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Ludzie, którzy ruszyli po władzę
Zaprawieni w bojach gospodarze Legnicy, Lubina, Złotoryi i Jawora są uważani za faworytów zbliżających się wyborów. Czy słusznie? Kto im może zagrozić?             »18
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Sparzeni
Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, redakcja@24legnica.pl

Partii nie wymyślono po to, by szanowała ludzi. Żadnej 
partii. Pewnie dlatego trudno mi o empatię wobec ambit-
nych, lojalnych działaczy, których partyjna góra źle po-
traktowała przy układaniu list wyborczych. W końcu jak 
się idzie w pokrzywy, to bez bąbli nie da rady. 

W partyjnych pokrzywach poparzyła się świdnicka wi-
cestarosta Alicja Synowska, aspirująca do stanowiska 
prezydenta Świdnicy i mająca nadzieję na wsparcie swej 
partii, Platformy Obywatelskiej, w listopadowych wy-
borach do samorządu. Uważana niegdyś za stronniczkę 
Grzegorza Schetyny, szybko przeszła na stronę prota-
siewiczowców, gdy poczuła, że stary układ sił już się nie 
liczy. Oczekiwała, że w tej sytuacji partyjne władze we 
Wrocławiu uszanują wolę lokalnych działaczy, którzy de-
legowali ją do starcia z aktualnym prezydentem Świdnicy 
Wojciechem Murdzkiem, kandydatem  Wspólnoty Samo-
rządowej. Okazało się, że Murdzek, choć do PO nie należy, 
ma we Wrocławiu większy posłuch. To jemu PO udzieliło 
swego poparcia. Jeśli Synowska stanie przeciwko Murdz-
kowi na czele własnego komitetu, to najprawdopodobniej 
wyleci z partii za niesubordynację. 
Bąble trze tkwiący po uszy w pokrzywach eksmarszałek 
Dolnego Śląska i były europoseł Platformy Obywatelskiej 
Piotr Borys z Lubina. W odróżnieniu od Synowskiej, do 
końca trzymał stronę Schetyny i kiedy w Zagłębiu Mie-
dziowym wybuchła tzw. afera podsłuchowa (działacze PO  
nagrali kolegów, jak przed zjazdem w Karpaczu oferowali 
pracę np. w KGHM w zamian za głos na Protasiewicza) nie 
zawahał się złożyć doniesienia do prokuratury. Wrocław 
mu tego wciąż nie zapomniał. Nie wystawiono Borysa do 
europarlamentu, choć mandat miał niemal pewny. Euro-
poseł od razu otrzymał propozycję startowania z list PSL, 
ale postanowił zachować się lojalnie wobec swojej partii i 
odmówił. Liczył, że Platforma da mu powalczyć o wejście 
do Sejmiku. I się przeliczył. Mówi, że  do trzech razy sztu-
ka, więc z nową nadzieją czeka na wybory parlamentarne.
Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, członek Platfor-
my Obywatelskiej, też ma pod górę ze swoją partią. Łatka 
schetynowca sprawiła, że lokalne struktury do walki o 
prezydenturę zamiast niego delegowały opowiadającego 
się za Jackiem Protasiewiczem Huberta Papaja. Ale so-
jusznicy od Dutkiewicza i na to nie chcieli przystać. Osta-
tecznie poparcie Platformy Obywatelskiej w wyborach 
na prezydenta Jeleniej Góry otrzymał Marek Obrębalski, 
człowiek związany z Rafałem Dutkiewiczem. Zawiła myśli 
wystartować z własnego komitetu, co jednocześnie ozna-
czałoby narażenie się na wyrzucenie z PO za niesubordy-
nację. Bąbel na bąblu.
Po co więc rozsądni, dorośli ludzie lezą w te pokrzywy? 
Odpowiedź jest prosta: po władzę. Czasem nie ma innej 
drogi. Choć przypadek takich polityków jak Tadeusz Krza-
kowski, od 13 lat rządzący w Legnicy, czy Robert Raczyń-
ski, który trzy razy z rzędu w pierwszej turze wygrywał 
w Lubinie, pokazuje, że jeśli ma się wystarczająco dużo 
charyzmy, można ten cel osiągnąć bez podpierania się 
partyjnymi strukturami.
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Radość bez auta
Legnica świętowała w poniedziałek Europejski Dzień Bez Samochodu. 

Dzieci uczyły się jak bezpiecznie i kulturalnie po-
dróżować miejską komunikacją.

Na rynku czekały atrakcje. Największą, dosłow-
nie, był szczudlarz.

Sesja zdjęciowa w autobusie. Dzień bez samo-
chodu to jedyna okazja na taką fotkę. 

To był jedyny dzień w roku, 
kiedy można było bez biletu 
jeździć autobusami miejskiej 
komunikacji po Legnicy, o ile 
nie zapomniało się zabrać pra-
wo jazdy kategorii B oraz do-
wodu rejestracyjnego. MPK 
wykorzystało okazję do pro-
mocji swoich usług, zwłaszcza 
wśród najmłodszego pokolenia. 
W pobliżu Rynku zaparkowały 
dwa niebieskie solarisy. Osoby 
dojeżdżające na co dzień do 
pracy prywatnymi autami mia-
ły okazję zajrzeć do środka i 
przekonać się, jak wygodny jest 
nowy tabor MPK. Dla dzieci 

zorganizowano lekcje bezpiecz-
nego i kulturalnego korzysta-
nia z publicznej komunikacji. 
Chłopcy oblegali radiowóz i 
motocykl policjantów. Podczas 
festynu odbył się pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy i jazdy 
na wirtualnym rowerze. Przy-
gotowano też konkursy z na-
grodami. W powietrzu fruwały 
gigantyczne bańki mydlane, a 
działanie sygnalizacji świetlnej 
można było przećwiczyć na 
przemyślnie przebranym panu 
szczudlarzu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Boiska dla Miedzi
MKS Miedź Legnica zwrócił się 
do miasta o przedłużenie na 15 lat 
dzierżawy kompleksu boisk przy ul. 
Sportowców. Chce je wykorzystywać 
głównie jako bazę szkoleniową dla 
młodych piłkarzy.   - Poza tym mamy 
wspólne plany inwestycyjne dotyczą-
ce tego obiektu – mówi prezydent 
Tadeusz Krzakowski. Chodzi m.in. 
o oświetlenie, zmianę murawy, budo-
wę zaplecza socjalnego. Klub dotąd 
okazał się dobrym gospodarzem, 
więc może liczyć na przychylność 
prezydenta w kwestii przedłużenia 
dzierżawy. Ale konieczna jest jeszcze 
zgoda rady miejskiej. Na poniedzia-
łek zaplanowano sesję, podczas której 
zostanie podjęta stosowna uchwała. 
Docenili legniczan
Podczas zakończonego w sobotę 
Festiwalu Filmowego w Gdyni po-
chodzący z Legnicy aktor Tomasz 
Kot odebrał nagrodę za najlepszą 
rolę męską. W filmie „Bogowie” za-
grał profesora Zbigniewa Religę. 
Elena Babenko, która wystąpiła  w 
znakomicie przyjętym moskiew-
sko-legnickim thrillerze Waldemara 
Krzystka „Fotograf ”, została nagro-
dzona za drugoplanową rolę kobiecą. 
Choć werdykt  głównego jury tego 
nie potwierdził, według Jury Mło-
dych  Krzystek zrobił najlepszy film  
festiwalu.

PEKA 
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Budżet obywatelski, zwany również partycy-
pacyjnym to specjalnie wydzielona kwota z bu-
dżetu naszego miasta o  przeznaczeniu której 
zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Legnicy. 
Po raz pierwszy Budżet Partycypacyjny został 
wprowadzony w  Legnicy w  2014 roku. Dzięki 
Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy Le-
gnicy po raz kolejny mogą uczestniczyć w pro-
jektowaniu lokalnych wydatków. Ponieważ Le-
gnicki Budżet Obywatelski dotyczy inwestycji 
z najbliższego otoczenia mieszkańców, miasto 
podzielono na 10 obszarów o  zbliżonym po-
tencjale. Mieszkańcy każdego z nich mogą gło-
sować na najbardziej wartościowe i potrzebne, 
ich zdaniem, projekty. Mogą to zrobić zarówno 
w formie elektronicznej, jak i tradycyjnie - przy 
urnach. Głosowanie odbywać się będzie od 1 
do 8 października br. Wykaz punktów do gło-
sowania, jego zasady i sposoby oraz szczegóło-
we informacje na temat LBO można znaleźć na 
stronie internetowej ww.lbo.legnica.eu.

Drodzy mieszkańcy!

Obecnie realizowane są lokalne inwestycje 
LBO, które wybrali Państwo w ubiegłorocznym 
głosowaniu, uznając je za najbardziej potrzeb-
ne. Powstały nowe place zabaw, tereny rekreacji 
i wypoczynku, uliczne oświetlenie, nowe chod-
niki czy parking. Stare podwórka, np. na Za-
kaczawiu otrzymują estetyczny, funkcjonalny 
kształt. Miejsca te tętnią już życiem. 

Trwa jednocześnie drugie rozdanie naszego 
LBO. Do zagospodarowania mamy 2 miliony, 
czyli po 200 tysięcy na każdy obszar miasta. 
Do etapu wybierania zakwalifikowało się 49 
projektów. To spośród nich wybiorą Państwo 
najlepsze pomysły do wykonania w 2015 roku. 
Teraz czas na promowanie projektów przez ich 
autorów. 

Warto osobiście zdecydować, czego chcemy 
w swej najbliższej okolicy. LBO nam to umożliwia.

Teraz czas na Państwa decyzje. Zapraszam 
do głosowania.

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy
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Prezydent wśród inwestorów
Prezydent Tadeusz Krzakowski uczestniczył 19 września br. w spotkaniu z inwestorami Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Brali w nim udział także 
przedstawiciele ministerstwa 
gospodarki, wicewojewoda 
Ewa Mańkowska oraz przed-
stawiciele samorządów, na 
których terenie działają pod-
strefy LSSE. 

W debacie zorganizowanej 
przez zarząd LSSE omówio-
no wyniki ankiet dla przed-

siębiorców prowadzących 
działalność w strefie. Dobrze 
oceniona została infrastruktu-
ra techniczna w podstrefach i 
dostępność wykwalifikowanej 
kadry, wśród nowych propo-
zycji działań nacisk kładziono 
na szkolenia specjalistyczne i 
rozwój kooperacji branżowej, 
obiecująco wyglądają również 

plany inwestycyjne firm.
Przedsiębiorcy zwracali 

uwagę m.in. na potrzebę na-
wiązania ściślejszego współ-
działania z samorządami, jeśli 
chodzi o kształcenie zawodo-
we, dostosowane do potrzeb 
rynku oraz na inne wspólne 
działania. W kolejnych punk-
tach spotkania przedstawiano 

nową, rozbudowaną ofertę 
dla inwestorów, omówiono 
też zmiany przepisów doty-
czących funkcjonowania stref 
ekonomicznych, dotyczących 
np. zezwoleń czy udzielania 
pomocy publicznej.

Źródło: Urząd Miejski w 
Legnicy

Legniccy seniorzy mają stałe 
spotkania dwa razy w tygodniu. 
W poniedziałki, o godz. 16.00, 
w Akademii Rycerskiej, w po-
koju nr 40 (parter) odbywają się 
spotkania przy kawie i herbacie, 
podczas których seniorzy roz-
mawiają, goszczą różnych eks-
pertów, np. lekarza czy prawnika, 
słuchają ciekawych prelekcji itp.

To spotkania poświęcone 

zdrowemu stylowi życia, oso-
bistemu rozwojowi, życiowym 
poradom.

Natomiast w środy seniorzy 
bawią się na całego! W legnic-
kim Parnasiku, o godz.16.00, 
odbywają się cotygodniowe za-
bawy taneczne dla Centrum Se-
niora. Tańce trwają do wieczora.

