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Groźna bakteria w DPS?
Dwoje podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu zmarło. Po-
nad pięćdziesięcioro miało objawy zatrucia pokarmowego: wysoką temperaturę 
i biegunkę. Sytuacja została opanowana, ale Sanepid wciąż szuka przyczyn zaka-
żenia. Wiadomo tylko, że u jednej z hospitalizowanych osób wykryto groźną bak-
terię clostridium wywołującej zapalenie jelita grubego. Mając na uwadze liczne 
doniesienia medialne oraz zważywszy na fakt, że jak dotąd organy ścigania nie 
zostały powiadomione, Prokuratura Rejonowa w Legnicy zdecydowała się sama 
wszcząć czynności sprawdzające. »9
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Nowe szaty KGHM

Zupełnie nie łapię, o co chodzi z tym nowym logo 
KGHM. Dla mnie to ściema.

Wydaje mi się, że genialny Duńczyk Hans Christian An-
dersen opisał ten przypadek w baśni o nowych szatach 
cesarza. Pamiętacie? Jest bajecznie bogaty cesarz i cwa-
ni krawcy, którzy próbują uszczknąć dla siebie część jego 
bogactw. Obiecują cesarzowi uszyć płaszcz z materiału o 
cudownych właściwościach – z magicznej tkaniny, którą 
potrafią dostrzec i docenić tylko ludzie mądrzy, bo dla 
głupich będzie niewidoczna. Władca obsypuje krawców 
złotem. W finale goluteńki jak go Bóg stworzył cesarz 
paraduje wśród poddanych, a dwór zachwala jego piękny 
strój, nie chcąc wyjść na niekompetentnych durniów. 
Dotychczas na logo KGHM składały się cztery solidne 
miedzianozłote litery KGHM i umieszczony pod spodem, 
odróżniający się krojem napis „Polska Miedź S.A.”. Jako 
uzupełnienie tego znaku przy okazji jubileuszu pięć-
dziesięciolecia w materiałach promocyjnych pojawił się 
„człowiek wśród żywiołów Ziemi”, czyli ludzka sylwet-
ka wpisana w okrąg i dzieląca go na cztery przestrzenie 
symbolizujące wodę, ziemię, powietrze i ogień (swobodna 
wariacja na temat człowieka witruwiańskiego Leonarda 
da Vinci). Z nowego logo ma zniknąć kłujący cudzoziem-
ców w oczy napis „Polska Miedź S.A.”. Uprości się kształt 
liter KGHM. A dodatkowo obok nich pojawi się stylizo-
wany romb wpisany w sześciokąt. 
Podczas olśniewającej gali w hotelu Qubus, gdzie firma 
prezentowała projekt nowego logo, bardziej zorientowany 
kolega próbował mi wytłumaczyć sens tej zmiany. We-
dług niego chodzi o to, aby   nowy znak KGHM dzia-
łał jak symbol Volkswagena, który wprawdzie składa się 
z literek „fau” i „wu” ale nikt nawet nie próbuje czytać 
go jako „fałwu”. Za to wszędzie na świecie piśmienni i 
niepiśmienni patrzą na maskę samochodu, rozpoznają kó-
łeczko i wiedzą, że to Volkswagen. Mądrzejszy o te wy-
jaśnienia spojrzałem na nowe logo KGHM, ale poczułem 
się jak dworzanie z baśni  Andersena na widok nagiego 
cesarza. Naprawdę nie wiem, w czym ten nowy znaczek 
jest lepszy od starego. Dlaczego nowe literki zadziałają 
skoro stare się nie sprawdzają.  Wstyd się przyznać, ale 
jestem głupi.
Głupi powinni korzystać z ludowych mądrości. Na przy-
kład z takiej, że gdy nie wiadomo o co chodzi, to cho-
dzi o pieniądze. Zgodnie z tą zasadą całe zamieszanie ze 
zmianą logo rodzi  podejrzenie, że w bajecznie bogatym 
cesarstwie Herberta Wirtha pojawili się cwani krawcy z 
pomysłem wyczyszczenia cesarskiego skarbca. Bogusław 
Szarek z Solidarności, jeden z przedstawicieli załogi w 
radzie nadzorczej miedziowej spółki, szacuje, że operacja 
wymiany logo będzie kosztować KGHM około 2 miliony 
złotych. Zarobią na tym firmy badające rynek, projektan-
ci graficzni, spece od marketingu i różnych mądrych cza-
rów marów. Będzie trzeba wymienić papeterię, logo przy 
wejściu do Biura Zarządu, przerobić stronę internetową, 
zamówić nowe gadżety dla klientów, zadbać o promocję 
odświeżonego wizerunku w mediach, głównie zagranicz-
nych. Dla przeróżnej maści hochsztaplerów otwierają się 
nowe możliwości uszczknięcia dla siebie odrobiny bo-
gactw ze skarbca cesarza. 

Czyż życie nie jest jak bajka?
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Ryflakami kolejarze na-
zywają stare, wykorzystywane 
powszechnie w czasach PR-
L-u wagony 102A. W roku 
2008, gdy Kolejami Dolno-
śląskimi zarządzali Tomasz 
S. i Mieczysław Cz., spółka 
wydzierżawiła od prywatnej 
firmy Dolnośląskie Koleje 
Regionalne z Wrocławia dwa 
takie wyeksploatowane, wyco-
fane z ruchu ryflaki, a następ-
nie zleciła ich gruntowną mo-
dernizację warsztatom Taboru 
Szynowego w Opolu. Ekspre-
zesi planowali, że po remoncie 
będzie można do wagonów 
doczepić lokomotywę i posłać 
w trasę, gdyby doszło do awa-
rii szynobusu. Myśleli też o 
włączeniu ich do regularnych 
kursów. W sytuacji młodego 
przewoźnika, borykającego się 
zarówno z niedostatkiem ta-
boru, jak i brakiem pieniędzy, 
wynajęcie i zmodernizowanie 
ryflaków wydawało się świet-
nym rozwiązaniem, bo zamiast 
wykładać 8 mln zł na zakup 
dwóch nówek można było 
mieć wysokiej jakości wagony 
za 1/8 tej ceny.

Nim jednak w Opolu za-
kończono modernizację wago-
nów, w sprawę wplątała się po-
lityka. W 2009 roku w sejmiku 
doszło do politycznych roszad, 
w wyniku których zmienił się 

zarząd województwa a w pod-
ległych marszałkowi Kolejach 
Dolnośląskich starych pre-
zesów zastąpili nowi. Relacje 
pomiędzy obu ekipami – od-
chodzącą i następującą – moż-
na eufemistycznie określić jako 
napięte. Ryflaki rychło okazały 
się jednym z przyczółków per-
sonalnej wojny.

Gdy bowiem wagony były 
gotowe – unowocześnione i 
piękne jak z obrazka - Ko-
leje Dolnośląskie bez hałasu 
sprowadziły je do Miłkowic, 
zafoliowały i ukryły w hali 
remontowej, ani myśląc o ich 
puszczeniu w trasę. Potem 
władze KD zwlekały z zapła-
ceniem zobowiązań podjętych 
przez poprzedników, aż    wła-
ściciel wagonów i wykonawca 
remontu sądem wymogli na 
przewoźniku uregulowanie 
należności zgodnie z umowa-
mi. Patryk Wild, były czło-
nek zarządu województwa, 
zarzucał prezes Genowefie 
Ładniak i jej ekipie niego-
spodarność, ale wrocławska 
prokuratura nie przyznała mu 
racji. Z podobnie marnym 
skutkiem zarząd Kolei Dolno-
śląskich składał do legnickiej 
prokuratury zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez swoich po-
przedników. Po dwukrotnym 
umorzeniu śledztwa przez 
prokuraturę, Koleje Dolnoślą-
skie same skierowały do sądu 
akt oskarżenia przeciwko by-

łym prezesom Tomaszowi S. 
i Mieczysławowi Cz. Zarzu-
ciły im nadużycia udzielonych 
uprawnień, niedopełnienia 
obowiązków wynikających z 
kodeksu spółek handlowych 
i nienależytej staranności w 
zajmowaniu się sprawami ma-
jątkowymi. Szkodę, na jaką 
spółka została narażona, osza-
cowano na 1 milion 27 tysięcy 
złotych.

6 czerwca Sąd Okręgowy 
w Legnicy uniewinnił obu 
prezesów i nakazał Kolejom 
Dolnośląskim pokrycie kosz-
tów postępowania. Spółka 
nie pogodziła się z przegraną. 
Skierowała apelację do Sądu 
Apelacyjnego we Wrocła-
wiu i po raz drugi przegrała. 
W uzasadnieniu wyroku sąd 
podkreśla, że zachowanie pre-
zesów nie wyczerpuje wszyst-
kich znamion zarzucanego 
im czynu. W szczególności 
nie sposób w tym przypadku 
mówić o wyrządzeniu szkody 
majątkowej, co jest warunkiem 
koniecznym, aby zapadł wyrok 
skazujący. Sąd diametralnie 
różni się z oskarżycielem w 
ocenie ekonomicznego sensu 
decyzji, które podejmowali 
Tomasz S. i Mieczysław Cz. 
Zauważa, że "za stosunkowo 
niską cenę (...) Spółka (...) 
pozyskała po naprawie dwa 
wagony o bardzo wysokim 
standardzie technicznym." 
Podczas procesu w Legnicy 
świadkowie podkreślali, ze 

ryflaki po modernizacji były 
jednymi z najnowocześniej-
szych wagonów osobowych 
eksploatowanych w Polsce. 
Mogły być ciągnięte przez lo-
komotywę lub autobus szyno-
wy, spełniały warunki ochrony 
środowiska, remont podniósł 
komfort podróżowania i bez-
pieczeństwo pasażerów. W 
obu wagonach po raz pierwszy 
w Polsce zastosowano podci-
śnieniowe ubikacje wyłożone 
blachą chromoniklową, nadto 
zainstalowano dwustronne 
ogrzewanie a drzwi wejściowe 
były otwierane i zamykane sil-
nikiem elektrycznym.

Sąd pisze: "Musi zatem 
budzić zdziwienie to, że autor 
apelacji widzi w takim stanie 
rzeczy nie zalety lecz wady 
(...) Apelujący nie może pogo-
dzić się z faktem, że podróż-
ni byliby użytkownikami tak 
komfortowych i bezpiecznych 
wagonów (...) Nasuwa to nie-
odparte wrażenie, że zdaniem 
apelującego osoby podróżu-
jące koleją winny zadowalać 
się niskim komfortem podró-
żowania i mało bezpieczny-
mi warunkami jazdy, skoro 
podniesienie standardu obu 
przedmiotowych wagonów 
ocenia on aż tak negatywnie. 
Główny bowiem problem wi-
dzi w tym, że prace naprawcze 
wykroczyły (cyt.) „ poza zakres 
modernizacji wagonów w nie-
zbędnym zakresie”.

Fot.:Piotr Kanikowski

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok uniewinniający Tomasza S. i Mieczysława Cz. - by-
łych prezesów legnickiej spółki Koleje Dolnośląskie, którym ich następcy zarzucili niedopełnienie 
obowiązków, przekroczenie uprawnień i narażenie firmy na szkodę w wysokości ponad miliona zło-
tych. Tak kończy się polityczny spór o dwa stare wagony, tzw. ryflaki. 

Koleje Dolnośląskie przegrały
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Prezydent Legnicy Tade-
usz Krzakowski, wypełniając 
dyspozycje art. 26a Ustawy 
o samorządzie gminnym z 
8 marca 1990 roku, odwo-
łał Ryszarda Białka z funkcji 
Zastępcy Prezydenta Miasta 

Legnicy.
Prezydent wyznaczył Ja-

dwigę Zienkiewicz na swego 
pierwszego zastępcę, nato-
miast Dorotę Purgal – do 
pełnienia funkcji drugiego 
zastępcy.

Jednocześnie powierzył 
Ryszardowi Białkowi peł-
nienie funkcji Pełnomocnika 
Prezydenta Miasta Legnicy do 
spraw inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki 
nieruchomościami.

Legnica ma dwóch zastępców 
prezydenta

od lewej: Ryszard Białek, Grażyna Pinkowicz, Jadwiga Zienkiewicz,  
Tadeusz Krzakowski, Dorota Purgal, Grażyna Nikodem , Marek Białowąs

Tadeusz Krzakowski objął 
urząd Prezydenta Legnicy
Druga w nowej kadencji samorządu sesja Rady Miejskiej Legnicy (8 grud-
nia 2014 r.), zwołana przez Komisarza Wyborczego, miała charakter szcze-
gólnie uroczysty. W asyście pocztu sztandarowego, w obecności radnych i 
licznie przybyłych gości Tadeusz Krzakowski złożył ślubowanie, po którym 
oficjalnie objął funkcję Prezydenta Legnicy na kolejne cztery lata.

