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Konkurs pogodzi legniczan 
W odpowiedzi na wniosek PiS-u, prezydent Tadeusz Krzakowski proponuje 
ogłoszenie konkursu na rewitalizację przestrzenno-architektoniczną placu 
Słowiańskiego. W poniedziałek radni mają podjąć decyzję o przeznaczeniu 
na ten cel 50 tys. zł. Jeszcze w tym roku miasto dokona wyboru koncepcji. 
Potem zastanowi się nad przygotowaniem dokumentacji.

Teren przewidziany do re-
witalizacji w ramach konkursu 
jest spory - jego granice wyzna-
czają budynek starostwa, siedzi-
ba Banku Spółdzielczego, Urząd 
Miejski, ruina Dresdner Banku, 
ul. Powstańców i skwer przed 
Parnasikiem. Koncepcja ma do-
tyczyć m.in. przebudowy oraz 
udrożnienie układu komunika-
cyjnego w rejonie ratusza, roz-
wiązania problemów z niedo-
statkiem miejsc parkingowych, 
pomysłów na funkcjonalne 
urządzenie przejść dla pieszych i 
centralnego punktu przesiadko-
wego dla komunikacji miejskiej.   
Po rewitalizacji ten teren ma być 
wizytówką Legnicy. Prezydent 
nie wyklucza przeniesienia Po-
mnika Braterstwa.

- Ale gdyby chodziło o sam 
pomnik, dawno bym podjął de-

cyzję o jego przeniesieniu - za-
znacza wyraźnie Tadeusz Krza-
kowski.

Czy dopuszcza przeniesie-
nie pomnika na cmentarz jesz-
cze przed fizycznym rozpoczę-
ciem rewitalizacji placu?

- Nad tym będziemy się za-
stanawiać po rozwiązaniu kon-
kursu - odpowiada prezydent 
Legnicy. - Wtedy również bę-
dzie się można zająć przygoto-
waniem dokumentacji. Tempo 
rewitalizacji placu Słowiańskie-
go będzie zależne od budżetu.

W ramach akcji URSO 
(Usuń Resztki Sowieckiej Oku-
pacji) PiS zebrał około tysiąca 
podpisów za przeniesieniem 
Pomnika Braterstwa na cmen-
tarz. Jednocześnie z sondaży 
prowadzonych przez Urząd 
Miasta w Legnicy wynikało do-
tychczas, że większości miesz-
kańców Ruski na cokole wcale 
nie przeszkadza. Zapowiadając 
przebudowę prezydent Tadeusz 

Krzakowski deklaruje, aby plac, 
który dziś dzieli legniczan, stał 
się symbolem zgody. 

Temat rewitalizacji pl. Sło-
wiańskiego wywołali pod ko-
niec ubiegłego roku radni Prawa 
i Sprawiedliwości, kierując już 
po uchwaleniu budżetu wnio-
sek w tej sprawie. Ich zdaniem 
ten rok należy wykorzystać na 
opracowanie koncepcji i przy-
gotowanie dokumentacji, by w 
przy planowaniu przyszłorocz-
nych finansów miasta można 
było zarezerwować pieniądze 
na fizyczne rozpoczęcie  prze-
budowy. 

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Prezydent chce przepro-
wadzić rewitalizację placu 
Słowiańskiego. Decyzji o 
usunięciu przy tej okazji po-
mnika na razie nie ma, ale 
to tylko kwestia czasu. 
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Fakty
„Przy Owsiaku popełniłem kilka błędów, ale wyszło nieźle. 
Durczok był przygotowany pod proces” - pochwalił się Matka 
Kurka na Twitterze, po tym, jak gwiazdor TVN-u zapowie-
dział podjęcie kroków prawnych za paszkwil o molestowaniu 
stażystek. Nawet jego wielbiciele myślą, że nadrabia miną. Po-
cieszają go w komentarzach, że Durczok tylko tak straszy, a 
„pismo procesowe nie musi być pozwem, może być np. ugodą”.

Gdyby zarozumiałość była lżejsza od powietrza, Piotr W. fru-
wałby pod sufitem jak gołębica. Gołębica – trzeba to wyraźnie 
powiedzieć – o zapędach samobójczych. Bo jeśli „Durczok był 
przygotowany pod proces”, to wyłącznie pod proces przegrany. 
Odszczekam to jeśli okaże się, że Matka Kurka trzyma w 
zanadrzu jakąś sekretną sekstaśmą, na której czarno na bia-
łym widać, jak Kamil Durczok mobbinguje i zaciąga do łóżka 
swoje podwładne. Albo jeśli bloger jak Sanderus z „Krzyża-
ków” - posiadacz szczebla drabiny, która przyśniła się świę-
temu Jakubowi – dysponuje świetnie zachowaną ściereczką, 
którą sprzątaczka z TVN-u starła ze słynnego stolika „Fak-
tów” spermę szefa. 
Przesadzam? W procesie o zniesławienie wystarczy mieć za 
źródło informacji molestowane ofiary dziennikarza i wiary-
godnych świadków jego chuci? Może i tak. Szkopuł w tym, że 
z żadnego tekstu Matki Kurki nie wynika, by do nich dotarł. 
Bloger nie podaje żadnych szczegółów, żadnych faktów, ogra-
nicza się do zdemaskowania Kamila Durczoka jako negatyw-
nego bohatera „Ukrytej prawdy” z Wprost, miotania wście-
kłych inwektyw pod jego adresem, ujadania na degenerację 
mainstremowych mediów i wyprężenia piersi po prawicowy 
medal „Za Ofiarność w Walce z Lemingami”. 
Jeśli dojdzie do procesu o zniesławienie, Matka Kurka nie 
będzie mógł powtórzyć taktyki, która sprawdziła się w ubie-
głorocznym starciu z Jerzym Owsiakiem i Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. Wtedy za przyzwoleniem sądu udało 
mu się doprowadzić do kuriozalnego odwrócenia ról proce-
sowych: pomówione ofiary zostały zmuszone do dowodzenia 
swej niewinności poprzez przedkładanie coraz to nowych 
dokumentów księgowych a on, teoretycznie oskarżony, nie 
przestawał na swoim blogu jeździć po nich jak po łysej koby-
le. W przypadku Kamila Durczoka taka roszada w ogóle nie 
wchodzi w grę. Sąd nie zażąda przecież od dziennikarza TVN 
przedłożenia nagrań świadczących, że nie ma w zwyczaju mo-
lestowania seksualnego pracownic stacji. To byłby kompletny 
absurd.
Za to sąd z pewnością zażąda od Matki Kurki wykazania, że 
dochował dziennikarskiej rzetelności. Czy dochował? Po tym, 
co bloger ujawnił w sieci, mam poważną wątpliwość, czy moż-
na za taką uważać mejle skierowane do TVN, TVN24 oraz 
dziennikarzy obu stacji. Musiałbym znać ich treść, by uczci-
wie to ocenić. W artykule zostały opisane raczej jako prowo-
kacja. Być może to kwestia specyficznego kurkowego stylu, 
ale po lekturze „Durczoka” wydają się bardziej obraźliwymi 
paszkwilami z tezą niż neutralnymi zapytaniami. I prawdopo-
dobnie dlatego zostały przez adresatów  zignorowane.
W swoich publikacjach Piotr W. nie ukrywa, że ma z Kami-
lem Durczokiem własne porachunki i że cieszy go ta mała 
zemsta za sposób, w jaki stacja relacjonowała złotoryjski pro-
ces z Owsiakiem. Jest takie powiedzenie o okazji, która czyni 
złodzieja. W tym przypadku okazją był artykuł we Wprost. 
Matka Kurka, mściwy hejter, poszedł za głosem instynktu. 
Uważam, że to instynkt samobójczy. 

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

Wydawca: Media24
Adres redakcji: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,
tel. 76 850 79 21, redakcja@24legnica.pl
Redaktor naczelny: p.o. Piotr Kanikowski, p.kanikowski@24legnica.pl
Zespół redakcyjny Piotr Kanikowski, Piotr Leszczyszyn i współpracownicy
Druk: POLSKAPRESSE, Wrocław; Skład i łamanie: Łukasz Kubaszewski
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, 
tel. 76 850 79 21, reklama@24legnica.pl

Iwona Cząstka, 609-199-520, i.czastka@24legnica.pl
Dorota Słupska, 532-289-634, d.slupska@24legnica.pl
Piotr Leszczyszyn, 606-715-214, p.leszczyszyn@24legnica.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ
tel. 76 850 79 21, GG: 4092558, 
redakcja@24legnica.pl

masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Marszałek bierze tory
Zgodnie z podjętą pół roku temu uchwałą zarządu województwa, trwają przygotowania do przejęcia 
przez marszałka od PKP linii kolejowych nr 284 na odcinku Jerzmanice Zdrój – Lwówek Śląski, nr 285 
na odcinku Wrocław Główny – Jedlina Zdrój i nr 316 na odcinku Chojnów – Rokitki. Plany zakładają 
ich rewitalizację i powrót pociągów.

Bez zaangażowania samo-
rządu województwa, liniom 
groziłaby fizyczna likwidacja, 
podobnie jak stało się to już z 
linią nr 316 między Chojno-
wem a Złotoryją. W ubiegłym 
roku rozebrano tam tory.

15 lipca 2014 r. zarząd 

województwa dolnośląskiego 
podjął uchwałę w sprawie wy-
rażenia woli przejęcia trzech 
odcinków linii kolejowych, w 
tym odcinków Chojnów-Ro-
kitki i Jerzmanice Zdrój - Lwó-
wek Śląski.