- Lada dzień ruszą także 
zajęcia taneczne dla seniorów. 

Będziemy się uczyć tańca pod 
okiem pani Elżbiety Tor, kie-
rującej Zespołem Pieśni i Tań-
ca "Legnica" - mówi Elżbieta 
Chucholska, szefowa Centrum 
Seniora.

Terminy spotkań tanecz-
nych powinny być znane lada 
dzień, zainteresowanych nauką 
tańca zapraszamy więc w ponie-
działek do Akademii Rycerskiej, 
na cykliczne spotkanie seniorów 
o godz. 16.00. Tam poznacie 
daty tanecznych ćwiczeń.

A to wcale nie koniec atrak-
cji. Legniccy seniorzy spotykają 
się także w wybrane niedziele w 
legnickiej Palmiarni, gdzie słu-
chają muzyki, poezji, opowieści 
o ciekawych ludziach. Najbliższe 
spotkanie w Palmiarni odbędzie 
się 28 września, o godz. 16.00. 
Przebiegnie pod hasłem "Mi-
mozami jesień się zaczyna".

- Przy "Czterech porach 
roku" Vivaldiego seniorzy będą 
recytować wiersze o jesieni.

Odbędzie się też ciekawy 
konkurs - niespodzianka - za-
powiada Elżbieta Chucholska. 
Trwają też przygotowania do 
przypadającego na 14 paździer-
nika Dnia Seniora. Tegoroczne 
obchody w Legnicy odbędą się 
pod hasłem "Ciśnienie na ży-

cie - serduszko puka w rytmie 
cha-cha". Będzie można m.in. 
bezpłatnie zbadać ciśnienie oraz 
- uwaga - określić wiek swojego 
serca. Zajmą się tym specjaliści 
działający w ramach ogólnopol-
skiej akcji "Ciśnienie na życie". 
Będą czekać na seniorów w spe-
cjalnym, medycznym autobusie, 
który stanie w legnickim Rynku, 
na wysokości Galerii Sztuki.

Następnie - już w Akademii 
Rycerskiej – odbędą się spotka-
nia z wykładowcami i instruk-
torami, którzy nauczą seniorów 
jak radzić sobie w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia, a nawet 
życia, m.in. przy bólu w  klatce 
piersiowej, zakrztuszeniu lub 
zachłyśnięciu, krwotokach. Na 
seniorów czekają też tego dnia 
inne ciekawostki, m.in. wspólne 
wykonanie cha-chy.

Legniccy seniorzy uczestni-
czą także w ciągu roku w wielu 
innych, ciekawych wydarze-
niach. Także naprawdę warto 
wyjść z domu i dołączyć do 
Centrum Seniora!

Tym bardziej, że to nic nie 
kosztuje. Jedynie za wstęp na 
środowe zabawy taneczne po-
bierana jest opłata w wysokości 
5 PLN od osoby.

źródło ego LCK

Legniccy seniorzy nie siedzą w domu
Druga młodość może być ciekawa i pełna radości! Czasem wystarczy tylko trochę chęci, aby ruszyć 
się z domu. Przypominamy, że przy Legnickim Centrum Kultury działa Centrum Seniora, w ramach 
którego na "młodych inaczej" czeka wiele atrakcji. A przede wszystkim czekają inni seniorzy, a nie 
od dziś przecież wiadomo, że w grupie raźniej jest korzystać z życia.
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Nowa Przychodnia S.A. ul. Okrzei 14A, Legnica

> Dzieci
Konsultacje u specjalistów:
•	pediatry/neonatologa (w tym USG)
•	 laryngologa
•	neurologa dziecięcego
•	onkologa ¹
•	mgr rehabilitacji – badanie wad postaw

oraz:
•	spirometria
•	audiometria

>Rodzice
•	konsultacje endokrynologiczne
•	badanie poziomu cukru

>Dzieci i Rodzice
Konsultacje:
•	urologiczne
•	diabetologiczne
•	dietetyczne
•	okulistyczne ²

oraz:
•	określenie BMI
•	pakiety badań laboratoryjnych

w
w

w
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ZAPRASZA
na bezpłatne: 

•	 konsultacje medyczne u lekarzy rzadkich specjalności,
•	 badania laboratoryjne,
•	 inne badania diagnostyczne.

W dniu 4 października 2014r. w godzinach od 10.00 do 16.00,  
z okazji I rocznicy urodzin Przychodni Lekarskiej MCZ S.A. w Legnicy  

przy ul. Okrzei 14 A, zapraszamy Dzieci i Rodziców na Białą Sobotę. 
Pacjenci, którzy są zapisani lub zdecydują się zapisać w naszej Przychodni do lekarza Podstawowej Opieki  

Zdrowotnej będą mogli bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznej diagnostyki medycznej.

Do dyspozycji wszystkich Gości: bezpłatny parking, atrakcje dla Dzieci, czynna Apteka  i Kawiarnia.

Zadbajmy razem o „Szlachetne zdrowie ...”

Sponsorem konsultacji jest Fundacja Polska Miedź.

 ¹ Konsultacje prowadzone przez wrocławskich specjalistów, przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 0 – 19 lat, bazujące na badaniu fizykalnym – lekarz sprawdza czy na ciele 
Pacjenta nie występują zmiany barwnikowe, zgrubienia które budziłyby „niepokój onkologiczny”. W trakcie wizyty oceniane są także węzły chłonne, jama brzuszna oraz gardło. 

² Bezpłatne konsultacje w zakresie laserowej korekcji wady wzroku dla dorosłych oraz w zakresie diagnostyki zeza dla dzieci, prowadzone przez specjalistów z  sieci Europejskich 
Klinik Okulistycznych LEXUM Oddział we Wrocławiu.

FOT.: Marzena Machniak



R
EK

LA
M

A



7WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl25 września 2014

Gładka skóra na jesień 
Najnowocześniejsze na świecie urządzenie do laserowej depilacji pracuje w Legnicy.

Czas płynie nieubłaganie 
i nawet nie wiadomo kiedy 
powitaliśmy jesień. To znak, 
że możemy trochę zwolnić. 
Robi się leniwie. Najbardziej 
smakuje nam gorąca herbatka 
z sokiem malinowym na wy-
godnej kanapie pod ciepłym 
kocem.

Jednak nie wolno pozwo-
lić sobie na totalne lenistwo. 
Wręcz przeciwnie. Powin-
niśmy się zmobilizować do 
aktywności, by nie stracić po-
kładów letniej energii. Jesien-
ną porą doskonale relaksuje 
sauna, basen czy energetyczny 
fitness. Niestety, znów powra-
ca problem owłosienia oraz 
myśl, jak sobie z nim pora-
dzić. 

Jeśli zależy nam, by za-
bieg usuwania owłosienia 
był szybki, skuteczny, trwały, 
bezpieczny i komfortowy, po-
winniśmy zdecydować się na 
epilację laserem diodowym 

Vectus™ . Tradycyjne metody 
radzenia sobie z tym proble-
mem, takie jak golenie, wosk, 
zastosowanie depilatora czy 
elektrolizy, mają sporo wad. 
Nie dość że nie powstrzymu-
ją włosów przed odrastaniem, 
to jeszcze nie są obojętne dla 
zdrowia. Mogą powodować 
wrastanie włosów, wywoły-
wać alergie, być przyczyną 
przebarwień lub nieestetycz-
nych blizn.  

Zabiegi laserem diodo-
wym Vectus™ nie wiąże się 
z żadnym ryzykiem, a ich 
bezpieczeństwo i skuteczność 
potwierdza certyfikat wydany 
przez Amerykański Urząd 
ds. Żywności i Leków FDA. 
Najnowocześniejsze na świe-
cie urządzenie wykorzystuje 
szereg innowacyjnych roz-
wiązań, by depilacja laserowa 
była jeszcze szybsza i jeszcze 
bardziej komfortowa.  

Zobacz prównanie 
Paloma Vectus
vs inne urządzenie

facebook.com/epilaser.legnica
www.vectus.com.pl

R
EKLAM

A



8 WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 25 września 2014

R
EK

LA
M

A

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

Oni są za Rabczenką
72 osoby – od młodziutkiej reżyser musicali Joanny Brylowskiej po starych wyjadaczy w rodzaju ministra Grzegorza Schetyny – utworzyły Komitet Popar-
cia Jarosława Rabczenki, kandydata na prezydenta Legnicy.

- Weszli do niego reprezen-
tanci różnych środowisk, opcji 
politycznych, lokalne autorytety 
środowiskowe. Wszystkich łą-
czy potrzeba zmiany w Legnicy 
na lepsze: w stylu zarządzania 
miastem, jego wizerunku i wi-
zji rozwoju – wyjaśnia Jacek 
Głomb, dyrektor Teatru Mo-
drzejewskiej, prezes Fundacji 
Naprawiacze Świata i od nie-
dawna pełnomocnik komitetu 
wyborczego Porozumienie dla 
Legnicy, który wspiera Jarosła-
wa Rabczenkę w walce o prezy-
denturę.

Komitet Poparcia Jarosła-
wa Rabczenka zawiązał się 22 
września podczas spotkania w 
kawiarni Ratuszowa. Do boju 
o inną Legnicę zagrzewali swo-
imi wypowiedziami Krzysztof 

Chopcian (przedsiębiorca, były 
szef SLD w Legnicy), Joan-
na Brylowska (liderka grupy 
„Młodzież Tworzy Musical), 
Jan Szynalski (prezes LSM, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Legnicy), Przemysław Corso 
(animator kultury, pisarz), Be-
nedykt Ksiądzyna (dyrygent, 
prezes Legnickiego Forum Sa-
morządowego), Paweł Palcat 
(aktor) i Robert Kropiwnicki 
(poseł na Sejm RP).

- Członkowie Komitetu 
mają być ambasadorami potrze-
by zmiany w Legnicy: nowej 
energii, którą uosabia nasz kan-
dydat na prezydenta, Jarosław 
Rabczenko – dodaje Głomb. 
Wylicza ludzi, którzy weszli w 
skład tej organizacji; To m.in. 
Franciszek Łoś (były prezes 
MPK, wiceprezes Legnickie-
go Forum Samorządowego), 
działacze społeczni: Radosła-
wa Janowska – Lascar, Marta 
Chmielewska (Stowarzyszenie 

„Babiniec”), Katarzyna Kaź-
mierczak (Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Twórczych), Krystyna 
Zajko-Minkiewicz, Ola Le-
siak (Stowarzyszenie Przyja-
ciół Teatru Modrzejewskiej), 
Agnieszka Kłopotowska, Piotr 
Szymański, Martyna Janicka, 
Jerzy Janicki (ZHP), Antoni-
ka Trawnik, Anna Tarnawska 
(Towarzystwo Miłośników Le-
gnicy), Krzysztof Kobylak (Sto-
warzyszenie „Ziemia Legnicka), 
Adam Wiewiórka (Zjednocze-
nie Łemków), Anna Żurakow-
ska, Jakub Należny (Stowarzy-
szenie Młodzieży Spynacz), 
Mirosław Jankowski (Legnickie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Oby-
watelskich), Jarosław Lewków 
(dyrygent chóru Axion). Są 
wśród nich lekarze Przemysław 
Grześkowiak, Tomasz Rojek, 
Jerzy Paluch i Andrzej Hap, 
aktorzy Katarzyna Dworak i 
Paweł Wolak, radni PO Paweł 
Frost i Leszek Rozbaczyło. Są 

Kazimierz Burtny i Ryszard 
Maciak z PSL-u oraz Mariola 
Hotiuk, Robert Urbański, Kry-
styna Barcik, Ignacy Bochenek, 

Tomasz Klein, Jerzy Bednarz, 
Leszek Sanocki, Maciej Juni-
szewski, Katarzyna Wojtkow-
ska, Piotr Rojek, Jacek Głomb i 

Grzegorz Schetyna.
FOT. MATERIAŁY KWW 
POROZUMIENIE DLA 

LEGNICY

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Jarosław Rabczenko i Jacek Głomb podczas inauguracyjnego spotkania 
komitetu. 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,45 zł 50 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Na czas remontu 
ulicy Moniuszki 

prosimy o korzystanie 
również z wjazdu 

od ulicy 
Wrocławskiej 

Na czas remontu 
ulicy Moniuszki 

prosimy o korzystanie 
również z wjazdu 

od ulicy 
Wrocławskiej 

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

Utrata danych - katastrofa 
czy ostrzeżenie?
W dzisiejszych czasach komputer jest magazynem informacji. Nie tylko liczy 
dla nas, zastępuje nas, pomaga w pracy i służy rozrywce. Gromadzi także 
nasze bezcenne dane. Są to zdjęcia, filmy, muzyka, dokumenty prywatne i 
służbowe. Co w sytuacji, gdy nagle stwierdzamy brak jakiegoś pliku? Jeżeli 
był mało istotny, to ignorujemy tę sytuację. Kiedy okazuje się jednak, że stra-
ciliśmy coś ważnego, w naszej głowie pojawiają się różne myśli. Czy mam 
kopię? Ja sam skasowałem, czy „samo zniknęło”? A może „pada” mi sprzęt?