- Obejmując urząd Prezy-
denta Miasta, uroczyście ślu-
buję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla do-
bra publicznego i pomyślności 
mieszkańców miasta – powie-
dział, cytując rotę ślubowania.

W uroczystości wzię-
ło udział wielu mieszkańców 
Legnicy, przedstawiciele śro-
dowisk samorządowych i po-
litycznych, organizacji i stowa-
rzyszeń, środowisk naukowych, 
oświatowych i gospodarczych. 
Obecna była posłanka ziemi 
legnickiej Małgorzata Sekuła
-Szmajdzińska. 

Tadeusz Krzakowski raz 
jeszcze podziękował wyborcom 
za wielki kapitał zaufania, ja-
kim został obdarzony. – Moją 
pracę dla miasta opierać będę 
właśnie na zaufaniu i dialo-
gu – podkreślił. – A także na 
doświadczeniu, konsekwencji, 
wiedzy i uczciwości. Zaszczyt-
ny urząd przyjmuję z pokorą, a 
do wykonywania funkcji doło-
żę wszelkiej staranności.

- Szczerze gratuluję wybo-
ru wszystkim legnickim rad-
nym – kontynuował Tadeusz 
Krzakowski. - Do wszystkich 
Państwa wyciągam przyjazną 

rękę, zachęcam do współpracy, 
bo Legnica to nasza wspól-
na sprawa. Mam nadzieję na 
pokonanie wszelkich sporów, 
uprzedzeń i przeciwności. Le-
gnica patrzy na nas! Mieszkań-
cy liczą na nas! Legniczanie 
tego od nas wymagają! Legnica 
to miasto, które zachwyca. Le-
gniczanie to nie partia, ale de-
mokratyczny suweren. 

Tadeusz Krzakowski za-
sygnalizował też dziedziny 
działalności samorządu, któ-
rym zgodnie z celami przy-

jętymi w strategii poświęcić 
trzeba będzie najwięcej troski, 
wymieniając m.in.: rozwój 
nowoczesnego układu komu-
nikacyjnego, edukacji, inno-
wacyjność, wspieranie rynku 
pracy poprzez tworzenie atrak-
cyjnych ofert inwestycyjnych, 
wspieranie przedsiębiorczości 
i dostosowywanie kształcenia 
młodzieży do potrzeb praco-
dawców, skuteczne pozyski-
wanie środków unijnych oraz 
podnoszenie rangi miasta w 
regionie i kraju. 

Miasto jak z bajki
Tłumy legniczan przy-

były w sobotę na „odpalenie” 
miejskiej iluminacji. – Jest 
bajkowo, pięknie – cieszyła 
się pani Karolina Mączyńska, 
która na to wydarzenie przy-
szła z wnukiem Maurycym. – 
Te ozdoby odmieniają nasze 
miasto. Aż chce się wyjść z 
domu o zmierzchu. Najwię-
cej frajdy miały oczywiście 
dzieci. 

Na inaugurację świątecz-
nego oświetlenia, która odby-
ła się w mikołajki (6 grudnia 
br.) w Rynku, o godz.17.00 
mieszkańcy przyszli cały-
mi rodzinami. To kolejna 
miejska impreza, robiąca na 
uczestnikach wielkie wraże-
nie. Tym razem podziwiano 
bajkowe świąteczne ilumi-
nacje. 

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski podziękował miesz-
kańcom za udział w tym 
wydarzeniu. – Wszyscy ra-
zem uczestniczymy w czymś 
wyjątkowym. Poddajemy się 
niezwykłej, świątecznej at-
mosferze, pełnej radości i 
ciepłych uczuć – powiedział.

Po „odpaleniu” choinki 
w Rynku tłumny korowód 
przeszedł ulicą Najświętszej 
Marii Panny do Galerii Pia-

stów, gdzie czekały świątecz-
ne atrakcje muzyczne i nie 
tylko. Po drodze podziwiano 
nietuzinkowe dekoracje, któ-
re rozbłysły, nadając niepo-
wtarzalny koloryt tej pięknej 
uliczce. Legniczanie masowo 
robili pamiątkowe zdjęcia 
iluminacji. Trwało to do póź-
nej nocy.

Przypomnijmy. W tym 
roku Rynek zdobi dziesię-
ciometrowa choinka o no-

woczesnym wystroju, a na 
wszystkich latarniach zawi-
sły korony. Świetlistą deko-
rację ma fontanna Neptuna. 
Latarnie przy Złotoryjskiej 
i placu Katedralnym zdobią 
wiedeńskie żyrandole. Ulicę 
Najświętszej Marii Panny - 
zaprojektowane i wykonane 
specjalnie dla Legnicy pro-

totypy kwiatów lotosu. Taką 
symbolikę ma też fontanna 
na placu Powstańców Wiel-
kopolskich. W jej sąsiedztwie 
na spacerujących oczeku-
je przybyła do nas z wizytą 
strojna i dostojna dama, na-
zwana świetlistą Gracją. To 
też tegoroczna nowość. Po 
sezonie Gracja powróci do 
Wilanowa. 

W centrum miasta ulo-
kował sie wielkich rozmiarów 
paw z rozpostartym świe-
tlistym ogonem. Spaceru-
jąc ulicą Najświętszej Marii 
Panny do Rynku, przechodzi 
się przez wnętrze ogromnej 
„bombki szczęścia”. Obec-
ność w bombce ma zagwa-
rantować zdrowie, dostatek i 
miłość na przyszły rok. To je-
den z najbardziej obleganych 
przez legniczan elementów 
miejskiej iluminacji. 



4 WIADOMOŚCI 
redakcja@24legnica.pl 11 grudnia 2014

R
EK

LA
M

A
R

EK
LA

M
A

Powiaty po liftingu
Za wyjątkiem legnickiego starostwa, gdzie Jarosława Humennego za-
stąpiła Janina Mazur, we wszystkich pozostałych powiatach przy władzy 
utrzymali się dotychczasowi starostowie. W Polkowicach kolejną kadencję 
będzie rządził Marek Tramś, w Lubinie Adam Myrda, w Złotoryi Ryszard 
Raszkiewicz a w Jaworze Stanisław Laskowski.

W powiecie legnickim na 
czele zarządu stoi spokrew-
niona z byłym posłem Tade-
uszem Samborskim Janina 
Mazur z Polskiego Stronnic-
twa Ludowego. Wicestarostą 
jest Aleksander Kostuń, do 
niedawna wójt Legnickiego 
Pola. Etatowym członkiem 
zarządu został Kazimierz 
Burtny, szef powiatowych 
struktur PSL. Ponadto spo-
łecznie zasiadać w nim mają 
dwaj ludowcy: Zbigniew Ką-
dziołka i Jan Krawczyk. Ra-
dzie powiatu przewodniczy 
Krzysztof Sowiński z PSL.

W powiecie złotoryjskim 
głosami 12 radnych na staro-
stę ponownie został wybrany 
Ryszard Raszkiewicz (KWW 
Wspólnota Samorządowa). 
Startująca z listy Raszkiewi-

cza Wanda Grabos znowu 
będzie jego zastępcą. Ponadto 
w zarządzie znajdą się Barba-
ra Charytoniuk (PiS) i Anna 
Melska (PO). Radzie powiatu 
przewodniczy - tak jak po-
przednio - Zenon Bernacki. 
Funkcję wiceprzewodniczą-
cych powierzono Barbarze 
Kołodziej (KWW Wspólno-
ta Samorządowa) i Pawłowi 
Okręglickiemu (SLD).

W powiecie polkowickim 
Marek Tramś trwa przy wła-
dzy od pięciu kadencji. Po 
wyborach widać, że w radzie 
będzie miał silną opozycję, 
ale podczas inauguracyjnej 
sesji nie zgłosiła ona swojego 
kandydata na starostę. Sta-
nowisko wicestarosty objął 
ponownie Kamil Ciupak. W 
zarządzie powiatu znaleźli się 
też Henryk Czekajło z PiS-u i 
Roman Rutkowski z Jedności 
Powiatowej. Prezydium rady 
stanowią Krzysztof Nester 

(przewodniczący), Krzysztofa 
Nowicki i Piotr Korobczak 
(dwaj wiceprzewodniczący).

W powiece lubińskim rzą-
dzi obóz prezydenta Lubina 
Roberta Raczyńskiego. Adam 
Myrda jest starostą, Damian 
Stawikowski wicestarostą a 
Ryszard Zubko członkiem 
zarządu.,

W powiecie jaworskim 
jedynym kandydatem na sta-
rostę był dotychczasowy sta-
rosta Stanisław Laskowski. 
Rada zaakceptowała tę kan-
dydaturę. Do władz  powiatu 
wybrano ponadto Arkadiusza 
Baranowskiego (wicestaro-
sta), Piotra Pieniążka, Hen-
ryka Hawrylewicza oraz Sta-
nisława Witka (członkowie 
zarządu). Radzie przewodni-
czy Roman Sadowski wspie-
rany przez dwóch zastępców: 
Jana Grygorcewicza i Sylwe-
stra Rudźca.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Istnieje wiele sytuacji życiowych, w których wada wzroku utrudnia, 
a nawet uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie. Problem ze wzrokiem już na 
starcie dyskwalifikuje kształcenie w zawodach, które wymagają dobrego lub 
precyzyjnego widzenia. Osoby z wadami krótkowzroczności, nadzwzroczności
i astygmatyzmu nie muszą jednak rezygnować ze swoich planów zawodowych 
lub bać się, że nie zostaną zatrudnione w upragnionym zawodzie z powodu wady 
wzroku. Zabieg laserowej korekcji wady wzroku jest idealnym rozwiązaniem, w sytuacji 
gdy do pracy jest potrzebny „sokoli wzrok” bez okularów. 

Skoryguj wadę wzroku laserem
W ciągu ostatnich dwóch lat zmieniły sie przpisy doty-
czące kryteriów, jakie powinien spełniać pracownik na 
określonym stanowisku pracy. Jedno z tych kryteriów 
dotyczy ostrości wzroku. 

Strażak, policjant, górnik...
Do niedawna prawidowe widzenie wymagane było od 
pilotów, kosmonautów, kierowców, 
itp. Obecnie dobry wzrok, bez ko-
rekcji optycznej, wymagany jest 
w przypadku większej ilości grup 
zawodowych: górników, kolejarzy, 
policjantów, sportowców, w służ-
bach wojskowych i straży granicz-
nej. Przepisy dotyczą również mło-
dych ludzi, którzy marzą o pracy 
w straży pożarnej a także tych, 
którzy pracują na wysokościach. 
Zgodnie z przepisami noszenie 
okularów stanowi przeciwwska-
zanie dla prac na wysokości po-
wyżej 3m. Osoby te mogą założyć 
soczewki kontaktowe pod warun-
kiem, że nie pracują w zapyleniu. 
Jednak trudno  wyobrazić sobie 
pracę na budowie lub w kopalni 
bez kurzu i brudu. U wielu osób 
z różną wadą na obu oczach lub 
mających skomplikowane wady, 
nie zawsze jest możliwe optymal-
ne dorabianie soczewek kontakto-
wych, tak aby widzenie było ostre. 
Jedynym sposobem postępowania 
są metody chirurgiczne: laserowa korekcja wzroku lub 
wszczep soczewki sztucznej. Dzięki zabiegowi laserowej 
korekcji wzroku można skorygować te wady, których nie 
da się skorygować okularami lub soczewkami. Tak jest 
z bardzo silną krótkowzrocznością, nadwzrocznością i 
dużym astygmatyzmem. 
Należy pamiętać, że w zawodach wymagających dużej 
precyzji lub szybkości reakcji, nieskorygowana odpowied-

nio wada wzroku może być przyczyną błędów i wypadków.  
W Eye Laser Center we Wrocławiu sporo osób decyduje 
się na laserową korekcję wady właśnie ze względów za-
wodowych - gdy okulary stanowią poważne ogranicze-
nie w realizacji planów związanych z wymarzonym za-
wodem lub przekwalifikowaniem się - tłumaczy lekarz 
okuklista. Liczną grupę pacjentów ośrodka stanowią 
również osoby młode, które chcą studiować na uczelni 

lub podjąć inne kształcenie zawodowe, gdzie ostre wi-
dzenie, bez korekcji optycznej, jest jednym z wymogów 
przyjęcia - wyjaśnia dalej specjalista. 

