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POukładani »6
„Fotograf”  
zafascynował
Piątkowy wieczór, 12 września 2014 r. Świato-
wa prapremiera najnowszego filmu Waldemara 
Krzystka „Fotograf”. Półtora tysiąca osób obejrza-
ło Legnicę w roli głównej mrocznego thrillera.  »3

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozglą-
da się za odpowiednim pomieszczeniem na swe 
biuro we Wrocławiu. Prezes jak dojeżdża do Le-
gnicy, tak nadal będzie dojeżdżać.       »8

Jurkowlaniec  
zostaje



- Być na imieninach ulicy to 
dla nas przyjemność i obowiązek 
– mówią państwo Jadwiga i Jerzy 
Michalscy. – Najpiękniejsza im-
preza w roku. Bo na jakim przy-
jęciu gościom i solenizantce śpie-
wają gwiazdy opery i operetki. 
A ile jeszcze jest innych atrakcji 
podczas tej imprezy. Po prostu na 
tych imieninach się bywa.

Sama ulica przygotowała się 
do imienin, aż miło. Organizato-
rzy z Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ustawili trzy sceny, zaprosili in-
teresujących wykonawców. Przy 
kościele mariackim swój repertu-
ar prezentowali: Orkiestra Dęta 
Miasta Gostyń, Złote Dzieci 
oraz MCK Legnica, Funky New 
Orleans i Patryk Kumór. Tutaj 
też zapachami nęciły kramiki. 
Długie kolejki ustawiały się po 
przepyszne racuchy, oczywiście 
wiedeńskie. I po czeskie mięsi-
wa z grilla wraz z piwem. Cze-
scy przedsiębiorcy przyjechali z 
daleka robić interesy w Legnicy. 
Wiedzą, że na takich imieninach 
się nie traci.

Legniczanie wyszli z do-
mów. Przemierzali ulicę z jedne-
go końca na drugi. Zatrzymywali 
się przed kramikami. Przyglądali 
się występom zespołów. Tańczyli. 
Spotykali znajomych. Na scenie 
przed Filipem kolejne atrakcje 
muzyczne, m.in. Karpeta Jazz 
Band i Aurond The Blues.

- Uwielbiam jazzowe klima-
ty – cieszył się Mikołaj Majew-
ski. – Karpeta Jazz Band świet-
nie zagrał. I dla nich warto było 
wpaść na imieniny. Na tej impre-
zie nikt się nie ma prawa nudzić.

Przygotowanie imienin to 
także bardzo poważne wyzwanie 
logistyczne. Trzeba wwieźć tony 
różnego sprzętu. Rozciągnąć ki-
lometry kabli. I nad tym wszyst-
kim zapanować. Ale warto, bo 
ludzie na tę imprezę przychodzą 
całymi rodzinami.

- Vedimus et Deus venis 
victi (Przybyliśmy, zobaczyliśmy 
i Pan Bóg zwyciężył). Taką wia-
domość wysłał Jan III Sobieski 
12 września 1683 r. papieżowi 
Innocentemu XII po zwycię-
stwie pod Wiedniem. Ten dzień 
od 331 lat czczony jest imieniem 
Najświętszej Marii Panny – 
mówi Andrzej Gąska, dyrektor 
legnickiego OSiRu. - Legnicka 
impreza uliczna od kilkunastu 
lat nawiązuje do chwały oręża 
polskiego i do historycznego 
faktu skutecznej obrony chrze-

ścijańskiej Europy przed nawałą 
turecką. Legniczanie mają w ser-
cu te imieniny wyprawiane we 
wrześniu. Kończą się wakacje i 
ludzie czekają, by się spotkać, po-
rozmawiać, zabawić się – dodaje 
dyr. Gąska.

Zwieńczeniem imienin był 
wielki koncert „Wiedeńska Gala 
Operetkowa”. Na scenie przed 
katedrą wystąpiły gwiazdy opery 

i operetki: Dariusz Stachura – 
tenor, Joanna Kściuczyk-Jędru-
sik – sopran, Grażyna Bieniek 
- mezzosopran, Kinga Wystub- 
sopran, Chór Resonans Con 
Tutti, Balet Rewiowy - Crazy 
Girls Show, Gliwicka Orkiestra 
Rewiowa pod dyr. Adama Żaka. 
Usłyszeliśmy najpiękniejsze frag-
menty z operetek wiedeńskich J. 
Straussa, F. Lehara, E. Kalmana, 

R. Stolza, J. Offenbacha i hity 
neapolitańskie oraz piosenki z 
musicali Broadwayu.

Każde imieniny muszą się 
skończyć. – Było pięknie, wy-
twornie i rodzinnie – ocenia pan 
Mariusz Kowalski. – Spotkałem 
wielu znajomych. Obejrzałem 
piękne widowisko. I czekam na 
kolejne imieniny za rok.
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Wiele hałasu 
o nic

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

W zasadzie żadnej afery Arlegu nie ma i nigdy nie było. Co 
prawda politycy Platformy coś tam pletli, jak to politycy. 
Ale teraz oznajmiają: Koniec i bomba, a kto wierzył, ten 
trąba. Zatem ciuś, ciuś obywatelu wyborco.

Mój kolega głosi wyższość meteorologii nad innymi dzie-
dzinami nauki. Twierdzi między innymi, że jeśli coś, co 
było prawdą, nagle przestało być prawdą, to znaczy, że 
zmienił się wiatr. Ci, którym dotąd wiał w twarz, mają go 
teraz za plecami, więc ewentualne błoto czy plwociny nie-
sione podmuchami zaczynają im lottoć koło hmm... dolnej 
części pleców.
Jak ustalić kierunek wiatru? Zwykłe poślinienie palca 
i podniesienie go w górę nic nie da; co najwyżej wezmą 
cię – w zależności od okoliczności - za prymusa, lizusa 
lub kapusia. Zdecydowanie bardziej rozsądnie jest zrobić 
użytek z wiedzy meteorologicznej. W obecnej sytuacji 
przydaje się znajomość podstawowej zasady meteorologii, 
głoszącej, że wiatr zawsze wieje z wyżu do niżu. Logika 
podpowiada, że należy zatem uważnie obserwować wyż, 
by orientować się, o co w tym wszystkim biega.
Starczy pobieżny rzut oka na aktualną mapę meteorolo-
giczną Europy, by zauważyć, że rozległy wyż znad Bałtyku 
od 7 lat kształtujący pogodę nad Polską przesuwa się w 
kierunku Brukseli. Jego miejsce zajmuje stosunkowo nie-
wielki ośrodek wyżowy, który wykształcił się w okolicach 
ulicy Wiejskiej. 
Innymi słowy odszedł Donald Tusk, nastaje Ewa Kopacz 
i w tym zamieszaniu trudno wykluczyć, że zepchnięty na 
margines Grzegorz Schetyna nie otrzyma w jej rządzie 
jakiejś teki. Wywyższenie Schetyny, choć na razie czysto 
hipotetyczne, musiałoby być jednocześnie poniżeniem 
jego archetypicznego wroga tj. Jacka Protasiewicza, ak-
tualnego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na 
Dolnym Śląsku. Obie te siły od pamiętnej jesieni roku 2013 
trwały w zwarciu, a tzw. afera podsłuchowa i tzw. afera 
przetargowa stanowiły przede wszystkim medialną ema-
nacją tego konfliktu. Dymisja Tuska i powierzenie misji 
tworzenia rządu Ewie Kopacz przyniosły przesilenie. Poza 
tym ktoś, kto tym wszystkim steruje, uznał, że czas wy-
borów nie sprzyja bratobójczym walkom. Zarządził zako-
panie toporów wojennych  i nakazał skupić się na ciułaniu 
elektoratu. Kształt legnickich list wyborczych i zapowiedź 
wygłuszenia tarć wokół Arlegu dowodzą, że w poniedzia-
łek we Wrocławiu udało się znaleźć jakiś balans pomiędzy 
aspiracjami schetynowców a urazami protasiewiczowców 
lub dutkiewiczowców. 
W tej sytuacji wpuszczanie zewnętrznego audytora do 
Arlegu traci sens. Po co to komu? Po to, żeby rozwalić 
sklecony z mozołem rozejm? Zminimalizować szanse Plat-
formy Obywatelskiej na zwycięstwo wyborcze w Legnicy? 
Nieudolna próba szybkiego pozbycia się schetynowców 
ze struktur partii i agencji pod pretekstem jakichkolwiek 
nieprawidłowości poniosła totalne fiasko, prawdopodob-
nie także dzięki zakulisowym zabiegom posłów Grzegorza 
Schetyny i Roberta Kropiwnickiego. W tej chwili marszał-
kowi Dolnego Śląska, który przez trzy miesiące jak zły 
smok nastawał na cnotliwego prezesa Arlegu, pozostało 
już tylko głupio się uśmiechnąć do wyborców. 
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Savoy na ulicy
To już tradycja. Na Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny w sobotę (13 września) przyszły tysią-
ce legniczan. Przybyliśmy, zobaczyliśmy i jesteśmy szczęśliwi – mówili goście, parafrazując słowa 
króla Jana III Sobieskiego, który pod Wiedniem pobił Turków. To było wydarzenie kulturalno–towa-
rzyskie, które na długo pozostanie w pamięci.
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„Fotograf” zafascynował legniczan
Piątkowy wieczór, 12 września 2014 r. Światowa prapremiera najnowszego filmu Waldemara Krzystka „Fotograf”. Pokazy w kinie Helios, Piast i na 
dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Półtora tysiąca osób obejrzało Legnicę w roli głównej mrocznego thrillera. Wszystkich widzów witali autor filmu i pre-
zydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. 