Z tymi oraz wieloma inny-
mi pytaniami dobrze jest zwró-
cić się do specjalisty. Serwis
-Informatyczny.eu, podobnie 
jak lekarz, do którego idziemy 
gdy coś nam dolega, pomoże 
w znalezieniu przyczyny utra-
ty danych i zabezpieczeniu się 
przed ich ponowną utratą. Fa-
chowcy z tej firmy radzą, żeby 
przede wszystkim zachować 
spokój i po stwierdzeniu braku 
jakiegoś dokumentu, jak naj-
szybciej zakończyć pracę i wy-
łączyć komputer. W większości 
przypadków, jeżeli tak postąpi-
my, jest jeszcze możliwe odzy-
skanie danych, a także ustale-

nie przyczyny ich „zniknięcia”. 
Serwis-Informatyczny.eu tłu-
maczy, że chwilowa utrata in-
formacji poza przestraszeniem 
nas ma też pozytywne skutki. 
Po pierwsze - wzmaga naszą 
czujność i uwagę. Jeżeli sami 
usunęliśmy pliki, to po tym 
zdarzeniu szybko tego nie po-
wtórzymy. Po drugie – zmusza 
nas w pewien sposób do kon-
taktu ze specjalistą. Pozwoli 
nam to ustalić czy przyczyną 
utraty informacji jest sprzęt, 
oprogramowanie, czy niewła-
ściwa obsługa. Po trzecie – za-
wsze lepiej przez moment nie 
mieć swojego dokumentu, niż 

mieć go, jednak zawierającego 
zmienione lub zaszyfrowane 
dane. Powodem tego może być 
intensywnie rozpowszechnia-
jący się ostatnio wirus. Niestety 
po jego działaniu (modyfikacja 
lub kodowanie plików), nawet 
światowej klasy specjaliści od 
zabezpieczeń rozkładają bez-
radnie ręce – oryginalnych da-
nych nie można już odzyskać. 
Jedyną radą na przyszłość jest 
odpowiednia profilaktyka.

Serwis-Informatyczny.eu 
twierdzi, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć, dlatego zaprasza 
do korzystania z usług, które 
świadczy.
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Przeprowadzone ankiety 
wskazują że najczęściej posiada-
my jedną parę okularów, albo po 
jednej do chodzenia i czytania. 
Nowe okulary najczęściej ku-
pujemy wtedy gdy „stare” są już 
bardzo zużyte, lub nasza wada 
wzroku  wymaga zmiany mocy 
soczewek. Bardzo często do-
magamy się wymiany nowych 
mocy do „starych jakże ulubio-
nych oprawek”.  Posiadacze oku-

larów progresywnych w których 
widzenie na każdą odległość 
pozornie nie wymaga drugich 
okularów, używający soczewek 
fotochromowych, poddali się 
pewnym stereotypom uważając 
że posiadają uniwersalne narzę-
dzie wzroku i jedna para im wy-
starczy. Nie będę się skupiał na 
sytuacji utraty lub uszkodzenia 
posiadanej jedynej pary okula-
rów co w przypadku dużej wady 

wzroku powoduje sporo zamie-
szania w naszym życiu, a skupię 
się na aspektach mody i perso-
nalizacji okularów. Wybierając 
jedną parę okularów nasi klienci 
starają się dobrać tak oprawkę 
aby była na wskroś uniwersal-
na i pasowała do wszystkiego. 
Niestety nie zawsze tak się da, 
a nawet w niektórych sytuacjach 
tak nie wypada. Idąc tym tro-
pem wspólnie z wymienioną 

już firmą Essilor proponujemy 
naszym klientom przy zaku-
pie jednej pary soczewek jedno 
ogniskowych lub progresywnych 
drugą parę o tych samych mo-
cach i parametrach gratis. Nasi 
klienci mogą wtedy wybierając 
drugą oprawkę dopasować ją do 
osobistych potrzeb lub zaintere-
sowań. Dlatego też coraz czę-
ściej sprzedają się jakże modne 
kolorowe oprawki pasujące do 

użytku codziennego, bardziej 
stonowane kolory na uroczyste 
okazje, linie sportowe do upra-
wiania turystyki i sportu. Moda 
okularowa stała się bardzo waż-
nym wyzwaniem dla producen-
tów opraw, nasze salony posia-
dające nowości renomowanych 
firm i bardzo duży asortyment 
oraz wykwalifikowany personel 
sprawią że każdy  znajdzie tu 
coś dla siebie. Najmodniejsze 

w tym sezonie są oprawki ko-
lorowe, w jasnych pastelowych 
odcieniach lub ciemne z kolo-
rowymi wstawkami, wykonane 
najczęściej z różnego typu nowej 
generacji plastików lub łączone 
z metalami. Nowe technologie 
pozwalają na projektowanie 
niepowtarzalnych wzorów, a 
lekkość zastosowanych materia-
łów pozwala na coraz większe 
kształty i różne formy okularów. 
Ma to szczególne uzasadnienie 
w przypadku ochrony naszych 
oczu przed szkodliwym promie-
niowaniem UV i to nie tylko w 
okularach przeciwsłonecznych, 
ale także w zastosowanych 
białych soczewkach marki Es-
silor. Wybierając się po nowe 
okulary warto posiadać receptę 
z refundacją NFZ, ponieważ 
nowe limity pozwalają odliczyć 
kwoty: 35-50-75 a nawet 100 
zł w zależności od posiadanej 
wady wzroku. Można skorzy-
stać także z bezpłatnego badania 
wzroku przy zakupie okularów 
w naszych salonach, jak również 
dobrać soczewki kontaktowe.

Jesteśmy partnerem akcji: 
"ZOBACZ TO Z JZO!"

Zapraszamy do naszych sa-
lonów OPTYK-FOTOGRAF 
NOWAKOWSCY w  LE-
GNICY: ul. Gwiezdna 27 tel. 
768547728, ul. Fabryczna 3 CH 
real,- tel. 767222309, ul. Oświę-
cimska 8 tel. 768512659, oraz 
w LUBINIE ul. Wrocławska 7 
CH LUBIŃSKIE BŁONIA  tel. 
767490220.

ZAPISZ SIĘ NA BEZ-
PŁATNE BADANIE, SKO-
RZYSTAJ Z PROMOCJI I 
RABATÓW. ZAPRASZAMY

Jerzy Nowakowski
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OKULARY 
DODAJĄ SZYKU
Większość ludzi zwraca uwagę na swój ubiór, stara się dobie-
rać kolorystycznie różne części garderoby, wyraźnie akcento-
wać dodatki takie jak torebki, szaliki czapki, obuwie. Zupełnie 
inną garderobę nosimy latem, jesienią zimą, inną na uroczyste 
okazje czy do pracy. Uprawianie turystyki i sportu wyznacza 
zupełnie inne reguły i wystarczy popatrzeć na rowerzystów, 
chodzących z kijkami czy biegających. A co z okularami.??? 
Wiodący producent soczewek okularowych firma ESSILOR wy-
myśliła takie hasło reklamowe: 
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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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Koniec procesu WOŚP 
z Matką Kurką

Na ławę oskarżonych 
zawiodła Piotra W. seria pu-
blikacji, które podpisywał 
jako Matka Kurka. Zarzu-
cał w nich Owsiakowi m.in. 
oszustwa, sprzeniewierzenie 
dziesiątków milionów zło-
tych ze zbiórek, marnotraw-
stwo publicznych środków i 
wykorzystywanie nieletnich. 
Gdy artykuły Piotra W. za-
częły zdobywać aplauz pra-
wicowych publicystów, Jerzy 
Owsiak z WOŚP postanowili 
bronić się, wytaczając Matce 
Kurce proces karny o zniesła-
wienie i znieważenie. 

Ostatnia rozprawa zaczęła 
się od trzęsienia ziemi. Fun-
dacja WOŚP i jej spółka Złoty 
Melon odmówiły wykonania 
polecenia sądu, dotyczącego 
dostarczenia rozrachunków 
w formie, jakiej domagał się 
bloger. Wcześniej dostarczały 
na potrzeby procesu tomy do-
kumentów, które jednak wciąż 
były kwestionowane przez 
Piotra W. jako nierzetelne lub 
niepełne. Więc oskarżyciel 
zmienił taktykę. Reprezentu-
jący Owsiaka i WOŚP mece-
nas Jacek Zagajewski przypo-
mniał, że to na oskarżonym o 
pomówienia ciąży obowiązek 
udowodnienia prawdziwości 
swych tez, a nie odwrotnie.

Matka Kurka wnioskował, 
by w tej sytuacji sąd zarządził 
przeszukanie w siedzibach 

Fundacji WOŚP oraz Złote-
go Melona i doprowadził do 
przymusowego wydania, jak 
to określił, dowodów w spra-
wie.

- To jest pewnik, że doszło 
do złamania prawa - grzmiał 
Piotr W. z ławy oskarżonych, 
oburzony, że druga strona nie 
zamierza dostarczyć do Zło-
toryi już żadnych dodatko-
wych papierów . W ferworze 
emocji instruował prowadzą-
cego rozprawę sędziego Mi-
chała Misiaka, by nie puścił 
tego płazem:

- W przypadku niedo-
pełnienia obowiązków proce-
sowych sąd jest zobligowany 
do podjęcia działań prawnych 
- pouczał Matka Kurka. - Są 
przepisy, które sankcjonują 
zaniechanie takich działań 
przez sąd. Nie sugeruję, że sąd 
do jakiegokolwiek zaniedba-
nia dopuści, ale nie wolno mu 
nie podjąć działań karnych.

Okazało się, że wolno. 
Sędzia Michał Misiak wnio-
ski blogera o ukaranie oskar-
życieli i wydobycie dowodów 
siłą - odrzucił.

- Sąd nadal stoi na sta-
nowisku, że te dokumenty 
były potrzebne - uzasadniał 
sędzia Misiak. - Ale jedyną 
konsekwencją procesową ta-
kiego zachowania może być 
uwzględnienie go przy wy-
dawaniu wyroku. To ryzyko 
strony. Ja nie widzę potrzeby 
stosowania przymusu ani re-
presji.