Laser pomoże
Zabieg wykonuje się u osób w wieku od około 19 do 
55 roku życia. Przed rozpoczęciem procedury leczenia 

we Wrocławskim Eye Laser Center, przeprowadza się 
dokładną diagnostykę pacjenta, która pozwala stworzyć 
dla każdego indywidualny program korekcji. 
Spośród wszystkich dostępnych technik laserowej ko-
rekcji metodą najchętniej wybieraną przez pacjentów 
jest LASIK, ze względu na krótki czas rekonwalescencji 
i moliwość operowania obu oczu w jeden dzień. Pod-
czas zabiegu laser bezboleśnie działa na oko i zmie-

nia kształt rogówki w ciągu kilkudziesięciu sekund.  
Operacja wykonywana jest ambulatoryjnie i w godzi-
nę po zabiegu pacjent może udać się do domu. Metody 
laserowej korekcji dobierane są bardzo indywidualnie, 
dlatego nie wszystkim pacjentom można polecić meto-
dę LASIK. Wszystko zależy od rodzaju wady wzroku, 
jej wielkości, istotny jest nawet styl życia pacjenta oraz 
specyfika pracy zawodowej. 

Pamiętaj!
Dobra ostrość wzroku bez okularów, to 
nie tylko atut w życiu prywatnym, ale czę-
sto wymóg w życu zawodowym. 

Przed rozpoczęciem leczenia przeprowadza 
się dokładną diagnostykę pacjenta
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Chodzi o francuski kon-
cern Colas, który na mocy 
nowej koncesji dla kopalni 
bazaltu Wilcza Góra przy-
gotowuje się do poszerzenia 
swojego wyrobiska o obszar 
stanowiący dotąd filar ochron-
ny rezerwatu przyrody. Złoto-
ryjanie nie akceptują wydanej 
przez urzędników zgody na 
powiększenie obszaru eksplo-

atacji, ale wobec dopełnienia 
formalności przez inwesto-
ra (raport oddziaływania na 
środowisko, decyzja środowi-
skowa, nowa koncesja) są bez-
radni. W mieście powszechna 
jest obawa o los wzgórza, które 
stało się jego symbolem, rezer-
watu przyrody i odsłoniętego 
w kominie dawnego wulkanu 
niezwykłego układu skał, tzw. 
róży bazaltowej - geologiczne-
go unikatu na skalę europejską.

27 października jeden z 
mieszkańców Złotoryi zawia-

domił prokuraturę o niele-
galnych, jego zdaniem, dzia-
łaniach kopalni na terenie 
rezerwatu. Załączone do pi-
sma zdjęcia pokazują, jak na 
terenie podlegającym ochronie 
koparka ładuje kamień z osu-
wiska na wywrotkę. Dowodzą, 
że na wzgórzu wycięto prak-
tycznie całą roślinność wyższą 
od traw, a krzewy i drzewa 
spalono na miejscu, pozosta-
wiając placki wypalonej ziemi. 
Fotografie dokumentują też 
fakt wzniesienia przez kopal-

nię ogrodzenia, które unie-
możliwia chociażby wypełnia-
nie funkcji edukacyjnej przez 
rezerwat.

Zdaniem zawiadamiające-
go, zarządzenie Ministra Prze-
mysłu Drzewnego i Leśnictwa 
z 1 kwietnia 1959 roku, usta-
nawiające rezerwat przyrody 
na Wilczej Górze, wyklu-
cza możliwość prowadzenia 
wszystkich opisanych wyżej 
prac. Zgodnie z punktem 4 
tego dokumentu na terenie 
rezerwatu zabronione są m.in. 

eksploatacja bazaltu i innych 
kopalin, wycinanie, niszczenie 
lub uszkadzanie drzew i krze-
wów, wzniecanie ognia, wzno-
szenie budowli i zakładanie 
urządzeń technicznych. Nie 
przewidziano żadnych wy-
jątków. W związku z tym nie 
da się prowadzić powyższych 
prac bez uprzedniej zmiany 
zarządzenia.

Zgłaszający podejrzenie 
przestępstwa zastrzegł, że jeśli 
w trakcie postępowania okaże 
się, że kopalnia miała zezwo-

lenia na wycinkę, wzniecenie 
ognia, wniesienie ogrodzenia 
czy eksploatację bazaltu, to 
niezbędne będzie zweryfiko-
wanie, czy ewentualne zgody 
nie zostały wydane z narusze-
niem prawa lub bezzasadnie.

18 listopada Powiatowa 
Komenda Policji powiadomiła 
o wszczęciu postępowania. O 
sprawie zostały już powiado-
mione media, sejmowa Komi-
sja Ochrony Środowiska oraz 
Greenpeace Polska. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Pod nadzorem prokuratury złotoryjska Policja prowadzi postępowanie w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej zagrażającej środowisku na terenie 
rezerwatu przyrody Wilcza Góra. Wszczęto je po zawiadomieniu, że na obszarze podlegającym prawnej ochronie kopalnia bazaltu prowadzi nielegalne prace 
wydobywcze, wycina drzewa i krzewy, wznieca ogień oraz wznosi ogrodzenie.

Prokurator w rezerwacie

O godz. 11 do dyktanda 
zasiądą uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych, studenci, 
dorośli. Na godz. 12 szkoła 
zaprosi do pisania uczniów 
klas V-VI oraz gimnazjali-
stów. O godz. 13 odbędzie się 
dyktando dla dzieci z pierw-
szych czterech klas podsta-
wówek. Na godz. 15 zaplano-
wano ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród w czterech 
kategoriach wiekowych (kla-
sy I-IV szkół podstawowych, 
klasy V-VI szkół podstawo-

wych, gimnazja, pozostali). 
Przyznane będą tytuły Mi-
strza i Wicemistrza Ortogra-
fii Miasta Legnicy oraz certy-
fikaty udziału w dyktandzie. 

Zgłoszenia (pisemne lub 
poprzez pocztę elektronicz-
ną) przyjmuje sekretariat 
Szkoły Podstawowej nr 16 
w Legnicy, ul. Tatrzańska 
9, tel. 76-7233220, e-mail: 
sp16legnica@wp.pl do dnia 
08 grudnia 2014 r. Wpisowe 
wynosi 5 zł.

PEKA

12 grudnia Szkoła Podstawowa nr 16 im. Korne-
la Makuszyńskiego w Legnicy organizuje dyk-
tando dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy 
chcą sprawdzić swe ortograficzne umiejętności. 

Weź byki 
za rogi
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Centrum Medyczne 
w Legnicy 
Sp. z o.o.

ul. J. Libana 7
59-220 Legnica

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

czynna od 7.30 do 18.00

poczta@centrum-medyczne.legnica.pl

www.centrum-medyczne.legnica.pl

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

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

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

Rehabilitacja

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

aBonaMenty PRywatnyCh fiRM uBez-
PieCzeniowyCh

CHWILÓWKI

605 033 912

L e g n i c a  -  L u b i n
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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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Smoleńsk. Bomba sezonu 
Kilkanaście osób przyszło w niedzielny wieczór pod teatr zaprotestować 
przeciwko sprowadzonemu z Poznania spektaklowi Lecha Raczaka „Spisek 
smoleński”. Sztuki nie widzieli, ale - jak przekonują - nie muszą wąchać 
g..., by wiedzieć, że śmierdzi. Reżyser chciał z nimi porozmawiać. Nie 
dało się.  

Edward Wultański – re-
presjonowany w stanie wojen-
nym plastyk z Lubina, dzia-
łacz Solidarności Walczącej 
–  chciał spojrzeć w twarze 
tym, którzy kupili bilety, aby 
– jak twierdzi - „się recho-
tać z tragedii polskiej naszej 
smoleńskiej”. Z transparentem 
„Rechot Putina słychać w Le-
gnicy” stanął pod drzwiami do 
teatru. Spieszących na spek-
takl widzów witała też plansza 
„Smoleńsk. Pamiętamy” i bia-
ło-czerwone flagi przyniesione 
przez zwolenników teorii gło-
szonych przez Antoniego Ma-
cierewicza. Krystyna Sobieraj-
ska z Klubu Gazety Polskiej, 
tak jak inni uczestnicy prote-
stu, sztuki Lecha Raczaka nie 
zna, ale nie ma wątpliwości, co 
to za „teatr”. 

- Ośmiesza tych, którzy 

domagają się prawdy smo-
leńskiej i uczciwego śledztwa. 
Tych, których nazywa się sektą 
smoleńską, oszołomami, ma-
niakami. Ale mniejsza o nas. 
Ośmiesza się poległych pod 
Smoleńskiem, którzy są naszy-
mi wielkimi postaciami naro-
dowymi – tłumaczyła dzienni-
karzom Krystyna Sobierajska. 

- To bardzo smutna sztuka, 
która opowiada o podziale pol-
skiego społeczeństwa – prze-
konywał Lech Raczak, reżyser 
i zarazem autor „Spisku smo-
leńskiego”. Wyszedł przed te-
atr, aby porozmawiać z uczest-
nikami pikiety, ale szybko 
okazało się, że mówią zupełnie 
innymi językami. Spoglądano 
na niego ze zgrozą jak na za-
przańca, zdrajcę, antyPolaka i 
antypatriotę. Gdy Raczak pró-
bował uświadomić rozmów-
com, że był założycielem Te-
atru Ósmego Dnia i należał do 
grupy, która jako pierwsza w 
Polsce organizowała protesty 

polityczne, starsza pani obu-
rzyła się, że mówi nieprawdę 
i zażądała dowodów. Gdy za-
praszał, by zamiast ślepo ufać 
recenzentom Gazety Polskiej 
obejrzeli przedstawienie, od-
powiedziano mu, że nie trzeba 
wąchać gówna, by wiedzieć, że 
śmierdzi. Szans na rzeczową 
dyskusję nie było żadnych.

Pisząc „Spisek smoleński” 
Lech Raczak odreagowywał 
pojawiające się po zakończe-
niu narodowej żałoby coraz to 
nowe, coraz bardziej absurdal-
ne teorie o zamachu smoleń-
skim, prawicowe gadanie o na-
rodowej zdradzie i rzekomych 
knowaniach Tuska z Putinem. 
Dramat przeleżał kilka lat w 
szufladzie autora, aż zdecydo-
wał się go z niej wyjąć i wysta-
wić w Poznaniu. Do Legnicy 
spektakl zaprosił Jacek Głomb, 
dyrektor Teatru Modrzejew-
skiej, w którym Lech Raczak 
zrealizował wcześniej kilka 
świetnych przedstawień. 

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Groźna bakteria w DPS?
Dwoje podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu zmarło. 
Ponad pięćdziesięcioro miało objawy zatrucia pokarmowego: wysoką tem-
peraturę i biegunkę. Sytuacja została opanowana, ale Sanepid wciąż szuka 
przyczyn zakażenia. Wiadomo tylko, że u jednej z hospitalizowanych osób 
wykryto groźną bakterię clostridium wywołującej zapalenie jelita grubego.

- Nie wiemy, co było źró-
dłem zakażenia - mówi Jacek 
Watral, dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Legnicy. - Pobraliśmy 
do badań próbki żywności i 
wymazy z rak oraz różnych po-
wierzchni. W czwartek między 
godz. 19 a 21 będziemy mieć 
potwierdzenie wstępnych wy-
ników.

Sanepid bierze pod uwagę 
dwie możliwości: w DPS albo 
doszło do zagrożenie spowo-
dowały brudne ręce lub brudny 
sprzęt. Badania są prowadzone 
dwutorowo.

Clostridium - bakteria, 
która lekarze z Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego 
w Legnicy wykryli u jednego z 
dwojga hospitalizowanych tam 
pensjonariuszy DPS - rozprze-
strzenia się w wyniku higie-
nicznych zaniedbań. Wywołuje 
zapalenie jelita grubego, obja-
wiające się m.in. wysoką tem-
peraturą i biegunką. Ale czy to 
ona odpowiada za zatrucie w 

Legnickim Polu będzie wia-
domo dopiero po wykonaniu 
wszystkich badań w Sanepidzie. 
Na razie za wcześnie na takie 
wnioski.

- Objawy pojawiły się na-
gle   i bardzo szybko ustąpiły 
- mówi Jacek Watral, dyrektor 
legnickiej stacji. - Pierwsze oso-
by zaczęły zgłaszać problem w 
piątek po śniadaniu. Nasilenie 
przyniosła noc z piątku na so-
botę. Zachorowało w sumie 61 
pensjonariuszy. Ale już w sobotę 

po południu u większości z nich 
objawy zanikły. Podopieczni za-
częli domagać się posiłków, co 
wskazywałoby, że objawy zatru-
cia pokarmowego minęły.

Do legnickiego szpitala 
trafiło dwoje pensjonariuszy 
DPS w Legnickim Polu. Wciąż 
są hospitalizowane. U jednej 
stwierdzono obecność clo-
stridium, druga jest leczona w 
związku z innymi chorobami.

