożyłoby się na dochody 
mieszkańców. 

Wbrew powszechnym są-
dom, Legnica jest dość uboga. 

Dane GUS-u pokazały, że 
zarobki jej mieszkańców na tle 
innych miast LGOM-u czy 
subregionu są relatywnie niskie. 
Z drugiej strony wiele firm 
się z niej wyprowadza i reje-
struje swoje siedziby w innych 
ośrodkach. Koniecznie trze-
ba temu zaradzić. Chciałbym 
ponadto, żeby Legnica się nie 
wyludniała – ubytek 10 tysięcy 
mieszkańców w ciągu dekady 
to ogromna strata. Marzę, by 
młodzi legniczanie, którzy wy-
jechali na studia, mieli do czego 
wracać. Wczoraj rozmawiałem 
z absolwentką wyższej uczelni 
wrocławskiej. Z jej klasy w I 
LO tylko trzy osoby wróciły po 
studiach do Legnicy. Dojmu-
jąco smutne jest to, że wszyscy 
włącznie z nimi samymi trak-
tują ten powrót jako porażkę. 
Bardzo bym chciał, by nie my-
śleli w ten sposób, a w Legni-
cy dostrzegali swą szansę na 
rozwój zawodowy i społeczny 
awans. 

W Pana haśle wyborczym 
„Zmieńmy Legnicę” akcent, 
jak mi się wydaje, jest położo-
ny na „my”. Skąd przekona-
nie, że mieszkańcy Legnicy są 
obecnie traktowani nie dość 
podmiotowo, a ich wpływ na 
rozwój miasta powinien być 
większy? 

Mieliśmy przykład Le-
gnickiego Budżetu Obywatel-
skiego, który był dobrą próbą 
aktywizowania mieszkańców, 
choć jego realizacja nie zawsze 
przebiegała we właściwy spo-

sób. Mam na myśli na przykład 
fakt, że radni składali w nim 
swoje projekty...

… choć ustawa o samo-
rządzie otwiera im inne pola 
do działania. 

Dokładnie tak. Co więcej, 
część inwestycji zrealizowa-
nych w ramach LBO była tak 
naprawdę inwestycjami miej-
skimi. Przykład szkoły, która 
była termomodernizowana w 
ramach tej inicjatywy, i inne 
podobne historie pokazują że 
ten obywatelski z założenia 
instrument był zawłaszczany 
przez miasto.  Czy legniczanie 
mają zbyt mały udział w zarzą-
dzaniu?. My się uczymy ciągle 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Jasne, władza może kreować 
pewne działania, odpowiada za 
nie, ale jak nie ma dialogu, to 
pępowina łącząca rządzących a 
rządzonymi zostaje przerwana. 
Liczba mnoga w moim haśle 
wyborczym nie jest przypad-
kowa, bo uważam, że choć 
prezydent ma kluczową rolę w 
kreowaniu rozwoju miasta, to 
konieczna jest gra zespołowa. 
Bez zaplecza, bez osób, które 
chcą poświęcić swój wolny czas 
i pracować dla wspólnego do-

bra, nie ma szans na zmianę. 

A na jakiej zmianie Panu 
zależy? 

Rozumiemy ją dwutorowo. 
Przede wszystkim chodzi o 
zmianę miasta jako miejsca do 
mieszkania: żeby było ładniej-
sze, bogatsze, bardziej zasobne, 
bezpieczniejsze, przyjazne. Ale 
z drugiej strony mamy świa-
domość, że taka zmiana będzie 
możliwa tylko wtedy, gdy na-
stąpi zmiana w ratuszu. Obec-
ny prezydent rządzi miastem 
nieprzerwanie od 13 lat.

Dlaczego więc akurat ta 
kadencja ma kluczowe zna-
czenie dla przyszłości miasta? 
To ma związek z ostatnim 
rozdaniem unijnych pienię-
dzy?

Między innymi tak, bo 
widzimy, że w tym obszarze 
Legnica jest mocno niewydol-
na i nie wykorzystuje szansy, 
którą stwarza Bruksela. Ostat-
nia dekada to czas kolosalnej 
zmiany dla polskich wiosek, 
miast i miasteczek. Tam gdzie 
był sprawny samorząd, można 
było wiele dokonać. Z rokiem 
2020 ta możliwość się skończy. 
Prawdopodobnie z tak dużymi 
środkami już nigdy nie będzie-
my mieli do czynienia. Szkoda 
zaprzepaścić tej szansy. Mnie 
osobiście brakuje w mieście 
sprawności zarządzania. Fan-
tastyczny przykład to remonty 
naszych dróg. Dwa i pół kilo-
metra Jaworzyńskiej będą ro-
bione do 2017 roku, aż 4 lata! 
W tym czasie buduje się setki 
kilometrów autostrad.

Długo nie zabierał Pan 
głosu w politycznych sporach 
o Legnicę. W świadomości 
legniczan Jarosław Rabczen-
ko zaistniał zaledwie kilka 
miesięcy temu. Co sprawiło, 
że zdecydował się Pan tak 
zdecydowanie dołączyć do 
publicznej debaty i powalczyć 
o prezydenturę? 

To nie była łatwa decyzja. 
Wymagała odpowiedzialności. 
Do tej odpowiedzialności do-
rastałem faktycznie dość długo. 
W wyniku wielu rozmów, kon-
sultacji uznałem, że w tym roku 
pojawiła się realna szansa na 
zmianę w ratuszu. Uważam, że 
mam pomysł na miasto; wiem, 
co chciałbym zrobić i jakie 
zmiany są Legnicy potrzebne. 
Czuję potrzebę zarażenia tymi 
pomysłami innych mieszkań-
ców. Jestem kandydatem nie 
tylko Platformy Obywatelskiej, 
ale też Porozumienia dla Le-
gnicy, które koncentruje bardzo 
różnorodne środowiska: ludzi 

lewicy, prawicy, działaczy orga-
nizacji pozarządowych i arty-
stycznych. Połączyła nas wiara, 
że zmiana, po której ludziom 
w tym mieście będzie się lepiej 
żyło, jest możliwa. I powrót do 
Legnicy po studiach nareszcie 
przestanie być blamażem.

Co jest potrzebne, aby jak 
poprzednicy w poprzednich 
latach nie odbił się Pan już 
w pierwszej turze od tej nie-
wzruszonej skały, jaką oka-
zuje się prezydent Tadeusz 
Krzakowski?

- Właściwie powinien Pan 
zapytać, kto jest potrzebny. 
Potrzebni są mieszkańcy. Ich 
słowo jest kluczowe. Pana py-
tanie dotyka bardzo istotnego 
problemu. Rzeczywiście, sukces 
wyborczy obecnej ekipy jest 
pokłosiem tego, że frekwencja 
w wyborach, także samorzą-
dowych, jest ciągle relatywnie 
niska. Chciałbym, żeby mak-
symalnie wielu mieszkańców, 
niezależnie od tego jaki będą 
mieli pomysł na prezydenta 
Legnicy, poszło 16 listopada do 
wyborów.

Polityczne poparcie Plat-
formy Obywatelskiej uważa 
Pan za niezbędne?

Wydaje mi się, że jest war-
tością, której nie należy lek-
ceważyć. W przeciwieństwie 
od pana prezydenta nigdy nie 
ukrywałem swych politycznych 
szyldów. Tadeusz Krzakowski 
jest członkiem SLD, tak jak ja 
jestem członkiem PO. Nie po-
trafiłbym zostawić ludzi, z któ-
rymi od lat budowaliśmy struk-
tury partii, i powiedzieć im, że 
chowam szyld, bo tak być może 
nakazuje wyborcza taktyka. 
Pewna uczciwość, zarówno 
względem wyborcy jak i osób 
wspierających mnie mocno w 
tej kampanii, jest potrzebna. 

Przejście do drugiej tury 
byłoby dla Pana sukcesem czy 
porażką?    

Gramy, oczywiście, o naj-
wyższa stawkę. Zwycięzca bie-
rze wszystko. Bardzo poważnie 
traktuje tą kampanię. Helmut 
Kohl rządził 16 lat. Margaret 
Thatcher podobnie. Wyda-
wałoby się, że ikony wielkiej 
europejskiej polityki są nie do 
ruszenia. Ale w pewnym mo-
mencie oddały pola kolejnym 
generacjom, młodszym, może 
sprawniejszym. Jestem głęboko 
przekonany, że podobna zmia-
na pokoleniowa - zmiana my-
ślenia, zmiana pomysłu na mia-
sto – jest w Legnicy potrzebna. 
I możliwa.

Fot.:Piotr Kanikowski
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W LEGNICY RUSZA KURS JĘZYKA NIEMIEC-
KIEGO DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, średnia stopa bez-
robocia w regionie wynosi 10%, jednak już w samym powiecie legnickim 
sięga około 20%. Większość osób bezrobotnych stanowią kobiety, najczę-
ściej w wieku 50+.

Czy te osoby mogą 
znaleźć zatrudnienie?

Joanna Ziółkowska, 
Specjalista ds., Rekruta-
cji: - Ciekawym pomy-
słem jest podjęcie pracy za 
granicą, np. w Niemczech. 
W związku ze starzeniem 
społeczeństwa tego kraju, 
wzrasta zapotrzebowanie 
na opiekę dla Seniorów. 
Promedica24  stale po-
szukuje osób do pracy w 
Niemczech na stanowisko 
Opiekuna/ki osób star-
szych. To wymagająca, ale 
dobrze płatna praca. Warto 
podkreślić, że Opiekunki i 
Opiekunowie wyjeżdżają-
cy do pracy z Promedica24 
pracują legalnie, odpro-
wadzamy za nich podatki 
i składki na ZUS. Będąc 
w Niemczech, mogą też 
zawsze liczyć na opiekę ze 
strony Promedica24. Każ-
dy z naszych współpracow-
ników ma przydzielone-
go Opiekuna Kontraktu,  
czyli osobę dedykowaną 
do kontaktu z nią i będącą 
dla niej pełnym wparciem. 
Dodatkowo gwarantuje-
my ubezpieczenie na te-
renie Niemiec, zakwate-

rowanie oraz wyżywienie.  
Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszam do naszego 
oddziału przy ul. Bilsego 
5 w Legnicy lub proszę o 
kontakt pod numer telefo-
nu 506 289 100. 

Co jest wymagane, aby 
zostać opiekunem senio-
rów?