Nie tego spodziewał się 

Matka Kurka. Jakby w jednej 
chwili zeszło z niego powie-
trze. W miejsce zadziorności, 
w głosie blogera pojawił się na 
chwilę nowy ton: rezygnacja i 
zwątpienie. Mecenas Jacek 
Zagajewski natychmiast zadał 
Piotrowi W. dodatkowy cios, 
składając wniosek o zasą-
dzenie od oskarżonego kosz-
tów zastępstwa procesowego 
(7.380 zł) powiększonych o 
koszty dojazdu spod Warsza-
wy do Złotoryi (5.264 zł). Jak 
przyznał bloger, już pierwsza 
z tych sum przekracza jego 
roczne dochody.

Finansowe reperkusje 
procesu byłyby może łatwiej-
sze do przełknięcia, gdyby 
przynajmniej przy okazji pro-
cesu Piotrowi W. udało się 
zdobyć dowody na kompro-
mitujące przepływy pieniężne 
pomiędzy Fundacją WOŚP, 
Złotym Melonem a spółką 
Lidii Niedźwieckiej-Owsiak 
Mrówka Cała. Jak sam przy-
znał, ta misja okazała się nie-
wykonalna.

- Dla mnie ten proces w 
tym momencie stracił sens. 
Jestem gotów zakończyć go 
nawet dzisiaj - zadeklarował 
zrezygnowany bloger, gdy sąd 
zasugerował godzinną prze-
rwę na przygotowanie mów 
końcowych.

Szersza relacja z rozprawy 
przed Sądem Rejonowym w 

Złotoryi jest dostępna w inter-
necie na portalu 24legnica.pl.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

9 tysięcy złotych grzywny zażądał w sądzie dla blogera spod Chojnowa me-
cenas Jerzego Owsiaka i Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Po doliczeniu kosztów procesu (ok. 12,6 tys. zł) to może być cios dla oskar-
żonego. Piotr W. prosił o uniewinnienie. Sędzia Michał Misiak zamknął 
przewód sądowy, wysłuchał mów końcowych i odroczył do poniedziałku 
ogłoszenie wyroku. Kopalnia zamierza się-

gnąć po bazalt znajdujący 
się obecnie poza jej zasię-
giem, w granicach strefy 
ochronnej rezerwatu. Pro-
jekt przewiduje wybranie 
kamienia z obu stron serca 
rezerwatu, tak by po zakoń-
czeniu eksploatacji pozo-
stał z jednej strony charak-
terystyczny garb Wilczej 
Góry, z drugiej - bezcenna 
róża bazaltowa, czyli układ 
słupów bazaltu obrazują-
cy historię poszczególnych 
wylewów lawy. Zdaniem 
prof. Piotra Migonia – dy-
rektora Instytutu Geografii 
i Rozwoju Regionalnego 
Uniwersytetu Wrocław-
skiego i jednego z najwy-

bitniejszych autorytetów w 
dziedzinie geomorfologii 
- to ryzykowne posunięcie, 
bo trudno przewidzieć, jak 
rozłożą się siły działające 
w górotworze. Choć z ob-
liczeń inwestora wynika, 
że róża będzie bezpieczna, 
nie da się wykluczyć, że po 
nadebraniu boków jeden z 
najcenniejszych w całych 
Sudetach obiektów zostanie 
bezpowrotnie zniszczony.

Mimo ryzyka Colas – 
właściciel kopalni bazaltu 
na Wilczej Górze – jest bar-
dzo blisko urzeczywistnie-
nia swych planów. Uzyskał 
pozytywną opinię Regio-
nalnej Rady Ochrony Przy-
rody we Wrocławiu. W Re-

gionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 
firma uzgodniła warunki 
realizacji inwestycji. Gmina 
Złotoryja, na terenie której 
leży Wilcza Góra, wydała 
decyzję środowiskową.

- To znaczy, że z tą de-
cyzją Colas może się starać 
o przedłużenie koncesji 
na wydobycie na Wilczej 
Górze. Z tego co wiem, 
firma już zwróciła się do 
ministerstwa środowiska z 
odpowiednim wnioskiem 
- mówi Maria Leśna, wójt 
gminy Złotoryja.

Piotr Kanikowski
RYC. COLAS/ PIOTR 

KANIKOWSKI

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Rada Ochrony 
Przyrody we Wrocławiu oraz władze gminy Złotoryja zaakceptowały plany 
powiększenia kamieniołomu na Wilczej Górze. Z kompletem pozytywnych 
opinii firma Colas wystąpiła do ministra środowiska o przedłużenie kon-
cesji, co ostatecznie umożliwi jej wejście w dotychczasową strefę ochron-
ną rezerwatu.

Colas bliżej róży
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Ścieżki rozumu wiodą 
przez Legnicę
Fascynująco zapowiada się tegoroczna edycja Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki. W ciągu dwóch dni (25,26 września) odbędzie się kilkadziesiąt wy-
kładów, warsztatów, pokazów. W środę na inaugurację zagrała Orkiestra 
Politechniki Dolnośląskiej a dr inż. Aleksandra Bielawska-Pohl z PWr wy-
głosiła wykład o antynoblach - odkryciach, które bawią i intrygują.

Jak oszukać apetyt? Co 
tak naprawdę jemy? Jakie 
są szansę na stworzenie 
sztucznego mózgu? Szcze-
pić się czy nie? Czy z bla-
chodachówki można zrobić 
rozrusznik serca a ze szkła 
opony samochodowe? Dla-
czego marchewka jest po-
marańczowa? Czy można 
być obywatelem państwa, 
którego nie ma? Jak ugryźć 
GMO? Co w trawie sie-
dzi? Czy komety zwiastują 
nieszczęścia? Czy istnieją 
czarne dziury? Jakim języ-
kiem mówi do nas archi-
tektura? Czy antybiotyki 

powstrzymają wirusy?
To tylko niektóre z py-

tań, na jakie zamierzają 
odpowiedzieć naukowcy 
z dolnośląskich uczelni 
podczas XVII Dolnoślą-
skiego Festiwalu Nauki w 
Legnicy. Organizowane 
w ramach imprezy wykła-
dy, warsztaty i pokazy są 
adresowane zarówno do 
uczniów, jak i osób doro-
słych. Wstęp wolny, choć 
w niektórych przypadkach 
obowiązują wcześniejsze 
zapisy.

Zarówno inauguracja, 
jak i większość zajęć od-
będzie się w Ośrodku Za-
miejscowym Politechniki 
Wrocławskiej przy ul. Ba-
torego 9 w Legnicy. Pole-

camy np. spotkanie z mgr 
inż Kamilą Olech, która 
rozpracuje chemiczne tri-
ki perfekcyjnej pani domu 
(26 września, godz. 9-10, 
sala 107). Dr inż. Agniesz-
ka Świst spojrzy okiem 
chemika na biżuterię (26 
września, godz. 12-13, sala 
107). W  czwartek przed 
południem na dziedzińcu 
będą się odbywać pokazy 
chemiczne.

Naukowców gościć 
będą również Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodo-
wa im Witelona, I, II i V 
Liceum Ogólnokształcące, 
Zespół Szkół Budowla-
nych, Wyższa Szkoła Me-
dyczna, Zespół Szkół Sa-
mochodowych. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Uczą języka 
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; 
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3,5 mld euro 
na edukację
Blisko 3 mld 440 mln euro przeznaczonych będzie w nowej perspektywie 
finansowej UE na lata 2014-2020 na wsparcie polskiej edukacji, w tym 
na szkolnictwo wyższe - poinformowała wiceminister edukacji Ewa Dudek. 
Dodała, że trwają negocjacje dotyczące podziału tej kwoty.

- "Chcemy by 85 proc. 
środków na edukację było 
przeznaczonych na regio-
nalne programy operacyj-
ne, a 15 proc. wydane w 
ramach priorytetu central-
nego, czyli Programu Ope-
racyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój" - zaznaczyła 
Dudek przedstawiając na 
posiedzeniu sejmowej Ko-
misji Edukacji i Młodzieży 
informację na temat środ-
ków unijnych na edukację 
w nowej perspektywie fi-
nansowej. Obecnie trwa-
ją negocjacje z Komisją 
Europejską dotyczące po-
szczególnych programów 
operacyjnych. 

Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego 

Ostatnie spotkanie 
negocjacyjne dotyczące 
Programu Operacyjnego 
Wiedza, Edukacja, Roz-
wój odbyło się w ubiegłym 
tygodniu. Zgodnie z przy-
jętymi na tym spotkaniu 
ustaleniami w niedługim 
czasie powinno nastąpić 
ostateczne uzgodnienie 
programu. Równolegle 
trwają negocjacje dot. 16 
regionalnych planów ope-
racyjnych. Trwać będą do 
końca listopada.

- "Planowane jest przy-
jęcie wszystkich progra-
mów do końca 2014 roku" 
- powiedziała Dudek. 

Jak poinformowała, 
MEN chce przeznaczyć 
środki m.in. na wsparcie 
szkolnictwa zawodowe-
go, w tym na stworzenie 
współpracy pracodawców 
ze szkołami i placówka-
mi edukacyjnymi różnego 
typu i szczebla w procesie 
kształcenia, egzaminowa-
nia i doradztwa zawodo-
wego. Planowane są także 
działania związane z funk-
cjonowaniem Zintegrowa-
nego Rejestru Kwalifikacji, 
m.in. włączenie do zinte-

growanego systemu kwa-
lifikacji nadawanych poza 
systemami oświaty oraz 
szkolnictwa wyższego. 

E-podręczniki i mate-
riały 

Środki z Programu 
Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój resort 
edukacji chce również 
przeznaczyć na e-podręcz-
niki i rozwijanie e-mate-
riałów dydaktycznych oraz 
na wsparcie tworzenia sieci 
szkół ćwiczeń. MEN chce 
by w każdym wojewódz-
twie były dwie takie szkoły, 
w których studenci-przy-
szli nauczyciele mogli od-
bywać praktyki przed roz-
poczęciem pracy. 

W ramach regionalnych 
programów operacyjnych 
mają być zaś realizowane 
projekty służące wsparciu 
edukacji przedszkolnej, 
w tym tworzenie nowych 
miejsc edukacji przed-
szkolnej i rozszerzanie 
oferty placówek o dodat-
kowe zajęcia edukacyjne. 
Zaplanowano, że środki z 
tych programów mają być 
przeznaczone również na 
wsparcie w szkołach nauki 
matematyki, informaty-
ki i nauk przyrodniczych 
poprzez wyposażenie pra-
cowni przedmiotowych w 
nowoczesny sprzęt do na-
uczania tych przedmiotów. 

Cyfrowa szkoła 

Środki z regionalnych 
programów operacyjnych 
mają też służyć rozwija-
niu kompetencji uczniów 
i nauczycieli wszystkich 
przedmiotów w zakresie 
stosowania technologii in-
formacyjno-komunikacyj-
nych; kontynuowane mają 
być działania realizowane 
w ramach pilotażu pro-
gramu "Cyfrowa szkoła". 
Również z regionalnych 

programów operacyjnych 
mają być przeznaczone 
środki na wsparcie szkol-
nictwa zawodowego. 

Planowane jest m.in. 
poszerzenie oferty praktyk 
i staży dla nauczycieli w 
przedsiębiorstwach i uru-
chomienie dla nich studiów 
podyplomowych. Mają też 
być tworzone ukierun-
kowane branżowo centra 
kształcenia zawodowego i 
ustawicznego. W szkołach 
i placówkach kształcenia 
zawodowego, poprzez wy-
posażenie i doposażenie 
ich w nowoczesny sprzęt 
i materiały dydaktyczne, 
mają być tworzone warunki 
nauki zbliżone do rzeczy-
wistego środowiska pracy.