- Obecnie jesteśmy na 
etapie prowadzenia rozmów 
z lokalnymi samorządami jak 
i PKP S.A. Oddział Gospo-
darowania Nieruchomościa-

mi we Wrocławiu w zakresie 
uregulowania stanu prawnego 
i wydzielenia własności nie-
ruchomości i działek znajdu-
jących się przy tych liniach 
- informuje   Wojciech Zda-
nowski, dyrektor Departa-
mentu Infrastruktury Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. W kwestii po-
zostałych linii kolejowych, któ-
rymi jesteśmy zainteresowani, 

UMWD prowadzi obecnie 
szczegółową analizę ich stanu 
technicznego oraz potencjału 
przewozowego. Dlatego wszel-
kie decyzje odnośnie przejęcia 
na cele komunikacyjne związa-
ne z prowadzeniem przewozów 
kolejowych na tych odcinkach 
linii kolejowych zostaną pod-
jęte przez zarząd województwa 
dolnośląskiego w późniejszym 
terminie.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Perony dla najsilniejszych
Kolej starannie wyremontowała budynek dworca w Legnicy, ale gdy pasażerowie wchodzą do tunelu 
prowadzącego na perony, czar pryska. Estetyczny szok to jedno. Brak wind czy podjazdów, utrudnia-
jących korzystanie z pociągów osobom niepełnosprawnym - drugie. Kiedy PKP PLK zamierza coś z 
tym zrobić?

- Obecnie PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. są w trakcie 
przygotowywania kosztory-
su modernizacji peronów na 
dworcu w Legnicy - odpowiada 
Maciej Bułtowicz z biura pra-
sowego PKP S.A. - Planowane 
prace obejmą, między innymi, 
dostosowanie infrastruktury do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych, w tym budowę wind na 
perony.

Jak zapewnia Maciej Bału-
towicz, do czasu zrealizowania 
modernizacji, ochrona dworca 
i przewoźnicy będą współpra-
cować, aby zapewnić osobom 
niepełnosprawnym dostęp z 
dworca na perony. Nic się za-
tem nie zmieniło od roku 2012 
roku, gdy pan Maciej ze Szcze-
cina poruszający sie na akumu-
latorowym wózku inwalidzkim 
na łamach Gazety Wyborczej 
opisywał swą podróż do Legni-
cy: "Na dworcu w Legnicy było 
czterech pracowników Kolei 
Dolnośląskich do pomocy. 
Ale mimo wszystko zniesienie 
wózka ze schodów do tunelu 
przekraczało ich możliwości 
fizyczne, co nie dziwi. God-
nym pochwały jest postawa 
drużyny konduktorskiej, która 
bardzo pomysłowo próbowała 
rozwiązać ten problem - pro-
ponowano dyspozytorowi, aby 
szybko wytrasować pociąg do 
przystanku Legnica Piekary 
albo też umożliwić mi zjazd 

szynobusem do bazy tech-
nicznej przy ul. Pątnowskiej w 
Legnicy, gdzie utrudnienia by-
łyby znacznie mniejsze i stam-
tąd mógłbym się wydostać na 
miasto. Dyspozytor jednak nie 
wydał takiej zgody i jedynym 
rozwiązaniem było zniesienie 
osobno wózka i osobno mnie, 
co też pracownicy Kolei Dol-
nośląskich wykonali najlepiej 
jak tylko mogli." 

Osoby na wózkach inwa-
lidzkich (ale także dorośli z 
wózkami) nadal ryzykują życie, 
próbując po stromych betono-
wych schodach dostać się do 
pociągu lub wyjechać z peronu 
na miasto. Według posła Ro-
berta Kropiwnickiego, który 
w ich imieniu próbuje wymóc 
na PKP rozpoczęcie drugiego 

etapu modernizacji dworca, 
problem jest nie tylko w do-
stępie na perony. W złożonej 
w styczniu interpelacji do mi-
nistra infrastruktury i rozwoju 
zwraca uwagę, że "na dworcu 
funkcjonują tylko dwie kasy 
biletowe, a kasa do której pro-
wadzą metalowe linie wraz z 
tzw. polami uwagi dla osób nie-
widzących jest nadal nieczynna. 
W pomieszczeniu, które jest 
miejscem oczekiwania również 
dla osób niepełnosprawnych 
na obsługę dworca brak jakie-
gokolwiek wyposażenia i in-
formacji. Widnieje jedynie na 
szybie znak, że z tego pomiesz-
czenia może korzystać również 
osoba niepełnosprawna. Czyn-
ne są na dworcu tylko 2 toalety 
tzw. „tymczasowe” zupełnie nie 

przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych. (...) Za wysoko 
ulokowane są również tablice 
informujące o rozkładzie jaz-
dy pociągów, osoba niepełno-
sprawna nie ma szans przeczy-
tania tych informacji z pozycji 
siedzącej."

Odpowiedź ministra do tej 
pory nie nadeszła. Maciej Buł-
towicz z biura prasowego PKP 
S.A przekonuje natomiast, że 
"po modernizacji legnicki dwo-
rzec jest przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

- Również toalety spełniają 
wymogi dostępności dla pa-
sażerów mających problem z 
poruszaniem się - uważa Buł-
towicz.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Więcej legniczan ma pracę

Bezrobocie spada
Dobra wiadomość na legnickim rynku pracy. W 2014 r. liczba bezrobotnych 
systematycznie zmniejszała się. Stopa bezrobocia w naszym mieście wy-
nosiła (na koniec roku) 8,6 procent - osiągając najniższy poziom od roku 
2011. Na koniec grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych 
był 3.893 osób zamieszkałych w Legnicy, czyli o 1.402 osoby mniej, niż na 
początku minionego roku. 

Z raportu o stanie bezrobocia za 2014 r., przedstawionym na posiedzeniu Kolegium Pre-
zydenta Miasta przez dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Grażynę Laurowską wynika, że 
spadek poziomu bezrobocia zarówno w mieście, jak powiecie był systematyczny. W całym 
2014 roku odnotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych o 2 procent w mieście i 3,2 proc. w 
powiecie legnickim. Dla porównania w powiecie bezrobocie nadal utrzymuje się na stosun-
kowo wysokim poziomie – 18, 6 proc. W mieście zaś jest znacznie niższe – 8,6 proc. 

Przypomnijmy, że w 2010 r. w Legnicy bez pracy pozostawało 4.426 osób, zaś pod ko-
niec grudnia roku 2014 – 3.893. Ta tendencja jest także widoczna wśród osób posiadających 
prawo do zasiłku. Najliczniejszą grupę bezrobotnych, bo około 60 procent, stanowią osoby z 
wykształceniem poniżej średniego. Najmniejszą - z wykształceniem wyższym. Wśród poszu-
kujących pracy więcej o 5,7 proc. jest zarejestrowanych kobiet, niż mężczyzn. Pod względem 
wieku najliczniejszą grupę stanowią osoby młode (18-34 lata) – 36,7 proc. ogółu bezrobot-
nych. Najmniej wśród poszukujących pracy stanowią bezrobotni powyżej 60 roku życia. W 
2014 r. pracodawcy zgłosili 4.212 ofert pracy, w tym 47 dla cudzoziemców. Na aktywizację 
bezrobotnych wydano ponad 15 mln zł. 

PUP w Legnicy jest zaliczany do najlep-
szych urzędów w kraju. Świadczy o tym osią-
gnięcie wyniku 73,8 proc. tzw. efektywności 
zatrudnienia. Średnia krajowa wynosi 68,2 
proc. Jako jeden z dwóch urzędów na Dolnym 
Śląsku znalazł się w gronie laureatów konkursu 
wyróżniającego za szczególne zaangażowanie 
i najwyższe wyniki we wdrażaniu rozwiązań 
rynku pracy, zorganizowanego przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. Miasto dotuje 
funkcjonowanie PUP kwotą ponad 3,2 mln zł 
rocznie.

- Cieszymy się z wyróżnień – mówi Gra-
żyna Laurowska, dyrektor PUP w Legnicy – 
ale wiemy też, jak wielkie są wyzwania. Oczy-
wiście największy wpływ na zatrudnienie mają 
stan gospodarki i pracodawcy. My staramy się 
odpowiadać na oczekiwania pracodawców oraz 
sprawnie i szybko pomagać w znalezieniu pra-
cy mieszkańcom. Liczymy, że w tym roku bez-
robocie nadal będzie malało – dodaje. 

W Legnicy rozpocznie się 
kwalifikacja wojskowa

W dniach od 2 do 23 
marca br. w Spółdzielczym 
Domu Kultury „Atrium” w 
Legnicy przy ul. Pomor-
skiej 19 odbywać się będzie 
kwalifikacja wojskowa, pro-
wadzona przez powiatową 
komisję lekarską. 

Obowiązkowi zgłosze-
nia się do wojskowej kwali-

fikacji podlegają mężczyźni, 
obywatele polscy urodzeni 
w 1996 roku oraz w latach 
1991-1995, którzy dotych-
czas nie stawali do kwa-
lifikacji, zameldowani w 
Legnicy na pobyt stały lub 
czasowy trwający ponad trzy 
miesiące.

Przed powiatową komi-

sją lekarską muszą się stawić 
także kobiety urodzone w 
latach 1991-1996, posiada-
jące kwalifikacje przydatne 
do czynnej służby wojsko-
wej, które w roku 2014/2015 
kończą naukę w szkołach 
medycznych i weterynaryj-
nych oraz na kierunkach 
psychologicznych. 

Brak imiennego wezwania nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji 
wojskowej z obowiązku stawienia się przed komisją w podanym terminie 
i miejscu. Prawną podstawę nałożonych obowiązków stanowi Rozporzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 
Narodowej z 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej. (Dz. U. poz. 14596). 