- „Mała Moskwa” była 
świetnie odebrana, gościła 
na ekranach 25 krajów świa-
ta na 5 kontynentach. Jestem 
bardzo ciekaw odbioru „Fo-
tografa” – mówił Waldemar 
Krzystek. - W tym filmie 
znowu na każdym kroku jest 
Legnica, Legnica, Legnica. 
Koledzy z zagranicy pytają, 
gdzie to, dlaczego? Odpowie-
dzi szukają w google. To moje 
miasto. Moja Legnica. To ka-
wał mojego życia w czasach, 
gdy miasto nie miało suwe-
renności. 

Autor po premierze: - 
Dzisiaj nie patrzę już na 
ekran. Słucham widowni, czy 
nie chrząkają, nie rozmawia-
ją, czy są skupieni. Z ukrycia 
przyglądam się twarzom. To 
pierwsza konfrontacja. Dzi-
siaj była bardzo dobra reakcja. 
Mieliśmy trzy pokazy. Świet-
ny odbiór. Jestem zadowolony. 
Zwłaszcza z pokazu na dzie-
dzińcu Akademii Rycerskiej. 
Pod gołym niebem, na mało 
wygodnych krzesełkach. 
Może z tysiąc ludzi. A cisza, 
jak makiem zasiał. 

Współczesna Moskwa. W 
mieście grasuje nieuchwytny 
seryjny morderca, który przy 
ciałach ofiar zostawia karto-
niki z numerami, stosowane 
przez ekipy śledcze na miej-
scach zbrodni. Tropy prowa-
dzą do dawnego garnizonu 
Armii Radzieckiej w Legnicy, 
żyjącego tam siedmioletniego 
Koli i serii dramatycznych 
wydarzeń, które miały miej-
sce w latach siedemdziesią-
tych XX wieku. 

Rosyjska ekipa dochodze-
niowa wyrusza do Legnicy. 
W jej składzie jest Natasza - 
milicjantka, która rozmawiała 
z tajemniczym mordercą, je-
dyna która przeżyła spotkanie 
z nim. Tylko Natasza jest w 
stanie rozpoznać Fotografa, 
gdyby doszło do konfronta-
cji. Podróż młodej Rosjanki 
to nie tylko misja, ale także 
psychologiczna, wielowymia-
rowa wędrówka w przeszłość. 
W Legnicy dochodzi do kon-
frontacji szaleństwa umysłu i 
grozy historii.

- To, jak my obecnie 
utrwalimy obraz Legnicy zza 
żelaznej kurtyny, pozostanie 
jako pewien wzorzec w pa-
mięci widzów i mieszkańców 
– mówi Waldemar Krzystek. 
- Ja ten świat wskrzeszam, 
oceniam, diagnozuję poprzez 
osobistą wiedzę i doświad-
czenia. Bo tamtej Legnicy już 
nie ma. Miasto niesamowi-
cie zmieniło swój wizerunek. 
Unowocześniło się i wypięk-
niało. Wkrótce nie będzie 
mogło już być żywą scenogra-
fią do filmów o czasach po-
gardy, z którymi legniczanie 
zresztą świetnie sobie radzili. 
Pokazuję korzenie zła pierw-
szego powojennego półwie-
cza. W tym filmie konkretnie 
lat siedemdziesiątych. Korze-
nie się nie zmieniły. Łubian-
ka pozostaje nadal Łubianką. 
Owoce zła rodzą się do dzi-
siaj. 

W „Fotografie” ciągle po-
jawia się kwestia prawdy. Py-
tanie o prawdę stawiają wszy-
scy, nawet zniszczony przez 

system, deliryczny kierowca. 
Nikt nie znajduje jednak jed-
noznacznej odpowiedzi. Czy 
ujawniać prawdę, która jest 
dla bohaterów straszna, bru-
talna. Kola nigdy nie mówi 
swoim głosem. Imituje głosy 
innych ludzi. Wciela się w ich 
osobowości, w mroki duszy, 
jak wyrzut sumienia. - A czy 
my zawsze mówimy swoim 
głosem, czy nie chowamy się 
za maski – zastanawia się re-
żyser. - Za mówienie prawdy 
i głoszenie swoich poglądów 
płaci się wysoką cenę. My 
dzisiaj mówimy półprawdy, 
ćwierćprawdy. Nie posługu-
jemy się własnym głosem. O 
tym doskonale wie filmowa 
główna bohaterka, Natasza, 
pokaleczona przez życie. 

- Samobójstwo żołnierza 
radzieckiego, publiczne, wi-
działem na własne oczy na 
rogu Bielańskiej w Legnicy – 
kontynuuje reżyser. - Miałem 
9-10 lat. Zrobił to na oczach 
wielu ludzi. Prosił, żeby o 
nim pamiętać. Nie chciał być 
tylko numerem w rejestrze, 
tylko trybikiem w nieludzkim 
systemie. Myślę, że on chciał, 
żeby chociaż jego śmierć była 
zapamiętana. To był wielki 
smutek, wielka rozpacz. Jako 
dziecko nie rozumiałem jesz-
cze politycznego podłoża tej 
bezsilności i desperacji. Nasz 
film mówi również o takiej 
prawdzie, o dochodzeniu do 
niej. O odkłamaniu historii. 
Nie chcieliśmy nakręcić tysiąc 
któregoś tam filmu krymi-
nalnego. Chcieliśmy posta-
wić pytania, na które widz 

poszuka sobie odpowiedzi. 
Mroczne pytania. Widzom 
zabieramy dwie godziny z ży-
cia. Moja praca nad filmem 
trwała trzy lata. 

Pytamy o współpracę z 
miastem podczas realizacji 
obrazu. - Współpraca z mia-
stem była wzorcowa – od-
powiada autor. - Inni pro-
ducenci i reżyserzy mogą mi 
pozazdrościć. Dobre pole 
do współpracy powstało już 
przy „Małej Moskwie”. I 
wtedy i teraz byliśmy dobry-
mi partnerami. Otrzymałem 
ogromne wsparcie rzeczo-
we, na każdym kroku. Także 
ważne wsparcie finansowe. 
Sam prezydent wskazywał mi 
doskonałe, warte pokazania 
miejsca. Wielu proponuje mi 
teraz nakręcenie filmu z in-
nym miastem w roli głównej. 
Ale Legnica jest jedna, jedy-
na. Inni jej zazdroszczą. 

- Nie było żadnych wąt-
pliwości, co do naszego udzia-
łu w produkcji – podkreśla 
prezydent Tadeusz Krzakow-
ski. - Doświadczenia wcze-
śniejszej współpracy i efekty 
chociażby „Małej Moskwy” 
wystarczały za wszelką reko-
mendację. Cieszy też stosunek 
do tego naszych mieszkań-

ców, którzy bardzo interesują 
się powstającymi w mieście 
filmami, chętnie też w nich 
statystują. Są wyrozumia-
li, gdy na przykład filmowcy 
chcą gdzieś zamknąć ruch 
samochodowy. Cieszę się, że 
Legnica znowu była wiel-
kim plenerem zdjęciowym. 
Że wystąpiła w roli głównej. 
Trafiając na wielkie ekrany 
całego kraju i wielu innych, 
miasto odnosi sukces promo-
cyjny. Trudno porównywać 
„Małą Moskwę” i „Fotografa” 
– dodaje Tadeusz Krzakow-
ski. - To bardzo różne filmy, 
także gatunkowo. Ale zarów-
no jeden, jak i drugi mógł się 
udać tylko w Legnicy. Są po 
prostu autentyczne. Ufam, że 
dalsza droga „Fotografa” bę-
dzie równie udana, co „Małej 

Moskwy”. 

Film otrzymał nomina-
cję do Konkursu Głównego 
39. Festiwalu Filmowego 
w Gdyni. Komisja selek-
cyjna wybrała spośród 31 
zgłoszeń 13 filmów, które 
powalczą o główną nagro-
dę – Złote Lwy 2014. Te-
goroczny festiwal już trwa.  
Legniczanie wiedzą, kto 
powinien zdobyć Złotego 
Lwa. „Fotograf ” będzie też 
zamykał 30. Warszawski 
Festiwalu Filmowy, który 
odbędzie się w dniach 10-
19 października. 