Piotr Kanikowski
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Zaskarżył Kaczyńskiego 
Marian Sadowski - członek komisji Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Karpnikach - poczuł się zniesławiony publicznym stwierdzeniem prezesa Prawa 
i Sprawiedliwości, że wybory samorządowe zostały sfałszowane i złożył w tej sprawie doniesienie do jeleniogórskiej prokuratury. Wnosi o wszczęcie 
postępowania przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Marian Sadowski deklaruje się 
jako człowiek bezpartyjny. Ma 72 lata. 
"Pierwszy raz wziąłem udział w wy-
borach do Sejmu Kontraktowego w 
1989 roku. Wcześniej byłem szkalowa-
ny przez ówczesne władze za niechęć 
brania udziału w wyborach. Teraz jest 
mi niezmiernie przykro, że po 25 latach 
demokracji, ktoś pozwala sobie z serca 
naszej demokracji, z mównicy sejmo-
wej, nazywać mnie i innych członków 
komisji wyborczych oszustem czy fał-
szerzem."

Słowa, które tak dotknęły Mariana 
Sadowskiego, Jarosław Kaczyński wy-
powiedział najpierw w wywiadzie dla 
Radia Maryja, potem w parlamencie.

- Słowa prawdy muszą paść: te wy-
bory zostały sfałszowane - mówił z try-
buny. -Ale nawet jeśli by ktoś nie chciał 
w to uwierzyć z różnych względów, to i 
tak ilość głosów nieważnych, a także to 

ogromne zamieszanie, które powstało 
w trakcie liczenia głosów, delegitymi-
zuje tę władzę.

W zawiadomieniu o podejrzeniu 
przestępstwa, złożonym w jeleniogór-
skiej Prokuraturze Rejonowej, Marian 
Sadowski przywołuje artykuły 216 i 
226 Kodeksu karnego, traktujące o 
znieważeniu. "Dziewięciu członków 
komisji oraz dwóch mężów zaufania 
nie stwierdziło żadnych nieścisłości 
co do przebiegu wyborów, jak rów-
nież liczenia głosów, oraz ogłoszenia 
(wywieszenie) protokołów stwierdza-
jących poprawność wyborów wraz z 
wynikami. (...) Zaznaczam, że zgodnie 
Kodeksem Wyborczym w czasie mojej 
pracy w komisji wyborczej, moje prawa 
zrównane są z prawami funkcjonariu-
sza publicznego o czym mówi artykuł 
154 paragraf 5. Chciałbym zatem do-
wiedzieć się na jakiej podstawie jestem 
szkalowany przez pana Jarosława Ka-
czyńskiego z mównicy sejmowej, czy w 
audycjach radiowych (Radio Maryja)."

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Poszedł do szpitala, 
aby zabić
Chory psychicznie mężczyzna, który 1 grudnia w legnickim szpitalu ranił 
nożem pielęgniarkę, poczuł się na tyle dobrze, że prokurator mógł wyko-
nać czynności procesowe z jego udziałem. Nożownik przyznał się. Został 
tymczasowo aresztowany. Przebywa na oddziale zamkniętym szpitala psy-
chiatrycznego. Jeśli w chwili ataku był poczytalny, może mu grozić doży-
wocie. Jeśli było inaczej, postępowanie trzeba będzie umorzyć.

Prowadząca śledztwo Pro-
kuratura Rejonowa w Legnicy 
ustaliła przebieg zdarzenia. 
47-letni Leszek B. zeznał, że 
1 grudnia 2014 roku poszedł 
do Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego, aby zabić. 
Około godz. 13 siedział na 
ławce obok nieznanej mu ko-
biety przed izbą przyjęć. Za-
interesowała się nimi pełniąca 
dyżur 56-letnia pielęgniarka. 
Podeszła i zapytała, czy czekają 
na skierowanie do izby przyjęć. 
Wówczas Leszek B. bez żad-
nego powodu wstał i psiknął 
pielęgniarce gazem w twarz, a 
następnie wyciągnął składany 
nóż, którym zadał pielęgniarce 
szereg uderzeń w tułów i gło-
wę.

- Dwie rany kłute zadane 
zostały z tak dużą siłą, że prze-
biły powłoki brzuszne i uszko-
dziły narządy wewnętrzne - 
informuje prokurator Liliana 
Łukasiewicz, rzeczniczka Pro-
kuratury Okręgowej w Legni-
cy. -Napastnik bardzo szybko 
został odciągnięty od pokrzyw-
dzonej i obezwładniony przez 
pracowników szpitala i ochro-
ny, a następnie przekazany w 
ręce policji. Pokrzywdzoną na-

tychmiast poddano operacji. Z 
uwagi na ciężki charakter obra-
żeń był to zabieg ratujący życie.

Ze względu na zaburze-
nia psychiatryczne Leszka B. 
przewieziono go do szpitala 
psychiatrycznego.   Lekarze 
nie pozwalali na jego przesłu-
chanie, dopóki stan psychiczny 
mężczyzny się poprawił. Po 
wypisaniu ze szpitala, mężczy-
zna został zatrzymany i 6 grud-
nia usłyszał zarzut usiłowania 
zabójstwa pielęgniarki (która 
jako osoba udzielająca świad-
czeń zdrowotnych podlega 
ochronie przysługującej funk-
cjonariuszowi publicznemu).

Leszek B. podczas przesłu-
chania przyznał się do popeł-
nienia przestępstwa. Zdaniem 
prokuratora, konieczna jest 
pełna izolacja podejrzanego 
- dla zabezpieczenia prawi-
dłowego toku postępowania 
karnego oraz w obawie przed 
popełnieniem podobnego 
przestępstwa. Dlatego do sądu 
skierowano wniosek o tym-
czasowe aresztowanie Leszka 
B. Sąd aresztował nożownika 
na 3 miesiące. Z uwagi na stan 
zdrowia psychicznego, za areszt 
służy oddział zamknięty szpi-
tala psychiatrycznego.

Śledztwo ma wyjaśnić, czy 
Leszek B. był poczytalny w 
chwili popełnienia przestęp-

stwa. W najbliższym czasie 
mężczyznę zbadają biegli psy-
chiatrzy, którzy dadzą odpo-
wiedź na to pytanie.

Za zbrodnię zabójstwa 
grozi mu kara od 8 do 15 lat, 
25 lat lub nawet dożywotniego 
pozbawienia wolności. Ale, jak 
informuje prokurator Łukasie-
wicz, w przypadku stwierdze-
nia niepoczytalności sprawcy 
w momencie popełnienia prze-
stępstwa nie podlega on karze.

- W takim przypadku po-
stępowanie trzeba umorzyć 
- wyjaśnia pani prokurator . - 
Jednakże w razie stwierdzenia 
przez biegłych psychiatrów, że 
sprawca stanowi zagrożenia dla 
porządku prawnego z uwagi na 
podejrzenie, że ponownie po-
pełni przestępstwo, prokurator 
ma prawo wystąpić do sądu 
o zastosowanie wobec niego 
środka zabezpieczającego w 
postaci umieszczenia w szpita-
lu psychiatrycznym na oddziale 
zamkniętym. W przypadku 
stwierdzenia ograniczonej po-
czytalności sprawcy w chwili 
czynu sąd ma prawo zastoso-
wać nadzwyczajne złagodzenie 
kary, co w przypadku zabójstwa 
oznacza możliwość orzeczenia 
kary pozbawienia wolności w 
wymiarze od 2 lat 6 miesięcy 
do 8 lat pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Jest to związane ze 
zmniejszeniem się dotacji 
rządowej, o czym w paździer-
niku poinformował prezy-
denta wojewoda dolnośląski. 
Przyznane kwoty musiały być 
uwzględnione w projekcie bu-
dżetu.

Dotacja rządowa zmniej-
szyła się w odniesieniu do 
przyznawanych podopiecz-

nym MOPS zasiłków okre-
sowych o kwotę 1.335.000 
mln zł w stosunku do roku 
2014 (wynosi jedynie 62,2 
proc.). Dotacja państwa na 
zasiłki stałe zmniejszyła się o 
1.042.000 zł (stanowi 66,98 
proc.). Z kolei dotacja na 
świadczenia rodzinne jest 
mniejsza o 1.044.980 zł (wy-
nosi 95,3 proc).

- To nie oznacza, że kto-
kolwiek wymagający opieki 
społecznej zostanie jej pozba-
wiony, albo otrzyma jej mniej 
– podkreśla prezydent Tade-
usza Krzakowski. – Uczynię 
wszystko, by w ciągu roku pan 
wojewoda uzupełnił brakujące 
środki z budżetu państwa.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

W złożonym Radzie Miejskiej przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego 
projekcie budżetu miasta na rok 2015 znalazły się m.in. zapisy zmniejsza-
jące kwoty wydatków na pomoc społeczną. 

Rząd przyciął  
dotacje na zasiłki

Zalążkiem ruchu był Ko-
mitet Wyborczy Wyborców 
Porozumienie dla Legnicy, 
któremu w tegorocznych wy-
borach udało się wprowadzić 
do ratusza dwóch radnych: 
Benedykta Ksiądzynę i Mi-
rosława Jankowskiego. Obaj 
są wśród sygnatariuszy de-
klaracji. Obok nich pod do-
kumentem podpisali się m.in. 
Krzysztof Chopcian, Jacek 
Głomb, Grzegorz Kościel-
niak, Franciszek Łoś, Paweł 
Palcat, Franciszek Grzywacz, 
Ryszard Maciak, Krystyna 

Zajko-Minkiewicz, Joanna 
Brylowska i Katarzyna Kaź-
mierczak. Mają nadzieję na 
miasto obywatelskie, w któ-
rym mieszkańcy biorą udział 
w podejmowaniu decyzji do-
tyczących swojej teraźniej-
szości i przyszłości. 

„Chcemy mieć wpływ 
na wizerunek Legnicy jako 
jej pełnoprawni obywatele” - 
piszą. - „Nie oglądając się na 
inicjatywy władz i ich przy-
chylność czy dezaprobatę, 
pragniemy codzienną pracą 
o własnych siłach tworzyć 

nową Legnicę. W różnych 
środowiskach, na rozmaitych 
polach działalności, wśród 
różnych ludzi, wsłuchując się 
w ich oczekiwania. W nie-
ustającym dialogu z Miastem 
i jego mieszkańcami. Z wiarą, 
że aby zrobić coś napraw-
dę istotnego niekoniecznie 
trzeba sterować polityczną 
czy ideologiczną machiną, Że 
bardziej liczy się świadomość 
potrzeb Miasta, wizja jego 
rozwoju, oddolna inicjatywa.”

PEKA

Trzydzieści osób reprezentujących różne środowiska podpisało się pod 
deklaracją o powołaniu do życia Ruchu Społecznego Porozumienie dla 
Legnicy. Łączy ich chęć zrobienia czegoś dobrego dla miasta i wiara, że 
jest to możliwe wbrew politycznym układom.  

Porozumienie trwa 
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Kolagen - "budulec" kości?
Kolagen przez większość z 

nas kojarzony jest z kremami 
przeciwzmarszczkowymi, któ-
re mają powstrzymać procesy 
starzenia. To jednak nie jedyna 
wartość tego szczególnego i 
ważnego dla organizmu białka. 
Co warto o nim wiedzieć?

W ludzkim ciele jest 20 
typów białek uznawanych za 
kolagen. Dziś nauka potrafi 
przypisać znaczenie i funkcje 
jedynie połowie z nich. Za wy-
twarzanie kolagenu odpowia-
dają komórki tkanki łącznej, 
tzw. fibroblasty. W ciągu dnia 
u zdrowego człowieka powsta-
je ok. 10 gramów kolagenu. 
Aby mógł być syntezowany 
konieczna jest "stała" obecność 
witaminy C (jej niedobór może 
prowadzić do rozwoju szkorbu-
tu - więcej o chorobie przeczy-
tasz tutaj ). Co tak naprawdę 
"robi" i dlaczego jest nam tak 
bardzo potrzebny, a jego zbyt-
nia utrata może mieć nieprzy-
jemne konsekwencje.

Kolagen, czyli co?
Kolagen jest białkiem, któ-

re stanowi podstawowy budulec 
kości (a także wszystkich struk-
tur z którymi kości "współpra-
cują", jak ścięgna czy stawy) 
oraz skóry. W pierwszym przy-
padku tworzy rodzaj delikatnej, 
ale bardzo mocnej siatki, po 
której swobodnie mogą "poru-

szać się" np. stawy. Jednocze-
śnie zapewnia im odpowiednią 
stabilność i równowagę.