„Energooszczędny” 
sukces w V Gimnazjum
Uczniowie Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy zwy-
ciężyli w ogólnopolskim konkursie filmowym na reklamę społeczną „Ener-
gooszczędzanie na ekranie”. Ich film zdobył Grand Prix, pokonując 99 kon-
kurentów.

Przed kilku dniami ode-
brali cenne nagrody rzeczo-
we, ufundowane przez firmę 
Tauron. Szkoła otrzymała 
40-calowy telewizor. Kolejną 
nagrodą będzie emisja filmu 
na antenie TVP2 i spotkanie 
na żywo z jego twórcami w 
programie „Pytanie na śnia-
danie”, zaplanowane na 27 
lutego.

Co musieli zrobić młodzi 

filmowcy, żeby odnieść tak 
wielki sukces? Uczniowie 
klas III - Łukasz Podlipski, 
Julia Konkol i Gabriela Wil-
czopolska stworzyli ekipę 
EnergoWkręceni, wybra-
li sobie opiekuna w osobie 
pani Marty Łyczko, nakręcili 
i zmontowali 30-sekundowy 
film reklamowy o oszczę-
dzaniu energii, wrzucili go 
na YouTube, wysłali link do 

organizatorów i udostępnili. 
Resztę załatwiło głosowanie 
internautów i werdykt jury. 

W rolach głównych 
obsadzili dwie żarówki – 
oszczędną i „rozjaraną”, 
które prowadzą dowcipny 
dialog. To trzeba zobaczyć. 
Mistrzowska perełka. Kto 
nie wierzy, niech obejrzy 
na: www.konkursenergo-
oszczedny.pl. 
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomo-

ści gruntowej położonej 
w Legnicy przy: ul. Wielogórskiej 50 (obręb Przybków). Działka nr 113 

o powierzchni 584 m 2 .KW LE1L/00043105/5 . 
Cena wywoławcza 45.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 5.000,00 zł. 

Przetarg odbędzie się 23.03.2015 r. o godz. 10.30 w  Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański 8 pokój nr  318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami – Danuta Ubych, tel. 767212-302, pokój 314; oraz 
organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 
zamieszczono na www.legnica.eu.    w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
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Durczok kontra Kurka
Jeszcze trochę i Piotr W., bloger spod Chojnowa, nie będzie wychodził z sądu. Sprawy z Owsiakiem 
wciąż się nie zakończyły, a już wisi nad nim kolejny proces. Tym razem pozew przeciw Matce Kurce 
pisze prawnik Kamila Durczoka. Znany dziennikarz TVN grozi Piotrowi W. sądem za artykuł, w którym 
został pomówiony o molestowanie seksualne swoich podwładnych. 

Dwa tygodnie temu tygo-
dnik Wprost opublikował ano-
nimowe zwierzenia "bardzo 
znanej dziennikarki" o tym 
jak musiała zmienić pracę, bo 
jej szef - popularny dzienni-
karz - molestował ją seksual-
nie. Artykuł nie zawierał żad-
nych imion, nazwisk, inicjałów. 
Mimo to wywołał spore poru-
szenie nie tylko w tzw. branży.

W szokowaniu społeczeń-
stwa amator Matka Kurka po-
stanowił przebić zawodowców 
z Wprost. 4 lutego na swoim 
blogu zamieścił artykuł pod ty-
tułem "Kto i czym "upierdolił" 
stół Kamila Durczoka?". Kpi w 
nim z mediów, które boją się 
otwartym tekstem napisać to, 
co - jak utrzymuje - "słówkami, 
półsłówkami, aluzjami i pusz-
czaniem oka od kilku dni trąbi 
cała armia dziennikarzy wraz z 
osobami ze świecznika".

W swoim wpisie Piotr W. 
z pełną premedytacją przypi-
suje ekscesy z Wprost Kami-
lowi Durczokowi. Nie precy-
zuje, na jakich źródłach oparł 
swe ustalenia. Stwierdza tylko: 
"Mam potwierdzone informa-
cje, bezpośrednio i pośrednio, 
że to Kamil Durczok, jeden z 
szefów programowych TVN, 

jest kolejnym „nietykalnym”, 
który ma na sumieniu szereg 
zachowań dalekich od etyki 
zawodowej, profesjonalizmu i 
zwykłej ludzkiej przyzwoito-
ści."

Z tekst Matki Kurki moż-
na dowiedzieć się ponadto, że 
aby ustalić prawdę wysłał mejle 
z pytaniem " Kto „upierdolił” 
stół Kamila Durczoka?" do 
TVN i TVN24 oraz licznego 
grona pracowników tych stacji. 
Mejle zostały odebrane (dostał 
potwierdzenie) i pozostawione 
bez żadnej odpowiedzi. Kor-
poracja oraz jej dziennikarze 
zignorowali blogera. Także sam 
Kamil Durczok odebrał mejla 
od Matki Kurki i nie raczył 
odpowiedzieć na zadane mu 
pytanie. "W tej sytuacji uprze-
dzając o publicznym charakte-
rze korespondencji, wysłałem 
do kolegów i koleżanek Kami-
la Durczoka kolejne pytanie: 
„Czy Pan/Pani potwierdza, 
zaprzecza, odmawia komenta-
rza, w sprawie skandalicznych 
zachowań Kamila Durczoka?”. 
Znów spłynęło kilkanaście po-
twierdzeń odczytania wiado-
mości i… żadnej odpowiedzi." 
- chwali się Piotr W.

Bloger uznał, że milczenie 
potwierdza winę Durczoka i 
stanowi wystarczającą pod-
stawę do publicznego oskar-
żenia prezentera o mobbing 

i molestowanie seksualne 
podwładnych. Jego tekst roz-
przestrzenił się po internecie. 
Prawicowe portale powtarzały 
za Kurką informacje o niepo-
skromionej chuci Durczoka. 
Dziś także Wprost odważył się 
na okładce wymienić nazwisko 
gwiazdy TVN w kontekście 
molestowania.

Pozew przeciwko blogero-
wi Kamil Durczok zapowie-
dział w dzisiejszym Poranku 
Radia TOK FM, gdzie był 
gościem Dominiki Wielo-
wiejskiej. - Piszemy pismo 
procesowe w sprawie blogera, 
który wprost napisał, że to ja 
molestowałem. (...) Mój praw-
nik, obudzony bladym świtem, 
zaczął nad tym pracować. To 
są za poważne sprawy, walczę 
teraz o swoją twarz. Muszę to 
skierować na drogę prawną - 
mówił w radiu Kamil Durczok.

Matka Kurka odpowie-
dział nowym wpisem na 
Kontrowersje.net: "Powtórzę 
głośno i wyraźnie, że nie ma 
żadnych insynuacji, są FAK-
TY i fakty po faktach. Znów 
napisałem prawdę, brzydką, 
wstydliwą, upokarzającą, jed-
nak UDOKUMENTOWA-
NĄ prawdę, której inni bali się 
dotknąć. Wykonałem dzienni-
karską robotę z zachowaniem 
wszelkich prawideł, zweryfi-
kowałem źródła, zwróciłem 

się do każdej zainteresowanej 
strony, na wszystko mam po-
twierdzenia. Co więcej kolejne 
fakty spływają na skrzynkę i 
bardzo się cieszę, że będę mógł 
o dokonaniach pana Durczoka 
porozmawiać w sądzie, to naj-
lepsze z możliwych miejsc."

Bloger Matka Kurka ma 
już za sobą kilka spraw rzeczy, 
które wypisuje w sieci. Został 
uznany winnym znieważenia 
prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego,  którego na-
zwał 'ruskim cwelem". Sąd w 
Złotoryi uznał go tez winnym 
znieważenia Jerzego Owsiaka, 
którego nazwał "hieną cmen-
tarną". Jednocześnie ten sam 
sąd uniewinnił Piotra W. od 
zarzutu zniesławienia szefa 
WOŚP, którego pomawiał o 
malwersacje finansowe, oszu-
stwa, kłamstwa, wykorzysty-
wanie nieletnich, itd. Wyrok 
jest nieprawomocny - pod 
koniec lutego legnicki sąd roz-
patrzy apelacje złożone przez 
obie strony. W legnickim są-
dzie leżą też dwa pozwy cywil-
ne przeciwko Matce Kurce - 
jeden napisany przez Owsiaka, 
drugi przez zaatakowanego na 
blogu wolontariusza Orkiestry.

"Chyba powstał nowy ro-
dzaj lansu. Każdy znany i lu-
biany chce mieć proces z Mat-
ką Kurką." - żartuje Piotr W. 
na Twitterze.
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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

Akcja Społecznościowa
„ Podziel się zabawką”

w Galerii Auchan Legnica 

W niedzielę 15 lutego w Galerii Auchan Legnica odbyła się akcja o charakterze spo-
łecznościowym – Podziel się zabawką. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem  
klientów oraz ich małych pociech. Podczas zabawy dzieci mogły przekazać swoje używane, 
ale sprawne zabawki i w zamian otrzymać wspaniałą niespodziankę.
Dodatkową atrakcją była obecność znanego z kanału Nickelodeon - SpongeBoba  
Kanciastoportego, z którą dzieci mogły robić sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Klienci bardzo chętnie wzięli udział w akcji. Łącznie zebrano  545 sprawnych   zabawek, 
które przekazano w poniedziałek 16 lutego do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wszystkim klientom, którzy włączyli się w naszą akcję serdecznie dziękujemy.