UM Legnica

„Fotograf”: reżyseria - Waldemar Krzystek, scenariusz 
Waldemar Krzystek i Krzysztof Kopka. Występują znani 
polscy i rosyjscy aktorzy: Sonia Bohosiewicz, Adam Wo-
ronowicz, Agata Buzek, Tomasz Kot (legniczanin), Karol 
Kadłubiec, Tatiana Arntgolts, Alexandr Baluev, Andrei 
Kostash (jako Kola), Alena Babenko, Marat Basharov, 
Nodar Dzhanelidze, Aleksey Gorbunov i Victor Demerta-
sh. Autorem zdjęć jest Arkadiusz Tomiak, scenografii – 
Dorota Dąbrowska, muzyki – Maciej Zieliński, montażu 
– Marek „Mulny” Mulica. 
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Od czerwca 2011 roku, kie-
dy browar zaprzestał produkcję 
słodu, budynek stał bez dozo-
ru. Systematycznie nawiedzali 
go zbieracze złomu i wandale. 
Rozkradali wyposażenie, wyry-
wali okna i drzwi, a gdy w środ-
ku zostały już tylko gołe ściany, 
palnikami acetylenowymi i 
szlifierkami kątowymi wycinali 
metalowe elementy konstrukcji.

Trzej mężczyźni, których 
złotoryjska prokuratura trak-
towała w tej sprawie jako po-
krzywdzonych, też poszli do 
słodowni po złom. Mieli przy 
sobie m.in. agregaty prądo-
twórcze, szlifierki kątowe, ciężki 
młot z metalowym trzonkiem i 
przecinaki murarskie. Około 8 
rano rozpoczęli pracę na czwar-
tym piętrze budynku. Piętnaście 
minut później słodownia się 
zawaliła. Jak ustalono, 49-latek, 
który zginął pod gruzami, nie-
jednokrotnie wcześniej pojawiał 
się w opuszczonym obiekcie,   
dokonując jego systematycznej 

rozbiórki. Jego towarzysze mieli 
tylko odrobinę więcej szczę-
ścia. 24-latek doznał licznych 
złamań kości nóg, żeber i kości 
czaszki oraz kręgosłupa. Przez 
długi czas miał problemy z 
chodzeniem. U 28-latka stwier-
dzono uraz kręgosłupa okolicy 
lędźwiowej i głowy.

Prokuratura zasięgnęła 
opinii biegłego z zakresu bu-
downictwa. Wynikało z niej, że 
przyczyną zawalenia się obiektu 
było usuwanie elementów jego 
konstrukcji - żelaznych słupów, 
belek i podciągów przez dłuższy 
okres czasu.

- Zdaniem biegłego osoby, 
które w dniu zawalenia się bu-
dynku w nim pracowały uru-
chomiły efekt katastrofy, jed-
nakże budynek już wcześniej był 
doprowadzony do stanu przeda-
waryjnego przez demontowanie 
jego konstrukcji przez okres co 
najmniej pół roku przed kata-
strofą. Kiedy po usunięciu spod 
stropu IV piętra słupów podpo-

rowych trzymających konstruk-
cję weszli nań pokrzywdzeni 
wnosząc tam dodatkowo urzą-
dzenia do rozbiórki, zbrojenie 
płyty żelbetowej nie utrzymało 
ich ciężaru i doszło do zawale-
nia stropu poczynając od piętra 
IV aż do parteru - streszcza 
prokurator Liliana Łukasiewicz, 
rzeczniczka Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy. 

Śledztwo ujawniło, że roz-
biórka obiektu trwała długi 
czas. Słodownię rozbierało wiele 
osób. 

Liliana Łukasiewicz: -Nie 
sposób było przypisać którejkol-
wiek z nich skutku w postaci za-
walenia się budowli i nieumyśl-
nego spowodowania śmierci 
49-letniego mężczyzny oraz 
spowodowania ciężkich obrażeń 
ciała u dwóch pozostałych.

Decyzja o umorzeniu po-
stępowania jest prawomocna.

Sprawa będzie jednak miała 
konsekwencje dla Violetty Ch 
z Łodzi, 42-letniej właściciel-

ki budynku, która do czerwca 
2011 r. nie wykazała żadnego 
zainteresowania swą nierucho-
mością i mimo licznych wezwań 
gminy

i nadzoru budowlanego nie 
zabezpieczyła obiektu przed do-
stępem innych osób. Prokurator 
uznał, iż dopuściła się występku 
z art. 91a prawa budowlanego, 
za co grozi grzywna, ogranicze-
nie wolności albo pozbawienia 
wolności do 1 roku.

- Violetta Ch. usłyszała za-
rzut tego, że będąc właścicielką 
obiektu budowlanego o byłej 
funkcji przemysłowej nie speł-
niła obowiązku utrzymania go 
w należytym stanie technicz-
nym nie poddając go okresowej 
kontroli co najmniej raz w roku 
polegającej na sprawdzeniu sta-
nu technicznego: elementów 
budynku i instalacji narażonych 
na szkodliwe wpływy atmosfe-
ryczne - informuje Liliana Łu-
kasiewicz.

Piotr Kanikowski

Prokuraturze Rejonowej w Złotoryi nie udało się ustalić nazwisk osób, które dewastując budynek po 
słodowni w Chojnowie, spowodowały jego zawalenie. 6 sierpnia 2013 roku obiekt runął, śmiertel-
nie przygniatając 49-letniego złomiarza i powodując poważne obrażenia u jego dwóch towarzyszy. Ze 
względu na niewykrycie sprawców, postępowanie w sprawie katastrofy budowlanej zostało umorzone.

Nie ma winnych katastrofy
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Platforma się poukładała
Jarosław Rabczenko będzie oficjalnym kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Legnicy - zadecydowała 
regionalna rada partii. Zatwierdzono też listy. Na sejmikowych nie będzie Piotra Borysa. Z pierwszych miejsc o 
mandaty do Rady Miejskiej Legnicy zawalczą Grażyna Pichla, Jarosław Rabczenko, Jan Szynalski i Krystyna Barcik.

Na liście kandydatów do 
Rady Miejskiej Legnicy w okrę-
gu nr 1 ( Jaworzyńska - Złoto-
ryjska) jedynką miał być Paweł 
Frost. Do wczoraj. Dolnośląskie 
władze PO wciąż pamiętają 
mu nagranie kolegów przed 
ubiegłorocznym pojedynkiem 
Schetyna - Protasiewicz we 
Wrocławiu - po weryfikacji 
Frost spadł na trzecią pozycje, a 
z trójki o dwa oczka do przodu 
przeskoczyła Grażyna Pichla.

Takich korekt we Wrocła-
wiu wprowadzono jeszcze kilka. 
W okręgu nr 2 (Śródmieście) 
Jacek Kiełb przesunął się z piątej 
pozycji na drugą, strącając Mi-
rosława Jankowskiego. W okrę-
gu nr 4 (Piekary) Piotr Żabicki 
awansował na drugie miejsce po 
Krystynie Barcik. Pierwotnie 
było ono przeznaczone dla Zbi-
gniewa Dudka.

Liście kandydatów PO do 
Sejmiku w okręgu legnickim 
przewodzi obecny wicemar-

szałek Dolnego Śląska, Jerzy 
Michalak  z Wrocławia. Na 
drugim miejscu jest głogowski 
wicestarosta Grzegorz Anyż, a 
na trzecim złotoryjanka Jadwi-
ga Szeląg, radna wojewódzka. Z 
czwartego miejsca o mandat do 
Sejmiku zawalczy były prezy-
dent Lubina Tadeusz Maćkała. 
Piąte miejsce przypadło lubiń-
skiej prawniczce Magdalenie 
Rak-Rozmysłowskiej. Robert 
Matkowski z Zespołu Szkół w 
Roztoce koło Jawora to szóstka 
Platformy Obywatelskiej. Emi-
lia Mroczkowska, bizneswomen 
z Legnicy, jest siódma na liście, 
a legniczanka Ewa Gawryluk 
- prezeska stowarzyszenia Eu-
dajmonia - siódma. Po niej jest 
jeszcze trójka polkowiczan: Ewa 
Bzik (internacjolog, członek 
zarządu powiatowego PO), Re-
nata Hoffman (nauczycielka), 
Czesław Matusiak (przedsię-
biorca, członek zarządu PO).