źródło: edukacja.pl
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NAUKA JĘZYKA JEST  NICZYM 
MALOWANIE OBRAZU

To jeden ze stereotypów, 
który z wielką przyjemnością 
obalamy, bo przecież sam 
talent do nauki języków nie 
wystarczy. O sukcesie w na-
uce języków decyduje odpo-
wiedni poziom inteligencji, 
dobra pamięć, umiejętność 
kojarzenia, bystrość umysłu, 
szybkość myślenia – ogólnie 
mówiąc – zdolności poznaw-
cze człowieka oraz motywa-
cja do nauki. Jak zauważył 
Anthony Robbins,  jeśli masz 
wystarczająco mocne „dla-
czego?”, zawsze znajdziesz 
odpowiedź na pytanie „jak?”. 

Każdy – jeśli chce - może 
nauczyć się języka obcego. 

Oczywiście dobrze 
jest wiedzieć jakiego typu 
uczniem jestem, które bodźce 
odbieram najlepiej - wzroko-
we, słuchowe czy ruchowe. 
Nowoczesne kursy językowe 
prowadzone są tak, że  prze-
mawiają do wielu zmysłów 
-  w ATUT school uczysz się 
języków w sposób multisen-
soryczny, angażując wzrok, 
słuch, dotyk, ruch, co sprzyja 
szybkiemu zapamiętywa-
niu. Na zajęciach  w ATUT 

school korzystasz z Interne-
tu, tablic interaktywnych i 
podręczników z e-book’ami 
a mądrzy i przyjaźni nauczy-
ciele pomagają i motywują 
gwarantując zdecydowanie 
lepszą efektywność nauki niż 
w innych szkołach.  ATUT 
to szkoła przyszłości – jedy-
ne tak nowoczesne centrum 
edukacji językowej w  Le-
gnicy.  Ucząc się w tej szko-
le możemy być spokojni, że 
szybko opanujemy wybrany 
język a poświęcony na naukę 
czas będzie naprawdę dobrą 
inwestycją.       

Nie ma, niestety, cudow-
nej metody pozwalającej na 
opanowanie języka obcego w 
ultra szybkim tempie, przez 
sen czy za pomocą magicznej 
pigułki. Nauka języka to zło-
żony proces psychologiczny, 
proces poznawczy, dlatego 
powinien być przyjemny. Je-
śli czerpiemy radość z tego 
co robimy – efekty pojawiają 
się bardzo szybko. Tak jest w 
każdej dziedzinie, również w 
przypadku nauki języków.

To stres najczęściej blo-
kuje nas przed mówieniem w 

języku obcym. Boimy się że 
się wygłupimy, a im ważniej-
sza osoba tym większa presja 
i stres, napięcie – co powie-
dzą inni? Ważny prezes czy 
profesor jest tym bardziej na-
rażony na tego typu sytuacje. 
Nie mniej mocno przeżywają 
stres także uczniowie w swo-
ich grupach rówieśniczych, 
zwłaszcza jeśli mają kiepskie 
doświadczenia podczas nauki 
szkolnej.

Na zajęciach językowych 
niezwykle ważna jest przyja-
zna atmosfera, gwarantująca 
poczucie bezpieczeństwa. 
Proces nauki jest długi, dla-
tego powinien być przyjem-
ny, przebiegający bez lęków i 
napięć. A jaka jest najlepsza 
strategia nauki języków? 
Zrób tak, żeby to było twoją 
pasją. Ucz się dla  relaksu, dla 
odpoczynku czy ze zwykłej 
ochoty. Rób to regularnie i 
pamiętaj, że każda chwila 
poświecona na naukę języ-
ków jest cenna, bo jest jak 
kolejne pociągnięcie pędzla, 
dzięki któremu w efekcie po-
wstaje piękny obraz.

Łucja Stawiska-Jankowska, pedagog i  manager, dyrektor  ATUT school zauważa, że dość czę-
sto trafiają do szkół językowych osoby, które uważają, że nie nauczą się angielskiego czy włoskiego, 
bo nie mają talentu do języków. 

Zanim położy się farby, trzeba zagruntować płótno i zrobić szkic. Zanim 
zaczniesz się uczyć języka, poznaj siebie i dopasuj metody nauki do swoich 
preferencji.
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Program dla pracowników Amazon w Polsce
Pracownicy mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, przy zapewnionym przez Amazon pokryciu 95% kosztów czesnego

Wrocław, 24 września 
2014 – Amazon ogłosił dziś 
uruchomienie innowacyjne-
go programu edukacyjnego 
„Postaw na swój Rozwój”. 
Został on stworzony by po-
szerzać kompetencje pracow-
ników Amazon w Polsce oraz 
wspierać ich dalszy rozwój 
zawodowy. Firma pokryje 
95% kosztów czesnego i opłat 
związanych z uzyskaniem dy-
plomu zawodowego 

lub uprawnień ze szkoły 
zawodowej, policealnej czy 
zasadniczej szkoły zawodowej. 
Także pracownicy zatrudnieni 
w nowych centrach logistycz-
nych Amazon we Wrocławiu 

i w Poznaniu będą mogli 
skorzystać z tej oferty.

Program „Postaw na swój 
Rozwój” zapewnia środki fi-
nansowe na rozwój umiejęt-
ności zawodowych w branżach 
obecnie najbardziej poszuki-
wanych na rynku pracy. Przy-
kładowe dziedziny objęte ini-
cjatywą to: księgowość, służba 
zdrowia, bezpieczeństwo i 
higiena pracy, transport i lo-
gistyka, IT, sprzedaż, usługi i 

administracja biurowa, kur-
sy języka angielskiego oraz 
obsługa komputera dla po-
czątkujących i zaawansowa-
nych. Amazon pokryje koszty 
związane z edukacją do kwoty 
6500 zł netto rocznie w ciągu 
4 lat. Program zapewnia także 
możliwość uczestniczenia w 
kursach internetowych, pro-
wadzonych przez akredyto-
wane placówki edukacyjne, 
zatem pracownicy mogą uczyć 
się nawet bez wychodzenia z 
domu.

„Zależy nam na wspie-
raniu naszych pracowników 
przy planowaniu przyszłej 
ścieżki rozwoju. Wielu z nich 
zapewne będzie chciało rozwi-
jać się w Amazon. Dla innych, 
praca w naszej firmie może być 
pierwszym krokiem umożli-
wiającym w przyszłości szansę 
zatrudnienia w innej branży. 
Chcemy ułatwić pracownikom 
wybór związany z rozwojem 
zawodowym i pomóc im w 
realizacji ich planów”, powie-
dział Kerry Person, Dyrektor 
Operacyjny Amazon w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej.

„Program Postaw na swój 
Rozwój to doskonała wiado-
mość dla polskich pracowni-
ków Amazon. Firma oferuje 
nie tylko miejsca pracy, ale 
także świetne możliwości roz-
woju zawodowego”, powie-
dział Ryszard Pacholik, Wójt 
Gminy Kobierzyce.

„Uruchomienie programu 
Postaw na swój Rozwój oferu-
je prawdziwą szansę – pracow-
nicy Amazon z naszej gminy i 
regionu będą mieli możliwość 
rozwijania swego potencjału w 
obszarach ich zainteresowań”, 
powiedział Tadeusz Czajka, 
Wójt Gminy Tarnowo Pod-
górne.

Amazon oferuje swoim 
pracownikom bogaty pakiet 
socjalny, w tym prywatną opie-
kę medyczną, ubezpieczenie 
na życie, ciepły posiłek każ-
dego dnia dostępny w stołów-
ce jedynie za złotówkę oraz 
bezpłatny transport. Ostatnio 
Amazon potwierdził kolejną 
korzyść dla swoich pracowni-
ków – 26 dni płatnego urlopu, 
niezależnie od stażu pracy.

Proces rekrutacji do no-

wych centrów Amazon w Pol-
sce wciąż trwa. W celu złoże-

nia swojej aplikacji kandydaci 
na stanowiska pracowników  
 

magazynowych  mogą skorzy-
stać ze strony www.PracawFC.
AmazonJobs.com.
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Czy nie stosując chemii 
da się umyć cały samochód 
w butelce wody tak, by nie 
tylko usunąć z niego wszel-
ki brud, ale również bakte-
rie, wirusy czy grzyby? Ja-
sne. Na własne oczy można 
się o tym przekonać pod-
jeżdżając do nowo otwartej 
pierwszej w Legnicy ekolo-
gicznej parowej automyjni 
Golden Veiltail przy ul Jana 
Kilińskiego. 

Normalnie przy myciu 
samochodów tradycyjnym 
Kärcherem zużywa się oko-
ło120-160 litrów wody. W 
legnickiej automyjni Gol-
den Veiltail w zależności od 
wielkości auta na cały wóz 
wystarcza od 1,5 do 3 litrów. 
To ogromna ulga dla środo-
wiska naturalnego. 

Sekret tkwi w urządze-
niu, które owe marne półto-
ra litra zamieni w tzw. su-
chą parę - parę o znikomej 
wilgotności ok. 5 procent. 
Gdy  podobna do pistole-
tu dysza myjki z ogromną 
siłą wyrzuca ją ze zbiornika, 
ma temperaturę 145-180 
stopni Celsjusza i bez pro-
blemu rozpuszcza każdy 
rodzaj zanieczyszczeń, jaki 
po jeździe może pojawić się 
na karoserii lub we wnętrzu 

samochodu. Praktycznie 
bez użycia chemii jest w 
stanie poradzić sobie nawet 
z trudną do usunięcia smo-
łą. W kilka sekund spłukuje 
ptasie odchody, stary wosk 
lub tłusty zaciek po oleju. 
Potem wystarczy przetrzeć 
maskę ściereczką z mikrofi-
bry, nawoskować i auto lśni, 
jakby dopiero co zjechało 
z linii produkcyjnej. Przy 
okazji gorąca para dezyn-
fekuje samochód, co może 
mieć znaczenie zwłaszcza 
dla osób, którym dokuczają 
alergie. Po wizycie w Gol-
den Veilltail zmora znik-
nie: pleśń, grzyby, wirusy 
czy bakterie nie są w stanie 
przetrwać kąpieli w takim 
ukropie. 

Bezwzględna dla brudu 
para jest przy tym zupeł-
nie bezpieczna dla lakierów 
samochodowych. Krótko-
trwałe działanie wysokich 
temperatur znoszą one zde-
cydowanie lepiej od ude-
rzeń mających  twardość 
kamienia strumieni wody 
z Kärchera w zwyczajnych 
myjniach. 

Sucha para jest ekolo-
giczna, bo pozwala myjni 
niemal zupełnie zrezygno-
wać z chemii. Po szampony 

i tym podobne produkty w 
Golden Veitail sięgają w 
zasadzie tylko na życzenie 
klienta.  Nową technologię 
można stosować zarówno 
do mycia karoserii, szyb czy 
felg, jak i do czyszczenia 
wnętrza samochodu: tapier-
ki, wykładziny, bagażnika. 
Myjka parowa umożliwia 
nawet oczyszczenie silnika 
z brudu. 

Kompletne czyszczenie 
auta trwa przy Kilińskiego 
od godziny do półtorej go-
dziny. Klient w tym czasie 
może odpocząć. Do swojej 
dyspozycji ma przytulny po-
koik z wielkim telewizorem, 
podłączonym do internetu 
laptopem i kawą z ekspresu 

- wszystko w cenie usługi. 
Gdyby potrzebował szybko 
załatwić coś na mieście, za 
darmo dostanie na czas my-
cia zapasowy samochód. 

Ceny w Golden Veil-
tail w miesiącu wrześniu i 
październiku są w PRO-
MOCJI – 30 % TANIEJ. 
Dla przykładu mycie pod-
stawowe kosztuje od 15 zł 
(mały samochód) do 30 
zł (terenówka lub VAN) . 
Mycie VIP (z dodatkowym 
nałożeniem miękkiego wo-
sku, pielęgnacją plastików 
zewnętrznych i czernieniem 
opon to wydatek 20-35 zł. 
Można zamówić sprzątanie 
VIP (15-30 zł) lub skorzy-
stać z tańszych pakietów . 