Joanna Ziółkowska: 
- Najważniejsza jest chęć 
do pracy oraz pewne do-
świadczenie w opie-
ce. Praca w Niem-
czech wymaga 
też oczywiście 
znajomości języka 
niemieckiego na 
poziomie komuni-
katywnym. Mimo 
to, zachęcamy do 
kontaktu także oso-
by, które nie znają ję-
zyka. Regularnie 
organizujemy 
szkolenia ję-
zykowe dla 
osób, które 
posiadają 
doświad-
czenie w 
o p i e c e , 
j e d n a k 
nie znają 

języka niemieckiego. Ta-
kie szkolenie trwa około 
1,5 miesiąca i jest darmowe 
dla osób, które wyjeżdżają 
do pracy z Promedica24. 
Łącznie kurs trwa 60 go-
dzin. 

Kiedy odbędzie się 
najbliższe szkolenie?

Joanna Ziółkowska: 
- Osoby zainteresowane 
szkoleniem mogą się do nas 

zgłaszać do 19 wrze-
śnia. Najbliższy 

kurs rozpocznie 
się na początku 
października 
w Legnicy. Są 
jeszcze wolne 
miejsca.

II Turniej Squasha w Legnicy
W sobotę 27 września o godz. 12.30 Klub Fitness & Squash zaprasza legniczan na 
drugi klubowy turniej squasha. Kibice będą równie mile widziani jak zawodnicy,-
gotowi stanąć do rywalizacji z najlepszymi graczami w okolicy. Warto przynajmniej 
zobaczyć, na czym polega zabawa, na puncie której wariuje coraz więcej Polaków.

Wpisowe dla zawod-
ników, którzy chcieliby 
spróbować swych sił w 
turnieju, wynosi 50 zło-
tych. W tej cenie organi-
zatorzy zapewniają wodę 
mineralną dla ochłody, 
ciepły posiłek, owoce. 
Na zgłoszenia Klub cze-
ka do piątku (26.09.2014 
r.) włącznie. Ilość miejsc 
ograniczona. 

Tryumfatorem I 
Turnieju Squasha w Le-
gnicy był lubinianin Ra-
dosław Kurman, który w 

finale pokonał Łukasza 
Szkutę z Lubina. 

Klub Arena Fitness 
and Squash dysponuje 
dwoma kortami do squ-
asha – gry, która podbiła 
już większe miasta, a od 
niedawna staje się modna 
również w Legnicy. W 
godzinę na korcie można 
spalić prawie dwa razy 
więcej kalorii niż pod-
czas biegania. Squash 
wyciska z organizmów 
siódme poty, pozwa-
la zachować zdrowie i 

szczupłą sylwetkę. Fan-
tastycznie odstresowuje. 
Ćwiczy refleks.  To dy-
namiczna, emocjonująca 
forma rozrywki, która 
bardzo korzystnie wy-
pływa na cały organizm. 

Spróbuj i przeko-
naj się sam. Na począ-
tek wystarczy sportowy 
strój i obuwie na jasnej 
podeszwie. Na miejscu 
działa wypożyczalnia 
rakiet i piłeczek. Można 
tez kupić tu sprzęt do 
treningów na własność. 

Pracownicy klubu nie-
odpłatnie przeszkolą no-
wicjuszy, pokażą im jak 
stawiać pierwsze kroki 
na parkiecie i zaznajo-
mią z podstawowymi 
technikami uderzeń. 
Udzielą rad dotyczących 
poruszania się. To umie-
jętności, które trzeba 
opanować, aby czerpać 
pełną przyjemną z gry. 
Za dodatkową opłatą 
można też umówić się z 
instruktorem na dodat-
kowe lekcje.

ul. Szkolna 1-2, 59-220 
Legnica  
tel.76/856 00 58
Katarzyna Kotowska
tel. 601 308 021
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Worki pod oczami - objaw zmęczenia?
Urlop nie pomógł - wciąż 

wyglądasz na zmęczonego... Cie-
nie, zasinienia, obrzęk powiek 
- dla wielu osób to znak, że ich 
„właściciel” ma za sobą nieprze-
spaną noc lub ostro imprezował. 
Tymczasem „worki pod oczami” 
bywają problemem przewlekłym, 
uwarunkowanym genetycznie, 
a także sygnałem wielu chorób: 
tarczycy, nerek, serca.

Cienie i worki pod oczami 
to nie to samo, chociaż niejedno-
krotnie chodzą w parze. Worki 
częściej świadczą o chorobie. 
Cienie to efekt nierównej pig-
mentacji na twarzy lub słabych 
drobnych naczyń krwionośnych, 
a także cienkiej skóry (wówczas 
naczynka są lepiej widoczne). 
Obrzęk sprzyja jednak uciskowi 
na naczynia i "osłabieniu skóry", 
a wszelkie podrażnienia okolic 
oczu mogą wywołać pozostałe 
objawy. Stąd łączny, niestety nie-
estetyczny, efekt. 

Obrzęknięte oczy i sińce 
przede wszystkim postarzają, 
nadają "zmęczony" wygląd. Pro-
blem można częściowo tuszować 
umiejętnym makijażem. Samymi 
cieniami i przebarwieniami nie 
musisz się martwić, chyba, że z 
przyczyn estetycznych. Jeśli jed-
nak są i obrzęki, kłopot się utrzy-
muje, nasila, organizm wysyła 
kolejne ostrzeżenia, nie ryzykuj 
i poszukaj pomocy specjalisty. 
Także wtedy, gdy sińce masz nie 
tylko pod oczami. Pękające na-
czynia krwionośne, najczęściej na 
nogach, mogą oznaczać zagroże-
nie żylakami.

Gdy siniaki robią się łatwo 
niemal wszędzie, odwiedź leka-
rza pierwszego kontaktu, by wy-
kluczyć problem z krzepliwością 
krwi.

Przyczyna oczywista?
Bywa, że otoczenie ma rację i 

przyczyną worków oraz cieni jest 
niehigieniczny tryb życia. Od-
wodnienie (nawet niewielkie, ob-
jawiające się tylko pragnieniem), 
nadmiar słońca i papierosów, a 
także soli w diecie, niewyspanie 
czy przedawkowanie alkoholu, 
a nawet zbyt gorąca kąpiel - to 
wszystko czynniki sprzyjające 
jednorazowemu "podbiciu oczu". 
Z takim problemem zwykle 
można się szybko i skutecznie 
uporać, sprawdzonymi, domo-
wymi sposobami (okłady z ru-
mianku, przyłożenie na powieki 
plastrów ogórka czy awokado, a 
nawet schłodzonej łyżki).

Gorzej, gdy worki pod 
oczami towarzyszą ci niemal 
od zawsze, bądź utrzymują się 
pomimo usunięcia banalnych 
przyczyn. W pierwszym przy-
padku zapewne masz kłopot es-
tetyczny, często uwarunkowany 
genetycznie, w drugim: problem 
zdrowotny.

Pomoc u chirurga?
Przez worki pod oczami 

wyglądamy starzej, a zarazem 
z wiekiem, wraz z osłabieniem 
elastyczności skóry, a przede 
wszystkim spadkiem napięcia 
mięśnia okrężnego oka, problem 
staje się coraz bardziej widoczny. 
Za kosmetyki przyjazne osobom 
z tym problemem, czyli działa-
jące przeciwobrzękowo i rozja-
śniająco, uchodzą te zawierające 
wyciąg z arniki, miłorzębu japoń-
skiego, bluszczu czy z dodatkiem 
kofeiny. W przypadku pękają-
cych naczynek pomocne bywają 
kremy z witaminą K. Specjaliści 
ostrzegają jednak, że efekt jest 
krótkotrwały i niejednokrotnie 
niezadowalający. Wśród metod 

na sińce wymienia się też drenaż 
limfatyczny.

Jednak problem ze zdro-
wiem

Kiedy oczy nie są wyraźnie 
zaczerwienione i opuchnięte, 
zmian raczej nie kojarzymy z 
alergią. Tymczasem "cienie" wy-
stępują przy alergicznym kon-
taktowym zapaleniu skóry, przy 
alergicznych nieżytach nosa, a 
nawet po atopowym zapaleniu 
skóry (AZS). Zatem, jeśli jesteś 
alergikiem, możliwe, że reakcja 
kontaktowa odbiera ci urodę. 
Poza konsultacją z alergologiem 
warto porozmawiać także z oku-
listą, bo stany zapalne tych okolic 
mogą mieć fatalny wpływ na na-
rząd wzroku

Worki pod oczami to jednak 
przede wszystkim objaw zatrzy-
mania wody w organizmie, a do 
niego dochodzi w przypadku 
wielu poważnych chorób nerek 
i nadnerczy, przy zaburzeniach 
krążenia (najczęściej obrzęki do-
tyczą wtedy nóg, wyżej pojawiają 
się z czasem) i chorobach tarczy-
cy. Odwiedź lekarza pierwszego 
kontaktu, a ten na podstawie 
wywiadu i wstępnej diagnosty-
ki (zwykle wystarcza: badanie 
ogólne moczu, morfologia, ekg, 
TSH), znajdzie winowajcę od-
powiedzialnego za obrzęki i w 
razie potrzeby pokieruje cię do 
właściwego specjalisty, np. nefro-
loga czy endokrynologa.

Pamiętaj, że jeśli przyjmu-
jesz leki rozszerzające naczynia 
krwionośne, także mogą pojawić 
się cienie pod oczami, ewentual-
nie obrzęki (rzadziej). Takie ob-
jawy niepożądane trzeba zgłosić 
lekarzowi, który leki przepisał, 
podczas najbliższej wizyty.

Źródło: zdrowie.pl
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Zabieg falami  
radiowymi RF

Do tego rodzaju zabiegów 
najczęściej wykorzystuje się pro-
mieniowanie elektromagnetycz-
ne, czyli fale radiowe, mikrofale, 
promieniowanie podczerwone, 
optyczne (światło widzialne), 
ultrafiolet, promieniowanie ren-
tgenowskie i promieniowanie 
gamma. Z ich pomocą można 
modelować sylwetkę oraz re-
dukować tzw. skórkę pomarań-
czową .

Jak wygląda zabieg?
Aparat wykorzystywany 

do zabiegu zbudowany jest z 
urządzenia wytwarzającego 
fale oraz specjalnej głowicy. Po 
przyłożeniu jej do wskazanego 
przez pacjenta punktu, wygene-
rowana energia trafia do głębo-
kich warstw skóry i rozgrzewa 
włókna kolagenowe od 45 do 
60 stopni C. Pozwala to na ich 
szybszą regenerację, dzięki cze-

mu skóra staje się jędrna, a drob-
ne zmarszczkiznikają. Zabieg 
znacznie poprawia przepusz-
czalność błon komórkowych, 
uelastycznia skórę, zapewnia 
odpowiednie dotlenienie, może 
także poprawić owal twarzy (np. 
podniesienie powiek, redukcja 
tzw. "drugiego podbródka"). 