Liste kandydatów do sej-
miku zamyka Maciej Mikulicz 
z Kunic, przedsiębiorca, syn 
ekswójta, eksposła i aktualnego 
radnego Sejmiku Janusza Mi-

kulicza.
Brak Piotra Borysa na li-

ście do Sejmiku to najprawdo-
podobniej pochodna wydarzeń 
z jesieni ubiegłego roku. Gdy 
wybuchła afera podsłuchowa, 
będący wówczas europosłem i 
przewodniczącym okręgu po-
lityk zwrócił się do prokura-
tury, by wyjaśniła okoliczności 
sprawy. Z tego powodu PO 
nie umieściła wiosną jego na-
zwiska na liście kandydatów 
do europarlamentu. Borys miał 
propozycję przejścia do PSL-u, 
ale postanowił zachować się 
lojalnie wobec Platformy. Li-
czył, że znajdzie się w gronie jej 
kandydatów do Sejmiku. I się 
przeliczył.

- To zaskakująca decyzja, 
bo sądziłem, że PO zależy na 
jak najlepszym wyniku wybor-
czym - komentuje Piotr Borys. 
- Listy zostały ułożone przez 
prezydenta Rafała Dutkiewicza, 
który osobiście nadzorował se-
lekcję. W efekcie trudno uznać 
legnicką listę za mocną. Pojawi-
ły się na niej tylko trzy nazwiska, 
które mogą coś mówić wybor-

com z regionu.
Piotr Borys - były marsza-

łek Dolnego Śląska i dobrze 
oceniany europoseł - mógł być 
jedną z lokomotyw Platformy 
w Zagłębiu Miedziowym. Czy 
rezygnacja z takiej osobowości 
nie jest błędem, który - podob-
nie jak w przypadku majowych 
eurowyborów - zaważy na wy-
niku PO (partia wycięła Borysa 
i straciła na Dolnym Śląsku je-
den mandat w stosunku do po-
przedniej kadencji)?

- Na pewno jego brak nie 
wzmacnia oferty Platformy - 
dyplomatycznie komentuje po-
seł Robert Kropiwnicki. - Ale 
taka była decyzja rady regionu.

Borys nie planuje porzuce-
nia szeregów Platformy Oby-
watelskiej.

- Mówi się, że do trzech 
razy sztuka - przypomina.

Nie wyklucza, ze razem 
z prezydentem Jeleniej Góry 
Marcinem Zawiłą, którego PO 
nie chce poprzeć w walce o 
reelekcję, odwoła się jeszcze od 
decyzji rady regionu do władz 
krajowych partii.

Zmian w Arlegu 
raczej nie będzie

Po poniedziałkowym po-
siedzeniu rady regionu i za-
twierdzeniu list wyborczych 
napięcie cechujące ostatnio sto-
sunki wewnątrz dolnośląskiej 
Platformy Obywatelskiej zni-
kło bez śladu. Wicemarszałek 
Jerzy Michalak jest pierwszym 
od trzech miesięcy przedsta-
wicielem władz województwa, 
który zamiast sugerować prze-
kręty w Arlegu, poklepuje pre-
zesa Rabczenkę po plecach.

- Mam za sobą adwokac-
ką praktykę - wyjaśnia Jerzy 
Michalak. - Żeby ferować wy-
roki, trzeba mieć dobry mate-
riał dowodowy. Jako samorząd 
wojewódzki, musimy dbać, by 
spółki, w których posiadamy 
udziały, były dobrze zarzą-

dzane. Prezes Rabczenko jest 
otwarty na głęboki audyt w Ar-
legu. Mówi, że niczego się nie 
obawia.

- Było kilka nieporozu-
mień. Ale mieliśmy możliwość 
udowodnić swoją niewinność w 
Krajowym Sądzie Koleżeńskim 
PO - przypomina Jarosław 
Rabczenko.

W czwartek zbiera się rada 
nadzorcza Arlegu, by kontynu-
ować przerwane na dwa tygo-
dnie obrady. Do rozpatrzenia 
ma punkt dotyczący zmian w 
zarządzie. Wicemarszałek Je-
rzy Michalak nie przypuszcza, 
by Jarosław Rabczenko miał 
powody obawiać się o swą 
przyszłość na fotelu prezesa. 

Piotr Kanikowski

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Coś się stało. Wicemarszałek Jerzy Michalak 
komplementuje Jarosława Rabczenkę i posła Ro-
berta Kropiwnickiego za aktywność i sprawność w 
działaniu. W nawiązaniu do czwartkowego posie-
dzenia rady nadzorczej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego Arleg ocenia: - Ja nie spodziewałbym się 
żadnych zmian personalnych w agencji.
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Według podinspektora 
Sławomira Masojcia, oficera 
prasowego legnickiej Policji, 
w niedzielę około godz. 18 na 
komendę zaczęli dzwonić kie-
rowcy jadący krajową trójką z 
Legnicy w kierunku Lubina. 
Opowiadali o pędzącym z dużą 
prędkością samochodzie marki 
Volkswagen Bus, który wyko-
nywał na drodze niebezpieczne 
manewry.

- Kierowca tego auta miał 
wyprzedzać w miejscach nie-
dozwolonych oraz zajeżdżać 
drogę innym uczestnikom ru-
chu. Dzwoniący sugerowali, że 
kierowca Volkswagena może 
znajdować się pod wpływem 
alkoholu - mówi Sławomir 
Masojć. - Funkcjonariusze ru-
chu drogowego pełniący służbę 
w tym rejonie zatrzymali pira-

ta drogowego kilka minut po 
zgłoszeniu.

Za kółkiem busa siedział 
48-letni mieszkaniec Górnego 
Śląska. Trzeźwy. Niebezpieczną 
jazdę tłumaczył klasycznie, po-
śpiechem.

W trakcie wykonywania 
czynności przez policjantów 
usiłował wręczyć funkcjonariu-
szom 200 zł łapówki za odstą-
pienie od karania go mandatem 
oraz rejestracji punktów kar-
nych w systemie informatycz-
nym policji.

- W związku z tym męż-
czyznę zatrzymano i osadzono 
w policyjnym areszcie. Grozi 
mu kara pozbawienia wolno-
ści do 8 lat - dodaje Sławomir 
Masojć.

Piotr Kanikowski

W legnickim areszcie skończyła się podróż mieszkań-
ca Górnego Śląska zatrzymanego w niedzielny wieczór 
za niebezpieczną jazdę. Mężczyzna tłumaczył się po-
śpiechem . I na swoją zgubę podjął próbę wręczenia 
funkcjonariuszom łapówki za darowanie przewin.

Łapówka go 
pogrążyła

Pomysł wyszedł od firm, 
które prowadzą działalność 
na terenie legnickiej strefy. 
Gdy czasem zachodzi ko-
nieczność spotkania się z 
nimi we Wrocławiu, trzeba 
się tułać po restauracjach 
lub szukać innych miejsc 
na rozmowę. Poza tym sam 
Rafał Jurkowlaniec nie ma 
zwyczaju prowadzenia życia 
towarzyskiego w pracy - za-
wsze bardzo wyraźnie roz-
graniczał te sfery.   Niewiel-
kie stałe biuro, z biurkami i 
stołem konferencyjnym ale 
bez stałych pracowników, 
rozwiązałoby ten problem.

Jak zapewnia Dagmara 
Turek-Samól, nowa dyrek-
tor Departamentu Komu-
nikacji i Promocji LSSE, 
chodzi o dwa małe pokoje. 

W jednym stałyby trzy lub 
cztery biurka, a drugie po-
mieszczenie służyłoby jako 
salka konferencyjna. W ra-
zie potrzeby, pracownicy 
strefy mogliby przyjechać z 
Legnicy z laptopami, podłą-
czyć się do sieci, odbyć biz-
nesowe spotkanie, i wrócić 
do głównej siedziby LSSE. 
Nikt nie myśli, by tworzyć 
we Wrocławiu gabinetu dla 
Jurkowlańca czy miejsca 
pracy dla jego wrocławskich 
pracowników.

- Bycie w Legnicy jest 
sprawą naturalną - mówi 
Dagmara Turek-Samól. 
I zwraca uwagę, że inne 
strefy ekonomiczne dawno 
pootwierały swe przedsta-
wicielstwa poza głównymi 
siedzibami. Tak jest, jak 
twierdzi z Wałbrzyską Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną 
InvestPark, która ma biuro 
we Wrocławiu, czy ze śląską 

strefą z czterema lokalami 
w cz czterech miastach poza 
Katowicami.

Plany nowego zarządu 
LSSE zakładają dynamicz-
ny rozwój strefy i powięk-
szenie jej o nowe obszary. 

Potencjał spółki - z dużymi, 
bardzo korzystnie zlokali-
zowanymi działkami - jest 
ogromy.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozgląda się za odpowiednim pomieszczeniem na swe biuro 
we Wrocławiu. W mediach pojawiły się sugestie, że że nowy prezes Rafał Jurkowlaniec i jego ludzie 
chcą mieć bliżej do pracy. Bzdurne. Prezes jak dojeżdża z Wrocławia do Legnicy, tak nadal będzie 
dojeżdżać. Inni pracownicy LSSE też. Biuro jest konieczne, by nie prowadzić biznesowych rozmów w 
restauracjach.