Myją tak, że mucha nie siada
PROMOCJA wrzesień – listopad WSZYSTKIE USŁUGI 30 % TANIEJ !!!

Ludzie, którzy ruszyli po władzę
Zaprawieni w bojach gospodarze Legnicy, Lubina, Złotoryi i Jawora są uważani za faworytów zbliżających się wyborów. Czy słusznie? Kto im może zagrozić? 

Legnica:
Prawo i Sprawiedliwość 

delegowało Witolda Lecha 
Idczaka do walki o stanowisko 
prezydenta Legnicy. Ekssenator 
już raz, w 2006 roku, mierzył się 
z Tadeuszem Krzakowskim w 
wyborach i zdobył 5903 (ok. 18 
proc.) głosów. Na dwa miesiące 
przed głosowaniem wydaje się, 
że i tym razem nie ma wiel-
kich szans, podobnie jak jeszcze 
mniej znany kandydat Kon-
gresu Nowej Prawicy, 27-letni 
Jacek Bondarewicz – szef le-
gnickiego koła partii i właściciel 
pubu w Zielonej Górze. Zwią-
zany z Europą+ radny miejski 
Sławomir Skowroński, który od 
roku zgłaszał zarówno gotowość 
startu w wyborach, jak i swoje 
pomysły na Legnicę, ostatnio 
unika jednoznacznej deklaracji, 
czy nie przeszedł mu apetyt na 
prezydenturę.

Rozmach, z jakim prowadzi 
swą kampanię wyborczą prezes 
Arlegu Jarosław Rabczenko 
– kandydat Platformy Oby-
watelskiej i Porozumienia dla 
Legnicy – spycha całą trójkę na 
dalszy plan. Chcą czy nie, będą 

tylko tłem dla pojedynku dwóch 
głównych fighterów. Jeśli druga 
tura w Legnicy w ogóle jest 
możliwa, rozegra się pomiędzy 
Rabczenką a urzędującym pre-
zydentem.

Dla Tadeusza Krzakow-
skiego, startującego z własnego 
komitetu ale popieranego przez 
SLD, będą to czwarte wybo-
ry. Zaczynał w 2002 roku, gdy 
stosunkiem głosów 59 do 41 
proc. zwyciężył w dogrywce z 
Ryszardem Jaśkowskim, kan-
dydatem Forum Legnickiego. 
Następne wybory wygrywał w 
cuglach, nokautując rywali już w 
pierwszej rundzie (57 proc. gło-
sów w 2006 r, 67 proc. głosów 
w 2010 r).

Lubin:
Platforma Obywatelska ma 

wyłonić w Lubinie kandydata 
na prezydenta. Trwają rozmo-
wy koalicyjne na ten temat. 
Wygląda na to, że do walki z 
Robertem Raczyńskim, które-
go sam wicemarszałek Dolnego 
Ślaska Jerzy Michalak określa 
jako „zawodnika wagi ciężkiej”, 
nikt się nie pali. W poprzednich 
wyborach Raczyński wygrywał 

już w pierwszej turze, dosłownie 
miażdżąc przeciwników (za-
bierał 65-72 proc. głosów). To 
ma być jego czwarta kadencja. 
Po władzę idzie razem z pre-
zydentem Bolesławca Piotrem 
Romanem jako współzałożyciel 
komitetu Bezpartyjni Samorzą-
dowcy.

Jak dotąd tylko Prawo i 
Sprawiedliwość podjęło ręka-
wicę, wystawiając do listopa-
dowych wyborów Krzysztofa 
Kubowa, przewodniczącego po-
wiatowych struktur partii. Nie 
wiadomo, czy na start zdecyduje 
się radny Krzysztof Olszowiak, 
najaktywniejszy krytyk posu-
nięć prezydenta.

 Złotoryja:
Burmistrz Ireneusz Żuraw-

ski rządzi Złotoryją od 2002 
roku, odkąd w drugiej turze wy-
grał z Adamem Zdaniukiem, o 
włos – 16 głosów. Ani Zdaniuk, 
ani Krzysztof Maciejak, który w 
poprzednich wyborach też był 
bliski zwycięstwa, tym razem 
nie zdecydowali się na start.

Ale rywali Żurawskiemu 
– wzbudzającemu w mieście 
sporo niechęci  - nie zbraknie. 

Z lewej flanki zaatakują go nie-
dawny wicestarosta złotoryjski 
Rafał Miara i zatwierdzony jako 
oficjalny kandydat SLD radny 
powiatowy Paweł Okręglicki 
– przedsiębiorca, były redaktor 
naczelny samorządowej Gazety 
Złotoryjskiej. Do walki o fotel 
burmistrza włączy się również 
Robert Pawłowski (KWW 
2014 Plus).  Z zawodu biznes-
men, z zamiłowania dziennikarz 
i fotograf, redaktor naczelny 
miesięcznika Echo Złotoryi 
– unikatowego pisma wyda-
wanego przez krąg pasjonatów 
związanych z Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Złotoryj-
skiej - stanął na czele własnego 
niezależnego komitetu. Start w 
wyborach planował też Grze-
gorz Galiński, właściciel firmy 
zajmującej się montażem okien, 
ale ze względu na swój konflikt 
z ratuszem i, prawdopodobnie, 
brak pieniędzy, kilka dni temu 
oficjalnie wycofał się z rywali-
zacji.

Sejmikowa radna Jadwiga 
Szeląg, która już wcześniej ota-
czała Ireneusza Żurawskiego 
swoją protekcją, i tym razem 

zagwarantowała burmistrzowi 
poparcie Platformy Obywa-
telskiej. Nie wiadomo, czy to 
wystarczy, bo determinacja po 
drugiej stronie jest ogromna. 
Zdaniem Miary i Pawłowskie-
go Złotoryja potrzebuje zmiany. 
Po cichu wszyscy liczą, że nieza-
leżnie który z nich przeszedłby 
do drugiej tury, w ostatecznym 
starciu z Żurawskim otrzyma 
wsparcie pozostałych. Historia 
poprzednich wyborów pokazuje 
jednak, że taki scenariusz wcale 
nie jest oczywisty.

Jawor:
Urzędujący burmistrz Ja-

wora Artur Urbański zawalczy 
o reelekcję, choć nie wiadomo 
jeszcze, z jakiego komitetu. Do-
tąd reprezentował Porozumie-
nie Prawicy, ale ostatnio próbują 
go przeciągnąć na swoją stronę 
Bezpartyjni Samorządowcy 
(Raczyński, Dutkiewicz, Ro-
man i in.). W 2006 roku wygrał 
już w pierwszej turze, zdoby-
wając 52 proc. głosów. W 2010 
roku było trudniej. Do dogrywki 
zakwalifikował się razem z Ma-
riuszem Barańskim z Platformy 
Obywatelskiej, ale ostatecznie 

uzyskał poparcie ponad 67 proc. 
wyborców i znowu zwyciężył.

W tym roku konkuren-
tów do ratusza będzie miał bez 
liku. Chyba że powiodą się za-
biegi Elżbiety Witek próbują-
cej przekonać liczną opozycję 
Urbańskiego do wystawienia 
jednego wspólnego kandydata 
na burmistrza Jawora. W tej roli 
pani poseł widziałaby Arkadiu-
sza Baranowskiego, prawnika 
z... Legnicy. Na razie dał się jej 
przekonać lider Wspólnoty Sa-
morządowej Jawor Krzysztof 
Sasiela, który zrezygnował z 
ubieganie się o fotel burmistrza 
na rzecz Baranowskiego.

Start w wyborach deklaru-
ją jednak także przedsiębiorca, 
dziennikarz serwisu Jaworska-
szuflada.pl Grzegorz Kocwin, 
radny Mirosław Koluszko 
(KWW Wspólna Przyszłość) 
oraz oficjalny reprezentant Plat-
formy Obywatelskiej popierany 
też przez SLD Emilian Bera, 
radny miejski, szef partii w po-
wiecie.

Piotr Kanikowski
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Zakład wybudowało i 
wyposażyło w bardzo kosz-
towny sprzęt Dolnośląskie 
Centrum Onkologii we 
Wrocławiu. Ale ze względów 
prawnych, nie mogło podpi-
sać z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia kontraktu 
na finansowanie działalno-
ści zamiejscowej placówki. 
Rozporządzenie ministra 
zdrowia nie daje możliwo-
ści prowadzenia radioterapii 
ambulatoryjnie, wymagając, 
by podmiot, który prowadzi 
naświetlenia miał jednocze-
śnie w tym samym miejscu 
szpitalny oddział onkolo-
giczny.

Z prawnego klinczu 
DCO zostało uratowane 
przez sąsiadujący z bun-
krem Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Legnicy. 
To on wystąpił do Narodo-
wego Funduszu Zdrowia o 
kontrakt na prowadzenie 
radioterapii. Dolnośląskie 

Centrum Onkologii użyczy 
szpitalowi swojego obiektu. 
Dzięki temu możliwe będzie 
uruchomienie radioterapii 
jeszcze w tym roku. Wszy-
scy - DCO, szpital i NFZ 
- liczą, że stanie się to 1 paź-
dziernika.

- Złożyliśmy ofertę. W 
czwartek mieliśmy wizytę 
przedstawicieli NFZ. Mię-
dzy 15 a 19 września fun-
dusz zapowiada ogłoszenie 
wyników konkursu - mówi 
Tomasz Kozieł, rzecznik 
prasowy legnickiego szpitala.

- Planujemy rozwią-
zać konkurs na świadcze-
nia onkologiczne do końca 
września, by szpitale mogły 
ruszyć z tą opieką w paź-
dzierniku - potwierdza Joan-
na Mierzwińska z wrocław-
skiego oddziału NFZ.

Legnicki kontrakt ma 
obowiązywać tylko do koń-
ca bieżącego roku. Dla-
czego? Bopo nowym roku 

mają zmienić się przepisy i 
Dolnośląskie Centrum On-
kologii będzie już mogło sa-
modzielnie prowadzić swoją 
placówkę. Uruchomienie 
zakładu radioterapii 1 paź-
dziernika nie oznacza, że 
od razu ruszą naświetlenia. 
Przygotowanie pacjenta do 
zabiegu radioterapii zajmuje 
1,5 miesiąca, więc naświetle-
nia będzie można rozpocząć 
dopiero w połowie listopada. 
Chyba że na zabieg w Le-
gnicy zostanie skierowany 
jakiś przygotowany wcze-
sniej pacjent z poradni DCO 
we Wrocławiu.

- Pacjenci do leczenia w 
Legnicy będa kwalifikowani 
przez poradnię legnickiego 
szpitala lub wrocławską po-
radnię DCO - wyjaśnia Ma-
ciej Kozioł, rzecznik praso-
wy Dolnośląskiego Centrum 
Onkologii.

Piotr Kanikowski

Po długim oczekiwaniu, z początkiem października ruszy tzw. bunkier, czy-
li zakład radioterapii w Legnicy. Najpóźniej w połowie listopada pierwsi 
pacjenci będą mogli zostać poddani naświetleniom. Szacuje się, że z le-
gnickiej radioterapii będzie korzystać rocznie około tysiąc osób chorych na 
nowotwory.   

Wreszcie będzie radioterapia 

- Zbierzemy się 16 paź-
dziernika. Tydzień wcześniej 
będą znane wyniki kontroli. 
Bez zapoznania się z nimi, nie 
jesteśmy w stanie podjąć od-
powiedzialnych decyzji - wyja-
śnia przewodniczący Damian 
Stawikowski.

 
Spełniły się przewidywa-

nia wicemarszałka Dolnego 
Śląska Jerzego Michalaka, 
który tydzień temu sugerował, 
że żadnych zmian personal-
nych w Arlegu nie należy się 
spodziewać.