- Sprawa dotyka problemu 
psychologicznego uzależnienia 
dziecka od osoby dorosłej. I 
pokazuje rodzicom, jak ważny 
jest kontakt rodzica z córką czy 
synem - mówi Piotr Wójto-
wicz, szef Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy.

W ramach śledztwa przed 
sądem przesłuchano około 
20 dziewczynek, które mia-
ły kontakt z internetowym 
uwodzicielem. Zeznania czte-
rech pozwoliły sporządzić akt 
oskarżenia. Najbardziej szo-
kuje to, że dzieci nie widzia-
ły w działaniach mężczyzny 
nic złego. Żadnych zagrożeń.   
Przeciwnie, wciąż zauroczone 
absztyfikantem, były skłonne 
brać go w obronę.

Pedofil właśnie na to liczył. 
Działał w bardzo przemyślany 
sposób. Śledził, co piszą dzieci 
na portalach społecznościo-
wych. Szczególną uwagę zwra-
cał na te, które skarżyły się, że 
mają problemy rodzinne. Po-
szukiwał dziewczynek poniżej 

15 roku życia, ale tylko po-
chodzących z rodzin dysfunk-
cyjnych. W ten sposób mini-
malizował ryzyko, że rodzice 
zainteresują się tym, co robi ich 
córka.   Przez prawa dwa lata 
jego taktyka sprawdzała się do-
skonale.

Wpadł dzięki czujności 
kuratora zawodowego przy 
złotoryjskim sądzie, który 
sprawował pieczę nad rodziną 
jednej z ofiar internetowego 
Kalibabki. Kurator poważnie 
potraktował słowa brata uwie-
dzionej dziewczynki, że kręci 
się koło niej jakiś podejrzany 
adorator. Rozmowa z małolet-
nią potwierdziła domysły. W 
listopadzie 2013 roku kurator 
złożył zawiadomienie o po-
dejrzeniu molestowania sek-
sualnego trzech dziewczynek. 
Ruszyło śledztwo.

Uwodziciel ma obecnie 
26 lat. W listopadzie 2012 
roku, gdy za pośrednictwem 
portalu społecznościowego 
nawiązał kontakt z dwiema 
małoletnimi ze Złotoryi, miał 
24 lata. Ale wyglądał młodziej, 
więc wierzyły, kiedy poda-
wał się za siedemnastolatka. 

Wysoki, przystojny, o dużym 
uroku osobistym, ze średnim 
wykształceniem, pracujący 
i całkiem nieźle zarabiający, 
modnie ubrany, z samocho-
dem - bez trudu rozkochiwał 
w sobie dzieciaki. Romansował 
z kilkoma naraz. Podczas ran-
dek namawiał dziewczynki do 
podjęcia współżycia. Przysyłał 
im SMS-y zachęcające do sek-
su. Na spotkaniach częstował 
alkoholem. Zabierał z koleżan-
kami na przejażdżki za miasto. 
Z opinii seksuologa wynika, 
że u podstaw jego zachowania 
leżały zaburzenia preferencji 
seksualnych: niedojrzały emo-
cjonalnie 26-latek czuł się nie-
pewnie wobec rówieśnic, więc 
szukał obiektów seksualnych 
wśród młodych dziewczynek.

Pierwszą ofiarę, trzynasto-
latkę ze Złotoryi, już w 2012 
roku bombardował SMS-ami, 
w których proponował inne niż 
stosunek czynności seksualne. 
Umówił się z nią na spotkanie 
na Rynku w Jeleniej Górze. 
Znajomość skończyła się jed-
nak na krótkiej rozmowie.

W 2013 roku w internecie 
trafił na bardziej uległą dwu-

nastolatkę. Przesyłał jej SMS-y 
namawiające do współżycia. 
Podczas randek wielokrotnie 
próbował doprowadzić dziew-
czynkę do obcowania płciowe-
go i doprowadził do poddania 
się tzw. innym czynnościom 
seksualnym.

- Na wakacjach 2013 
r. oskarżony poznał trzecią 
dziewczynkę, 11-letnią miesz-
kankę Złotoryi - informuje Li-
liana Łukasiewicz, rzeczniczka 
Prokuratury Okręgowej w Le-
gnicy. - Kilkakrotnie umawiał 
się z pokrzywdzoną na spotka-
nia, podczas których próbował 
doprowadzić ją do podjęcia 
współżycia lub chociażby in-
nych czynności seksualnych. 
Udało się mu nakłonić jedena-
stolatkę do poddania się takim 
czynnościom.

Czwarta ustalona przez 
prokuraturę ofiara pochodzi z 
Lubania. Ma 13 lat. Scenariusz 
był podobny: najpierw podszy-
te żądzą   SMS-y i wiadomości 
na Facebooku, potem randki, 
podczas których nastawał na 
cnotę dziewczynki. Być może 
nie skończyłoby się na innych 
czynnościach seksualnych, 

gdyby w porę nie zareagowała 
matka trzynastolatki.

24 czerwca 2014 roku 
mężczyzna został zatrzymany. 
Zabezpieczono jego kompu-
ter i telefon, a uzyskane treści 
SMS-ów stały się dowodem 
w sprawie. Więc choć zatrzy-
many nie przyznał się, śledczy 
mają dość materiału, by posta-
wić go przed sądem. W akcie 
oskarżenia złotoryjska pro-
kuratura zarzuca 26-latkowi   
rozpijanie małoletnich oraz 
występki przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności, po-
legające na dopuszczeniu się 
wobec małoletnich poniżej 15 
roku życia innej czynności sek-
sualnej lub doprowadzenia ich 
do poddania się takim czynno-
ściom. Lubanianin usłyszał też 
zarzut nawiązania za pomocą 
systemu teleinformatycznego 
lub sieci telekomunikacyjnej 
kontaktu z małoletnimi poni-
żej 15 lat w celu nakłonienia 
do pożycia seksualnego. Grozi 
za to kara od 2 do 12 lat pozba-
wienia wolności.

Sprawę rozpozna Sąd Re-
jonowy w Złotoryi.

24-letni przystojniak z Lubania wyszukiwał przez internet jedenasto-, dwunasto- i trzynastoletnie dziewczynki. Zapraszał je 
na randki, rozkochiwał w sobie, częstował alkoholem i namawiał na seks. Prokuratura Rejonowa w Złotoryi ustaliła 4 ofiary 
uwodziciela. Trzy dziewczynki doprowadził do poddania się innym czynnościom seksualnym. Akt oskarżenia trafił własnie do 
złotoryjskiego sądu.

Pedofil  i dziewczynki Szpital bez dzierżawcy
Nie znalazł się chętny do płacenia 
złotoryjskiemu starostwu po 120 
tys. zł miesięcznie za prawo do 
30-letniej dzierżawy zadłużonego 
szpitala. Drugi przetarg zakończył 
się klęską. Wicestarosta Wanda 
Grabos zapowiada negocjacje. Li-
czy, że potoczą się pomyślniej, bo 
przynajmniej jeden podmiot (spół-
ka AMG Centrum Medyczne z 
Ryk) sygnalizuje zainteresowanie 
ofertą. Szkopuł w tym, że proponu-
je warunki dużo gorsze niż te z ma-
rzeń władz powiatu. Według Wan-
dy Grabos   negocjacje zakończą się 
najpóźniej do końca kwietnia. 

Nos policjanta
W zaparkowanej na autostra-
dowym parkingu hondzie, która 
zwróciła uwagę policjanta legnic-
kiej drogówki, znaleziono walizkę, 
w której było 60 porcji marihuany i 
prawie 70 działek marihuany. Kie-
rowcy, 21-latkowi z województwa 
świętokrzyskiego, grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

Pijany tir na A4
Legnicka drogówka zatrzymała 
42-letniego obywatela Ukrainy, 
który kompletnie pijany (2,41 
prom.) prowadził tira na autostra-
dzie A-4. Jak informuje Słwwomir 
Masojć, oficer prasowy, policjantów 
zaalarmowali inni kierowcy, którzy 
musieli uciekać przed rozpędzo-
ną ciężarówką. Wóz kilkakrotnie 
uderzał w bariery energochłonne 
oddzielające dwa pasy autostrady. 
Mężczyzna nie pamięta jak znalazł 
się w kabinie pojazdu i nie wiedział, 
gdzie obecnie się znajduje. Grozi 
mu do 8 lat odsiadki.

PEKA
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Pierwsza rozprawa jest wy-
znaczona na 26 lutego. Kolejne 
terminy to: 27 luty, 12 marca, 
13 marca, 26 marca, 27 marca, 
9 kwietnia i 10 kwietnia.

Według Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy Filip S., Bart 
de S. i Marc C. - menadżerowie 
belgijskich spółek kierujących 
budową montowni kompute-
rów w Legnickim Polu – oszu-
kali 16 polskich podwykonaw-
ców na kwotę 20 mln zł. Akt 
oskarżenia był gotowy już na 
początku 2013 roku. Dwa lata 
sprawa przeleżała w Sądzie 
Okręgowym w Warszawie, któ-
ry ze względu na nadmiar pracy 
nie był w stanie się nią zająć. Po 
interwencji zniecierpliwionych 
podwykonawców udało się 
przekazać akta do Sądu Okrę-
gowego w Legnicy i, jak widać, 
proces rusza z kopyta.

Głównym oskarżonym jest 
51-letni Filip S, prezes PLA 
Development, Immo Industry 
Poland i IC Polska.   Za wpro-
wadzenie w błąd 16 podwyko-

nawców i spowodowanie szkód 
w wysokości 20 mln zł oraz 6 
innych przestępstw gospodar-
czych grozi mu od roku do 10 
lat pozbawienia wolności. Pro-
kuratura Okręgowa w Legnicy 
oskarżyła też  45-letniego Barta 
de S. i 52-letni Marca C, bo nie 
zgłosili wniosków o upadłość 
spółki Immo Industry Poland, 
w której byli członkami zarzą-
du.