Jurkowlaniec zostaje w Legnicy

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

W ubiegłym roku Legnicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna przeniosła swą siedzibę do eksluzyw-
nej wilii na Tarninowie. 
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Terminy egzaminów 
w 2015 roku!
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy sprawdzianu szóstokla-
sisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminów maturalnych, które odbędą się 
w 2015 roku!

Tradycyjny żart 1 kwiet-
nia 

Do tego żartu zdążyliśmy 
się już przyzwyczaić. Przy-
szłoroczny sprawdzian szósto-
klasisty odbędzie się 1 kwiet-
nia 2015 (środa). Pierwsza 
część obejmująca zadania z 
matematyki i języka polskiego 
odbędzie się o godzinie 9:00, 
drugą część - czyli egzamin z 
języka obcego nowożytnego 
- szóstoklasiści napiszą o go-
dzinie 11:45. 

Co jeszcze zabawniejsze, 
dodatkowy termin sprawdzia-
nu szóstoklasisty odbędzie 
się w Dzień Dziecka, czyli 1 
czerwca 2015. Dokładnie o 
takich samych godzinach. 

Zaświadczenia o ilości 
uzyskanych punktów ucznio-
wie otrzymają 26 czerwca 
2015. 

Egzamin gimnazjalny 

pod koniec kwietnia 
Egzamin gimnazjalny 

zostanie przeprowadzony w 
dniach 21-23 kwietnia 2015 
(od wtorku do czwartku). 
Pierwszego dnia o godzinie 
9:00 gimnazjaliści rozwią-
żą test z historii i wiedzy o 
społeczeństwie, a o godzi-
nie 11:00 z języka polskiego. 
Dzień drugi to potyczka z 
przedmiotami ścisłymi - o 
9:00 uczniowie rozwiążą ar-
kusz z przedmiotów przyrod-
niczych, a o godzinie 11:00 z 
matematyki. 

Ostatni dzień to egzamin 
z języka obcego nowożytnego 
na poziomie podstawowym 
(9:00) i rozszerzonym (11:00). 

Dodatkowy egzamin 
gimnazjalny zostanie prze-
prowadzony w dniach 1-3 
czerwca 2015. 

Matura 2015 od 4 maja 

Cykl egzaminów matu-
ralnych rozpocznie się bez-
pośrednio po długim week-
endzie majowym. Klasycznie 
pierwszego dnia matur (4 
maja 2015) uczniowie szkół 
średnich zmierzą się z eg-
zaminem z języka polskiego 
na poziomie podstawowym. 
Drugiego dnia (5 maja 2015) 
rozwiążą arkusz z matematy-
ki, a 6 maja to egzamin z języ-
ka angielskiego na poziomie 
podstawowym. 

Egzamin maturalny w ter-
minie dodatkowym odbędzie 
się od 1 do 17 czerwca 2015. 
Ci, którzy nie zdadzą jednego 
z obowiązkowych przedmio-
tów, będą mogli podejść do 
egzaminu poprawkowego 25 
sierpnia 2015 o godzinie 9:00 
(w części pisemnej) lub od 24 
do 28 sierpnia 2015 w części 
ustnej.
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po europejsku
Szkoła Języków Obcych Snatch została założona w 2006 roku poprzez 
inicjatywę osób przedsiębiorczych i kreatywnych, którzy za cel życiowy 
postawili sobie zmienić oblicze edukacji i przekonać, że nauka języka ob-
cego może być przyjemna, motywująca oraz inspirująca.

Wszystkie działania podej-
mowane w ciągu tych lat miały 
na celu poszerzenie horyzon-
tów myślowych w aspektach 
nauki i życia, stworzenie po-
zytywnych wzorców dla mło-
dzieży, rozwój intelektualny 
oraz zatarcie różnicy kulturowej 
i mentalnej między Polską a 
resztą Europy i świata.

Zadaniem podstawowym 
lektorów współpracujących z 
naszą szkołą, poza merytorycz-
nym przygotowywaniem zajęć, 
jest pokazanie użyteczności 
języka obcego jako narzędzia 
do komunikowania się w śro-
dowisku szkolnym, środowisku 
pracy i jak duży wpływ ma 
przyrost wiedzy na jakość życia 
w przyszłości.

Czym się wy-
różniamy?

    W roku 2011 Szko-
ła Języków Obcych Snatch 
podpisała umowę ze szkołą 
w Cambridge Cambs School 
International i tym samym 
stworzyła możliwość wyjazdu 
za granicę i uczenia się języka 
angielskiego wraz z młodzieżą 
z całej Europy.

    W roku 2012 Szkoła 
Języków Obcych Snatch stała 
się członkiem międzynarodo-
wej organizacji ETS zajmującej 
się testowaniem i tym samym 
otrzymała akredytację na prze-
prowadzanie egzaminów cer-
tyfikatowych z grupy TOEIC 
obejmujących takie języki jak: 
język angielski, niemiecki oraz 
francuski.

    W roku 2013 Szkoła 
Języków Obcych Snatch wpro-
wadziła nową naukową metodę 
nauki języków obcych dla dzieci 
od 2 do 8 roku życia pod nazwą 
Kraina Baśni, która jako jedyna 
w Polsce posiada rekomendacje 

Rady Europy i Unii Europej-
skiej oraz jest dostosowana do 
Podstawy Programowej Przed-
szkola i Podstawy Programowej 
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej dla klas 1-3.

W roku 2014 nasza szko-
ła wzięła udział w programie 
zatytułowanym „Wiarygodna 
Szkoła Językowa” i otrzymała 
prestiżowy certyfikat potwier-
dzający wysoką jakość usług

    Szkoła Języków Obcych 
Snatch korzysta z podręczni-
ków Oxford University Press i 
współpracuje z wydawnictwem 
w zakresie doradztwa meto-
dycznego.

Prezes Zarządu Członek Zarządu

uzyskała rangę 5* w procesie weryfikacji standardów dydaktycznych, bazy oraz jakości obsługi Klienta określonych 
w Regulaminie ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła Językowa. 

W imieniu Kapituły Programu

 

Potwierdzeniem autentyczności i ważności niniejszego Certyfikatu jest obecność Uczestnika  Programu Wiarygodna Szkoła Językowa na stronie internetowej www.wiarygodna-szkola.pl. 
 Wiarygodność Uczestnika została stwierdzona na podstawie oświadczeń Szkoły w oparciu o kryteria oceny opracowane na podstawie wytycznych wynikających z Ustawy z dnia 07.09.1991 r. O systemie oświaty (Dz.U.1991, 
Nr 95, poz. 425), rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 20.12.2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2003 r., Nr 227, poz. 2247 oraz z 2005 r. 

Nr 88, poz. 746).

CERTYFIKAT
WIARYGODNA SZKOŁA JĘZYKOWA

Nr  10099684

Zaświadcza się, że

Szkoła Języków Obcych ”SNATCH” w Legnicy

Wrocław, dnia 03.09.2014

www.snatch-school-legnica.edu.pl; 
E-mail: magda.kryjom@gmail.com

Szkoła Języków Obcych Snatch
ul. Kościuszki 24/4 i 3; 59-220 Legnica
Tel.: 76 721-46-22; 608-614-502; 694-408-234; 

Gimnazjaliści będą  
żyć smacznie i zdrowo!
15 września ruszyła V edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdro-
wo”, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Jest ona odpowiedzią 
na coraz większe zainteresowanie młodzieży zdrowym odżywianiem, eko-
logią oraz niemarnowaniem żywności. Poprzednia edycja odniosła wielki 
sukces wśród gimnazjalistów województwa dolnośląskiego. Wzięło w niej 
udział prawie 300 nauczycieli ze 175 szkół, którzy wyedukowali prawie 8 
000 uczniów! 

Misją programu „Żyj 
smacznie i zdrowo” jest prze-
kazanie młodzieży wiedzy 
z zakresu prawidłowego i 
zdrowego odżywiania oraz 
zachęcenie ich do wspólne-
go spożywania posiłków i 
podejmowania pierwszych, 
samodzielnych prób goto-
wania. W ramach projektu 
promuje się wśród młodzie-
ży postawę proekologiczną, 
a także ideę niemarnowania 
żywności.

Na czym polega program 
i jak wziąć w nim udział? Na 
początku jeden nauczyciel 
musi zgłosić szkołę, wypeł-
niając formularz na stronie 
www.zyjsmacznieizdrowo.
pl. Organizatorzy wysyłają 
bezpłatny zestaw materiałów 
dydaktycznych, potrzebny 
do przeprowadzenia lekcji w 
klasach.