Wchodzący w skład skóry 
kolagen obok zachowania ela-
styczności i zdrowego wyglądu 
zapewnia jej ochronę przed 
bakteriami oraz szkodliwym 
działaniem czynników ze-
wnętrznych. Przyśpiesza goje-
nie i powstawanie blizn. Nie-
stety włókna kolagenowe czy 
to w skórze, czy kościach nie 
żyją wiecznie. Im jesteśmy star-
si tym mniejsza jest ich liczba 
(jego produkcja i wymiana jest 
uwarunkowana przez hormo-
ny m.in. tarczycy czy estroge-
ny). Proces ich obumieranie, a 
tym samym początek starzenia 
się organizmu zaczyna się po 
ukończeniu 25 roku. Pierwsze 
widoczne "zmiany" zazwyczaj 
dają o sobie znać i stają się wi-
doczne po czterdziestce. Warto 
pamiętać, że wprawdzie nie 
można go zatrzymać to w pew-
nym stopniu można na niego 
wpłynąć m.in. zdrową dietą, 
aktywnością fizyczną (ta zbyt 
intensywna może przynieść 
odwrotny skutek) i odpowied-
nią troską o skórę .

Kolagen zapewnia także 
właściwe połączenia między 
tkankami, pokrywa także na-
rządy i naczynia krwionośne 
zapewniając im prawidłowe 

ułożenie oraz ochronę przed 
uszkodzeniem.

Zadbaj o siebie!
Ubytek kolagenu ma 

niekorzystny wpływ przede 
wszystkim na kości. Utrata ela-
styczności sprawia, że stają się 
one bardziej narażone na ura-

zy czy złamania. Układ kostny 
staje się nie tylko słabszy, ale 
znacznie dłużej się regeneruje. 
Jego brak sprzyja powstawaniu 

zmian zwyrodnieniowych czy 
rozwojowi stanu zapalnego w 
kręgosłupie czy stawach .

Źródło: zdrowie.pl
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La Perla to sieć klinik, która powstała z mi-
łości do piękna i już od ponad 14 lat cieszy się 
zaufaniem najbardziej wymagających klientów. 
Tutaj każdy może skorzystać z najbogatszej oferty 
w kraju – między innymi zabiegów odmładzają-
cych, wyszczuplających, likwidujących problemy 
estetyczne, tkankę tłuszczową, ujędrniających 
skórę twarzy i ciała oraz wiele innych. 

„Testuj z nami” to program stworzony przez 
Klinikę La Perla pozwalający na przetestowanie 
najlepszych zabiegów z zakresu medycyny este-
tycznej i High Tech w bardzo atrakcyjnych ce-
nach. W grudniu, w ramach „testowania” Klinika 
oferuje rewelacyjny zabieg z zakresu modelowania 
sylwetki – Liporadiologia Vinci ,w tym miesiącu 
do wypróbowania  za jedyne 100 zł. 

Liporadiologia Vinci to urządzenie które 

prezentuje najnowsze technologie do bezinwa-
zyjnego kształtowania i modelowania sylwetki , 
redukcji tkanki tłuszczowej i walkę z cellulitem, 
a także zapewniająca efekty ujędrnienia i popra-
wy owalu twarzy. Wysoką skuteczności zabiegów 
osiągnięto dzięki połączeniu wielu zaawansowa-
nych technologii: fal radiowych, promieniowania 
IR, światła LED, zasysania próżniowego i mecha-
nicznego masażu profilowanymi rolkami. Dzięki 
temu, w porównaniu z wcześniejszymi metodami 
liporadiologii, Vinci ma bardziej skoncentrowane 
działanie ujędrniające i antycellulitowe.

Wszelkie szczegóły dotyczące promocji moż-
na znaleźć na stronie internetowej http://www.
klinikalaperla.pl/testujznami , bądź pod numerem 
telefonu  882077416

Ponieważ grudzień to czas obdarowywania 
bliskich upominkami Klinika La Perla oferuje 
idealny pomysł na prezent dla ukochanej osoby 
– kartę prezentową, której wartość może obejmo-
wać określoną kwotę do wykorzystania w klinice 
bądź wybrany zabieg lub pakiet zabiegów.

Kartę prezentową można kupić w dowolnej 
placówce kliniki La Perla bądź na stronie interne-
towej www.la-perla.pl 

Klinika La Perla Bolesławiec  
– świąteczne promocje,

 zabieg wyszczuplający i redukujący cellulit za 100zł

Człowiek-rentgen z Legnicy
Rozmowa z Jerzym Rakiem, legnickim bioenergoterapeutą, osteopatą i healerem.

Jak długo zajmuje się Pan 
medycyną alternatywną?

- Robię to już 40 lat. Liczba 
osób, którym pomogłem, idzie 
w tysiące. Mam pacjentów z 
Kanady, Stanów Zjednoczo-
nych, Belgii, Holandii, Niemiec, 
Anglii, Islandii, Rosji i z całej 
praktycznie Polski. Potwier-
dzeniem mojej skuteczności są 
świadectwa, które uzdrowieni 
wpisują do księgi gości na mo-
jej stronie internetowej rakjerzy.
pl.tl. 

Z jakimi problemami pa-
cjenci najczęściej się zgłaszają 
do Pana?

- Dużo ludzi przychodzi z 
rwą kulszową, z krótszą nogą i z 
zespołami bólowymi lub zmia-
nami zwyrodnieniowymi kręgo-
słupa oraz stawów. Ale w mojej 
długiej karierze bioenergotera-
peuty przyszło mi zajmować się 
chyba wszystkimi dziedzinami 
medycyny poza ginekologią czy 
pediatrią.  

A co uważa Pan za swoją 
specjalność? W czym osiąga 
Pan najlepsze efekty?

- One dotyczą różnych 
dolegliwości, ale zwróciłbym 
uwagę przede wszystkim na eli-
minowanie zagrożeń ze strony 
kręgosłupa.  Badanie pacjentów 
rozpoczynam zwykle od spraw-
dzenia, czy są zachowane prze-
strzenie międzykręgowe a kręgi 
na siebie nie uciskają. Każdy 
krąg w kręgosłupie jest bowiem 
połączony unerwieniem z okre-
ślonym narządem, a wszelkie 
nieprawidłowości w ich położe-
niu mogą być przyczyną odczu-
wania problemów zdrowotnych. 
Wykonuję masaże. Potrafię me-
todą kręgarską, bezoperacyjnie, 
podczas jednorazowego zabiegu 
trwającego 2-3 sekundy, wydłu-
żyć krótszą nogę o nawet 2,5 
centymetra. To alternatywa dla 
metody Ilizarowa, polegającej 
na rozcięciu pod narkozą kości 
udowej, rozsunięciu jej, zalaniu 
kostniną i – po zrośnięciu się - 
długotrwałej rehabilitacji. 

Mówią o Panu człowiek
-rentgen. Skąd się to wzięło?

- Uważam, ze zdjęcie ren-
tgenowskie nie jest w stanie 
oddać tego, co doświadczony 
bioenergoterapeuta wyczuwa 
koniuszkami swych palców. Dla 
mnie palce są jak oczy. Nimi wy-
konuje badanie: dotykając krę-
gosłupa staram się dotrzeć do 
przestrzeni zagrożonych, obję-
tych chorobą i szukać przyczyn 
dolegliwości. Na 99 procent 
potrafię wyłapać, gdzie pojawia 
się ucisk korzeniowy; gdzie są 
cechy dysku centralnego. 

Czy medycyna alternatyw-
na może być uzupełnieniem 
konwencjonalnej?

- Musi być. Uważam, że 
osoby zajmujące się medycyną 
alternatywną zawsze powinny 
współpracować z lekarzami. Le-
karze mogą ukierunkować tera-
pię pacjenta. 

Zaufanie w moc uzdrowi-

ciela wydaje mi się kluczowe. 
Pacjenci oddają się w Pana ręce 
bez obaw? 

- Tak, bo wiedzą, że ich 
bezpieczeństwo jest dla mnie 
najważniejsze. Dbam, by nie 

zaszkodzić osobie, która się do 
mnie zgłasza. Zajmuje się tylko 
tymi pacjentami, którym jestem 
w stanie pomóc. Przy pierwszej 
wizycie dokładnie sprawdzam 
przeciwskazania. Jeśli mam ja-

kiekolwiek wątpliwości, nie po-
dejmują się wykonania zabiegu. 
W końcu zdrowie każdy ma 
tylko jedno. 
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Sposób na poprawę domowego budżetu po Świętach?
Praca w charakterze opiekuna seniorów

Wraz z początkiem grudnia rozpoczyna się wielkie odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia. Miasta rozświetlają świąteczne iluminacje, a galerie han-
dlowe i sklepy wypełniają się ludźmi poszukującymi upominków dla najbliższych. Święta wiążą się też z dużymi wydatkami, które często nadwyrężają 
rodzinny budżet. Dlatego warto zastanowić się nad podjęciem w tym okresie dodatkowej pracy. Jedną z atrakcyjnych ofert jest opiekun seniora. 

W okresie świątecznym 
przybywa ofert pracy ofe-
rujących dodatkowy zaro-
bek. To dobry pomysł, bo 
świąteczne wydatki rzadko 
bywają niewielkie. Według 
badań, Polacy średnio pla-
nują wydać ponad 1100 
złotych . Szukając sposo-
bów na podreperowanie 
domowego budżetu, warto 
zwracać uwagę na oferty 
gwarantujące godziwy zaro-
bek w stosunkowo krótkim 
czasie. Pod tym względem 
szczególnie ciekawą propo-
zycją jest praca w charak-
terze opiekuna osób star-
szych. Tym bardziej, że w 
okresie świątecznym można 
liczyć na wynagrodzenie 
jeszcze lepsze niż zwykle. 
Przykładem jest Prome-
dica24, europejski lider na 
rynku opieki nad osobami 
starszymi. Dzięki specjal-
nym bonusom, opiekuno-
wie współpracujący z firmą 
mogą zarobić nawet 1000 zł 
więcej niż dotychczas.

Kto może zostać opie-
kunem osób starszych?

Aby zostać opieku-
nem, należy spełnić kilka 

warunków. Podstawowym 
kryterium zatrudnienia jest 
doświadczenie w opiece. W 
związku z tym, że najwięk-
sze zapotrzebowanie na 
tego typu usługi jest za gra-
nicą, wymagana jest także 
znajomość języka niemiec-
kiego lub angielskiego w 
stopniu komunikatywnym. 
Warto jednak spróbować, 
nawet jeśli nie czujemy 
się do końca przekonani 
do własnych umiejętności. 
Niektóre firmy, takie jak 
Promedica24, oferują bo-
wiem darmowe kursy do-
szkalające, przygotowujące 
opiekunów do pracy w in-
nym kraju. 

Znajomość języka to nie 
wszystko. Dla opiekuna nie-
zwykle istotna jest umiejęt-
ność pracy z ludźmi i poczucie 
empatii. Zajmujemy się oso-
bami starszymi, które często 
oprócz codziennej pomocy po-
trzebują rozmowy i wspar-
cia. Dlatego nawet krótko-
okresowe świąteczne wyjazdy 
pozwalają na nawiązanie 
więzi pomiędzy opiekunem 
a seniorem – podkreśla Ma-
ria Korzeniewska-Jeleń, 
Dyrektor ds. Rekrutacji z 

firmy Promedica24.
Na jaką ofertę się zde-

cydować?
Praca opiekuna seniorów 

jest wymagająca, dlatego tak 
ważna jest współpraca ze 
sprawdzoną i doświadczoną 
firmą, która zapewnia opie-
kunowi niezbędne wsparcie 
w czasie pobytu za granicą, 
pomoc w razie nieprzewi-
dzianych sytuacji, a przede 
wszystkim gwarantuje ubez-
pieczenie i terminową wy-
płatę wynagrodzenia. To 
pozwala zminimalizować 
niepotrzebny stres i skupić 
się na opiece nad seniorem – 
mówi Maria Korzeniew-
ska-Jeleń, Dyrektor ds. 
Rekrutacji z Promedica24.

Jaką firmę wybrać? 
Jedną z najbardziej 

doświadczonych jest Pro-
medica24. Oprócz atrak-
cyjnych i terminowo 
wypłacanych zarobków 
opiekunowie mogą liczyć 
na legalną umowę, opłacony 
ZUS i pakiet dodatkowych 
ubezpieczeń. Dodatkowo 
firma organizuje transport 
do podopiecznego i powrót 
do kraju. Jest też w stałym 

kontakcie ze swoimi współ-
pracownikami. Oprócz in-
folinii, opiekunowie mogą 
także porozmawiać ze swo-
im Opiekunem Kontraktu, 
który pomaga w rozwiązy-
waniu jakichkolwiek pro-
blemów.

Jakość oferowanych 
przez Promedica24 usług 
potwierdzają również licz-
ne certyfikaty i wyróżnie-
nia.