Belgowie ukrywali przed 
Polakami trudną sytuację fi-
nansową głównego inwestora. 
Absurdalnie naciskali na kon-
tynuowanie budowy w sytuacji, 
kiedy belgijski sąd orzekał o 
upadłości spółki będącej inwe-
storem. Nie płacili za wyko-
nane usługi. Nękali podwyko-
nawców karami umownymi. W 
końcu, kiedy katastrofa była już 
nie do ukrycia, wypłacili zobo-
wiązania wybranym belgijskim 
partnerom, krzywdząc w ten 
sposób polskich wierzycieli.

Piotr Kanikowski

Ulica Sikorskiego kroi osie-
dle Piekary na pół. Mieszkańcy 
obawiają się o bezpieczeństwo 
swych dzieci, jeśli to nią pobie-
gnie obowodnica południowo
-wschodnia Legnicy. Już dziś 
uczniowie po kilka razy dzien-
nie przecinają tę trasę, bo mają 
szkoły po drugiej stronie. Gdy 
do normalnego ruchu dołączy 
tranzyt sytuacja jeszcze się po-
gorszy. Ludzie nie chcą hałasu, 
spalin, drgań. Przypuszczają 
też, że po przekształceniu ul. 
Sikorskiego w obwodnicę spad-
nie wartość ich nieruchomości. 
Dlatego nie podoba im się lan-
sowany oficjalnie wariant i gdy 
kilka lat temu ks. Jan Mateusz 
Gacek - proboszcz z kościoła 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa wystąpił z pomysłem pe-
tycji, bez trudu zebrał podpisy 
400 parafian. Przez brak decyzji 
GDDKiA o finansowaniu bu-
dowy, sprawa przygasła. Wydaje 
się jednak, że gdyby wróciła na 
forum rady, to teraz większe 
szanse na akceptację miałby 

konkurencyjny wariant poprow-
dzenia ruchu tranzytowego cał-
kowicie poza Piekarami, przez 
okolice osiedla Wierzbiak.

Po dyżurze w ratuszu   Wa-
cław Szetelnicki, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Legnicy, 
zdecydował się skierować do 
prezydenta Tadeusza Krzakow-
skiego interpelację. Pyta m.in., 
czy kiedykolwiek przeprowa-
dzono konsultacje społeczne w 
tej sprawie. Chce wiedzieć, w 
jakim trybie rozpatrzono pe-
tycję parafian ks. Gacka, i czy 
kiedykolwiek przy planowaniu 
tej inwestycji wzięto pod uwagę 
czynnik społeczny. Interesuje 
go, czy prace studyjne zostały 
poprzedzone badaniem wpły-
wu oddziaływania obwodnicy 
na środowisko, i w jaki sposób 
planuje się rozwiązać kwestie 
przejść dla pieszych oraz bez-
kolizyjnego skomunikowania 
przedzielonych drogą części 
osiedli.

Piotr Kanikowski

Wariant zakładający poprowadzenia obwodnicy po-
łudniowo-wschodniej przez centrum Piekar budzi 
coraz większy opór wśród legnickich radnych. Zde-
cydowany sprzeciw wobec takiej lokalizacji wyrażał 
w kampanii wyborczej Jarosław Rabczenko z PO. 
Obecnie obiekcje zgłasza również Wacław Szetel-
nicki, jeden z liderów PiS-u.

Obwodnica nie przez Piekary?
Pod koniec lutego zacznie się w końcu proces karny 
trzech Belgów kierujących budową podlegnickiej fa-
bryki komputerów dla Lenovo. Sąd Okręgowy w Le-
gnicy, który przejął sprawę od Warszawy, z miejsca 
wyznaczył osiem terminów rozpraw. Jeśli uda się 
utrzymać to tempo, nie ma obaw, że sprawa zdąży 
się przedawnić.

Sprawa Lenovo rusza z kopyta
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Praca w Anglii? Opiekun osób starszych
Dla szukających pracy granice kraju nie są już przeszkodą. Lepsze perspektywy zatrudnienia i wyższe wynagrodzenia sprawiają, że wiele osób decyduje się na 
wyjazd z Polski. Ciekawą propozycją dobrze płatnego zajęcia jest zawód opiekuna seniorów w Anglii. W związku ze stałym rozwojem i rozpoczęciem działal-
ności na rynku angielskim, kandydatów do takiej pracy poszukuje obecnie Promedica24, europejski lider w zakresie usług opieki domowej dla osób starszych.

Według danych Główne-
go Urzędu Statystycznego, w 
naszym kraju zarejestrowanych 
jest około 1,8 mln bezrobot-
nych. W Polsce wciąż trudno o 
jakąkolwiek pracę, nie wspomi-
nając już o zajęciu gwarantują-
cym godziwe zarobki. Trudno 
się zatem dziwić, że tak wielu 
Polaków szuka pracy za grani-
cą. W takiej sytuacji warto sta-
wiać na zawody z przyszłością, 
w których pracownicy zawsze 
będą poszukiwani i dobrze 
wynagradzani. Ze względu na 
postępujące starzenie się społe-
czeństwa, jednym

z takich zawodów jest 
opiekun osób starszych. Popyt 
na tego typu profesjonalistów 
stale rośnie w wielu krajach, np. 
w Anglii, co wynika z wysokiej 
średniej długości życia, nowo-
czesnego systemu opieki

i efektywnej profilaktyki 
prozdrowotnej. 

Co zrobić, aby zostać opie-
kunem seniorów w Anglii?

Kilka miesięcy temu, na 
rynek angielski weszła polska 
spółka Promedica24, europejski 
lider w zakresie opieki nad oso-
bami starszymi. Firma poszu-
kuje obecnie osób zaintereso-
wanych pracą w Anglii. Polscy 

opiekunowie są bardzo cenieni 
w innych krajach. Podopieczni 
oraz ich rodziny podkreślają za-
angażowanie i empatię naszych 
opiekunów, a także cierpliwość 
i chęć pomocy innym. Właśnie 
dlatego czeka na nich tak dużo 

atrakcyjnych ofert pracy - mówi 
Małgorzata Niedworok, Dy-
rektor Regionu Wrocław.

Osoby zainteresowane pra-
cą w Anglii muszą znać język 
angielski na poziomie mini-
mum komunikatywnym i mieć 

doświadczenie w opiece. Dla 
niepewnych swoich umiejętno-
ści nasza firma organizuje liczne 
kursy

i szkolenia, dzięki czemu 
nawet opiekunowie bez wielo-
letniego doświadczenia są po-
tem dobrze przygotowani do 
pracy za granicą – dodaje Mał-
gorzata Niedworok.

Zalety pracy w charakte-
rze opiekuna osób starszych

Praca opiekuna seniorów 
jest wymagająca, ale dobrze 
płatna. Nie wiąże się też z wy-
jazdem na stałe – można zde-
cydować się na kilkumiesięczny 
kontrakt. Co ważne, jest to pra-
ca w pełni legalna i bezpieczna. 
Współpracujący 

z nami opiekunowie nie 
muszą się niczym przejmować, 
ponieważ to my organizuje-
my przejazd i powrót do kraju, 
zakwaterowanie i wyżywienie 
– podkreśla Małgorzata Nied-
worok z firmy Promedica24.  
Zapewniamy także ubezpie-

czenie. Dzięki temu, w przeci-
wieństwie do osób pracujących 
na czarno, opiekunowie mogą 
w razie potrzeby korzystać z 
zaplecza medycznego. Dodat-
kowo, podczas swojej pracy za 
granicą są

w stałym kontakcie z dedy-
kowanymi Opiekunami Kon-
traktu, którzy pomagają roz-
wiązywać ewentualne problemy 
na miejscu – dodaje Małgorzata 
Niedworok.

Osoby zainteresowane 
pracą w Anglii jako Opiekun/
ka osoby starszej, zaprasza-
my na DZIEŃ BRYTYJ-
SKI 24.02.2015 w Oddziale 
w Legnicy przy ul. Bilsego 
5. W tym dniu będzie można 
sprawdzić swoją znajomość 
języka angielskiego, dowie-
dzieć się o możliwości zatrud-
nienia. Więcej informacji pod 
numerem telefonu. 506 289 
100. Zapraszamy!
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UZDROWICIEL Z FILIPIN
CLAVER PALITAYAN PE

CLAVER PALITAYAN PE PRZYJMUJE
LUBIN WROCŁAW GŁOGÓW i LEGNICA
21 luty 22 luty 21 luty

Metoda filipińskiego uzdrowiciela to mistyczna metoda 
leczenia pochodząca z Dalekiego Wschodu, jej skutecz-
ność jest ogromna co potwierdzają liczni pacjenci Pana 
Clavera PE jednego z najlepszych uzdrowicieli filipiń-
skich na świecie. Pochodzi on ze sławnej rodziny filipiń-
skich healerów. Uzdrowiciel poprzez intensywną kon-
centrację wytwarza dużą energie wokół swych rąk, która 
pomaga przy leczeniu:
chorób nowotworowych, epilepsji, deforma-
cji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, ka-
mieniach nerkowych i żółciowych, choro-
bach prostaty, leukemii, wrzodach żołądka 
i dwunastnicy, guzach i cystach, wadach serca, choroba oczu, nerwicach  
oraz chorobach kobiecych i innych schorzeniach. 
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Wiktor z Katowic, któremu po dwóch wizytach zeszły kamienie z woreczka żół-
ciowego, a guz tarczycy wchłonął się, co potwierdza badanie USG.
Panią Janinę z Krakowa do niedawna martwiły dolegliwości: torbiel w piersi oraz 
mięśniaki na narządach rodnych. Po trzech wizytach torbiel wchłonął się a mięśniaki 
zanikły.
Pan Andrzej z Gdańska dziękuje za wyleczenie prostaty, która dokuczała mu od kilku 
miesięcy.
Pani Danuta z Wrocławia – po wizycie u uzdrowiciela ustąpiły mi bóle kręgosłupa 
oraz poprawił  mi się wzrok na skutek ustabilizowania poziomu cukru. Dziękuję za 
pomoc !!!