Rada nadzorcza wznowiła 
w czwartek obrady tylko po 
to, by wydłużyć trwającą od 2 

tygodni przerwę o kolejne 4 
tygodnie. W tym czasie mają 
zostać wyjaśnione wszelkie 
wątpliwości dotyczące pie-
niędzmi, którymi Arleg obra-
cał.

Zarząd Arlegu porozumiał 
się ze wskazaną przez radę 
spółką PKF Consult co do 
ceny przeprowadzenia przez 
nią audytu działalności agencji 
za ostatnie cztery lata. Umowę 
podpisano. Kontrola trwa.

Audyt ma wyjaśnić, ile 
prawdy jest w medialnych 
doniesieniach o dotacjach tra-
fiających za pośrednictwem 
Arlegu do znajomych posła 
Roberta Kropiwnickiego i pra-
cownicy agencji.

Nie tylko PKF Consult 
będzie przeglądać papiery le-
gnickiej spółki. Jak informuje 

Gazeta Wyborcza, Centralne 
Biuro Antykorupcyjne oraz 
Prokuratura Okręgowa we 
Wrocławiu wszczęły śledztwo 
dotyczące Arlegu i innej mar-
szałkowskiej spółki Stawy Mi-
lickie. Agenci we wtorek za-
bezpieczyli dokumenty w obu 
firmach. W środę CBA weszło 
również do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Śledztwo jest 
w początkowej fazie. Według 
Wyborczej, zostało wszczęte 
po donosie złożonym przez 
byłego pracownika Stawów 
Milickich i dotyczy projektu, 
przy którym współpracowały 
obie marszałkowskie spółki. 
Ani CBA, ani prokuratura nie 
udzielają informacji na temat 
swego postępowania.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg, która miała zdecy-
dować o ewentualnym odwołaniu zarządu spółki, postanowiła poczekać z 
głosowaniem jeszcze 4 tygodnie. 

Dali sobie na 
wstrzymanie
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Gmina Lubin za wzór
Gmina Lubin ponownie uhonorowana prestiżowym tytułem „Euro-Gmina” 
za działania w zakresie edukacji i oświaty!

Już drugi raz w ciągu ostat-
nich jedenastu miesięcy Gmina 
Lubin została uhonorowana 
prestiżowym tytułem „Euro
-Gmina”, poprzednio na Zam-
ku Królewskim w Warszawie 
w obecności Wicepre-
miera Piechocińskiego 
za działania w zakresie 
pozyskiwania i wyko-
rzystywania środków 
unijnych, obecnie zaś 
jako Lider Edukacji. 19 
listopada 2014 r. Wójt 
Gminy Lubin Irena 
Rogowska z rąk Wi-
cewojewody Dolnoślą-
skiej Ewy Mańkowskiej 
oraz Sekretarza Woje-
wództwa Dolnośląskie-
go Lilli Jaroń odebrała 
statuetkę i certyfikat 
„Euro-Gmina”.

Gala plebiscytu 
„Euro-Gmina, Euro-Powiat, 
Euro-Partner” odbyła się w sali 
koncertowej Polskiego Radia we 
Wrocławiu. Kapituła konkursu, 
w skład której weszli m.in. wi-
cemarszałek dolnośląski   Jerzy 
Tutaj, doradca wojewody oraz 
przedstawiciele mediów oceniła, 

że Gmina Lubin spełnia wy-
magania najlepszych gmin Unii 
Europejskiej tym razem jako 
niekwestionowany Lider Edu-
kacji w regionie. Nagrodzone 
zostały te jednostki samorządu 

terytorialnego, które uznane zo-
stały za wzorowe pod względem 
zarządzania w określonych ka-
tegoriach. Kolejny już certyfikat 
europejski nr 0166/2014 oprócz 
niewątpliwego prestiżu daje 
Gminie Lubin prawo używania 
tytułu „Euro-Gmina” przez naj-

bliższe trzy lata.
Irena Rogowska, Wójt 

Gminy Lubin: - Jestem ogrom-
nie usatysfakcjonowana, że 
nasz wspólny wieloletni wysi-
łek został dostrzeżony i doce-

niony przez kapitułę 
konkursu. Szczególnie 
cieszy, że Gmina Lubin 
została uhonorowana 
po raz wtóry i to w tak 
ważnej dziedzinie jaką 
jest edukacja. To miesz-
kańcy Gminy Lubin są 
beneficjentami naszej 
pracy. Wspólnie zbie-
ramy owoce naszego 
wysiłku - budujemy i 
otwieramy przedszkola, 
nowe szkoły, nowocze-
sne obiekty sportowe i 
świetlice wiejskie. Od 
lat inwestujemy w coś 
co nie da się przeliczyć 

na żadne pieniądze: wiedzę, 
umiejętności i kompetencje 
młodego pokolenia. Cieszy, że 
niezależne i obiektywne instytu-
cje potrafią docenić i nagrodzić 
nie tylko duże metropolie ale i 
gminę wiejską taka jak nasza. 

Źródło: Gmina Lubin

Piekło od serca
Konrad B., 29-letni mieszkaniec Lubina, nie umiał pogodzić się z odej-
ściem partnerki. Po rozstaniu osaczył ją i dręczył na różne sposoby: groził 
śmiercią, wykradał korespondencję, szkalował w internecie, wybijał szyby 
w oknach. Doigrał się. Prokuratura właśnie oskarżyła go o stalking. Męż-
czyźnie grozi od 3 do 5 lat więzienia. 

Poznali się w kwietniu 2013 
r. i przez kilka miesięcy byli parą. 
Pół roku temu kobieta postano-
wiła zakończyć związek. Aż do 
lipca 2014 roku Konrad B. ob-
sesyjnie mścił się na niej za tą 
decyzję. 

Wysyłał jej mnóstwo wul-
garnych esemesów. Wydzwaniał 
uporczywie. Telefonami nękał 
również córkę kobiety. Groził, 
że obie zabije. Czasem dla po-
twierdzenia swych gróźb chwy-
tał nóż i wymachiwał nim przed 
twarzą byłej partnerki. Śledził ją. 
Zabierał należące do niej przed-
mioty i dokumenty, by wymu-
szać kolejne spotkania. Założył 
kobiecie fikcyjny profil na por-
talu społecznościowym. Za jego 
pośrednictwem publikował w 
internecie szkalujące ją komen-
tarze. Uszkodził drzwi do jej 
mieszkania. Podpalił domofon. 
Jajkami i kamieniami obrzu-
cał okna. 13 maja wykradł ze 

skrzynki pocztowej adresowane 
do niej listy, otworzył kopertę i 
bez uprawnienia zapoznał się z 
cudzą korespondencją. 

Osaczył swą ofiarę. Zamie-
nił jej życie w piekło. 

- Groźby oskarżonego 
wzbudziły u pokrzywdzonej 
uzasadnioną obawę ich spełnie-
nia, a zachowanie - uzasadnione 
okolicznościami poczucie za-
grożenia – wyjaśnia prokurator 
Liliana Łukasiewicz, rzecznicz-
ka prasowa Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy. - Po jednym 
ze zdarzeń Konrad B. został w 
dniu 25 lipca br. zatrzymany, a 
następnie na wniosek prokura-
tora tymczasowo aresztowany. 

Okazało się, że ekspartner-
ka nie była jedyną ofiara Konra-
da B. Od marca do maja 2014 
r. lubinianin znęcał się psychicz-
nie i fizycznie nad swoją matką. 
Pod wpływem alkoholu i środ-
ków odurzających, wyzywał ją, 

popychał, szarpał za włosy, dusił, 
wykręcał ręce oraz wielokrotnie 
groził zabójstwem. 12 czerw-
ca bez powodu kopnął w nogę 
swoją siostrę, powodując stłu-
czenie stopy i stawu skokowego.

- Oskarżonemu postawiono 
zarzut stalkingu, czyli uporczy-
wego nękania stwarzającego u 
pokrzywdzonej i jej najbliższych 
uzasadnione okolicznościami 
poczucie zagrożenia i istotne 
naruszenie jej prywatności, za-
rzut kierowania gróźb karalnych, 
zarzut kradzieży informacji po-
przez otwarcie zamkniętego 
nieprzeznaczonego dla niego 
pisma oraz zarzut znęcania się 
nad matką oraz spowodowania 
obrażeń ciała u siostry – dodaje 
prokurator Łukasiewicz.Konrad 
B. przyznał się do nękania byłej 
miłości, choć zaprzeczył, by uży-
wał przy tym noża oraz naruszył 
tajemnicę korespondencji. 

Piotr Kanikowski
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Koncert w 
katedrze
We wtorek 30 września odbędzie się ostatni w 
tym roku koncert Międzynarodowego Festiwalu 
Organowego – Legnickie Wieczory Organowe. 
Zapowiada się wyjątkowo.

Za zabytkowymi katedral-
nymi organami zasiądzie sam 
prof. Andrzej Chorosiński, naj-
wybitniejszy polski organista, 
szef artystyczny Legnickich 
Wieczorów Organowych. Do 
muzyki organowej poezję recy-
tował będzie popularny aktor 
Michał Chorosiński, prywatnie 
syn profesora Chorosińskiego. 
Na fletach prostych zagra Ro-
muald Szałek. Za fortepianem 
zasiądzie Fryderyk Stankiewicz. 

Zaśpiewa Zespół Wokalny 
Wydziału Pedagogiczno - Ar-
tystycznego w Kaliszu Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W programie jest 
Capriccio i Toccatę Mieczy-
sława Surzyńskiego, Allegretto 
g-moll Cezara Francka oraz 
Tryptyk Rzymski Fryderyka 
Stankiewicza. Koncert w Ka-
tedrze rozpocznie się o godz. 
19.15, wstęp jest wolny! 

EGO/ Legnickie Centrum Kultury

Zapłonie paraolimpijski znicz
Od środy trwa XII Legnicka Paraolimpiada TPD. Pierwsi do rywalizacji 
przystąpili pływacy. Meteorologiczne prognozy w ostatniej chwili skłoniły 
organizatorów do przeniesienia głównych atrakcji z czwartku na piątek.

Legnicka Paraolimpiada 
to święto dla uczniów szkół 
specjalnych i warsztatów tera-
pii zajęciowej z całego regionu 
legnickiego. Organizatorzy - 
Zarząd Miejski Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Legnicy 
– traktują sport jako pretekst 
do spotkania się i dobrej za-
bawy, więc konkurencjom to-
warzyszy radosny festyn na 
pożegnanie Lata. W tym roku 
do przygotowań włączyło się 
Stowarzyszenie Kibiców Tyl-
ko Miedź i koordynatorzy 
projektu Kibice Razem.

Tylko pogoda nie pali się 

do współpracy. Ze względu 
na zapowiadane na czwartek 
ciągłe opady deszczu, zarząd 
TPD postanowił przesu-
nąć główną część imprezy z 
czwartku na piątek. Od godz. 
11 przy boisku lekkoatletycz-
nym obok Stadionu Miejskie-
go będzie toczyć się rywalizacja 
w kilkunastu konkurencjach 
sportowych dostosowanych do 
różnych rodzajów niepełno-
sprawności i wieku zawodni-
ków. Zaplanowano m.in. biegi 
przełajowe, rzut dyskiem, rzut 
piłką lekarską, rzut do kosza, 
slalom na wózkach, biegi na 

60 i 100 m., łucznictwo, skok 
w dal oraz kręgle. Do parku 
warto przyjść wcześniej. Ani-
macje dla przedszkolaków 
będą się odbywać już od godz. 
9.30. Organizatorzy zaprasza-
ją dzieci z rodzinami, by przy-
łączyli się do zabawy. Będzie 
można powędkować na sucho, 
zdobywać nagrody w grach 
i zabawach, obejrzeć pokazy 
strażackie, prezentację Akade-
mii Miedzianki, występy arty-
styczne.