Na początku lipca tego 

roku, ich poziom docenił 
TÜV Rheinland Polska, 
czołowa instytucja na ryn-
ku usług certyfikacyjnych i 
badawczych. Firma w swo-
im dorobku posiada rów-
nież certyfikat jakości ISO 
9001:2008 i tytuł „Firmy 
Godnej Polecenia” przyzna-
ny w programie realizowa-
nym przez Biuro Promocji 
Gospodarczej i Certyfikacji 
w Poznaniu. Promedica24 
to także wieloletni członek 
najważniejszych organi-

zacji branżowych: Sekcji 
Agencji Opieki (SAO), 
Stowarzyszenia Agen-
cji Zatrudnienia (SAZ), 
Polsko-Niemieckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej 
(AHK) oraz Stowarzysze-
nia na rzecz Opieki Do-
mowej w Wielkiej Brytanii 
(UKHCA).

Więcej informacji Pro-
medica24 ul. Bilsego 5 Le-
gnica tel. 506 289 100
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Fajbusiewicz ostrzeże 
seniorów w Legnicy
W grudniu 2014 r. rusza czwarta edycja spotkań w ramach akcji społecznej 
pod hasłem „Nie znasz, nie otwieraj”. Prowadzący spotkań Michał Faj-
busiewicz odwiedzi również Legnicę, aby osobiście ostrzec osoby starsze 
przed oszustami, wydającymi się za przedstawicieli handlowych.

„Nieuczciwi akwizytorzy 
– sprzedawcy energii eklek-
tycznej czy komunikacji - co-
raz częściej odwiedzają nasze 
domy i namawiają na podpisa-
nie nowych umów, nie zawsze 
dla nas korzystnych. Niestety, 
w większości wypadków ofia-
rami oszustw i kradzieży we 
własnych mieszkaniach padają 
seniorzy.” – wyjaśnia Michał 
Fajbusiewicz.

Inicjatorem bezpłatnych 
informacyjnych spotkań w 
ramach akcji społecznej „Nie 
znasz, nie otwieraj” jest Tauron 
Polska Energia. Poprzednie 
edycji akcji spotkały się z bar-
dzo pozytywnym przyjęciem 
wśród kuracjuszy i mieszkań-
ców miejscowości uzdrowi-
skowych.

Spotkanie w Legnicy w 
ramach akcji „Nie znasz, nie 
otwieraj!” odbędzie się we 

wtorek 16 grudnia w Klubie 
Nauczyciela o godz.10.00. W 
trakcie wykładu Michał Faj-
busiewicz przedstawi główne 
zagrożenia, jakie czyhają na 
osoby starsze.

Według oficjalnych po-
licyjnych statystyk, najwięk-
szym odsetkiem wykroczeń 
wobec seniorów są kradzieży 
i wyłudzanie pieniędzy. „Na 
administrację”, „na telekomu-
nikację” , „na gazownię” - to są 
tylko niektóre z metod stoso-
wane przez oszustów, którzy 
pod różnymi pretekstami na-
kłaniają seniorów na drogi za-
kup produktu bądź usługi.

Prowadzący Michał Faj-
busiewicz szczegółowo opisze 
wszystkie najpopularniejsze 
techniki, a także wskaże pro-
ste rozwiązania, które pozwolą 
zwiększyć bezpieczeństwo w 
domu.

Spotkaniu towarzyszyć 
będzie trening asertywności. 
Ćwiczenia prowadzone przez 
profesjonalnego trenera po-
zwolą uczestnikom rozwinąć 
asertywną postawę i nauczyć 
się przyjmowania jej podczas 
kontaktów z przedstawiciela-
mi handlowymi. Omówione 
zostaną również reguły pod-
pisywania bezpiecznych umów 
oraz najważniejsze prawa każ-
dego konsumenta.

Po zakończeniu spotkania 
wszyscy seniorzy otrzymają 
„Poradnik bezpiecznego se-
niora”, zawierający najważniej-
sze informacje i  porady, a tak-
że upominek od organizatora 
– kalendarz na 2015 rok.

Źródło: Fabryka Idei/ 
Tauron

FOT. FABRYKA IDEI/
TAURON

Jerzy Owsiak składa odwołanie

Toczący się przed Sądem 
Rejonowym w Złotoryi pro-
ces karny Piotra W. zakończył 
się we wrześniu uniewinnie-
niem blogera, który w serii 
artykułów zamieszczanych 
od 2013 roku pomawiał Je-
rzego Owsiaka przez internet 
o kłamstwa, oszustwa, mal-
wersacje finansowe, wykorzy-
stywanie nieletnich. Podpi-
sujący się jako Matka_Kurka 
bloger nazywał szefa WOŚP 
„królem żebraków i łgarzy”, 
„hieną cmentarną na dorob-
ku”, „romskim macho”, „guru 
sekty”. Twierdził, że Owsiak 
ma „lepkie łapki” i że w „11 
lat wyciągnął 46 Złotych Me-
lonów”. Realizowane przez 
Orkiestrę programy medyczne 
podsumowywał sformułowa-
niem „sranie w banię”. Wbrew 
prawdzie, pisał, że za 1,5 mln 
zł Fundacja WOŚP przejęła 
od Jerzego Owsiaka spółkę 
Złoty Melon. Sąd Rejonowy 
w Złotoryi uznał, że bloger 
nie dopuścił się zniesławienia, 
bo wyrażał opinie i opierał się 
na faktach. Za złamanie pra-
wa uznał tylko znieważenie 

Owsiaka określeniem „hiena 
cmentarna”, ale ponieważ sze-
fowi WOŚP też zdarzyło się 
użyć wobec blogera ostrego ję-
zyka, odstąpił od wymierzenia 
Piotrowi W. kary,  

Fundacja WOŚP i Jerzy 
Owsiak rozważali, jak zacho-
wać się po tym – jak twierdzą 
– kuriozalnym i krzywdzącym 

wyroku. Jedna z opcji zakła-
dała odpuszczenie sprawy i 
skupienie się na procesie cy-
wilnym, który czeka  Matkę 
Kurkę w Warszawie. Ostatecz-
nie zapadła decyzja, by złożyć 
apelację. 

Piotr Kanikowski

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Jerzy Owsiak odwołają 
się do Sądu Okręgowego w Legnicy od wyroku w sprawie Matki_Kurki.
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Legnica 
palce lizać

W menu restauracji Hotelu 
Sękowski można znaleźć za-
równo tradycyjne polskie dania 
jak i bardziej egzotyczne smaki. 
Przyrządzane z pasją potrawy 
zaspokoją najbardziej wyra-
finowane gusta. Szef kuchni 
proponuje na przykład pstrąga 
na melonie (15 zł), krem pomi-
dorowy Cappuccino 
(10 zł), stek z łososia 
w sosie jogurtowo
-czosnkowym (26 
zł), polędwiczkę z 
darami lasu (29 zł) 
lub, do pysznej kawy, 
szarlotkę na gorąco, 
podawaną tutaj z 
lodami (12 zł). Sztu-
ką jest gotowanie 
dla dzieci, które z 
reguły mają bardzo 
konkretne oczeki-
wania i nie przepa-
dają za kulinarnymi 
eksperymentami. 
Restauracji Hotelu 
Sękowski nieobce 
są i takie wyzwania. 
Jeśli macie ocho-
tę na rodzinny obiad, Waszym 
milusińskim na pewno będzie 
smakować zestaw złożony z 
zupy pomidorowej, drobiowych 
paluszków z grilla, frytek, ket-
chupu i czegoś słodkiego na de-
ser (13 zł). 

Jak u mamy gotuje Plackar-
nia przy ul. Asnyka, gdzie poza 
najlepszymi w Legnicy plackami 

ziemniaczanymi (w kilku wer-
sjach, z różnymi dodatkami) ser-
wuje się  domowe pierożki, na-
leśniki, frytki i zapiekanki. Lokal 
jest niewielki, nastawiony raczej 
na zabieganych, zapracowanych 
klientów wpadających w biegu 
po szybki posiłek „na wynos”. 
Ale jeśli ktoś ma czas, może 

przysiąść w przytulnym wnętrzu 
przy stoliku, napić się kawy i 
spokojnie zjeść coś ciepłego. 

Chilli Express działa od 
niedawna w miejscu dobrze 
znanego z pysznej kuchni baru 
Pod Basztą, na rogu ul. Gwar-
nej i Chojnowskiej. W nowej 
karcie dań znalazło się kilka 
tradycyjnych potraw, które były 

hitem tamtego lokalu (np. kotlet 
schabowy z frytkami lub ryżem 
i surówkami za 17,90 zł albo 
klasyczny de volaille za 19,90 
zł). Teraz w menu króluje pizza, 
w kilkunastu odmanach sma-
kowych, z różnymi dodatkami 
(ceny od 16,90 za pizzę 33 cm 
do 35,90 zł za wersję premium 

45 cm) . A ponadto pitta, gyros, 
tortilla, ale też dania wegeta-
riańskie i ryba . Można zjeść na 
miejscu lub zamówić dostawę 
jedzenia przez telefon i zapłacić 
przy odbiorze karta lub gotówką.

Piotr Kanikowski  

Legnica zaspokaja różne kulinarne gusta. Poszukiwaczy nowych smako-
wych doznań wabi autorska kuchnia restauracji Hotelu Sękowski – jedna z 
najlepszych w Legnicy. Zabiegani miłośnicy domowego jedzenia zaglądają 
do Plackarni lub Chilli Express.
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Kozacka niedziela
Ukraińska grupa Haydamaky, popularna w Polsce m.in. dzięki albumowi 
nagranemu wspólnie z zespołem Voo Voo, w ramach nowej trasy zawita do 
Lubina. W niedzielę 14 grudnia o godz. 18 da koncert w klubie Ave Cesar.

Niewiele ukraińskich ze-
społów zrobiło karierę na Za-
chodzie. Haydamaky – równie 
popularni w swej ojczyźnie, 
jak i poza nią - są ewenemen-
tem. Po wydaniu w 2010 roku 
wspólnej płyty z Voo Voo tak-
że w Polsce mają status 
gwiazdy. Album był 
nominowany do Fry-
deryków. Zdobył status 
złotej płyty, a wspólna 
trasa koncertowa z grupą 
Wojciecha Waglewskie-
go była artystycznym i 
komercyjnym sukcesem. 
Polska publiczność po-
kochała zespół za ener-
getyczną, rockową mu-
zykę ze sporą domieszką 
ukraińskiego folku i 
delikatną reagge`ową 
pulsacją. Próbując opisać 
twórczość Haydamaków 
krytycy używają określe-
nia „kozak-rock”. 

Grupa wspiera wolnościo-
we dążenia Ukrainy. Jesienią 
nie bacząc na działania wojen-

ne zagrała kilka koncertów w 
bazach wojskowych na wscho-
dzie rodzinnego kraju. Pod-
czas zimowej trasy po Polsce 
chce przekazać emocje, które 
kumulowały się w nich od 
dłuższego czasu.  Zespół szy-

kuje się do wydania kolejnego, 
szóstego w karierze krążka. 
Materiał będzie jeszcze bar-
dziej rockowy. Na płycie znaj-

dą się między innymi utwory 
nawiązujące do wydarzeń na 
Ukrainie –  piosenki poświę-
cone EuroMajdanowi, wyda-
rzeniom z lutego 2014 i wojnie 
w rejonie Donbasu.

Piotr Kanikowski
FOT. MATERIAŁY PROMO-

CYJNE 

Mikołaj w szpitalu
To była impreza! Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z KGHM, św. Mikołaj 
odwiedził małych pacjentów w szpitalu w Lubinie i Legnicy. Jak na praw-
dziwego świętego przystało wjechał do maluchów na saniach w towarzy-
stwie elfów i reniferów.

- Cieszymy się, że mogliśmy 
spędzić czas wspólnie z dziećmi, 
które potrzebowały zapomnieć, 
chociaż na chwilę o bólu i cier-
pieniu jakie przysparza im cho-
roba – mówi pomysłodawca i 
główny organizator spotkania, 
Jakub Należny z Centralnego 
Biura Zakupów KGHM.

Załoga Świętego Mikołaja 
przygotowała wiele atrakcji dla 
wszystkich chorych dzieci z od-
działów. Były konkursy, gry i za-
bawa przy muzyce. Odwrócenie 
uwagi maluchów od choroby i 
cierpienia to zdaniem personelu 
świetny pomysł.

-Jest to wspaniała inicjaty-
wa. Nie ukrywam, że jest dużo 
zamieszania, ale jest to tak waż-
ne i dobre dla naszych pacjen-
tów, więc myślę, że to coś wspa-
niałego. To jest pierwsza taka 
impreza w tak dużym wydaniu i 
tak ładnie zorganizowana, wcią-
gająca dzieci do zabawy. Coś ta-
kiego po raz pierwszy zdarzyło 

się w naszym oddziale – mówi 
Małgorzata Smorąg kierownik 
oddziału pediatrycznego.