"Produkowane" przez urzą-
dzenie ciepło trafia także do 
tkanki tłuszczowej, którą roz-
bija, poprawia napięcie tkanek 
i krążenie, dzięki czemu złogi 
tłuszczu są szybciej usuwane z 
organizmu. Skóra staje się bar-
dziej elastyczna i jędrna.

Pierwsze efekty
Różnica na skórze pacjenta 

widoczna jest zaraz po zabiegu. 
Zazwyczaj do uzyskania peł-
nego efektu konieczne jest wy-
konanie 6-8 zabiegów. Każdy z 

nich trwa od 15 do 30 minut w 
zależności od wielkości obszaru, 
na którym jest wykonywany. 
Użycie fal radiowych jest całko-
wicie bezbolesne i bezinwazyjne. 
Nie wymaga także szczególnego 
przygotowania i jedynym towa-
rzyszącym mu powikłaniem 
może być zaczerwieniona skóra .

Czy jest bezpieczny?
Mimo że zabieg jest w 

pełni bezpieczny w niektórych 
przypadkach należy z niego 
zrezygnować. Każdy pacjent 
powinien poinformować leka-
rza o ewentualnych chorobach 
jak nowotwory, żylaki, zapalenie 
żył, zmiany skórne, zaburze-
nie krążenia czy nadciśnienie. 
Zabieg nie zostanie wykonany 
u kobiety w ciąży oraz osób z 
poparzeniem skóry, zarówno 
słonecznym jak tym z solarium.

Źródło: zdrowie.pl

Zabiegi kosmetyczne wykorzystujące fale radiowe służą nie tylko poprawie 
wyglądu skóry. Pobudzają włókna i aktywują produkcję kolagenu, a tym 
samym opóźniają proces starzenia się skóry.



AGEM: Mamy to, co najlepsze
Legnicki AGEM oferuje do sprzedaży i montażu szeroki wybór okien, drzwi, bram garażowych i przemysłowych, parapetów, rolet, roletek, ża-
luzji, 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 monta-
żu znajdują się towary tylko 
najlepszych, renomowanych 
producentów. 

Naszą dewizą jest zado-
wolenie Klienta, w pełnym 
stopniu. W efekcie tych dzia-
łań, raz obsłużeni przez nas 
klienci wracają, zamawiając 
kolejną usługę budowlaną 
lub przyprowadzają swoje 
rodziny i znajomych.

Ponad 12-letnie do-
świadczenie, zatrudnienie 
kadry inżynierskiej, udział 
w szkoleniach z branży bu-
dowlanej umożliwia nam 
zapewnienie profesjonalnej i 
kompleksowej obsługi – do-
radztwa i montażu.

 
Poznaliśm szczegóło-

wo wiele produktów z na-
szej dziedziny, wybraliśmy z 
nich wyłącznie sprawdzone 
produkty renomowanych 
liderów. Od początku mon-
tażami zajmują się te same 

ekipy rodzinne, które zapra-
cowały na uznanie klientów. 
Z naszego profesjonalizmu 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 za-
sobach Legnickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Początko-
wo nasze biuro znajdowało 
się w biurowcu Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

 
W 2009 r. zakupiliśmy 

zdewastowane budynki w 
Legnicy przy ul. Ziemowi-
ta 5. Kapitalny remont pro-
wadziliśmy pod nadzorem 
Konserwatora Zabytków i 
tutaj obecnie znajduje się 
nasza siedziba: biura i ma-
gazyny. W biurach znajdują 
się ekspozycje oferowanych 
przez nas produktów, przede 
wszystkim salon okien i 
drzwi na profilu VEKA i 
Bruegmann z Fabryki Okien 
DAKO – również firmy 

rodzinnej, której jesteśmy 
partnerem handlowym. Je-
steśmy również punktem 
sprzedaży produktów VE-
LUX i FAKRO. W ostatnim 
czasie poszerzyliśmy ofertę 
o okna SCHUCCO z firmy 
Jezierski Markowe Okna. 
Dla klientów szukających 
tańszych produktów – pro-
ponujemy bezkonkurencyjne 
cenowo okna z firmy AdamS 
i Dobroplast.

Szeroki wybór drzwi, 
bram garażowych i prze-
mysłowych, parapetów, ro-
let, roletek, żaluzji, markiz, 
moskitier., nawiewników 
okiennych. W naszych ma-
gazynach i w warsztacie za-
montowaliśmy bramy, dzięki 
czemu możemy zaprezen-
tować sposób ich montażu i 
działania.

Na życzenie klientów 
oczekujących komplekso-
wej obsługi, powiększyli-
śmy asortyment o sprzedaż 
i montaż instalacji CO oraz 
gazowych podgrzewaczy 

wody – Junkersów (autory-
zowana ekipa montażowa).

 
Zasięgiem działania 

obejmujemy województwo 
dolnośląskie, a przy więk-
szych zamówieniach teren 

całego kraju oraz zagranicę. 
Klientom z Niemiec ofe-
rujemy usługi świadczone 
bezpośrednio przez naszych 
pracowników lub przez 
partnerów handlowych fir-
my AGEM w Niemczech. 

Dla wielu klientów dużym 
ułatwieniem jest możliwość 
zakupu towarów lub usług 
dzięki kredytom ratalnym. 
Współpracujemy z bankiem 
Credit Agricole i Getin 
Bank.
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RESTAURACJA BIGOS - ROZKŁAD JAZDY NA TEN TYDZIEŃ
Już nie raz pisaliśmy Pań-

stwu o nowo otwartej restaura-
cji Bigos. Dziś również do niej 
wracamy, gdyż w tym tygodniu 
warto się tam wybrać. Aktual-
nie, w porozumieniu z legnic-
kim schroniskiem dla 
zwierząt restauracja 
prowadzi zbiórkę nie-
zbędnych dla miesz-
kańców schroniska 
rzeczy: miski, koce, 
kojce, smycze, kar-
mę dla psów i kotów, 
szampony i wszystko 
inne, co potrzebne, 
ponieważ zbliżają się 
zimne dni i zwierza-
kom nie będzie łatwo. 
Do końca tygodnia, 
każda osoba, która 
przyniesie cokolwiek 
z wyżej wymienio-
nych rzeczy otrzy-
ma kupon rabatowy 
-10% dla dwóch osób 
do zrealizowania w Bigosie. 
Dodatkowo darczyńcy biorą 
udział w loterii z nagrodami, 

losowanie w poniedziałek, 
wtedy też wszystko co uda się 
zebrać powędruje do schroni-
ska.

Kolejną propozycją jest 
promocja dla wszystkich osób, 

które w terminie poprawko-
wym zdały maturę! W pią-
tek, za okazaniem świadectwa 

dojrzałości promocja- czeskie 
piwo Holba i Litovel w cenie 
4 zł.

Restauracja zaprasza rów-
nież w sobotę na wieczór gita-
rowy, start godzina 19:00. Nie 

zabraknie polskich klasyków 
rocka- Perfect, Lady Pank, 
Dżem, itp. a także utworów 

poezji śpiewanej jak Stare 
Dobre Małżeństwo. Podczas 
koncertu każde 50zł zarobio-
ne przez restaurację to pacz-
ka karmy dla zwierzaków ze 
schroniska.

Jak widać Bigos to nie tyl-
ko miejsce, w którym można 
dobrze zjeść, ale również w 
ciekawy sposób spędzić czas. 
Stali bywalcy już to wiedzą, a 
osoby, które dotąd nie spraw-
dziły tego miejsca serdecznie 
zapraszamy. Niepowtarzalny, 
ciepły klimat tego miejsca na 
pewno sprawi, że zechcecie 
tam wrócić i to nie jeden raz.

Bigos zaprasza!
Poniedziałek-  
Czwartek: 10:00-22:00
Piątek- Sobota: 10:00- do ostat-
niego gościa
Niedziela: 12:00-20:00.
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Paweł N. miał kłopot. Ko-
bieta, którą zamierzał ukarać 
za źle zaparkowany samochód, 
najpierw wykłócała się o źle 
ustawione znaki, a potem zde-
nerwowana wyszła z komendy. 
A on był już w połowie wypisy-
wania mandatu. Nie wiedział, co 
zrobić w tej sytuacji. Postanowił 
pokombinować. Zamiast do-
kończyć wypełnianie mandatu 
i doręczyć go właścicielce auta 
lub wyjaśnić sytuację przeło-
żonym, wpisał do notatnika 

służbowego nieprawdę, że po-
przestał na pouczeniu kobiety. 
Wbrew temu, co wypisywały 
później media, nie kierował się 
dobrym sercem. Zrobił to, co 
głupio uznał za najmniej kłopo-
tliwe i nie zastanawiał się długo 
nad konsekwencjami.

Mandaty stanowią dru-
ki ścisłego zarachowania, więc 
przełożeni Pawła N. szybko 
odkryli, że coś jest nie tak. Ko-
mendant Straży Miejskiej w 
Legnicy skierował do prokura-

tury zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa, 
a ta przeprowadziła śledztwo, 
sporządziła akt oskarżenia i po-
stawiła funkcjonariusza przed 
sądem.

Zdaniem Sądu Rejonowego 
w Legnicy, który rozpatrywał 
sprawę, nie ma wątpliwości, że 
Paweł N. jako strażnik miejski 
dopuścił się przestępstw po-
świadczenia nieprawdy oraz 
niedopełnienia obowiązków i 
przekroczenia uprawnień służ-

bowych. Funkcjonariusz składał 
sprzeczne wyjaśnienia co do po-
budek, którymi się kierował.

Sąd ocenił, że stopień 
szkodliwości społecznej czynu 
funkcjonariusza jest nieznaczny. 
Dlatego mimo potwierdzenia 
sprawstwa i winy Pawła N., 
wydał łagodny wyrok. Warun-
kowo zawiesił postępowanie 
karne wobec strażnika na 2 lata. 
Orzekł 400 złotych na Fundusz 
Pomocy Pokrzywdzonym  oraz 
Pomocy Postpenitenacjarnej, by 

Paweł N. uświadomił sobie, że 
postąpił źle. Poza tym strażnik 
ma zapłacić 190 zł kosztów są-
dowych oraz 90 zł dodatkowej 
opłaty. Wyrok jest nieprawo-
mocny a mecenas Paweł Banach 
zapowiada złożenie apelacji. 
Będzie walczył o uniewinnienie 
swego klienta.