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie 
uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.
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Szczęśliwy człowiek to 
zdrowy człowiek.

Coraz więcej ludzi zaczyna 
poważnie zajmować się swoim 
zdrowiem. To co spożywamy, 
nie zawiera odpowiedniej ilości 
witamin, makro i mikro elemen-
tów. Zanieczyszczone środowi-
sko i niewłaściwe odżywianie 
wpływają ujemnie na nasze 
zdrowie. W ostatnim okresie 
wzrosła zainteresowanie biolo-
gicznie aktywnymi dodatkami 
wytwarzanych z ziół. Dietetyka 
z ziołolecznictwem robią fu-
rorę. Poszukujemy preparatów 
wspomagających organizm i 
podtrzymujące jego naturalne 
funkcje, chroniących zdrowie, 
polepszających samopoczucie, 
eliminujących niedomagania i 
stymulujących system immu-
nologiczny. Organizm nasz po-
trzebuje dziennie 12 aminokwa-
sów, 16 witamin, 3 podstawowe 
tłuszcze i bardzo dużo minera-
łów, które powinien pobierać z 
codziennego pożywienia. Dłuż-
sze niedobory witamin E i C, 
betakarotenu, wapnia, magnezu, 
chromu, żelaza, selenu, cynku, 
prowadzą do wielu chorób. 

"Pozwólcie, aby pożywienie 
było waszym lekarstwem" - Hi-
pokrates.

Zastanawiasz się jak prowa-
dzić zdrowe życie ?

Mądry człowiek woli unik-

nąć choroby. Co powinniśmy 
zrobić, aby utrzymać zdrowie? 
Jak zharmonizować nasz rytm 
życia z rytmem natury, jaką sto-
sować dietę? 

Zdrowia bowiem potrzebu-
jemy wszędzie, czy to w życiu 
rodzinnym, duchowym czy w 
pracy społecznej. Tylko będąc 
zdrowym możemy działać na 
100 procent. Zdrowie to har-
monia między ciałem, umysłem 
i duszą, a cała sztuka leczenia 
jest wprowadzeniem owej har-
monii do naszego organizmu, by 
dotrzeć do centrum samego sie-
bie, gdzie nie istnieje nic innego 
tylko piękno. Działanie każdego 
zabiegu i lekarstwa, nawet jeżeli 
skupione jest np. na ciele fizycz-
nym, wpływa również na umysł i 
duszę. Leczenie  to bardzo głę-
boki  i efektywny proces, który 
przywraca życiu pewien rytm. 
Podobnie jak w naturze, tak i w 
naszym życiu, istnieje określony 
rytm. Osoba, która żyje zgodnie 
z owym rytmem jest szczęśliwa, 
odnosi sukcesy i może poradzić 
sobie z różnymi życiowymi sy-
tuacjami. Wiedzie spokojne i 
szczęśliwe życie. Zioła, masaże, 
odpowiednia dieta i medytacje, 
przywracają naszemu życiu ten 
naturalny rytm, harmonizu-
ją poziomy naszego istnienia. 
Nauczmy się odrzucać energię 
negatywnych myśli, uczuć, słów 

i działań.  
Myśląc negatywnie, wy-

rządzamy sobie krzywdę. Przy-
chodzimy na świat wolni od 
wszelkich negatywnych postaw 
i myśli. Po co ranić siebie gnie-
wem, strachem, zazdrością i 
mściwością. Bądźmy wolni od 
ograniczeń. Wymażmy z pod-
świadomości wszelkie, pocho-
dzące z przeszłości nawyki my-
ślowe.

Nie odrzucaj czegoś, czego 
nie znasz. Nigdy nie mów nigdy. 
Bądź wymagający względem 
własnych przemyśleń.

Gdy stawiamy sobie wyraź-
nie pozytywne idee jako cel, to 
łatwo osiągamy go: jeden cel, 
jeden kierunek! Nigdy nie po-
zwalajcie myśli ani na chwilę się 
zwracać do jakiegoś negatyw-
nego stanu. Myśli nasze muszą 
być zdecydowanie pozytywne. 
Uczmy się na błędach, by ich nie 
powtarzać. 

Przymiotami, które się nie 
starzeją i nie umierają, są: mą-
drość, piękno, spokój, szczęście, 
dobra wola, radość i wyrozumia-
łość.

Każdy z nas pragnie spokoju 
ducha, zdrowia, szczęścia i bez-
pieczeństwa, możliwości pełnej 
realizacji. Innym udaje się speł-
nić te pragnienia. Na pewno uda 
się i tobie.

Jerzy Rak

Każdy z  nas jest reżyserem własnego życia
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Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

R
EK

LA
M

A
R

EK
LA

M
A

Do tragedii doszło 20 
września 2014 roku. Barbara 
J. wraz z mężem i czwórką 
małych dzieci spędziła wie-
czór na rodzinnym spotka-
niu. Wypiła. Po powrocie do 
domu nakarmiła dwumie-
sięcznego synka, doprawiła 
się trzema piwami i poszła 
spać. Starsze dzieci spały już 
w swoich łóżeczkach - ona 
położyła się z najmłodszym 
na wersalce. Obok legł mąż, 
też pijany.

Dziecko spało najbliżej 
ściany, obok matka, a przy 
niej ojciec. Według proku-
ratury pomiędzy godz. 2 a 
6 rano kobieta  w nieusta-
lony sposób  przycisnęła 
niemowlę, powodując jego 
nagłe uduszenie. Nie za-
działał zagłuszony alkoho-
lem matczyny instynkt. Gdy 
około siódmej małżonkowie 

się obudzili, chłopczyk nie 
oddychał. Ojciec podjął bez-
nadziejną próbę reanimacji. 
Potem zadzwonił po karetkę. 
Lekarz pogotowia stwierdził 
zgon.

Na miejsce zdarzenia 
wezwano prokuratora i po-
licję.

- W toku oględzin na 
ciele chłopca nie ujawniono 
żadnych obrażeń świadczą-
cych o przyczynieniu się do 
śmierci innych osób - in-
formuje prokurator Liliana 
Łukasiewicz, rzeczniczka 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy. - Rodziców przeba-
dano na zawartość alkoholu. 
O godzinie 9.50 Barbara J. 
miała 0,86 promila, a ojciec 
dziecka – 1,14 promila. W 
śledztwie uzyskano też opi-
nię biegłego z zakresu badań 
retrospektywnych. Wynika 
z niej, że w godzinach od 2 
do 6 w organizmie Barbary J. 
mógł znajdować się alkohol 
w przedziale od około 1,5 do 

2,1 promila.
Chłopczyk był dobrze 

odżywiony i zadbany. We-
dług ustaleń biegłej, do udu-
szenia mogło dojść na skutek 
zamknięcia otworów noso-
wych i jamy ustnej podusz-
ką lub innym materiałem. 
Mogło tez dojść do przydu-
szenia narządów klatki pier-
siowej częścią ciała leżącego 
obok rodzica.

- W oparciu o zgroma-
dzony materiał dowodowy 
prokurator ocenił, iż z uwagi 
na stan nietrzeźwości to Bar-
bara J. jako matka, na której 
ciążył szczególny obowiązek 
opieki nad dzieckiem narazi-
ła syna na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu oraz nieumyśl-
nie doprowadziła do jego 
śmierci - informuje Lilia-
na Łukasiewicz. -  Kobie-
cie przedstawiono zarzuty. 
Przesłuchana w charakterze 
podejrzanej przyznała się do 

popełnienia zarzucanego jej 
czynu i złożyła wyjaśnienia.

Za nieumyślne spowo-
dowanie śmierci grozi od 
3 miesięcy do 5 lat pozba-
wienia wolności. Barbara 
J. bardzo żałuje tego co się 
stało. Prokuratura uzgodniła 
z nią, że dobrowolnie pod-
da się karze.   Ustalono, że 
będą to 2 lata pozbawienia 
wolności z warunkowym za-
wieszeniem jej wykonania na 
5 lat próby. Kobieta zostanie 
oddanie w tym okresie pod 
dozór kuratora sądowego. 
Ma też zostać zobowiązana 
do podjęcia leczenia odwy-
kowego.

Sprawę rozpozna Sąd 
Rejonowy w Lubinie.

- Przed sądem rodzin-
nym toczy się obecnie po-
stępowanie o pozbawienie 
rodziców władzy rodziciel-
skiej. Dzieci przebywają w 
placówce wychowawczej - 
dodaje Liliana Łukasiewicz.

Pół roku po śmierci dwumiesięcznego chłopczyka z Chocianowie Prokuratura Rejonowa w Lubinie 
zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce. Wynika z niego, że kobie-
ta niechcący zadusiła dziecko podczas snu. Była pijana.