Kolejnym krokiem jest 
przeprowadzenie zajęć dy-
daktycznych w oparciu o 
jeden z przesłanych sce-
nariuszy lekcji. Później 
wystarczy już tylko 
zrealizować wraz z 
uczniami Wydarzenie 
Społeczne, 

a następnie wy-
pełnić zgłoszenie do 
konkursu na stronie in-
ternetowej. 

Spośród prac 
k o n k u r s o w y c h 
wyłaniane są 
najlepsze. W 
V edycji pro-
gramu szkoły 
mogą wy-
grać klasę 
m u l t i m e -
dialną (ta-
blica multi-
m e d i a l n a , 
r z u t n i k , 
k o m p u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ter, 30 tabletów) i dodatkowo 
wycieczkę do Warszawy po-
łączoną z warsztatami kuli-
narnymi, 29 tablic multime-
dialnych wraz z rzutnikami 
oraz 30 laptopów. 

Trzydzieści zwycięskich 
szkół odwiedzą organiza-
torzy programu. Dietetyk 
przeprowadzi lekcję, a tance-
rze, znani z You Can Dance, 
zrealizują zajęcia taneczne. 
Uczniowie otrzymają też 
różne gadżety związane z 
gotowaniem i zdrowym od-
żywianiem.   

W IV edycji programu 
zostały nagrodzone aż 3 
szkoły z województwa dol-
nośląskiego. Trzy nagrody 
główne – tablice multime-
dialne wraz z rzutnikami 
o wartości około 7 tysięcy 
złotych każda, trafiły do 
uczniów z Gimnazjum w 
Rokitnicy, Gimnazjum nr 
2 w Kamiennej Górze oraz 

Zespołu Szkolno
-Pr z edszko l -

nego „Na 
b u r s z t y n o -
wym szlaku” 
w Lewinie 
Kłodzkim. 

Organi-
zatorzy dba-

ją, aby wiedza 
przekaz ywa 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

na była w sposób interesują-
cy i przystępny również poza 
szkołą. Na stronie interneto-
wej www.zyjsmacznieizdro-
wo.pl można znaleźć szereg 
żywieniowych porad i wska-
zówek, wziąć udział w inte-
resujących konkursach oraz 
zadać pytanie dietetyczce 

i kucharzowi. 
Ponadto, na profilu www.

facebook/zyjsmacznieizdro-
wo i kanale YouTube każdego 
dnia można znaleźć smaczne 
i zdrowe przepisy, cieka-
wostki żywieniowe, zagrać 
o atrakcyjne nagrody oraz 
obejrzeć filmy edukacyjne i 
kulinarne.

V edycja programu „Żyj 
smacznie i zdrowo” została 
objęta patronatem honoro-
wym Rzecznika Praw Dziec-
ka, Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, Ośrodka Rozwoju 
Edukacji, Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Żywieniowych, 
Wydziału Nauk o Żywieniu 
Człowieka i Konsumpcji 
SGGW oraz Fundacji Klubu 
Szefów Kuchni.
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Oni nie zawodzą nigdy
Ratownicy KGHM Polska Miedź potwierdzili, że wciąż należą do najlepszych na świecie. Podczas IX Międzynarodowych Zawodów Zastępów Ratowniczych 
w Katowicach byli o włos od zdobycia brązowego medalu w głównej konkurencji: symulowanej akcji ratowniczej. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce.

W zmaganiach wzięło 
udział 21 drużyn z 13 krajów. 
KGHM po raz pierwszy wy-
stawił dwie osobne ekipy: obok 
drużyny z Zagłębia Miedziowe-
go reprezentację KGHM Inter-
national z Kanady. Rywalizacja 
rywalizacją, ale wspólny szyld 
zrobił swoje i przed rozpoczę-
ciem zawodów oba zespoły 
razem trenowały zadania prze-
widziane przez regulamin i wza-
jemnie się od siebie uczyły. 

Katowickie zawody polega-
ły na przeprowadzeniu symu-
lowanych działań ratowniczych 
oraz sprawdzeniu technicznych 
umiejętności ratowników w za-
kresie obsługi sprzętu ratowni-
czego, aparatów powietrznych, 
sprzętu pomiarowego jak rów-
nież udzielania pomocy przed-
medycznej.   

- Przygotowania do za-
wodów polegały na wymianie 
doświadczeń, przeniesieniu pro-
cedur, odmiennych przepisów 
dotyczących prowadzenia akcji 

ratowniczych w różnych krajach, 
Jest to znakomita okazja do in-
tegracji, a szczególnie pokazania 
kolegom z KGHM Interna-
tional naszego kraju. Teraz po 
wspólnych przygotowaniach ich 
wiedza dotycząca KGHM i na-
szego kraju jest o wiele większa 
– mówił Piotr Walczak, dyrektor 
JRGH.

Wspólne ćwiczenia obej-
mowały symulowaną akcję ra-
towniczą oraz udzielanie pomo-
cy przedmedycznej. Ratownicy 
z Kanady dużo uwagi poświęcili 
regulaminowi zawodów.

- Konkurencja z mapą ra-
towniczą różni się od codzien-
nych procedur. Ale dzięki tym 
różnicom mamy okazję zdobyć 
nowe umiejętności. Podczas 
całotygodniowych treningów 
ratownicy z KGHM okazali 
nam dużą gościnność i bardzo 
nam pomogli. Widać, że są 
profesjonalną drużyną   – dzie-
lił się wrażeniami ze wspólnych 
treningów Joffre Sanftenberg z 

KGHM International.
-   Życzę udziału w takim 

wydarzeniu każdemu ratowni-
kowi. Jest to forum wymiany 
doświadczeń. Spotykamy się z 
ratownikami z całego świata. 
Możemy podpatrzeć ich pracę. 
Możemy dowiedzieć się czegoś 
nowego, zweryfikować swoją 
wiedzę. Mamy okazję naślado-
wać najlepsze wzorce   - powie-
dział Jacek Gąsieniec Zastępo-
wy drużyny KGHM.

Drużyna KGHM Polska 
Miedź S.A. jest jedyną drużyną, 
która w brała udział we wszyst-
kich dziewięciu edycjach zawo-
dów. Dwa razy zdobyła tytuł 
mistrza świata. Jak dotąd, żadnej 
innej ekipie nie udało się tego 
dokonać. 

Spośród reprezentantów 
KGHM na podium stanął Piotr 
Cukrowski, który w indywidu-
alnej konkurencji mechaników 
zdobył brązowy medal. Podczas 
zawodów musiał skontrolować 
aparat oddechowy BG-4 Plus, 

zlokalizować wszystkie usterki 
wprowadzone przez sędziów 
oraz usunąć je w jak najkrót-
szym czasie. Szybsi od pana 
Piotra byli tylko Piotr Wojtyła 

z drużyny Black Gold (Polska) i 
Marek Kosina z drużyny Bytom 
Team (Polska). W konkurencji 
pierwszej pomocy ratownicy z 
KGHM zajęli szóste miejsce. 

Byli też jednym z jedenastu ze-
społów, które bezbłędnie prze-
szły test wiedzy teoretycznej. 

Źródło: KGHM, oprac. PEKA
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Czy te osoby mogą zna-
leźć zatrudnienie?

Joanna Ziółkowska, Spe-
cjalista ds., Rekrutacji: - Cie-
kawym pomysłem jest pod-
jęcie pracy za granicą, np. w 
Niemczech. W związku ze 
starzeniem społeczeństwa tego 
kraju, wzrasta zapotrzebowa-
nie na opiekę dla Seniorów. 

Promedica24  

stale poszukuje osób do pracy w  
 
Niemczech na stanowisko 
Opiekuna/ki osób starszych. 
To wymagająca, ale dobrze 
płatna praca. Warto podkre-
ślić, że Opiekunki i Opieku-
nowie wyjeżdżający do pracy z 
Promedica24 pracują legalnie, 
odprowadzamy za nich podat-
ki i składki na ZUS. Będąc w 
Niemczech, mogą też zawsze 

liczyć na opiekę ze strony 
Promedica24. Każdy z 

naszych współpra-
cowników ma przy-
dzielonego Opieku-
na Kontraktu,  czyli 
osobę dedykowaną 
do kontaktu z nią 
i będącą dla niej 
pełnym wpar-

ciem. Dodatko-
wo gwarantujemy 
ubezpieczenie na 
terenie Niemiec, 

zakwaterowanie 
oraz wyżywienie.  
Wszystkich za-
interesowanych 
zapraszam do 
naszego od-
działu przy ul. 

Bilsego 5 w 

Legnicy lub proszę o kontakt pod 
numer telefonu 506 289 100. 

Co jest wymagane, aby 
zostać opiekunem seniorów?