Na marginesie wyroku sę-
dzia Aneta Podolska bardzo 
zdecydowanie wypowiedziała 
się o kompetencjach zawo-
dowych Pawła N.: - Jako sę-

dziego karnego w zdumienie 
wprowadziły mnie wyjaśnie-
nia oskarżonego, za co może 
wystawić mandat. Policjanci z 
doświadczeniem pracy na ulicy 
też byliby pewnie zszokowani. 
Oskarżony nie ma kwalifikacji 
do pracy w Straży Miejskiej.

- Ta opinia wykracza poza 
uzasadnienie wyroku - komen-
tował na korytarzu mecenas

Paweł Banach.
Piotr Kanikowski

Odstępując od wypisania mandatu Paweł N., strażnik miejski z Legnicy, nie dopełnił swoich obowiązków i dodatkowo dopuścił się fałszerstwa. Sąd nie 
miał co do tego wątpliwości, ale ze względu na niewielką szkodliwość czynu warunkowo umorzył postępowanie karne na 2 lata. 

Strażnik miejski z Legnicy nie wypisał mandatu
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Ulica zaprasza na imieniny
Solenizantka, choć nie trzpiotka, już się stroi na święto w błękitno-żółte flagi. W sobotę po raz jedenasty legniczanie będą szaleć na Imieninach Ulicy 
Najświętszej Marii Panny. Na trzech scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów. Na huczny finał zaplanowano wiedeńską galę „Bal w Savoyu” z gwiaz-
dami polskiej opery i operetki.

O godzinie 15 prezydent 
Tadeusz Krzakowski oraz 
dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Andrzej Gąska 
zapraszają pod kościół Ma-
riacki, gdzie Orkiestra Dęta 
Miasta Gostyń da sygnał do 
zabawy. Potem aż do póź-
nego wieczora imieninowi 
goście będą mogli krążyć 
pomiędzy trzema scenami, 
wybierając spomiędzy licz-
nych atrakcji. Młodych pod 
kościół Marii Panny przy-
ciągnie zapewne koncert Pa-
tryka Kumóra,  popularnego 
dzięki udziałowi w telewi-
zyjnym show „Must Be the 
Music. Tylko Muzyka” (godz. 
18.30). Wcześniej w tym sa-
mym miejscu wystąpią Zło-
te Dzieci z Legnicy,  artyści 
związani z Młodzieżowym 
Centrum Kultury (godz. 
16.15) oraz wrocławska for-
macja Funky New Orleans 
(godz.17.15). Przy Filipie po 
rozgrzewce z MAD Fitness 
(godz. 15.30) do zabawy po-
rwą przechodniów Karpeta 
Jazz Band (godz. 16) i gru-
pa Around The Blue (godz. 
17.15). Od godz. 18.30 bę-
dzie też tu można potań-
czyć przy muzyce grupy VIP. 
Największa scena stanie przy 
katedrze, gdzie od godz. 20 
zaplanowano dwuczęścio-
wy koncert Wiedeńska Gala 
Operetkowa „Bal w Savoyu” 
z udziałem gwiazd opery i 
operetki. Wystąpią: Dariusz 
Stachura – tenor, Joanna 
Kściuczyk- Jędrusik – so-
pran, Grażyna Bieniek me-

zzosopran, Kinga Wystub- 
sopran, Tomasz Białek- aktor 
(prowadzenie gali). Ponadto 
na scenie zobaczymy Chór
-Resonans Con Tutti, Balet 
Rewiowy- Crazy Girls Show 
oraz Gliwicką Orkiestrę Re-
wiową pod dyrekcją Adama 
Żaka. 

Wcześniej z dużej sceny 
przy katedrze popłyną stan-
dardy muzyki rozrywkowej 
w wykonaniu doskonałego 
Beny Bandu pod dyrekcją 
Benedykta Ksiądzyny (godz. 
15.30). O godz. 16.30 senio-
rzy z Domu Seniora w Le-
gnicy planują pokaz tańców 
średniowiecznych. Zabawa 
skończy się około godziny 
23. Mimo późnej pory na 
placu Słowiańskim będą cze-
kać autobusy, aby rozwieźć 
imieninowych gości na osie-
dla.

Doroczne Imieniny Uli-
cy odbywają się od września 
2003 roku. Zainaugurowano 
je by zaakcentować gruntow-
ną  modernizację ulicy Naj-
świętszej Marii Panny, dzięki 
której odzyskała blask godny 
traktu o takiej tradycji. Od 
średniowiecza bowiem ulica 
Najświętszej Marii Panny 
(wówczas Beata Virgo - Bło-
gosławionej Dziewicy) zali-
czała się do najbardziej pre-
stiżowych miejsc w Legnicy. 
Tedy biegła słynna Via Re-
gia - królewski trakt łączący 
Europę Zachodnią z Rusią, 
który przemierzały wojska 
i kupieckie wozy. Jeszcze na 
przełomie XIX i XX wieku 
niedzielne spacery kończyły 
się w cukierni braci Mueller, 
serwującej słynne legnickie 
bomby, lub w winiarni Car-

la Hawliczka. Po wojnie, gdy 
wyburzono poniemieckie ka-
mienice, zasypano Młynów-
kę i całkowicie przebudowa-
no centrum miasta, ulica po 
raz kolejny zmieniła nazwę 
(na ul. Świerczewskiego) i 
straciła cały urok. Dopiero 

po transformacji ustrojowej 
można było coś z tym zro-
bić. Urbanistyczną rewolu-
cję zapoczątkowała budowa 
ciągu pseudokamieniczek 
pomiędzy Megasamem a ul. 
Młynarską (1997-1999). a 
przypieczętowała komplek-
sowa modernizacja całego 

ciągu zakończona w 2006 
roku przez Urząd Miasta . Po 
położeniu nowej kanalizacji 
deszczowej, deptak zyskał 
elegancką nawierzchnię z 
granitu. Do świetnej prze-
szłości nawiązują stylizowane 
na początek XX wieku latar-
nie, kosze, zegar i ławeczki. 

W tym samym czasie na uli-
cę Najświętszej Marii Pan-
ny wprowadził się niesforny 
Filipek - symbol Satyrykonu. 
Skrawek deptaku zaanekto-
wano na powiększającą się z 
każdą edycją festiwalu aleję 
satyrykonowych gwiazd. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Był 11 lutego 2014 roku. 
Zimno. O świcie temperatura 
przy gruncie oscylowała mię-
dzy 5,3 a 6,1 stopnia Celsjusza. 
Około godz. 11 obchodzący 
śmietniki w poszukiwaniu pu-
szek mężczyzna usłyszał kwi-
lenie. Zajrzał do kartonu, skąd 
dochodziło i znalazł płaczącego 
chłopczyka owiniętego w kocyk 
i ręcznik. Malec był wychło-
dzony, ale dzięki bezdomnemu, 
ogromnej woli życia i natych-
miastowej pomocy lekarzy z 
lubińskiego szpitala nie umarł. 
Dostał na imię Kacper. W 
domu małego dziecka czeka na 
adopcję.

Policja nie miała kłopotu z 
ustaleniem, że matką dziecka 
jest młoda Chinka pracująca i 
mieszkająca na zapleczu jedne-
go ze sklepów na terenie Polko-
wic.

- Kobieta przyjechała do 
Polski legalne w czerwcu ubie-
głego roku. Już wówczas była w 
ciąży. Swój stan przez cały czas 

ukrywała przed pracodawcą 
oraz współpracownikami - rela-
cjonuje prokurator Liliana Łu-
kasiewicz, rzeczniczka Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy. - To 
w sklepie około 4 nad ranem 
sama urodziła syna, a następnie 
po zawinięciu go w czystą po-
szewką włożył ago do pudła i 
zaniosła go do śmietnika wkła-
dając do jednego z kontenerów.

Według biegłej z zakresu 
medycyny, na skutek zimna u 
chłopczyka wystąpiła sinica ob-
wodowa, zwolnienie czynności 
serca, obniżenie wartości satura-
cji, cechy kwasicy oraz odwod-
nienie,  co stanowiło chorobę 
realnie zagrażającą życiu. Po-
zostawienie noworodka w tak 
niskiej temperaturze stwarzało 
zagrożenie śmiercią w czasie od 
kilkudziesięciu minut do kilku 
godzin.

Liliana Łukasiewicz: - Po 
zatrzymaniu matki prokurator 
postawił kobiecie zarzut usiło-
wania zabójstwa noworodka w 

zamiarze ewentualnym uznając, 
iż pozostawiając nowo naro-
dzone dziecko bez zaopatrzonej 
pępowiny, na śmietniku przy tak 
niskiej temperaturze godziła się 
na skutek w postaci śmierci.

Chinka nie przyznała się 
do popełnienia zarzuconego jej 
przestępstwa i ze względu na 
zły stan emocjonalny odłożyła 
na później złożenia wyjaśnień. 
Dodała jednak, że nie chciała 
aby dziecko umarło. Miała na-
dzieję, że ktoś chłopca zabierze. 
Zostawiła go w śmietniku, bo 
tam przychodzi dużo ludzi.

Przerażała ją myśl o tym, jak 
mogłaby sama wychować dziec-
ko w obcej Polsce.   Gdy ochło-
nęła po porodzie, chciała wrócić 
po dziecko, ale pojawiła się po-
licja i było za późno. Twierdzi, 
że chciałaby otrzymać jeszcze 
jedną szansę i dostać dziecko   z 
powrotem. Nie dostanie takiej 
szansy. Sąd pozbawił ją już praw 
rodzicielskich. Decyzja jest pra-
womocna.

Prokuratura zasięgnęła opi-
nii psychologa.

- Biegli orzekli, że jej zacho-
wanie było skutkiem załamania 
równowagi emocjonalnej w sy-
tuacji długotrwałego obciążenia 
psychicznego przekraczającego 
możliwości adaptacyjne oskar-
żonej. Nie było ono natomiast 
wynikiem motywacji choro-
bowej (psychotycznej), czy też 
działaniem wynikającym z po-
rodu - informuje Liliana Łu-
kasiewicz. - Według biegłych 
Linfang Y. miała ograniczoną 
w stopniu znacznym zdolność 
rozpoznania znaczenia zarzu-
canego jej czynu i pokierowania 
swoim postępowaniem. Kobieta 
wróciła na wolność za poręcze-
niem majątkowym (20 tys. zł), 
ale ma zakaz opuszczania kra-
ju połączony z zatrzymaniem 
paszportu. 