Matka zadusiła dziecko?
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wg Jarosława Iwaszkiewicza; adaptacja Piotr Tomaszuk i Rafał Gąsiorowski, reżyseria Piotr To-
maszuk, scenografia Piotr Tomaszuk i Ewa Kochańska, muzyka Jacek Hałas; 25, 26 lutego o godz. 
11 oraz 27 i 28 lutego o godz. 19 (Scena Gadzickiego)

„Matka Joanna od Aniołów”

„Matka Joanna od Anio-
łów” dotyka sfery, którą nowo-
czesne społeczeństwo wyparło 
ze świadomości, zakwalifikowa-
ło jako zabobon i w Hollywood 
przerabia na papkę niskobu-
dżetowych horrorów. Sięgając 
po tekst opowiadania Jarosława 
Iwaszkiewicza, reżyser Piotr 
Tomaszuk proponuje, by mimo 
wszystko na serio zastanowić się 
nad naturą czegoś, co wierzący 
od wieków nazywali złym du-
chem. 

Oto egzorcysta, ksiądz Su-
ryn – żarliwie oddany Bogu 
jezuita – przyjeżdża do poło-
żonego gdzieś na rubieżach 
Rzeczypospolitej klasztoru, by 
ratować opętane przez diabła 
mniszki. W pierwszych scenach 
jest niezłomny, prawie święty, 
wręcz nieludzki w dyscyplinie 
narzuconej własnemu ciału i 
braku pobłażania dla słabo-
ści innych. Jednak modlitwa 
i asceza nawet takiego herosa 

nie impregnują na podszepty 
złego ducha. W finale z miłości 
do matki Joanny ksiądz Suryn 
dopuszcza się zbrodni, gubiąc 
własną duszę.

Tekst Iwaszkiewicza opo-
wiada historię upadku egzorcy-
sty w sposób bardzo zmysłowy. 
Tomaszuk z powodzeniem 
przełożył to na język teatru. 
Podczas przedstawienia hip-
notyzuje widzów chorałem 

gregoriańskim, przejmują-
cym śpiewem kantora, echem 
dzwonków, klekotem kołatek, 
wężowym sykiem demonów, 
brzękiem pokutniczego łań-
cucha i stukotem drewnianych 
chodaków księdza Suryna. Ka-
dzi widzowi. Dosłownie: pu-
bliczność wciąga w nozdrza ży-
wiczny dym z kadzielnic, który 
w miarę trwania egzorcyzmów 
wypełnia cały teatr.

BILETY: 27 i 16 zł; INFORMACJA i REZERWACJA: 76/72 22 505, bilety@teatr.legnica.pl. 
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 0-16 w Teatrze Modrzejewskiej, Rynek 39, 
oraz na godzinę przed spektaklem w miejscu jego grania. 

Poza tym w repertuarze:
20 lutego  godz. 11   „Zabijanie Gomułki” bilety:   25/15 zł
20 lutego  godz. 19   „Roxxy2Hot” bilety:   25 zł
21 i 11 lutego  godz. 19   „Zabijanie Gomułki” bilety:   25/15 zł

Dla naszych Czytelników mamy do rozlosowania dwa podwójne zaproszenia na spektakl „Matka Joanna 
od Aniołów – jedno na piątek 27 lutego i jedno na sobotę 28 lutego. Zainteresowanych prosimy o mejle z 
tytułem „Teatr” na adres konkursy@24legnica.pl do środy 25 lutego. W treści prosimy podać imię i nazwi-
sko osoby, która odbierze zaproszenie. O wyniku losowania szczęśliwców poinformujemy drogą mejlową.
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SNATCH Sto procent 
uwagi dla kursanta
Rozmowa z Magdaleną Kryjom. właścicielką legnickiej Szkoły Jezyków 
Obcych Snatch. 

Kapitałem nauczyciela jest 
doświadczenie. Jak to wygląda 
w Państwa przypadku?

- Snatch funkcjonuje od 
2006 roku, a ja prywatnie zaj-
muję się nauczaniem języka 
już jedenaście lat.  Skupiamy 
się na szkoleniu dorosłych 
Temu celowi został podpo-
rządkowany szereg działań. 
Jako jedyna szkoła w okręgu 
zapracowaliśmy na certyfikat 
potwierdzający wiarygodność. 
Zdobyliśmy też uprawnienia 
do samodzielnego egzami-
nowania oraz certyfikowania 
kursantów. Za referencje wy-
starczy fakt, że od kilku lat re-
alizujemy profesjonalne szko-
lenia dla pracowników firm z 
Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Obecnie z ta-
kich kursów korzystają m.in. 
Raben i VOSS Automotive 
Polska. 

Jaki certyfikat mogą zdo-
być Wasi kursanci?

- Współpracujemy z ETS 
czyli Educational Testing 
Service – amerykańską organi-
zacją zajmującą się obiektyw-
nym testowaniem z języków 
angielskiego, niemieckiego 
oraz francuskiego. W oparciu 
o ich kryteria możemy organi-
zować egzamin z tych trzech 
języków i nadawać certyfikaty 
określające poziom ich opano-
wania. Spośród wielu możli-

wości, zdecydowaliśmy się na 
certyfikaty ETS, bo naszym 
zdaniem są bardzo praktycz-
ne, nowoczesne i świetnie się 
sprawdzają w przypadku firm, 
które chcą podnosić kwali-
fikacje swoich pracowników. 
Egzaminy też korzystnie róż-
nią się od innych, często dłu-
gich, mozolnych i męczących. 
Nasze są diagnostyczne, w 
związku z tym każdy je zdaje 
na właściwym sobie poziomie. 
Umiejętności konkretnego 
kursanta opisuje wydany po-
tem na podstawie testu cer-
tyfikat, od A1 do C2. Mamy 
20 nauczycieli, którzy mogą 
jeździć po całym Dolnym Ślą-
sku, aby egzaminować i certy-
fikować.

Snatch uczy języka od 
podstaw czy zajmujecie się 
tylko tymi, którzy coś potra-
fią?

- Uczymy od podstaw, 
czyli od poziomu A1. Ale 
rzadko się zdarza, aby kursanci 
kompletnie nic nie umieli. 

Dorosłych uczy się ina-
czej?

-  O tak. W naszym przy-
padku zajęcia wyglądają dość 
specyficznie, bo często jest to 
uczenie indywidualne albo 
tzw. tandem learning, czyli 
uczenie w parach.  Rzadko się 
zdarza, żeby firma mogła wy-
słać na zajęcia całą grupę, czyli 

na przykład sześciu pracowni-
ków z jednego działu. 

To kompletnie zdezorga-
nizowałoby pracę przedsię-
biorstwa.

-  Właśnie. A nikt tego nie 
chce. My mamy pomagać fir-
mom w pracy, a nie przeszka-
dzać. W praktyce nauka języka 
przybiera dość luksusową for-
mę zajęć indywidualnych. To 
bardzo dobre. Każdy kursant 
otrzymuje sto procent uwagi 
i koncentracji ze strony lekto-
ra. Z drugiej strony jest dosyć 
mocna presja pracodawców, by 
kursy były merytoryczne, wia-
rygodne, a po ich ukończeniu 
pracownicy porządnie mówili 
po angielsku, niemiecku, fran-
cusku. 

  
Dlaczego legnickim pra-

codawcom zależy, aby ludzie 
sprawnie posługiwali się ob-
cymi językami? 

- W firmach z kapitałem 
zagranicznym sprawa jest 
oczywista – w ich funkcjono-
wanie wpisana jest dwujęzycz-
ność, a czasami trzyjęzyczność, 
bo część kadry zarządzającej 
albo rada nadzorcza to cudzo-
ziemcy. To samo dotyczy spół-
ek, które prowadzą interesy na 
całym świecie. Doświadczenie 
mówi mi ponadto, że jeśli za-
kład pracy inwestuje w pra-
cownika, dba o jego rozwój, to 
się sprawdza w przyszłości. 

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; 

Językowe prawo jazdy
Z certyfikatami językowymi 

jest jak z prawem jazdy. Aby je 
uzyskać, trzeba najpierw zdać 
egzamin. W Polsce wśród naj-
popularniejszych egzaminów 
językowych wciąż wymienia 
się egzaminy FCE, CAE i (dla 
najbardziej ambitnych) CPE. 
Coraz częściej egzaminacyj-
ne wyzwanie podejmują osoby 
aktywne na rynku pracy, aby 
pokazać pracodawcy, że znają 
język angielski na określonym 
poziomie.

Egzaminy te, przygotowane 
przez University of Cambridge 
ESOL Examinations, są uzna-
wane przez ponad 12 tysięcy 
instytucji na całym świecie. W 
Polsce są to głównie międzyna-
rodowe korporacje oraz admini-

stracja rządowa, których działy 
kadrowe potwierdzają, że reno-
mowane certyfikaty językowe 
stanowią dla nich wiarygodne 
i rzetelne potwierdzenie znajo-
mości angielskiego osób ubie-
gających się o pracę. Ponadto, 
w badaniu przeprowadzonym 
przez University of Cambridge, 
także znaczna część najwięk-
szych polskich pracodawców 
deklaruje, że w trakcie wstęp-
nej rekrutacji bierze pod uwagę 
fakt posiadania przez kandy-
datów certyfikatu językowego. 
Jeśli więc kandydat ubiegający 
się o pracę w swoim CV umie-
ści informacje o posiadanym 
certyfikacie FCE lub CAE, a 
przy tym posiada wymagane 
wykształcenie i kwalifikacje, 

znacznie zwiększa swoje szan-
se na zaproszenie na rozmowę 
kwalifikacyjną. 