Joanna Ziółkowska: - Naj-
ważniejsza jest chęć do pracy 
oraz pewne doświadczenie w 
opiece. Praca w Niemczech 
wymaga też oczywiście znajo-
mości języka niemieckiego na 
poziomie komunikatywnym. 
Mimo to, zachęcamy do kon-
taktu także osoby, które nie 
znają języka. Regularnie orga-
nizujemy szkolenia językowe 
dla osób, które posiadają do-
świadczenie w opiece, jednak 
nie znają języka niemieckiego. 
Takie szkolenie trwa około 
1,5 miesiąca i jest darmowe 
dla osób, które wyjeżdżają do 
pracy z Promedica24. Łącznie 
kurs trwa 60 godzin. 

Kiedy odbędzie się naj-
bliższe szkolenie?

Joanna Ziółkowska: - 
Osoby zainteresowane szkole-
niem mogą się do nas zgłaszać 
do 19 września. Najbliższy 
kurs rozpocznie się na począt-
ku października w Legnicy. Są 
jeszcze wolne miejsca.

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+.Romans Samborskiego 

kwitnie
Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” serdecznie zaprasza sympatyków 
romansu , na sentymentalne koncerty o tematyce miłosnej, w wykonaniu 
artystów polskich i zagranicznych. 

Podczas III Dni Ro-
mansu Polsko-Rosyjskiego 
im. Lidii Nowikowej wy-
stąpią:Wiesław Bednarek 
(bas), Natalia Kovalenko 
(sopran), Wiktoria Roż-
kowska (sopran), Marek 
Rawski  (tenor). Ponadto 
małżeński duet Dorota i 
Andrzej Jankiewiczowie, 
aktor Stanisław Górka, 
kwartet męski Sweet Four 
oraz  zespół wokalno-in-
strumentalny Souvenir; Jan 
Bagiński (trąbka), Zbigniew 
Krupiński (trąbka), Wła-
dysław Paliga (akordeon), 
Kamil Grabowski ( akom-
paniament).

Koncerty odbędą się w 
Bibliotece w Prochowicach 
(20 września o godz.16.00) 
oraz w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Raszówce (20 
września o godz.19.00). 
Wstęp bezpłatny

Zaplanowano również 
Koncert Galowy „Oczy 
czornyje” , za zaproszenia-
mi, w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicz-
neg0 w Legnicy (21 wrze-
śnia o godz.17.00).

Lidia Nowikowa, pa-
tronka imprezy, była Ro-
sjanką, która po przyjeździe 
do Legnicy pokochała Po-
laka. Tragiczną historię tej 
miłości opowiedział Wal-
demar Krzystek w filmie 
„Mała Moskwa”. Stowa-
rzyszenie Krajobrazy z 
prezesem Tadeuszem Sam-
borskim na czele pielęgnu-
je pamięć o Nowikowej i 
promuje w Polsce artystów 
pochodzących z dawnych 
Kresów Rzeczypospolitej.  

Opr. PEKA

Zapraszamy do salonu:
Legnica w Galerii Piastów, pn-sb 9.30-21.00, nd 10.00-22.00

NOWA KOLEKCJA PAWO NA SEZON JESIEń – ZIMA 
2014/2015 JUż W SPRZEDAżY !

Fantastyczne inspi-
racje zaczerpnięte z 
targów mody męskiej 
Pitti Uomo, praktycz-
ne połączenie mod-

nych tendencji z prak-
tyczną funkcjonalnością 

– oto co przygotowało 
PAWO na sezon jesień – 

zima 2014/2015.
Tradyc y jn ie , 

n o w o c z e s n a 
odzież mę-
ska musi być 
lekka, kom-
fortowa, jed-
nocześnie ele-
gancka, ale o 
dużym stop-
niu swobody 
i nonszalan-
cji. Najważ-
niejsze jest 
by zarówno 
forma jak i 
walor este-
tyczny ubrań 
odmładzały 

mężczyzn, nie umniejszając jed-
nocześnie formalnemu charakte-
rowi całodziennych ubiorów do 
biura. 

Podążając za nowoczesnym 
klimatem mody, PAWO w sezo-
nie jesienno - zimowym propo-
nuje dopasowane do talii garni-
tury i marynarki jednorzędowe, 
krótkie pikowane kurtki, dopa-
sowane płaszcze i szeroką gamę 
koszul w atrakcyjnych wzorach, 
także z tzw. drobnym printem. 

Wiodącym kolorem w kolek-
cji będzie kolor atramentowego 
granatu, zastosowany, jako baza 
i tło dla innych barw obowiązu-
jących w sezonie, takich jak sza-
rość, biel, kobalt, lawenda, mio-
dowa terakota, bordo.

Prawdziwym hitem dla kone-
serów będą z pewnością ozdobne 
szpile z kwiatkami wykonanymi 
do wpinania w butonierkę. Sym-
bol personalizacji i pasji do mody.

Zimową kolekcję PAWO 
określić można, jako bardzo 
atrakcyjną propozycję łącząca w 

sobie zarówno modę jak i ponad-
czasowy klasyczny styl. 

Pierwsze modele  z kolekcji 
PAWO jesień – zima 2014/2015 
trafiły już do sprzedaży. Następne 
produkty marki na nadchodzący 

sezon będą trafiały do naszych 
salonów systematycznie co ty-
dzień - coś nowego !

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszych salonów PAWO i życzymy 
pasjonujących zakupów !
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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 19.09.2014
do 25.09.2014

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 sean-
se 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 wysoko-
ści 3 zł. Jest to dopłata związana 
z użytkowaniem okularów 3D, nie-
zbędnych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. Okulary 
zostaną Państwu udostępnione do 
jednorazowego użytku. Prosimy o 
ich zwrot obsłudze kina po seansie.
Znajdź nas także na Facebook`u:  
www.facebook.com/

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie poje-
dyńcze wejściówki ufundowane przez Kino 
HELIOS na film pt. „Zanim zasnę” w Le-
gnicy – 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:
WINX CLUB ORAZ MIA I JA
Animacja / Familijny, Czas trwa-
nia: 70 min., Od lat: B.O 
Bohaterkami „Winx Club” jest 
grupa nastolatek, uczęszczają-
cych do szkoły dla czarodziejek 
Alfea. Akcja serialu toczy się w 
fantastycznym świecie zwanym 
Magix. Od niepamiętnych cza-
sów toczy się tu walka pomiędzy 
kochającymi dobro wróżkami, 
a złymi wiedźmami - głównym 
orężem w tych niekończących 
się zmaganiach są czary.
„Mia i ja” to propozycja dla 
wszystkich, którzy kochają elfy, 
przygody i jednorożce. Magicz-
na księga, prezent, który Mia 
otrzymała od ojca, nie jest zwy-
kłą książką – jest przecież ma-
giczna. Ten cudowny przedmiot 
odpowiednio użyty, przemienia 
się w portal do niezwykłego 
świata zwanego Centopią, w 
którym zwyczajna dziewczynka 
Mia staje się elfem i poznaje 
innych mieszkańców krainy: jed-
norożce, elfy i fauny.
Scenariusz wydarzenia:
- zabawy i konkursy z animato-
rem [10-15 min]
- projekcja - zestaw trzech fil-
mów [70 min]
GODZ. – 11:00*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 20 i 
21.09.2014
KINO KONESERA
PO ŚLUBIE - NAPISY
Dramat, Czas trwania: 98 min., 
Od lat: 15 , Czechy, Słowacja

Małe, czeskie miasteczko wy-
pełnia się dźwiękiem dzwonów 
kościelnych. Tereza ma na sobie 
piękną, białą suknię. Radim w 
dobrze skrojonym garniturze wy-
gląda jak książę z bajki. Oboje 
dźwigają duży bagaż doświad-
czeń, chcą jednak spróbować 
jeszcze raz i są przekonani, 
że tym razem znajdą utracone 
szczęście. Uroczystość odbywa 
się w piękny, słoneczny dzień, 
wśród urokliwych krajobrazów 
w posiadłości rodziców Terezy. 
Nowy etap życia nowożeńców 
rozpoczyna się więc wspania-
le, a oni sami z pozoru są parą 
idealną. Niespodziewanie na 
przyjęciu zjawia się tajemniczy 
nieproszony gość.
GODZ.- 19:00*
Seans odbędzie się 24.09.2014
PRZEDPREMIERA:
PSZCZÓŁKA MAJA. FILM - 
DUBBING
Animacja / Familijny, Czas trwa-
nia: 88 min., Od lat: B.O 
Maja to mała pszczółka o wiel-
kim sercu i urzekającej osobo-
wości! Urodzona w perfekcyjnie 
zorganizowanym społeczeń-
stwie pszczół robotnic, Maja ma-
rzy o prawdziwej wolności oraz 
ekscytującym życiu pełnym za-
bawy i wielkich przygód. Prawda 
jest bowiem taka, że dla inteli-
gentnej Mai świat jest zbyt inte-
resującym i pozytywnie tajemni-
czym miejscem, by zmarnować 
swe życie na pracę w ulu. Nie ma 
drugiej takiej pszczoły jak Maja! 