Piotr Kanikowski

20-letnia Chinka Linfang Y. stanie przed legnickim sądem pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Pro-
kuratura Rejonowa w Lubinie już zakończyła śledztwo i napisała akt oskarżenia. Młoda kobieta po 
porodzie wyrzuciła swoje nowo narodzone dziecko do kontenera na śmieci w Polkowicach. Maleń-
stwu życie uratował bezdomny śmieciarz. Matce grozi dożywocie, ale ze względu na jej ograniczoną 
poczytalność sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Akt oskarżenia dla Chinki
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Firmy weryfikują znajomość ję-
zyka obcego wśród kandydatów
Polskie firmy poszukujące do pracy kandydatów ze znajomością języka ob-
cego rzadko przyjmują deklaracje kandydatów co do znajomości języka, 
zawarte w cv. 97 proc. firm weryfikuje jego poziom u potencjalnych pra-
cowników - wynika z badania Millward Brown.

Najczęściej (76 proc.) 
firmy oceniają poziom kan-
dydata w rozmowie w ję-
zyku angielskim podczas 
spotkania kwalifikacyjnego. 
Kolejną metodą weryfikacji 
(11 proc. wskazań) są cer-
tyfikaty językowe. 8 proc. 
badanych zadeklarowało, że 
przy sprawdzaniu poziomu 
umiejętności językowych 
kandydata wykorzystuje testy 
wewnętrzne. Deklaracji nie 
weryfikuje tylko 5 proc. pra-
codawców. 

Wraz ze stanowiskiem 
rosną oczekiwania 

Im wyższe stanowisko 
tym większe oczekiwania 
pracodawcy co do znajomo-
ści języka angielskiego przez 
kandydata. Od aplikujących 
na najwyższe funkcje kie-
rownicze wymaga jej 57,7 
proc. firm, od specjalistów - 

blisko 47,5 proc., od kierow-
ników niższego szczebla - 46 
proc., a od pracowników ob-
sługi klienta - 38 proc. 

Język potrzebny co-
dziennie 

Jednocześnie 66 proc. 
osób prowadzących rekru-
tację w firmach ocenia, że 
znajomość języka angielskie-
go potrzebna jest na powyż-
szych stanowiskach na co 
dzień. Największe jej znacze-
nie podkreślają firmy zagra-
niczne (87,4 proc.), z branży 
przemysłowej (79,5 proc.), 
z dużych miast (76,8 proc.), 
zatrudniające ponad 250 
pracowników (75,7 proc.). 
W największym stopniu an-
gielski potrzebny jest w co-
dziennej pracy najwyższej 
kadry zarządzającej - ocenia 
79 proc. rekruterów. 67 proc. 
rekrutujących kadrę wyż-

szego stopnia przyznało, że 
certyfikat to ważny atut przy 
rekrutacji. 

Certyfikaty ważne w du-
żych firmach 

Certyfikaty językowe są 
najbardziej cenione przez re-
kruterów z dużych firm (70 
proc. wskazań). Kandydaci, 
posiadający certyfikaty języ-
kowe, postrzegani są przez 
pracodawców jako osoby am-
bitne, wytrwale dążące do 
celu, zorientowane na suk-
ces. Sondaż przeprowadzono 
w lipcu 2014 r. na zlecenie 
Cambridge English Langu-
age Assessment - instytucji 
działającej w ramach jednego 
z wydziałów Uniwersytetu w 
Cambridge. Badanie objęło 
300 firm różnej wielkości, w 
tym firmy headhunterskie i 
agencje zatrudnienia.
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Moja Bajka – bajka dla dzieci
Rodzinna atmosfera, domowe posiłki, duży ogród do zabaw i park za rogiem. A do tego fachowa 
kadra, szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i ścisła współpraca z rodzicami. Nowe legnickie Przed-
szkole Niepubliczne Moja Bajka jest jak spełnienie marzeń. 

Przedszkolakom w Mo-
jej Bajce na pewno nie brak-
nie przestrzeni do zabawy, 
nauki i odpoczynku. Każda 
grupa dzieci ma do dyspo-
zycji całe piętro czyli cztery 
sale, a w ciepłe dni może 
dodatkowo skorzystać z du-
żego ogrodu. Tuż obok jest 
Park Miejski – oaza zieleni 
do codziennych spacerów.  

Moja Bajka dba o ro-
dzinną atmosferę – nikt nie 
jest tu anonimowy. Posiłki 
też smakują tu jak w domu, 
bo placówka ma własną 
kuchnię i nie musi jak kon-
kurencja korzystać z caterin-
gu.  

Przedszkole nie ograni-
cza się do realizacji podsta-
wy programowej, ale orga-
nizuje całe mnóstwo zajęć 
dodatkowych. Wśród nich 
są rytmika, nauka języka an-
gielskiego, tenis i szachy dla 
najstarszej grupy, warsztaty 
teatralne i plastyczne. Dzie-

ci uczestniczą w wyciecz-
kach turystyczno – krajo-
znawczych i comiesięcznych 
koncertach umuzykalnia-
jących przygotowywanych 
przez profesjonalnych mu-
zyków. Moja Bajka szeroko 
współpracuje ze środowi-
skiem lokalnym, a w szcze-
gólności z Galerią Sztuki, 
Muzeum Miedzi, Biblioteką 
Publiczną, Młodzieżowym 
Centrum Kultury, Teatrem 
Modrzejewskiej oraz Szko-
łą Muzyczną. Za swój cel 
uważa wprowadzenie dzie-
ci w świat kultury wyższej. 
Oprócz wykwalifikowanej 
kadry zatrudnia logopedę, 
a w razie potrzeby korzysta 
również z pomocy psycholo-
ga dziecięcego.

Z równie wielką uwagą 
traktuje się w tym przed-
szkolu potrzeby rodziców. 
Z myślą o nich Moja Bajka 
organizuje zajęcia pokazowe 
i warsztatowe. 

Przedszkole Niepubliczne „Moja Bajka”
ul. Oświęcimska 20, 59-220 Legnica,

tel. 793 24 11 62

To jedna z najbardziej 
znanych akcji edukacyjnych 
w Polsce, prowadzona od 
2002 roku przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i 
„Gazetę Wyborczą” pod ho-
norowym patronatem Mi-
nistra Edukacji Narodowej. 
To kompleksowy program 
wsparcia całej szkoły: dy-
rektorów, nauczycieli oraz 
uczniów, skierowany do pla-
cówek wszystkich poziomów 
edukacyjnych z całej Polski. 
Nauczycielom proponuje 
ciekawe i skuteczne meto-
dy nauczania, a dyrektorów 
wspiera w niełatwym proce-
sie wprowadzania zmian.  

Od 2010 roku Szkoła z 
Klasą 2.0 skupia się na mą-
drym i przemyślanym wy-
korzystywaniu technologii 
in formacy jno-komunika-
cyjnych w codziennej pracy 
szkolnej. Rozwija u uczniów 
samodzielne i krytyczne my-
ślenie, uczy odpowiedzialnie 
i z poszanowaniem praw au-
torskich korzystać ze źródeł, 
czytać ze zrozumieniem, 
analizować i selekcjono-
wać informacje. Uczy pracy 
zespołowej, współpracy ze 
społecznością lokalną, a tak-
że rozwija umiejętność wy-
stąpień publicznych.

  Naszym tegorocznym 
hasłem przewodnim jest  
„Czytamy i odkrywamy!”.  
Kształcimy pasję i umiejęt-
ność czytania, rozwijamy 
kreatywność i umiejętność 
stawiania pytań. Uczymy 
korzystać ze źródeł odpo-
wiedzialnie i z poszanowa-
niem praw autorskich oraz 
dbać o bezpieczeństwo w 
sieci. Wspieramy pracę pro-
jektową, współpracę ze spo-
łecznością lokalną i rozwija-
my umiejętności wystąpień 
publicznych.  

W każdej szkole w pro-
gramie bierze udział Zespół 
2.0, złożony z dyrektora i 
minimum trojga nauczycie-
li dowolnego przedmiotu. 
Jeden z nauczycieli zostaje 
szkolnym koordynatorem, 
którego zadaniem jest opie-
ka nad całością działań w 
szkole. Uczniowie po opieką 
nauczycieli realizują jedną z 
pięciu ścieżek edukacyjnych, 
ucząc się samodzielności, 
krytycznego myślenia, kre-
atywności i pracy w zespole. 
Wszyscy członkowie Zespo-
łu 2.0 biorą aktywny udział 
w programie: realizują swoje 
zadania i opisują je na plat-
formie e-coachingowej oraz 
wspólnie planują działania 
i zmiany, które będą chcieli 
wprowadzić w danym roku 

szkolnym. Opisy zamiesz-
czane na platformie Szkoły 
z Klasą 2.0 są dokumentacją 
pracy uczestników.  

Uczestnicy – dyrektorzy, 
nauczyciele oraz uczniowie 
mogą liczyć na nasze wspar-
cie:

- przygotujemy szereg 
tematów dla szkół, które 
pomogą zachęcić do czyta-
nia. O te tematy oparte będą 
główne działania szkół w 
trakcie całego roku. Będzie-
my regularnie wybierać naj-
ciekawsze przykłady i publi-
kować je na łamach Gazety 
Wyborczej.

- opracujemy scenariusze 
zajęć dla nauczycieli do wy-
branych tekstów/publikacji 
w „Gazecie Wyborczej”.

- przygotujemy serię po-
radników dla nauczycieli o 
tym, jak zachęcić uczniów 
do czytania i co młodych lu-
dzi może odstraszać.

- będziemy prowadzić 
wsparcie dla uczestników 
(nauczycieli i dyrektorów) 
przez platformę e-learnin-
gową: wybierać najciekaw-
sze działania, publikować je 
na stronie, wspierać w dal-
szym rozwoju.

- będziemy zachę-
cać wszystkich uczniów 
- uczestników programu 
do pisania i tworzenia wła-
snych tekstów i historii na 
moderowanej platformie 
blogów.

- zorganizujemy ogólno-
polskie konferencje dla na-
uczycieli, gdzie będą mogli 
wymienić się dobrymi prak-
tykami i poznać nowe spo-
soby promocji czytelnictwa.

- na podsumowanie 
programu zorganizujemy 
ogólnopolski festiwal, pod-
sumowujący najciekawsze 
działania szkół i promujący 
wypracowane rozwiązania 
wśród decydentów, władz 
samorządowych, przedsta-
wicieli firm i organizacji.

- na koniec roku szkol-
nego każdy nauczyciel, który 
zgodnie z harmonogramem 
zrealizował i opisał zadania 
w Szkole z Klasą 2.0 otrzy-
ma dyplom potwierdzający 
udział w programie.  