Fot.: TPD
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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 26.09.2014
do 02.10.2014

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 obo-
wiązuje 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 fil-
my 3D doliczana jest dopłata 
w wysokości 3 zł. Jest to do-
płata związana z użytkowa-
niem okularów 3D, niezbęd-
nych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. 
Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazo-
wego użytku. Prosimy o ich 
zwrot obsłudze kina po se-
ansie.
Znajdź nas także na Face-
book`u:  www.facebook.
com/

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie poje-
dyńcze wejściówki ufundowane przez Kino 
HELIOS na film pt. „Więzień labiryntu” 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 
SCOOBY-DOO  DUB-
BING
Animacja / Familijny, 
Czas trwania: 70 min., 
Od lat: 4, 
Produkcja: USA
Filmowe Poranki ze Sco-
oby-Doo to  projekt kin 
Helios poświęcony naj-
młodszym Widzom.
Cykl Filmowych Poran-
ków ze Scooby-Doo 
odbywa się w co drugą 
niedzielę miesiąca we 
wszystkich kinach ogól-
nopolskiej sieci kin He-
lios, 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 krótkome-
trażowe. Filmowe Poran-
ki gwarantują Państwu 
oraz Państwa Dzieciom 
moc konkursów, nagród 
oraz wspólną zabawę 
połączoną z … praw-
dziwym dreszczykiem 
emocji!

GODZ. – 10:30*
*SEANS ODBĘDZIE 
SIĘ 28.09.2014
KINO KOBIET:
SPÓDNICE W GÓRĘ - 
napisy
Komediodramat, Czas 
trwania: 107 min., Od 
lat: 15, 
Produkcja: USA
Spódnice w górę! to ko-
media stworzona przez 
kobiety, o kobietach - dla 
kobiet i dla mężczyzn, 
którzy ich pożądają. 
Szalone romanse, burz-
liwe rozstania, huśtaw-
ki nastrojów, przyjaźń, 
seks i plotki. Francuskie 
kobiety są zmienne jak 
pogoda w Paryżu. Je-
denaście kobiet, z któ-
rych każda jest inna i 
każda, czego innego 
doświadczyła i o czym 
innym marzy. Lily chce 
być bardziej sexy, Jo jest 
wiecznie niezaspokojo-
na, Agathe ma wstydli-
wy sekret. Z kolei Fanny 
jest z niewłaściwym fa-
cetem, Sophie nie może 
osiągnąć orgazmu, Ade-
line pragnie szalonych 

romansów i szampana, 
a Sam boi się własnego 
cienia. Tego wszystkiego 
zazdrości im perfekcyjna 
i pedantyczna Rose, któ-
ra osiągnęła już szczyt 
korporacyjnych marzeń, 
ale po drodze zgubiła to, 
co najcenniejsze... ko-
biecość.
GODZ. – 18:30*
*SEANS ODBĘDZIE 
SIĘ 09.10.2014
PREMIERY:
PSZCZÓŁKA MAJA. 
FILM - DUBBING
Animacja / Familijny, 
Czas trwania: 88 min., 
Od lat: B.O 
Maja to mała pszczółka 
o wielkim sercu i urze-
kającej osobowości! 
Urodzona w perfekcyj-
nie zorganizowanym 
społeczeństwie pszczół 
robotnic, Maja marzy 
o prawdziwej wolności 
oraz ekscytującym życiu 
pełnym zabawy i wiel-
kich przygód. Prawda 
jest bowiem taka, że dla 
inteligentnej Mai świat 
jest zbyt interesującym i 
pozytywnie tajemniczym 
miejscem, by zmarno-
wać swe życie na pracę 
w ulu. Nie ma drugiej ta-
kiej pszczoły jak Maja! 
Mająca nonkonformizm 
we krwi, pełna entuzja-
zmu pszczółka o bujnej 
wyobraźni chciałaby 

zasmakować wszystkie-
go, co świat oferuje. Jej 
zachwyt nad pięknem 
otoczenia oraz wrodzo-
ny wdzięk zapewniają 
jej zniewalającą energię, 
która niedługo sprawi, 
że wszyscy przeciwnicy 
staną po jej stronie, a 
pozostałe pszczoły od-
najdą w sobie chęć do 
radosnego życia.
GODZ. – 10:30, 12:30, 
14:30, 16:30, 18:30
BEZ LITOŚCI - napisy
Thriller / Akcja / Krymi-
nał, Czas trwania: 128 
min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA 
Robert McCall (Denzel 
Washington) jest prze-
konany, że udało mu się 
zostawić za sobą prze-
szłość i rozpocząć nowe 
spokojne życie. Kie-
dy jednak spotyka Teri 
(Chloe Grace Moretz), 
młodą dziewczynę, 
pozostającą w rękach 
brutalnych rosyjskich 
gangsterów, nie może 
bezczynnie stać z boku. 
Porzuca narzucony so-
bie styl nieangażujące-
go się w sprawy innych 
odludka i postanawia jej 
pomóc. Popycha go do 
tego wewnętrzne poczu-
cie prawa i uczciwości, 
ale i chęć odkupienia 
swoich win. Przeszłość 
Roberta McCalla nie 
była bowiem bez skazy - 
ma na koncie sporo złe-
go. Nie jest z tego dumny 
i w ten sposób stara się 

zadośćuczynić wyrzą-
dzone krzywdy. Dewizą 
McCalla staje się poma-
ganie innym, zwłaszcza 
bezbronnym. Jeśli ktoś z 
jego bliskich znalazł się 
w tarapatach, nie sprzy-
ja mu los i w dodatku nie 
ma się do kogo zwrócić, 
to właśnie on przyjdzie z 
pomocą.
GODZ. – 14:15, 19:00, 
21:30, 
TYTUŁY TYGODNIA:
WIĘZIEŃ LABIRYNTU - 
NAPISY
Triller / SF / Akcja, Czas 
trwania: 115 min., Od 
lat: 12 , USA
GODZ. – 10:15, 15:00, 
20:00
MIASTO 44
Dramat / Wojenny, Czas 
trwania: 130 min., Od 
lat: 15 , Polska
GODZ. – 10:00*, 
11:30**, 12:00***,12:45*, 
14:45***, 15:15*, 
17:30***, 18:00*, 19:30, 
20:45
*Seans nie odbędzie się 
29.09.2014
**Seans nie odbędzie 
się 27.09.2014
***Seans odbędzie się 
27.09.2014
MARY’S LAND. ZIEMIA 
MARYI - NAPISY
Religijny, Czas trwania: 
115 min., Od lat: 12 , 
Hiszpania
GODZ. – 12:45, 17:30
ZOSTAŃ, JEŚLI KO-
CHASZ - NAPISY
Dramat, Czas trwania: 
106 min., Od lat: 15 , 
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USA
GODZ. – 15:00,  20:30
ZANIM ZASNĘ - NAPI-
SY
Thriller, Czas trwania: 
92 min., Od lat: 15 , 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, Szwecja
GODZ. – 22:15
WAKACJE MIKOŁAJKA 
/ DUBBING 
Komedia/Familijny, Od 
lat: b.o., Produkcja: 
Francja
GODZ. – 10:45*, 13:00, 
17:15
*Seans nie odbędzie się 
28.09.2014
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ul. Szkolna 1-2, 59-220 Legnica  
tel.76/856 00 58
Katarzyna Kotowska
tel. 601 308 021
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Zacznij tydzień od squasha
Pokochasz poniedziałki. Na dobry początek tygodnia w legnickim Klubie Arena Fitness & Squash 
obowiązuje nowa promocja. Po podaniu hasła „Nie lubię poniedziałków”  wynajmiesz kort do gry za 
jedyne 30 zł i dodatkowo dostaniesz rakietki gratis. 

Squash, nieco podobny 
do tenisa, uchodzi za jeden 
z najintensywniejszych spor-
tów na świecie. Błyskawicz-
nie odstresowuje, obniża 
ciśnienie, reguluje pracę or-
ganizmu i pozwala spalić ko-
losalne dawki kalorii. Grając 
w tenisa można przez godzi-
nę pozbyć się 400 kcal. We 
wspomaganiu odchudzania 
tylko odrobinę skuteczniejszy 
od tenisa wydaje się rower. 
Godzina biegania to utrata 
ok. 600 kcal. Ale squash bije 
te wszystkie formy aktywno-
ści na głowę, umożliwiając 
spalenie w ciągu godzinnej 
sesji 1000 kcal. To propozycja 
dla tych, którzy - tęskniąc za 
smukłą, wysportowaną syl-
wetką - chcieliby pozbyć się 
na raz dużych porcji kalorii. 
To także świetna zabawa. 
Idealna forma relaksu,  rozła-
dowania stresu, napięć i mę-
czących emocji.  

Wrocławianie już oszale-
li na punkcie squasha. Teraz 
także w Legnicy wystarczy 
włożyć wygodny sportowy 
strój, wziąć ze sobą obuwie z 
białą podeszwą lub buty ha-
lowe i przyjść do Klubu Are-
na Fitness & Squash na ul. 
Szkolną 1-2, gdzie znajdują 

się sale do tej gry. Na miej-
scu jest także  wypożyczalnia 
sprzętu (jeśli ktoś nie ma wła-
snej rakietki i piłeczek) oraz 
instruktorzy, którzy udzielą 
początkującym pierwszych 
lekcji squasha. 

Klub Arena istniał od 
1999 roku na ul. Piekarskiej. 
Ale od 30 maja rozszerzył 

działalność i przeniósł się do 
zdecydowanie większego lo-
kalu przy ul. Szkolnej. Obec-
nie na 550 metrach kwadra-
towych powierzchni oferuje 
osobom lubiącym ruch i wy-
siłek szeroką gamę zajęć fit-
ness, od klasycznego aero-
bicu przez body ball, BPU, 
step, sztangi, tae-bo i yogę 

po zumbę. Na miejscu jest też 
mata wibracyjna, rollmasaż, 
sauna oraz klubowa kawiar-
nia, w której można sobie 
zrobić sobie odpocząć między 
ćwiczeniami. Właścicielami 
Areny są znane w Legnicy 
propagatorki zdrowego trybu 
życia Katarzyna Kotowska i 
Anita Cebo.

Zimowe bieganie na zamku w Grodźcu
Wielkimi krokami zbliża się druga edycja Zimowego Biegu Wulkanów – młodszego brata najbardziej szalonej imprezy biegowej w Polsce. Do końca 
września można zaoszczędzić na opłacie startowej. 

Po Leszczynie, gdzie 
miłośnicy ekstremalnego 
biegania bawili się w ubie-
głym roku, nadeszła pora na 
Grodziec. 12-kilometrowa 
trasa  zostanie poprowa-
dzona po wulkanicznym 
wzgórzu, na którym stoi 
średniowieczna warownia, 
okolicznych lasach i po-
lnych drogach. Organiza-
torzy zapowiadają start z 
zamku i wyścig po murach 
i krużgankach. Błota, które 
jest specjalnością letniego 
biegu, nie planują, spodzie-
wają się za to niskich tem-
peratur i śniegu. 

Bieg odbędzie się 13 
grudnia. To 33. rocznica 
wprowadzenia stanu wojen-
nego, więc oprawa imprezy 
będzie nawiązywać do wy-
darzeń z 1981 roku. 

Na stronie BiegWulka-
now.pl już od kilku tygodni 
trwają zapisy zawodników. 
Na razie na liście figuruje 
pół setki nazwisk. Im bli-
żej imprezy, tym większa 
opłata startowa, więc warto 
się pospieszyć. 24 Tygodnik 
Legnica-Lubin jest patro-
nem medialnym biegu. 

Rónocześnie na stronie 
BiegWulkanow.pl trwają 
zapisy na letni bieg, zawody 
nordic walking Na Wulkan 
Marsz i Mały Bieg Wulka-
nów.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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