Mająca nonkonformizm we krwi, 
pełna entuzjazmu pszczółka 
o bujnej wyobraźni chciałaby 
zasmakować wszystkiego, co 
świat oferuje. Jej zachwyt nad 
pięknem otoczenia oraz wrodzo-
ny wdzięk zapewniają jej znie-
walającą energię, która niedługo 
sprawi, że wszyscy przeciwnicy 
staną po jej stronie, a pozostałe 
pszczoły odnajdą w sobie chęć 
do radosnego życia.
GODZ. – 17:00*
*Seans odbędzie się 20.09.2014
PREMIERY:
WIĘZIEŃ LABIRYNTU - NAPI-
SY
Triller / SF / Akcja, Czas trwania: 
115 min., Od lat: 12 , USA
Thomas budzi się w windzie, 
która powoli jedzie w górę. Kiedy 
w końcu się zatrzymuje i otwie-
rają właz, dowiaduje się, że trafił 
do Strefy zamieszkałej przez 
Streferów. To ogromna polana 
ogrodzona wysokim, betono-
wym murem. Chłopak niczego 
nie pamięta – kim jest, skąd po-
chodzi, jak się tam znalazł. Nie 
wie, kim są jego rodzice i jak ma 
na imię. 
Nikt nie wie, jak trafił do Strefy. 
Każdego ranka ściany muru się 
rozsuwają, otwierając Labirynt, 
który zamyka się o zachodzie 
słońca. Co miesiąc do Strefy 
przyjeżdża nowy chłopak. Poja-
wienie się Thomasa nie zaska-
kuje, ale gdy tydzień później z 
windy wychodzi Teresa, wszyst-
ko się komplikuje. To pierwsza 
dziewczyna, która znalazła się 
w Strefie. 
Każdy Strefer ma swoją rolę – 
odpowiada za sadzenie roślin, 
budowę albo jest zwiadowcą, 
próbującym ustalić budowę La-
biryntu, który zmienia się każdej 
nocy. Zwiadowcy walczą z cza-
sem i pokonują jak najdłuższe 
trasy, póki nie zapadnie zmrok, 

ściany się zamkną, a Bóldożercy 
wyjdą ze swoich kryjówek.Mimo 
że Thomas jest „świeżuchem”, 
Labirynt i Strefa wydają mu 
się podejrzanie znane. W jego 
pamięci kryje się klucz do roz-
wiązania zagadki tajemniczego 
miejsca. 
GODZ. – 11:00, 13:30, 16:00, 
18:30, 21:00
MIASTO 44
Dramat / Wojenny, Czas trwania: 
130 min., Od lat: 15 , Polska
Film „Miasto 44” to opowieść 
o młodych Polakach, którym 
przyszło wchodzić w dorosłość 
w okrutnych realiach okupacji. 
Mimo to są pełni życia, namięt-
ni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby 
każdy dzień miał okazać się tym 
ostatnim. Nie wynika to jednak 
z nadmiernej brawury czy mło-
dzieńczej lekkomyślności - taka 
postawa jest czymś naturalnym 
w otaczającej ich rzeczywistości, 
kiedy śmierć grozi na każdym 
kroku. 
GODZ. – 9:15, 10:00, 12:30, 
14:00, 15:15, 18:00, 19:00*, 
20:45
*Sans nie odbędzie się 
21.09.2014
TYTUŁY TYGODNIA:
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 globalną? 
Czy jesteśmy elementami ukła-

danki, którą M.J. rozwiązuje?
GODZ. – 12:30
ZOSTAŃ, JEŚLI KOCHASZ - 
NAPISY
Dramat, Czas trwania: 106 min., 
Od lat: 15 , USA
GODZ. – 15:00, 17:30, 20:00
ZANIM ZASNĘ - NAPISY
Thriller, Czas trwania: 92 min., 
Od lat: 15 , USA, Wielka Bryta-
nia, Francja, Szwecja
GODZ. – 13:00, 19:30, 21:45
3D SIN CITY: DAMULKA WAR-
TA GRZECHU - NAPISY
Triller / Kryminał, Czas trwania: 
144 min., Od lat: 15 , USA 
GODZ. – 21:45
JAKO W PIEKLE, TAK I NA ZIE-
MI - NAPISY
Triller / Horror, Czas trwania: 120 
min., Od lat: 15 , USA 
GODZ. – 17:15, 22:15
LUCY / NAPISY 
Akcja, Od lat: 15, Produkcja: 
Francja
GODZ. – 17:00
WAKACJE MIKOŁAJKA / DUB-
BING 
Komedia/Familijny, Od lat: b.o., 
Produkcja: Francja
GODZ. – 10:45*, 15:00 
*Seans nie odbędzie się 20 i 
21.09.2014
DZWONECZEK I TAJEMNICA 
PIRATÓW / DUBBING 
Animacja/Fantasy/Przygoda, Od 
lat: b.o., Produkcja: USA
GODZ. – 10:30, 
BARBIE I TAJEMNICZE DRZWI 
- DUBBING
Animacja / Familijny, Czas trwa-
nia: 105 min., Od lat: b.o , USA 
GODZ. – 12:00
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Trzy punkty z wyjazdu
Miedź Legnica odniosła na wyjeździe zwycięstwo 2:1 nad niepokonaną od 
początku jesiennej rundy drużyną Stomilu Olsztyn. Bramki zdobyli Woj-
ciech Łobodziński i Adrian Woźniczka. 

Ósma kolejka przynio-
sła legniczanom pierwsze w 
tym sezonie zwycięstwo na 
wyjeździe. Miedziowi zagrali 
dobre spotkanie, choć trzeba 
przyznać, że sprzyjało im też 
szczęście. Początek meczu na-
leżał do nich, co potwierdziły 
oddane z dystansu strzały Da-
miana Lenkiewicza i Wojcie-
cha Łobodzińskiego.

Zamiast poczuć respekt, 
olsztynianie się zmobilizowa-
li i reszta pierwszej połowy 
była już bardziej wyrównana. 
Groźnie zrobiło się w 19. mi-
nucie, gdy po przejęciu piłki w 
środku pola gospodarze bły-
skawicznie znaleźli się z nią 
pod bramką Aleksandra Ptaka. 

Strzelał Koval, na szczęście dla 
legniczan w poprzeczkę.

Koval nie wykorzystał też 
szansy w 42. minucie, po do-
środkowaniu od Bucholca, 
gdy dobra interwencja Ptaka 
uratowała Miedź przed utratą 
gola. Prosto w ręce bramkarza 
Miedzi strzelił też Piotr Gło-
wacki.

W drugiej połowie padły 
w końcu gole. W 57. minu-
cie po solowej akcji Damiana 
Lenkiewicza Wojciech Łobo-
dziński przejął piłkę i mimo 
wysiłków obrońców Stomilu 
ulokował ją w bramce. Olsz-
tynianie wyrównali niespełna 
kwadrans później, strzałem 
z jedenastki po faulu Kevi-

na Lafrance`a. Zaraz potem 
po dośrodkowaniu z rogu od 
Lenkiewicza piłkę do bramki 
skierował głową Adrian Woź-
niczka. Mimo wysiłków, Sto-
mil nie zdołał już wyrównać 
tego wyniku.

Po ośmiu kolejkach Miedź 
z dorobkiem 9 punktów, dwo-
ma zwycięstwami, dwoma re-
misami i trzema przegranymi 
spotkaniami, zajmuje dopiero 
11 miejsce w tabeli. Liderem 
jest Termalika Bruk-Bet Nie-
ciecza, którą legniczanie będą 
podejmować w sobotę na sta-
dionie przy ul. Orła Białego.  

Piotr Kanikowski

Bramki:71 Darmochwał (k) oraz 57 Łobodziński, 72 Woźniczka.  Żółte kartki:  Berezovskyy, 
Koval  oraz Zgarda, Woźniczka, Lafrance, Łobodziński.  Sędzia: Zbigniew Dobrynin.

STOMIL: Skiba - Bucholc, Berezovskyy, Czarnecki, Szymonowicz (78 Mroczkowski), Wełna, 
Darmochwał, Głowacki (53 Łukasik), Jegliński (84 Trzeciakiewicz), Machulenko, Koval.

MIEDŹ: Ptak – Cierpka (84 Feruga), Midzierski, Lafrance, Woźniczka, Zgarda, Garuch, Ka-
koko (90 Daniel), Lenkiewicz, Szymański (86 Machaj), Łobodziński.

STOMIL OLSZTYN - MIEDŹ LEGNICA 1:2 (0:0)
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