Działania szkół promo-
wane są w mediach. „Ga-
zeta Wyborcza” regularnie 
publikuje informacje o pro-
gramie i jego uczestnikach. 
Od początku akcji Szkoła z 
Klasą 2.0 towarzyszą gło-
śne wydarzenia publiczne. 
W naszych konferencjach i 
debatach brali udział Mini-
strowie Edukacji, Minister 
Administracji i Cyfryzacji, 

wybitni eksperci zagraniczni 
i przedstawiciele najważniej-
szych instytucji edukacyj-
nych w Polsce.  

Zgłoszenia szkół do 
programu przyjmujemy do 
końca września 2014.  For-
mularz zgłoszeniowy i regu-
lamin programu znajdują się 
na stronie  www.szkolazkla-
sa.pl. Opłata za udział szko-
ły w programie wynosi 250 
zł za cały rok szkolny dla 
szkoły – niezależnie od licz-
by nauczycieli, którzy zgło-
szą się do programu. Liczba 
miejsc jest ograniczona, dla-
tego serdecznie zapraszamy 
do rejestracji już teraz!  

Więcej informacji o pro-
gramie, jego zasadach i za-
daniach znajdą Państwo na 
stronie  www.szkolazklasa.
pl.  Zapraszamy!  

  
Źródło: Centrum Eduka-

cji Obywatelskiej w Warsza-
wie

Centrum Edukacji Obywatelskiej serdecznie zaprasza szkoły do udziału w 
kolejnej edycji programu  Szkoła z Klasą 2.0. 

Szkoła z klasą 2.0
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Społeczna Akademia Nauk 
- studia właśnie dla Ciebie

Studia na kierunku pedago-
gika ze specjalnością „Resocjali-
zacja z profilaktyką społeczną i 
prewencją kryminalną” To nie-
zwykle interesujący kierunek, 
który zagwarantuje przyszłemu 
absolwentowi ciekawą ścieżkę 
kariery zawodowej, a pracowni-
kom służb mundurowych, bądź 
placówek społecznych, peda-
gogicznych i resocjalizacyjnych 
umożliwi podniesienie kwa-
lifikacji na kierunku studiów, 
zgodnym z wykonywanym za-
wodem”

Istotą tej specjalności jest, 
oprócz typowych dla pedago-
giki umiejętności pracy z każ-
dym człowiekiem, niezależnie 
od wieku, przekazanie wiedzy 
z zakresu problemów społecz-
nych, sposobów zapobiegania 
im oraz naprawiania ich w pro-
cesie resocjalizacyjnym. Studia 
te przeznaczone są zatem dla 
wszystkich, którzy chcą praco-
wać w służbach mundurowych: 
od policji, poprzez straż miejską, 
gminną, pożarną, aż po służbę 
celną czy więzienną. Ale nie wy-
łącznie. Każdy bowiem, kto jest 
zainteresowany pracą wymaga-
jącą znajomości problemów i 

patologii społecznych, a także 
problematyką resocjalizacyjną 
znajdzie na specjalności mnó-
stwo informacji i umiejętności 
niezbędnych do tego, aby po-
prawiać tę najbardziej wrażliwą 
sferę społeczną – sferę zagrożeń 
i wykluczenia.

Resocjalizacja z profilakty-
ką społeczną i prewencją kry-
minalną, to studia, w programie 
których znajdują się elementy:

• Pedagogiki ogólnej, spo-
łecznej, dydaktyki, teorii i histo-
rii wychowania, niezbędne do 
tego, aby umieć trafić do drugie-
go człowieka.

• Wiedzy o społeczeństwie i 
problemach społecznych, grun-
towna wiedza z socjologii, pa-
tologii społecznych, diagnozy i 
profilaktyki.

• Wiedza i umiejętności 
psychologiczne, w tym przygo-
towanie do wypełniania testów 
psychologicznych, radzenie so-
bie ze stresem oraz umiejętno-
ści psychospołeczne niezbędne 
do pracy w środowiskach tzw. 
trudnych.

• Wiedza ogólnohuma-
nistyczna, w tym umiejętność 
filozoficznego, czyli szerokiego 

ujmowania problemów, celem 
ich właściwej analizy.

• Wiedza o systemie praw-
no – społecznym, w tym o funk-
cjonowaniu instytucji państwo-
wych takich jak policja, ponadto 
sporo przydatnych elementów 
prawa, w tym prawa karnego i 
prawa wykroczeń.

• Poprawa sprawności fi-
zycznej w tym z dziedziny sa-
moobrony, a dla tych, którzy nie 
planują podnosić swej sprawno-
ści w sferze fizycznej oferujemy 
blok zajęć z dziedziny umiejęt-
ności społecznych, w tym np. 
samorozwój i autoprezentacja, 
umiejętność wysławiania się i 
budowania argumentacji, two-
rzenie projektów indywidual-
nych i grupowych.

• Wiedza z dziedziny reso-
cjalizacji – diagnostyki resocjali-
zacyjnej, metod pracy z osobami 
wykluczonymi oraz pozosta-
jącymi w konflikcie z prawem; 
wiedza i umiejętności z dzie-
dziny profilaktyki społecznej, w 
tym profilaktyki uzależnień.

• Umiejętności niezbędne 
do wykonywania zawodu kura-
tora sądowego, socjoterapeuty, 
street-workera.
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RUSZA WYNAJEM  
POWIERZCHNI BIUROWYCH

W INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W LEGNICY 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. rozpoczyna nabór najemców na nowe powierzchnie biurowe w Inkubatorze Przedsiębiorczości  
w Legnicy. Powierzchnie będą dostępne od listopada, jednak już teraz można zapoznać się z rozkładem lokali i dokonywać rezerwacji.

Inkubator Przedsiębiorczości położony jest w Legnicy przy ul. Anielewicza (Plac Wol-
ności). To nowoczesny kompleks biurowy o łącznej powierzchni ponad 4400 m2 oferujący 
do wynajęcia powierzchnie biurowe oraz sale szkoleniowe.

Oferta inkubatora to przede wszystkim atrakcyjne powierzchnie biurowe od 12,1 m2 
do 180 m2 (całe piętra) w wielu konfiguracjach oraz doskonałej lokalizacji - 5 minut od 
centrum miasta. 

W ramach nowo powstałego kompleksu biurowego oferujemy:
•	 Pokoje do wynajęcia (biura),
•	 Całe piętra budynku, biura z indywidualnymi pomieszczeniami socjalnymi,
•	 Sale konferencyjne i szkoleniowe,
•	 Sale spotkań.

CO MOŻNA ZYSKAĆ BĘDĄC NAJEMCĄ POWIERZCHNI  
W INKUBATORZE?

          Poza atrakcyjną powierzchnią do prowadzenia działalności, lokatorom 
Inkubatora Przedsiębiorczości ARR ARLEG S. A.  zaoferuje wsparcie w rozwi-
janiu działalności, pozyskiwaniu środków pomocowych na inwestycje, doradztwo 
proinnowacyjne oraz:
•	 Rabat 10% dla pierwszych 15 klientów,
•	 Nowe biura w prestiżowej lokalizacji,
•	 Recepcję do dyspozycji najemców,
•	 Możliwość wynajmu sal konferencyjnych o zróżnicowanej powierzchni,
•	 Możliwość wynajęcia biura wraz z meblami biurowymi,
•	 Szerokopasmowy Internet,
•	 System dozoru telewizyjnego CCTV.

Wszystkich zainteresowanych wynajęciem powierzchni biurowych w Inkuba-
torze Przedsiębiorczości zapraszamy do kontaktu telefonicznego 76 862 27 77 
(wew. 230), lub pocztą elektroniczną:  patryk.chruscik@arleg.eu
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Kamienice po remoncie
Zakończył się remont trzech kamienic przy ul. B. Chrobrego 8 i 9 oraz przy 
ul. H. Pobożnego 1. Te budynki odrestaurowano dzięki środkom z budżetu 
miasta w wysokości blisko 1,3 mln zł.

Prace przy rewitalizacji 
kamienic podzielone zostały 
na dwa etapy. W pierwszym 
wymieniono okna, dobudo-
wano kominy, położono też 
nowe elewacje w tylnej części 
budynków. Wyremontowa-
ne zostały klatki schodowe i 
piwnice, wymienione insta-
lacje. W drugim etapie prac 
renowacja objęła frontowe 
elewacje, co wymagało dużej 
precyzji, bo są one zdobione 
piękną sztukaterią. Kolejne 
kamienice w tym rejonie będą 
rewitalizowane w następnych 
latach.

Dotychczas, w ramach 
składającego się z siedmiu 
zadań projektu unijnego „Od-
nowa zdegradowanych obsza-
rów miejskich”, odrestaurowa-
no w rejonie ul. H. Pobożnego 
i B. Chrobrego 22 kamienice. 
Położono nową nawierzchnię 
jezdni i chodników, zbudo-
wano ogród zabaw i funkcjo-
nalne wnętrza blokowe. W 
wyremontowanej Willi Bolka 

von Richtchofena powstało 
Centrum Integracyjno–Pro-
filaktyczne. W ramach tego 
programu przebudowano 
także chodnik oraz jezdnie na 
ul. Libana. Koszt całości prac 

wyniósł ponad 23 mln zł, z 
czego dofinansowanie unijne 
wyniosło aż 70 procent.

Źródło: UM Legnica

Co Głomb zrobił dla Bolesławca?
Jacek Głomb ze swą wypróbowaną ekipą oraz kompanią aktorów i muzy-
ków z całej Polski zrobił kolejny spektakl wywiedziony z lokalnych historii. 
Jednak tym razem nie chodzi o Legnicę, ale o okolice Bolesławca, gdzie po 
II wojnie światowej osiedli polscy reemigranci z Bośni. Piątkowa premiera 
rozpoczyna trzydniowy benefis dyrektora Teatru Modrzejewskiej.

Premiera "Mojej Bośni" 
odbędzie się 12 września 
w Bolesławcu, w nowo od-
restaurowanym przez tam-
tejsze starostwo Teatrze 
Starym. Dzięki wsparciu 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, 
Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolno-
śląskiego, Fundacji Polska 
Miedź oraz bolesławieckie-
go starostwa do końca roku 
spektakl będzie wystawiany 
w Bolesławcu i okolicach: 
Nowogrodźcu, Gromadce, 
Ocicach. Jacek Głomb de-
klaruje, że pokaże go rów-
nież w Legnicy, choć na ra-
zie żadne konkretne daty nie 
padły.