Dzieci tańczyły z renifera-
mi i elfami. Pomocnicy święte-
go Mikołaja wymyślali szereg 
zabaw, które spotykały się z 
ogromną radością. Maluchy 
oprócz tańca mogły też ryso-
wać. Dzieci zostały obdarzone 
upominkami, a co najważniejsze 
dobrym i pozytywnym słowem 
oraz uśmiechem i serdecznością 

jakie płynęły od wolontariuszy 
z KGHM, członków Stowa-
rzyszenia "Spynacz" w Legni-
cy oraz młodych zawodników 
z ZSS Gryf Legnica, którzy 
wspólnie zorganizowali to wy-
jątkowe spotkanie.

Źródło: KGHM Polska Miedź 
FOT. KGHM POLSKA 
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Najważniejsze sukcesy Radosława Kawęckiego

4. miejsce w finale olimpijskim na dystansie 200 metrów (Londyn 2012),
Wicemistrz świata na basenie 50-metrowym na dystansie 200 m (Barcelona 2013), 
Mistrz świata na basenie 25-metrowym na dystansie 200 m (Stambuł 2012, Dauha 2014), 
Mistrz Europy na basenie 50-metrowym na dystansie 200 m (Debreczyn 2012, Berlin 2014), 
Mistrz Europy na basenie 25-metrowym na dystansie 100 m (Szczecin 2011),
Mistrz Europy na basenie 25-metrowym na dystansie 200 m (Szczecin 2011, Chartres 2012, 
Herning 2013),
Rekordzista Europy na dystansie 200 m na basenie 50 m.

Radosław Kawęcki 
zdobył złoty medal na ba-
senie 25-metrowym na dy-
stansie 200 metrów stylem 
grzbietowym podczas mi-
strzostw świata w pływaniu 
w Dausze. Sponsorowany 
przez KGHM polski pływak 
sięgnął po złoty medal dru-
gi raz z rzędu, broniąc tytuł 
mistrzowski wywalczony 
dwa lata temu w Stambule. 
W finale organizowanych 
w Katarze mistrzostw, Ka-
węcki w imponującym stylu 
pokonał swoich rywali i z 
czasem 1:47.38 ustanowił 
również nowy rekord Polski. 
Drugi na mecie Ameryka-
nin Ryan Lochte stracił do 
reprezentanta Polski aż 0,82 
sekundy!

Kawęcki pochodzi z 
Głogowa. Karierę rozpo-

czynał w klubie MKS Piast 
Głogów. Obecnie trenuje 
pod okiem Pawła Słomiń-
skiego, ojca sukcesów mi-
strzyni olimpijskiej, Otylii 
Jędrzejczak. KGHM jest 
sponsorem Radosława Ka-
węckiego od kwietnia 2013 
roku.

Radosław Kawęcki jest 
również twarzą prowadzo-
nego przez KGHM pro-
gramu CSR EKO-Zdrowie. 
W ramach programu spółka 
promuje działania proeko-
logiczne i prozdrowotne, 
organizując m.in. cykliczne 
lekcje nauki pływania dla 
dzieci. Aktualnie w pięciu 
miastach zagłębia miedzio-
wego w zajęciach bierze 
udział grupa 300 dzieci, 
którzy podstawowych tech-
nik poruszania się w wodzie 

uczą się pod okiem wykwa-
lifikowanych instruktorów z 
klubów pływackich regionu. 
W ramach programu spółka 
organizuje również sporto-
we eventy z udziałem Ka-
węckiego, które odbywają 
się szkołach podstawowych 
regionu. Do tej pory polski 
mistrz gościł w ośmiu szko-
łach spotykając się z ucznia-
mi – młodymi adeptami 
pływania oraz prowadząc 
zajęcia na szkolnych pływal-
niach. - Cieszę się, że mogę 
pomagać najmłodszym w 
ich sportowej edukacji. To 
bardzo istotne, aby dzieci i 
młodzież miały autorytety 
do naśladowania – mówi 
Radosław Kawęcki.

Źródło: KGHM Polska Miedź SA.

KGHM cieszy się ze złotego medalu Radosława Kawęckiego. I dba, by w 
Zagłębiu Miedziowym dzieci umiały pływać.

Być jak Kawęcki
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Miłość sacro polo live

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

mail: biuro@karieranastarcie.pl
Pl. Solidarności 1/3/5, pokój 245
53-661 Wrocław

www.karieranastarcie.pl
tel. 71 707 04 54

Zapraszamy osoby w wieku 25 - 64 lat, zamieszkujące
w województwie dolnośląskim, poszukujące pracy,

nieaktywne zawodowo lub pracujące. Więcej informacji
na temat rekrutacji udziela Biuro Projektu.

KURS
KOMPUTEROWY 

Postaw
na rozwój!

 

Uzyskaj
europejski
certy�kat!

Grupa początkująca

Miejsce szkoleń:
 Legnica i Lubin

Zdobądź
niezbędne

umiejętności!

Twoja
kariera 

na starcie!

SZYBKO
I BEZPŁATNIE

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A
R

EKLAM
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Metalowy zespół zawiązany podczas prób do spektaklu Pawła Kamzy jest po pierwszym występie. Z trzech kompozycji grupy, które zabrzmiały podczas 
premiery „Zanim chłodem powieje dzień”, najbardziej zapada w pamięci bluźnierczy kanon, w którym na śpiewaną przez księdza Maćka frazę „Jezus 
jest tu” nakłada się na wściekły chór Oliwii i Mai, powtarzających jak w transie ”Suka szczuje, suka szczuje, suka szczuje”. 

'Zanim chłodem powie-
je dzień” - tak jak wskazuje 
tytuł, zaczerpnięty przez 
Pawła Kamzę z biblijnej 
„Pieśni nad pieśniami” - to 
przede wszystkim spektakl 
o miłości. Tyle że nie do-
skonałej, ale przyziemnej, 
ułomnej, niemożliwej, zaka-
zanej, więc skrywanej przed 
otoczeniem. To opowieść o 
uczuciu, wywołanym przy-
padkowo za młodu kilkoma 
równie czułymi, co niewin-
nymi gestami. Tli się w Alin-
ce i w księdzu Maćku przez 
dorosłe lata, psując najpierw 
ich relacje z Bogiem, a po-
tem z rodziną i resztą mało-
miasteczkowej społeczności. 
Jeśli celibat jest – jak głosi 
Kodeks Prawa Kanonicz-
nego – szczególnym darem 
bożym, to z ziemskiej per-
spektywy stanowi dar prze-
wrotny i okrutny. W tłumio-
nym miłosnym pożądaniu 
Kamza widzi fatum jak z 
greckiej tragedii - siłę, któ-
ra zniszczy bohaterów nie-
zależnie od tego, czy się jej 
podporządkują, czy spróbują 
przeciwstawić.

Mimo wszystko, naj-
słabszym elementem sobot-
niej premiery był tekst. W 
odróżnieniu np. od porusza-
jącej się w podobnych rejo-
nach, ale wieloznacznej, per-
fekcyjnie napisanej „Drogi 
śliskiej od traw” Katarzyny 
Dworak i Pawła Wolaka, 
sztuka Pawła Kamzy to w 
sumie dość banalna, sche-
matyczna i przewidywal-
na historia, jakby żywcem 
zaczerpnięta z „Faktu” czy 
„Super Expressu”. Bardziej 
pasowałaby na scenariusz 
jednego z odcinków pa-
radokumentalnego serialu 
Polsatu „Trudne sprawy” 
niż scenę ambitnego teatru. 
We współpracy z fenome-
nalnym zespołem aktorskim 
reżyserowi Pawłowi Kamzie 
udało się wycisnąć z tego 
ryzykownego, tabloidowe-
go tekstu tyle, ile tylko było 
możliwe.

Dramat został osnuty 
wokół metamorfozy głów-
nej bohaterki, która z wyco-
fanej, pogodzonej z życiem 
żony pijaka, matki obłożnie 
chorego dziecka, przeobraża 
się w kobietę gotową zary-
zykować wszystko dla wła-

snego szczęścia. W finale 
grająca Alinkę Magda Skiba 
– szara myszka z początku 
spektaklu - hipnotyzuje; na-
prawdę jest w niej i szaleń-
stwo, i rozpacz, i determina-
cja kogoś, komu nie zostało 
już nic do stracenia. Równie 
przekonującą kreację stwo-
rzył Mateusz Krzyk jako tę-
skniący jednocześnie za Bo-
giem i za ziemską miłością 
charyzmatyczny ksiądz Ma-
ciek. Specjalnie na potrzeby 
spektaklu nauczył się grać 
na gitarze elektrycznej. Z 
wytatuowaną po nadgarstki 
Katarzyną Dworak (bas) i 
zmienioną w znerwicowa-
ną outsiderkę Magdą Drab 
(skrzypce) tworzą parafial-
ny zespół wykonujący dzi-
waczne połączenie metalu, 
folku i sacro polo. Sobot-
nia premiera potwierdziła, 
że znakomite aktorstwo to 
znak firmowy legnickiej 
sceny. Praktycznie każda z 
postaci – od trzpiotowatej 
bizneswomen Anity (Magda 
Biegańska) po przeżywającą 
drugą młodość Panią Dankę 
( Joanna Gonschorek) - nosi 
w sobie jakąś niedopowie-
dzianą tajemnicę, intryguje i 

przykuwa uwagę.
Kamza wkracza w ry-

zykowne rejony, ale robi to 
z taktem. Spektakl, wbrew 
pozorom, nie narusza żad-
nego tabu, nie szarga świę-

tości ani nie mówi o niczym, 
co nie zostałoby już po wie-
lokroć opisane przez publi-
cystów, także katolickich. 
Jeśli słysząc zapowiedzi, że 
sztuka dotyka tematu mole-

stowaniu dzieci przez księży, 
ktoś liczył na skandal, to się 
zawiedzie. Choć wydaje mi 
się, że tak prawa rada miej-
ska jak w Legnicy mimo 
wszystko poszuka powodu 

do świętego oburzenia.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWKSI



KINO KOBIET:
Już 11 grudnia godz. 18:30 ostat-
nie Kino Kobiet… w tym roku! Za-
praszamy Panie… i tylko Panie!
Świątecznie zapraszamy na naj-
większy francuski przebój tego 
roku: 12 milionów widzów nad 
Sekwaną i kolejne miliony w resz-
cie Europy :
ZA JAKIE GRZECHY, DOBRY 
BOŻE?
Komedia,  czas trwania: 96 min., 
od lat: 15, produkcja: Francja
O co chodzi? O cztery piękne 
córki na wydaniu i jedno marze-
nie ich poukładanych, konserwa-
tywnych rodziców – żeby dobrze 
wyszły za mąż.
Ale co zrobić, gdy czterech za-
kochanych mężczyzn to Żyd, 
Arab, Chińczyk i wesoły chłopak 
z serca Czarnej Afryki? Każdy z 
nich pochodzi z innej kultury, ma 
swoje obyczaje, wierzenia, reli-
gię. Jak nie zwariować, próbując 
wszystkich pogodzić ze sobą? 
Czy to wszystko może skończyć 
się na ślubnym kobiercu, czy 
raczej wywoła totalną wojnę do-
mową?
Przebojowa komedia, która jest 
remedium na nasze uprzedzenia 
i napięcia współczesnego świata 
–nie próbuje go zmienić, ale roz-
broić śmiechem.
GODZ.-  18:30*
*Seans odbędzie się 11.12.2014
MARATON: HOBBIT 2D i 3D
19 grudnia we wszystkich 34 ki-
nach sieci Helios zagramy Mara-
ton Hobbit z przedpremierowym 
pokazem trzeciej części serii 
„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”!
Start: 19.12. godz. 22.00
Meta: 20.12 godz. 6.30
Zagramy:
•	 Hobbit:	Niezwykła	po-
dróż
•	 Hobbit:	 Pustkowie	
Smauga
•	 Hobbit:	 Bitwa	 pięciu	
armii (Przedpremierowo)
Do każdego biletu w kasie kina 
dołączony będzie kupon upraw-
niający do jednorazowej dolewki 
napoju w kubku (Pepsi, Mirinda, 
7up, Ice Tea), sprzedawanego w 
barze kina Helios. Kupon ważny 
tylko w czasie maratonu.

KINO KONESERA
ZA JAKIE GRZECHY, DOBRY 
BOŻE?
Komedia,  czas trwania: 96 min., 
od lat: 15, produkcja: Francja
O co chodzi? O cztery piękne 
córki na wydaniu i jedno marze-
nie ich poukładanych, konserwa-
tywnych rodziców – żeby dobrze 
wyszły za mąż.
Ale co zrobić, gdy czterech za-
kochanych mężczyzn to Żyd, 
Arab, Chińczyk i wesoły chłopak 
z serca Czarnej Afryki? Każdy z 
nich pochodzi z innej kultury, ma 
swoje obyczaje, wierzenia, reli-
gię. Jak nie zwariować, próbując 
wszystkich pogodzić ze sobą? 
Czy to wszystko może skończyć 
się na ślubnym kobiercu, czy 
raczej wywoła totalną wojnę do-
mową?
Przebojowa komedia, która jest 
remedium na nasze uprzedzenia 
i napięcia współczesnego świata 
–nie próbuje go zmienić, ale roz-
broić śmiechem.