Losy społeczności, o któ-
rej traktuje "Mała Bośnia" są 
niezwykłe. W wyniku roz-
biorów Polski stali się czę-
ścią ogromnej, rozciągającej 
się po Bałkany Monarchii 
Austro-Węgierskiej. Za pra-

cą trafili w okolice Bania-
luki. Stworzyli tam polską 
enklawę i przeżyli wszystkie 
bałkańskie zawirowania, aby 
po drugiej wojnie światowej 
wrócić do Polski, w okolice 
Bolesławca - na tzw. Ziemie 
Odzyskane. Do dziś w ich 
domach zachowały się jugo-
słowiańskie stroje, zwyczaje, 
pieśni czy potrawy.

Z rodzinami reemigran-
tów rozmawiała prezes fun-
dacji Teatr Nie-Taki   Kata-
rzyna Knychalska,   której 
powierzono misję napisania 
sztuki. Godzinami słuchała 
archiwalnych wspomnień 
z lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych. W towa-
rzystwie mieszkańców oko-
lic Bolesławca pojechała na 
doroczną wyprawę do Pri-
mavora koło Banialuki, by 
zobaczyć miejsca, gdzie kie-
dyś żyły ich rodziny i szukać 
grobów przodków.

- To grupa, która wiecz-

nie żyje w tęsknocie. W Ju-
gosławii tęsknili za Polską, 
w Polsce brakuje im Bośni 
- mówi Katarzyna Knychal-
ska.

"Moja Bośnia" jest rów-
nież opowieścią o wojnie 
jugosłowiańskiej z lat dzie-
więćdziesiątych. I o świecie, 
który grozi wybuchem nowej 
wojny. O Bałkanach, gdzie 
wciąż buzują nacjonalistycz-
ne emocje. I o Europie, która 
wśród obłudnych, dyploma-
tycznych gestów przygląda-
ła się konfliktowi na swych 
krańcach. To, zdaniem Jacka 
Głomba, nadaje istotności i 
dotkliwości bolesławieckie-
mu przedstawieniu.

- Ten sam mechanizm 
powtarza się na Ukrainie - 
zgadza się Katarzyna Kny-
chalska.

Piotr Kanikowski
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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

Pobyt tolerowany 
w Legnicy
Bezpłatny spektakl teatralny poruszający trudny temat uchodźstwa będzie 
można obejrzeć w ramach projektu, jaki Ośrodek Teatralny Kana ze Szcze-
cina przeprowadzi w legnickim Ośrodku Nowy Świat w dniach 17-21.wrze-
śnia. Przedstawieniu będą towarzyszyć warsztaty dla młodzieży, warsztaty 
kulinarne dla dorosłych i spotkanie otwarte z ekspertem. 

„Pobyt tolerowany” to 
działanie teatralne, którego 
akcja odbywa się w prywatnym 
mieszkaniu. Akcja spektaklu 
traktuje o uchodźczej prze-
szłości i teraźniejszości, uka-
zując jednocześnie niepewność 
jutra. Jest soczewką skupiającą 
jednostkowość, wobec której 
Inni to my; kalejdoskopem 
przedstawiającym warianty 
postrzegania przemilczanej 
rzeczywistości.  Dylemat od-
powiedzialności za usłyszane 
historie oraz ich wykorzysta-
nie staje się problemem wspól-
nym - niewiedza i niepamięć 
przestają być wymówką. 

Opowieść wykorzystująca 
różnorodne środki wyrazu ar-
tystycznego, akcentuje kwestie 
najistotniejsze dla „uchodź-
czego bytu” – absurd i obłudę 
systemu, zależności polityczne, 
ograniczenia prawne, powra-
cające wspomnienia i tęsknotę 
za rodziną, krajem, normal-

nością, pełnym człowieczeń-
stwem. Obnaża stan, w którym 
osobiste doświadczenia woj-
ny korespondują z niepewną 
przyszłością, pozornym bez-
pieczeństwem oraz druzgocą-
cą stagnacją, jaką uciekinierzy 
z krajów ogarniętych konflik-
tami zastali w Polsce.

Środowe warsztaty „Inni 
są w nas” mają na celu dekon-
strukcję poczucia bycia u sie-
bie w domu, wprowadzenie w 
taki stan wydomowienia aby 
osoba uczestnicząca zyskała 
obcość wobec samego siebie. 
Wyrzeczenie się bycia u siebie, 
oddanie do dyspozycji innego 
pozwoli na bliższą obecność ze 
sobą samym i rozumienie tego 
obok. Tak przyjmowany gość 
to "ktoś inny niż ja, radykalnie 
inny". 

W czwartek odbędą się 
warsztaty kulinarne „inne 
smaki” dla dorosłych. Korzy-
stając z przepisów spisanych 

od uchodźców z Czeczenii 
organizatorzy spróbują przy-
bliżyć obce smaki. Warsztaty 
kulinarne mają na celu zasma-
kowanie w potrawach kuchni 
kaukaskiej.

Cykl zamyka Spotkanie 
otwarte „GośćInność. Gość. 
Inny”. Jego uczestnicy będą 
mieli okazję porozmawiać o 
problemie uchodźstwa w wy-
miarze ogólnym i lokalnym a 
także porównać swoją opinię z 
opinią specjalnego gościa ma-
jącego rozeznanie w proble-
matyce uchodźstwa w Legnicy 
i okolicy.

Projekt został dofinan-
sowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

Źródło: Ośrodek Nowy 
Świat, opr. PEKA

FOT. EWA CIECHA-
NOWSKA

Spektakl „Pobyt tolerowany”: 
19.9. (piątek) g. 17:00 i 19:00
20.09. (sobota) g. 14:00 i 16:00
21.09. (niedziela) g. 14:00 i 16:00
Miejsce: prywatne mieszkanie w okolicy Sce-
ny na Nowym Świecie
Wstęp wolny po telefonicznej rezerwacji 
miejsca pod numerem 883 744 595.
Warsztaty dla młodzieży „Inni są w nas”:
Termin: 17.09. (środa) g. 18:00
Miejsce: Ośrodek Nowy Świat, wejście od ul. 
Korczaka 15
Wstęp wolny po telefonicznej rezerwacji 

miejsca pod numerem 883 744 595.
Warsztaty kulinarne „Obce smaki”
 Termin: 18.09. (czwartek) g. 17:00
Miejsce: Ośrodek Nowy Świat, wejście od ul. 
Korczaka 15
Wstęp wolny po telefonicznej rezerwacji 
miejsca pod numerem 883 744 595.
Spotkanie otwarte „GośćInność. Gość. Inny”:
Termin: 20.09. (sobota) g. 18:00
Miejsce: Ośrodek Nowy Świat, wejście od ul. 
Korczaka 15
Wstęp wolny.
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Celem projektu pozyskania 
strategicznego partnera dla Pol
-Miedź Trans jest rozwój części 
kolejowej spółki oraz koncen-
tracja KGHM na podstawowej 
działalności. – Przeanalizowa-
liśmy wiele wariantów rozwoju 
części kolejowej spółki. Pracu-
jemy nad optymalnym rozwią-
zaniem, jakim jest pozyskanie 
dla tego obszaru branżowego 
inwestora strategicznego – mówi 
Mirosław Krutin, prezes zarzą-
du Pol-Miedź Trans. – Musimy 
przeprowadzić kolejne, znaczą-
ce inwestycje w tabor i chcemy 
wzmocnić naszą pozycję na ryn-
ku krajowych przewozów towa-
rowych. PKP CARGO daje taką 
szansę, dlatego zdecydowaliśmy 
się na rozważenie partnerstwa z 
tą spółką.

Partner strategiczny planuje 
objąć do 50 procent udziałów 
w spółce Pol-Miedź Trans. - Ta 
transakcja to jeden z kilku pro-
jektów, nad którymi pracujemy. 
Nasze zaplecze taborowe, możli-
wości finansowe oraz know-how 
logistyczne sprawiają, że w przy-

padku dość powszechnego w 
Polsce modelu przewoźników 
należących do dużych grup prze-
mysłowych, możemy być cen-
nym partnerem i źródłem wielu 
efektów synergii dla koncernów 
takich jak KGHM Polska Miedź 
- mówi Adam Purwin, prezes 
zarządu PKP CARGO.

Zgodnie z założeniami 
projektu, Pol-Miedź Trans 
skoncentruje się na działalności 
kolejowej. – Będziemy kontro-
lować część kolejową, natomiast 
działalność obrotu paliwami oraz 
transport samochodowy włączy-
my do innych spółek w grupie – 
zaznacza Marcin Chmielewski, 
wiceprezes zarządu KGHM ds. 
korporacyjnych. – Takie rozwią-
zanie gwarantuje bezpieczeń-
stwo zatrudnienia, ponieważ 
wszyscy pracownicy pozostaną w 
naszej grupie i utrzymają swoje 
miejsca pracy.

Prace związane z wejście 
kapitałowym PKP CARGO do 
spółki PMT ruszyły we wrze-
śniu. Toczą się równolegle z 
procesem wydzielania ze spółki 

Pol-Miedź-Trans działalności 
związanych z zarządzaniem pa-
liwami i przewozami autobu-
sowymi. Planuje się, że proces 
podziału PMT zakończy się w 
pierwszym półroczu 2015 roku. 
Planuje się, że PKP CARGO 
obejmie do 50 proc. udziałów w 
spółce PMT, a KGHM zostanie 
jej większościowym udziałow-
cem. Pol Miedź Trans dzięki 
takiemu rozwiązaniu uzyska do-
stęp do największego w Polsce 
zmodernizowanego taboru i sze-
rokiej palety usług logistycznych 
Grupy PKP CARGO. Pozwoli 
to również spółce KGHM na 
skoncentrowanie się na proce-
sach inwestycyjnych w zakresie 
działalności podstawowej, a jed-
nocześnie na pozyskanie wia-
rygodnego partnera w obszarze 
towarowych przewozów kolejo-
wych.

Źródło: Departament Komu-
nikacji  KGHM
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KGHM sprzeda Pol-Miedź-Trans?
Pol-Miedź Trans zamierza pozyskać strategicznego partnera dla części kolejowej firmy. Spółka należąca do grupy KGHM prowadzi rozmowy z PKP 
CARGO o sprzedaży pakietu mniejszościowego. Większościowym udziałowcem pozostanie KGHM, który będzie też kontrolować pozostałe działalności 
Pol-Miedź Trans.