GODZ.-  19:00*
*Seans odbędzie się 17.12.2014
PREMIERY:
MY	 LITTLE	 PONY:	 EQUESTRIA	
GIRLS / dubbing
Animacja, czas trwania: 95 min., 
od	lat:	b.o,	produkcja:	USA
Liceum Canterlot ma być gospo-
darzem wielkiego muzycznego 
wydarzenia, na którym Rainbow 
Dash, Applejack, Pinkie Pie, Ra-
rity i Fluttershy chcą zadebiuto-
wać ze swoim nowym zespołem 
The	 Rainbooms.	 Niespodzie-
wanie jednak pojawia się kon-
kurencyjny dziewczęcy zespół, 
The Dazzlings, który przekonuje 
wszystkich w szkole, aby zamie-
nić przyjazny koncert w pojedy-
nek. Po odkryciu, że nowi muzy-
cy to nie zwyczajne dziewczyny 
i że mają niecne zamiary, The 
Rainbooms proszą Twilight Spar-
kle, aby powróciła do ich świata i 
pomogła im w wygraniu pojedyn-
ku, od którego zależą losy całej 
szkoły.
GODZ.- 10:00, 13:30, 17:15
KAROLINA	/	napisy
Obyczajowy, czas trwania: 127 
min., od lat: 12, produkcja: Polska
Dwie przyjaciółki, osiemnasto-
latki Kaśka i Magda, kończą li-
ceum filmowe. Pomiędzy zabawą 
a korzystaniem z życia muszą 
jeszcze znaleźć czas na przy-
gotowanie się do czekającego 

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

od 12.12.2014
do 18.12.2014 Cennik 

biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – 
czw.) 22 zł, (pt. – nd., świę-
ta) 24 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.) 25 zł, (pt. – nd., świę-
ta) 27 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt – nd., święta) 23 zł
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  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ Helio-
sPolska

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie pojedyń-
cze wejściówki ufundowane przez Kino HE-
LIOS na film pt. „Love, Rosie” w Legnicy – do 
wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją wy-
grać, wyślij maila na adres konkursy@24le-
gnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz 
nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ 
W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

je egzaminu końcowego. Mają 
za zadanie przygotować etiudę 
filmową. Gdy nauczyciel podsu-
wa im
temat, w pierwszej chwili buntują 
się. Chciały kręcić film o ważnych 
społecznie sprawach, o współ-
czesnych problemach, chciały 
zmieniać świat, a tu trafia się im 
historia jakiejś wiejskiej dziew-
czyny sprzed 100 lat, która w bez-
sensowny sposób dała się zabić! 
Chcąc nie chcąc, wyruszają
w drogę do Zabawy, gdzie żyła i 
zginęła ich bohaterka – Karolina 
Kózkówna.
Na	 początku	 nie	 potrafią	 się	 od-
naleźć w historii Karoliny.
GODZ.- 12:30, 19:00*
*Seans nie odbędzie się 
17.12.2014
MÓW	MI	VINCENT	/	napisy
Komedia, czas trwania: 127min., 
od	lat:	12,	produkcja:	USA
Vincent (Bill Murray) to zgryźliwy 
mizantrop, któremu dni upływają 
na wyścigach konnych, w ulu-
bionym barze i w towarzystwie 
zaprzyjaźnionej nocnej damy 
(Naomi	Watts).	Pewnego	dnia	do	
domu obok wprowadza się Mag-
gie (Melissa McCarthy) z synem 
Oliverem. Powitanie nowych są-
siadów odbywa się bez ciepłych 
słów i nie zapowiada początku 
pięknej przyjaźni. Jednak wiecz-
nie spłukany Vin dostrzega szan-
sę na podratowanie swego opła-
kanego budżetu. Zostaje może 
nie najtańszą, ale na pewno naj-
bardziej ekscentryczną niańką w 
mieście.
GODZ.- 14:00, 18:30, 21:15

TYTUŁY	TYGODNIA:
JOHN	WICK	/	napisy
Akcja,  czas trwania: 120 min., od 
lat:	15,	produkcja:	USA
GODZ.-  20:45
UWOLNIĆ	MIKOŁAJA	/	dubbing
Familijny, czas trwania: 120 min., 
od	lat:	b.o,	produkcja:	USA
GODZ.- 11:00, 15:15, 17:45
LOVE, ROSIE / napisy
Komedia romantyczna, czas 
trwania: 120 min., od lat: 12, pro-
dukcja: Wlk. Brytania
GODZ.- 14:45, 19:30
Wielka Szóstka /dubbing 
Komedia / Animacja / Familijny, 
Czas trwania: 108 min., od lat: 
b.o,	produkcja	USA
GODZ. – 12:00, 14:30, 17:00
3D / Wielka Szóstka /dubbing 
GODZ. – 10:30, 13:00, 15:30, 
18:00
IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSO-
GŁOS.	CZĘŚĆ	1	/	NAPISY
Science-Fiction / Przygodowy, 
Czas trwania: 123 minuty, od lat 
12,	produkcja:	USA
GODZ. – 20:15
SIEDMIU	 KRASNOLUDKÓW	
RATUJE	 ŚPIĄCĄ	 KRÓLEWNĘ	 /	
DUBBING
Animacja, Czas trwania: 90 min. 
Od	lat:	b.o.	Produkcja:	Niemcy
GODZ. – 10:30
DZIEŃ	DOBRY,	KOCHAM	CIĘ!	
Komedia romantyczna, Czas 
trwania: 110 min. Od lat: 15 Pro-
dukcja: Polska
GODZ. – 11:45, 16:15, 21:45
BOGOWIE 
Dramat / Biograficzny, Czas trwa-
nia: 145 min., Od lat: 15 
GODZ. – 20:00
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KREDYT

ODDŁUŻENIA

KONSOLIDACJE

Legnica: ul. Pocztowa 7, lok.14

tel. 76 871 33 84
tel. 76 871 94 17

tel. 76 711 17 26
tel. 76 711 17 20

z mniejszą ratą już jest!

  WYSOKA

PRZYZNAWALNOŚĆ

Oprocentowanie od 

5,8%
do24h

• bez opłat
   wstępnych
• niezależnie od BIK
• także z komornikiem
• możliwość zawieszenia
  spłaty rat czynne: 9-17

Głogów: Rynek 65, lok. 1
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,31 zł 50 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Zimowy Bieg 
Wulkanów
Ponad 200 twardzieli wpisało się na listę startową ekstremalnie trudnego 
biegu po okolicach zamku w Grodźcu. 13 grudnia zmierzą się z górą i wła-
snymi słabościami

Start o godz. 13. Trzyna-
stokilometrowa trasa prowadzi 
z zamku po stromym wulka-
nicznym zboczu. 

- W dolnej płaskiej czę-
ści zostanie zbudowany szereg 
przeszkód typu samochody z 
drewnem, opony, zasieki, wy-
kopy – obiecuje Mirosław Ko-
piński, dyrektor Biegu Wulka-
nów. -Wykorzystamy do granic 
możliwości naturalne warunki 
terenu. Dzięki temu bieg zyska 
na atrakcyjności i trudności. 
Mamy nadzieję, że sprzyjać 
nam będzie pogoda i w tym 
roku  przywita nas śnieg i mróz 

Ze względu na przypa-
dającą w sobotę 33. rocznicę 
wybuchu stanu wojennego na 
trasie biegu mają pojawić się 

rekonstruktorzy, przywołujący 
klimat lat osiemdziesiątych. Na 
wieczór została zaplanowana 
impreza integracyjna na zamku 
utrzymana w zupełnie innych, 
średniowiecznych klimatach.

Zimowy Bieg Wulkanów 
to młodsza o trzy lata mutacja 
słynnego letniego Biegu Wul-
kanów w Złotoryi. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Kudyba zostaje w Legnicy
Janusz Kudyba pozostanie trenerem Miedzi Legnica. – Zespół pod 
jego wodzą zrobił postęp w grze. Wiosną trener ma zbudować trzon 
drużyny już na przyszły sezon – argumentuje ten wybór Andrzej Dadeł-
ło, właściciel Miedzi. 

Przypomnijmy, że na sta-
nowisku trenera Miedzi Ku-
dyba w październiku zastąpił 
Wojciecha Stawowego. Pod 
jego wodzą zespół zdobył 13 
punktów w 7 meczach (bilans 
bramkowy 9-5), m.in. pokonał 
w derbach regonu w Lubinie 
tamtejsze Zagłębie 2:0. – Ja-
nusz Kudyba dotarł do zawod-
ników i znalazł z nimi wspólny 
język. Jestem zadowolony z 
tego, jak wygląda jego praca. 
Oczekuję, że w rundzie wio-
sennej zbuduje trzon zespołu 
już pod kątem kolejnego sezo-

nu – mówi Andrzej Dadełło. 
W sztabie szkoleniowym Mie-
dzi będą też trener bramkarzy 
Krzysztof Osiński oraz trener 
asystent i trener przygotowa-
nia motorycznego. – Jestem 
od dawna związany z Miedzią 
i ważne jest dla mnie, by ten 
klub odnosił sukcesy. Otrzy-
małem od właściciela Miedzi 
kolejne, odpowiedzialne za-
danie i to mnie motywuje do 
jeszcze cięższej pracy. W cią-
gu ostatniego miesiąca zespół 
zrobił progres i wiosną będzie-
my chcieli dalej iść w tym kie-

runku – mówi Janusz Kudyba.
Zimą Miedź zamierza 

wzmocnić się na trzech pozy-
cjach: napastnika oraz środ-
kowego i bocznego obrońcy. 
– Oczywiście, jeśli na rynku 
pojawi się jakiś ciekawy za-
wodnik w naszym zasięgu, 
lepszy od tych, których już 
mamy w kadrze, to nie wy-
kluczam kolejnych transferów 
– tłumaczy Andrzej Dadełło.

  
Źródło: Miedź Legnica

Miedź nie odpoczywa
Przygotowania do rundy wiosennej piłkarze Miedzi rozpoczną 5 stycznia. 
Zespół rozegra 8 sparingów z rywalami o zróżnicowanym poziomie sporto-
wym – od Ekstraklasy do 3 ligi. Pierwszym rywalem Miedzi będzie zespół 
FK Jablonec z czeskiej Ekstraklasy.

Większość klubów I ligi 
w przerwie zimowej wysyła 
zawodników na długie urlo-
py. W Miedzi tym razem 
będzie inaczej. Po ostatnim 
meczu rundy jesiennej pił-
karze nie rozjechali się do 
domów, a wręcz przeciwnie 
– do 14 grudnia zespół tre-
nuje w Legnicy, głównie w 
siłowni Condizione. Później 
zawodnicy rozjadą się do 
domów na święta, ale każdy 
z nich na ten okres otrzy-
ma do zrealizowania indy-
widualny plan treningowy. 
Do Legnicy piłkarze wrócą 
już 5 stycznia, by budować 
wytrzymałość tlenową oraz 
siłę, głównie poprzez tre-
ningi biegowe i zajęcia w 
siłowni.

Główną część przygo-
towań typowo piłkarskich 

do rundy wiosennej zawod-
nicy Miedzi rozpoczną 16 
stycznia od badań wydol-
nościowych. Pierwszy spa-
ring legniczanie rozegrają 
21 stycznia z zespołem z 
czeskiej Ekstraklasy – FK 
Jablonec. W sumie formę 
będą szlifować w 8 sparin-
gach, w których zmierzą się 
z rywalami o zróżnicowa-
nym poziomie – od Ekstra-
klasy do 3 ligi. Rozgrywki I 
ligi Miedź wznowi 7 marca 
meczem domowym z Dol-
canem Ząbki. Tym razem 
zespół będzie się przygo-
towywał do rozgrywek w 
Legnicy i nie ma w planach 
żadnego wyjazdu na zgru-
powanie.

Źródło: Miedź Legnica

Sparingowi rywale 
Miedzi 

21.01, środa: FK Jablonec 
(Ekstraklasa Czech, Jablo-
nec)
23.01, piątek: Jagiellonia 
Białystok (Ekstraklasa, 
Grodzisk Wlkp.)
31.01, sobota: Zagłębie 
Sosnowiec (2 liga, Wał-
brzych)
04.02, środa: Odra Opole 
(3 liga, Legnica)
11.02, środa: GKS Katowi-
ce (1 liga, Wałbrzych)
14.02, sobota: Górnik Wał-
brzych (2 liga, Legnica)
21.02, sobota: UKP Zielo-
na Góra (3 liga, Legnica)
28.02, sobota: Stilon Go-
rzów (3 liga, Legnica)
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