Fot.: PKP CARGO



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 12.09.2014
do 18.09.2014

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 wy-
sokości 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. „Zostań, jeśli kochasz” w 
Legnicy – do wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli 
chcesz ją wygrać, wyślij maila na adres kon-
kursy@24legnica.pl w treści podając imię i 
nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ 
W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

POKAZY SPECJALNE:
FILMOWE PORANKI ZE SCO-
OBY-DOO  DUBBING
Animacja / Familijny, Czas trwa-
nia: 70 min., Od lat: 4, 
Produkcja: USA
Filmowe Poranki ze Sco-
oby-Doo to  projekt kin Helios 
poświęcony najmłodszym Wi-
dzom.
Cykl Filmowych Poranków ze 
Scooby-Doo odbywa się w co 
drugą niedzielę miesiąca we 
wszystkich kinach ogólnopol-
skiej sieci kin Helios, zawsze o 
godzinie 10,30. Przeznaczony 
jest dla dzieci w wieku od 4 lat 
w towarzystwie opiekunów. W 
ramach projektu będziemy wy-
świetlać zarówno filmy długo 
- jak i krótkometrażowe. Filmo-
we Poranki gwarantują Pań-
stwu oraz Państwa Dzieciom 
moc konkursów, nagród oraz 
wspólną zabawę połączoną z 
… prawdziwym dreszczykiem 
emocji!
GODZ. – 10:30*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
14.09.2014
KINO KOBIET:
GDYBYM TYLKO TU BYŁ- na-
pisy
Komediodramat, Czas trwania: 
107 min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA
Obraz w reżyserii Zacha Braffa 
(”Powrót do Garden State”) opo-
wiada historię Aidana Blooma, 
który w wieku 35 lat ciągle szu-
ka swojej tożsamości. Próbuje 

być dobrym ojcem i mężem. 
Dorywcza praca aktora nieste-
ty nie pozwala na opłacenie 
rachunków za prywatne szkoły 
dzieci, więc postanawia uczyć 
je w domu. Aidan stara się rów-
nież przywrócić dobre relacje ze 
swoim ojcem. 
Gdybym tylko tu był to zabaw-
na, poruszająca i uniwersalna 
opowieść o tym, co dla rodzica, 
współmałżonka i dziecka ozna-
czać może znalezienie się na 
rozdrożu życia.
GODZ. – 18:30*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
18.09.2014
PREMIERY:
MARY’S LAND. ZIEMIA MARYI 
- NAPISY
Religijny, Czas trwania: 115 
min., Od lat: 12 , Hiszpania
Agent M.J. otrzymuje nową 
misję: odnaleźć kobietę, która 
wywiera wpływ na kolejne oso-
by i przez to dokonuje wielkich 
zmian w świecie. Czy możliwe 
jest oszustwo na skalę global-
ną? Czy jesteśmy elementami 
układanki, którą M.J. rozwiązu-
je?
GODZ. – 10:00*, 14:30, 19:00**
*Seans nie odbędzie się 
14.09.2014
**Seans nie odbędzie się 
13.09.2014
ZOSTAŃ, JEŚLI KOCHASZ - 
NAPISY
Dramat, Czas trwania: 106 min., 
Od lat: 15 , USA
Mia Hall (Moretz) to nieśmiała, 

niezwykle utalentowana dziew-
czyna, która stoi przed najtrud-
niejszym życiowym wyborem. 
Jeśli zdecyduje się opuścić dom 
by podążać za muzycznymi ma-
rzeniami, straci miłość swojego 
życia. Wszystko zmienia się w 
wyniku pewnego wydarzenia, 
a Mia zawieszona przez jeden 
dzień między życiem a śmier-
cią musi zdecydować, po której 
stronie zostanie. Czy wielka mi-
łość przezwycięży niepewność i 
strach? „Zostań, jeśli kochasz” 
to niezwykła historia o znajdo-
waniu swojego miejsca na Zie-
mi, umiejętności żegnania się 
z przeszłością i przyjmowania 
tego, co nadchodzi.
GODZ. – 11:45*, 14:15, 18:45, 
21:00
*Seans nie odbędzie się 
14.09.2014
ZANIM ZASNĘ - NAPISY
Thriller, Czas trwania: 92 min., 
Od lat: 15 , USA, Wielka Bryta-
nia, Francja, Szwecja
Christine codziennie budzi się 
nie pamiętając kim jest i nie po-
trafiąc przypomnieć sobie żad-
nych faktów z przeszłości. Bę-
dąca efektem wypadku sprzed 
lat amnezja sprawia, że jest 
uzależniona od otaczającego ją 
troską męża. W celu uporząd-
kowania rzeczywistości prowa-
dzi pamiętnik, w którym opisuje 
otaczający ją świat. Gdy jej za-
piski zaczynają coraz bardziej 
odbiegać od tego, co słyszy od 
współmałżonka, postanawia za 
wszelką cenę odkryć prawdę o 
swojej przeszłości.
Film podejmuje ważne i uniwer-
salne tematy jak ludzka tożsa-
mość, niespełniona miłość oraz 
utrata kogoś bliskiego.
GODZ. – 14:00, 16:15, 19:30, 
21:45
DROGA WOLNA!

Dokument, Czas trwania: 92 
min., Od lat: 15 , Polska
Podróż życia trójki polskich mo-
tocyklistów obejmująca Ukrainę, 
Rumunię, Gruzję i Turcję. 10 
000 kilometrów w odpowiedzi 
na pytanie o wolność w syste-
mie powinności i ograniczone-
go czasu. Nieoczekiwane ślady 
polskości na wschód od Rzecz-
pospolitej i wszechobecne wra-
żenie bycia w ciągłej podróży. 
Mecz piłkarski z drużyną miku-
lińskich nastolatków, pozowanie 
do obrazu odeskiej malarki o 
polskich korzeniach, procesja ze 
świętym obrazem w gruzińskiej 
wiosce u podnóża masywu Ma-
łego Kaukazu składają się na 
obraz wielkiego, małego świa-
ta. Świata tradycyjnej gościn-
ności, wspomnień, uśmiechu i 
przemierzających go wzdłuż i 
wszerz tułaczy na motocyklach. 
Film zrealizowany całkowicie ze 
środków własnych.
GODZ. – 12:00*, 19:00**
*Seans odbędzie się 14.09.2014
**Seans odbędzie się 
13.09.2014
TYTUŁY TYGODNIA:
3D SIN CITY: DAMULKA WAR-
TA GRZECHU - NAPISY
Triller / Kryminał, Czas trwania: 
144 min., Od lat: 15 , USA 
GODZ. – 15:00, 20:30*
*Seans nie odbędzie się 
12.09.2014
SIN CITY: DAMULKA WARTA 
GRZECHU - NAPISY
Triller / Kryminał, Czas trwania: 
144 min., Od lat: 15 , USA
GODZ. – 10:30
JAKO W PIEKLE, TAK I NA ZIE-
MI - NAPISY
Triller / Horror, Czas trwania: 
120 min., Od lat: 15 , USA 

GODZ. – 13:00, 17:30, 20:00**,  
20:30*, 21:30***,  22:15**,  
22:30*
*Seans odbędzie się 12.09.2014
**Seans nie odbędzie się 12 i 
18.09.2014
***Seans odbędzie się 
18.09.2014
LUCY / NAPISY 
Akcja, Od lat: 15, Produkcja: 
Francja
GODZ. – 17:00*, 18:00**,  21:30
*Seans odbędzie się 12.09.2014
**Seans nie odbędzie się 12 i 
18.09.2014
WAKACJE MIKOŁAJKA / DU-
BBING 
Komedia/Familijny, Od lat: b.o., 
Produkcja: Francja
GODZ. – 10:15*, 11:15**, 
12:30*, 13:30**, 14:45*, 15:45**, 
18:15
*Seans odbędzie się 12.09.2014
**Seans nie odbędzie się 
12.09.2014
DZWONECZEK I TAJEMNICA 
PIRATÓW / DUBBING 
Animacja/Fantasy/Przygoda, 
Od lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ. – 16:45
3D DZWONECZEK I TAJEMNI-
CA PIRATÓW / DUBBING 
Animacja/Fantasy/Przygoda, 
Od lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ. – 12:00
BARBIE I TAJEMNICZE DRZWI 
- DUBBING
Animacja / Familijny, Czas trwa-
nia: 105 min., Od lat: b.o , USA 
GODZ. – 10:00, 12:15*, 12:30**, 
17:00***
*Seans odbędzie się 14.09.2014
**Seans nie odbędzie się 
14.09.2014
***Seans nie odbędzie się 
12.09.2014
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Zero do zera - Miedź łapie 
punkt na wyjeździe

W siódmej kolejce I ligi 
Miedź zremisowała na wy-
jeździe z Widzewem Łódź 
0:0. – Powinienem się cie-
szyć troszkę bardziej niż 
zazwyczaj, bo zdobyliśmy 
pierwszy punkt na wyjeź-
dzie. Ale było to przeciętne 
widowisko. W pierwszej po-
łowie znów nie graliśmy tak, 
jak gramy u siebie. W dru-
giej było trochę lepiej, ale je-
śli chodzi o naszą grę na wy-
jazdach, to nie ma progresu 
– komentował po Meczu na 
stronie MiedzLegnica.eu 
trener Wojciech Stawowy. 

PEKA

Z Dziewiątki do Siódemki, 
z Siódemki do Dziewiątki

Kamil Mosiołek, wychowa-
nek UKS Dziewiątka Le-
gnica, znalazł się w nowym 
składzie Siódemki Miedź. 
Będzie wsparciem w pierw-
szoligowych rozgrywkach, 
ale ma również wzmocnić 
zespół juniorów, broniący ty-
tułu mistrzów Dolnego Ślą-
ska.  Na dwa lata Siódemka 
wypożyczyła Dziewiątce 
21-letniego skrzydłowego 
Grzegorza Wyszogrodzkie-
go. 
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W rozegranych w Żarowie Mi-
strzostwach Dolnego Śląska 
Juniorów w szachach skromna 
dziewięcioosobowa ekipa Mie-
dzi Legnica zdobyła aż 8 meda-
li. Rywalizację szachistów do lat 
15 wygrała Anna Karykowska, 
potwierdzając swoją suprema-
cję na Dolnym Śląsku. W tej 
samej kategorii srebro wywal-
czyła Gabriela Maciak. Dwa 
medale  zdobyli najmłodsi re-

prezentanci Miedzi: Rafał To-
poła (2. miejsce) i Jurek Eigner 
(3 miejsce).W grupie dziewcząt 
do lat 13 srebro przypadło Ele-
nie Lascar. W kategorii dziew-
cząt do lat 11 brąz zdobyła Ewa 
Włodarska. Medale wywalczyli 
też Grzegorz Krawiec (srebro 
wśród chłopców 17-letnich) i 
Michał Fiedorek (brąz wśród 
11-latków).

PKO

Złoto dla Anny Karykowskiej, srebro i brąz dla jej klubowych kolegów. Zawodnicy ASSZ Miedź Legnica wrócili z medalami z tunieju juniorów w Żarowie.

Szachowe sukcesy zawodników legnickiej Miedzi
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