Polskie ministerstwa i orga-
nizacje rządowe 

Certyfikaty FCE i CAE 
otwierają drogę chętnym na 
podjęcie pracy w polskiej Służ-
bie Cywilnej. Zgodnie z odpo-
wiednim rozporządzeniem, oso-
by ubiegające się o mianowanie 
na urzędnika powinny wykazać 
się znajomością języka obcego, 
poświadczoną odpowiednim 
certyfikatem na poziomie nie 
niższym niż B2 według skali 
Europejskiego Systemu Opi-
su Kształcenia Językowego, w 
szczególności zaś certyfikatem 
FCE, CAE lub CPE. 

źródło: edulandia.pl

Minister ceni teatr w Legnicy
Kolejny rok z rzędu minister kultury chce wspierać legnicką scenę. 

Przyznane przez minister-
stwo granty mają kolosalne zna-
czenie. Bo choć na budżet Teatr 
Modrzejewskiej składają się 
wspólnie dolnośląski marszałek 
(3 mln zł) i prezydent Legnicy 
(1,5 mln zł), ich wkład pokrywa 
tylko koszty administracyjne, to 
znaczy pozwala utrzymać budy-
nek i zespół.

- Ale całą działalność arty-
styczną musimy finansować ze 
środków zewnętrznych. Dlate-
go uczestniczymy we wszyst-
kich możliwych konkurach 
- mówi Jacek Głomb, dyrektor 
teatru. - W Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
o konkretne i poważne środki. I 
takie konkretne, poważne środki 
zostały nam przyznane.

W sumie udało się pozyskać 
bez mała 900 tys. zł, z tego 495 
tys zł na tegoroczne zamierze-
nia Teatru Modrzejewskiej.

Wśród zamierzeń jest 
przede wszystkim cykl arty-
styczny "Świat jest gdzie indziej 
- ten świat jest takim, jakim go 
czynimy". Złoży się na niego 12 

premierowych spektakli, które 
zostaną wystawione w Legnicy 
w latach 2015-2017. Cykl za-
stąpi kończący się w tym roku 
projekt "Teatr opowieści". Mi-
nisterstwu Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego plany Mo-
drzejewskiej spodobały się na 
tyle, że postanowiło je sfinanso-
wać. W trzech kolejnych latach 
będzie przekazywać po 200 tys. 
zł rocznie (w sumie 600 tys. zł) 
na premierowe spektakle. We-
dług Jacka Głomba, powinno 
wystarczyć, bo do tych pienię-
dzy można doliczyć ok. 150 tys. 
zł jakie gwarantuje marszałek 
Dolnego Śląska w charakterze 
tzw. wkładu własnego. Są też w 
otoczeniu legnickiego teatru po 
wielokroć wypróbowani mece-
nasi kultury, tacy jak KGHM. 
Z nieoficjalnych informacji wy-
nika, że  w tym roku  placówka 
znów może liczyć na 300 tys. zł 
z Fundacji Polskiej Miedzi.

W ramach programu "Roz-
wój infrastruktury kultury" 
MKiDN przyznało 250 tys. zł 
na zakup wyposażenia dla Te-

atru Modrzejewskiej. Pieniądze 
pójdą na wymianę zużytych 
podestów i krzeseł, wykorzysty-
wanych podczas przedstawień, 
nagłośnienie, oświetlenie oraz 
nowe maszyny dla pracowni 
stolarskiej.

Trzeci grant - 48 tys. zł - ma 
związek z planowaną współpra-
cą Teatru Modrzejewskiej z 
Macedońskim Teatrem Naro-
dowym w Skopje. Efektem tej 
współpracy ma być polsko-ma-
cedoński spektakl "Przerwana 
odyseja", poświęcony losom 
macedońskich dzieci, które szu-
kając schronienia przed grecką 
wojną domową z lat 1946-1949 
trafiły do Legnicy. Zanim za-
czną się próby do spektaklu, 
Jacek Głomb chce by oba ze-
społy się poznały. Temu, mię-
dzy innymi, celowi służyć mają 
polsko-macedońskie warsztaty, 
jakie zostaną zorganizowane w 
czerwcu w Legnicy i we wrze-
śniu w Skopje. Ministerstwo 
pomoże finansowo w ich orga-
nizacji.

Piotr Kanikowski



KINO KOBIET
WARSAW BY NIGHT
Komedia / Obyczajowy, Czas 
trwania: 104 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: Polska [2014], Premiera: 
06.02.2015 (Polska)
Oto cztery kobiety, które mają 
własne zdanie na temat miłości 
i związków z mężczyznami. Iga 
(Iza Kuna), mężatka, która żyje 
w udanym związku z artystą (Le-
szek Lichota), wciąż głodna jest 
intensywnych doznań. Poszuki-
wania doprowadzą ją do spotka-
nia ze skrajnie różnymi odcienia-
mi miłości, których doświadczają 
współczesna femme fatale (Jo-
anna Kulig) oraz kobieta zdradza-
na (Agata Kulesza). Radykalnej 
odmiany potrzebuje też atrakcyj-
na trzydziestolatka Maja (Roma 
Gąsiorowska). Szuka mężczyzny, 
który wywróci jej świat do góry no-
gami. Taką miłość odnalazła być 
może Renata (Marta Mazurek), 
poznająca miasto u boku Konra-
da (Józef Pawłowski). Wszystkim 
bohaterkom towarzyszy kipiąca 
emocjami, nastrojowa Warszawa, 
która w jedną noc może zmienić 
całe ich życie.
GODZ.- 18.30*
*seans odbędzie się 26.02.2015
PREMIERY:
LOFT / napisy
Thriller, Czas trwania: 108 min., 
Od lat: 16, Produkcja: Belgia / 
USA [2014], Premiera: 20.02.2015 
(Polska)
Mroczny thriller z przewrotnym 
scenariuszem napisanym przez 
Wesleya Stricka, współautora 
„Przylądku strachu” Martina Scor-
sese i „Wilka” Mike’a Nicholsa.
Pięciu żonatych mężczyzn pota-
jemnie wynajmuje penthouse, w 
którym mogą swobodnie wdawać 
się w pozamałżeńskie romanse i 
spełniać ukryte fantazje. Seksu-
alna idylla kończy się, gdy jeden 
z nich znajduje w apartamencie 
zwłoki brutalnie zamordowanej 
kobiety. W gęstniejącej atmos-
ferze nieufności i wzajemnych 
oskarżeń, uporządkowane życie 
całej piątki zaczyna rozpadać się 
na kawałki. Czy morderca jest 
jednym z nich, czy też ktoś usiłuje 

wrobić poszukiwaczy erotycz-
nych wrażeń w zabójstwo?
GODZ.- 13:00, 19:30, 21:45*
*Seans nie odbędzie się 
25.02.2015 
SNAJPER / napisy
Dramat/ Akcja / Wojenny, Czas 
trwania: 132 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA [2014], Premiera: 
20.02.2015 (Polska)
Żołnierz oddziału SEAL Marynar-
ki Wojennej Stanów Zjednoczo-
nych Chris Kyle zostaje wysłany 
do Iraku w jednym celu — ma 
chronić innych uczestników misji. 
Dzięki niezwykle celnym strzałom 
ratuje życie wielu żołnierzom na 
polu walki, a w miarę jak wieści 
o jego odwadze zataczają coraz 
szersze kręgi, zyskuje przydomek 
„Legenda”. Jego sława dociera 
również za linię wroga. Pozbycie 
się Kyle’a staje się najważniej-
szym celem rebeliantów, którzy 
wyznaczają nagrodę za jego gło-
wę. Jednocześnie żołnierz toczy 
innego rodzaju bitwę — na wła-
snym, rodzinnym froncie. Choć 
przebywa na drugim końcu świa-
ta, stara się być dobrym mężem 
i ojcem.
Mimo zagrożeń i dotkliwej rozłą-
ki z rodziną Chris służy w Iraku 
cztery kolejne zmiany, stając się 
uosobieniem dewizy żołnierzy z 
oddziału SEAL: „Nie zostawiamy 
nikogo”. Po powrocie do dzieci i 
żony, Tayi (Sienna Miller), prze-
konuje się jednak, że nie potrafi 
zapomnieć o wojnie.
GODZ.- 16:00, 19:00*, 20:00**, 
21:45
*Seans nie odbędzie się 
25.02.2015
**Seans odbędzie się 25.02.2015
SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄ-
DZIE  / dubbing / 2D
Komedia/ Animacja / Przygodo-
wy, Czas trwania: 93 min., Od lat: 
b.o, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 20.02.2015 (Polska)
Życie w Bikini Dolnym nie mo-
głoby być lepsze dla wiecznego 
optymisty SpongeBoba i jego 
przyjaciół: lojalnej rozgwiazdy 
Patryka, sardonicznej ośmiornicy 
Skalmara, wiewiórki naukowca 
Sandy i skorupiaka kapitalisty 

pana Krabsa. Kiedy zostaje wy-
kradziony sekretny przepis na 
kraboburgery, odwieczni rywale 
SpongeBob i Plankton muszą po-
łączyć siły i udać się w podróż w 
czasie i przestrzeni, aby pokonać 
nikczemnego pirata Burgerobro-
dego i zniweczyć jego plany na 
tworzenie wybornych smakoły-
ków.
GODZ.- 10:15*, 10:00**, 9:00***, 
14:45, 18:45
*Seans nie odbędzie się 20 i 
26.02.2015
**Seans odbędzie się  20.02.2015
***Seans odbędzie się 26.02.2015
SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄ-
DZIE  / dubbing / 3D
GODZ.-12:30, 17:00
TYTUŁY TYGODNIA:
PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA 
/ napisy
Romans / Dramat, Czas trwania: 
124 min., Od lat: 17, Produkcja: 
USA [2015], Premiera: 13.02.2015 
(Polska)

GODZ.- 10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 
KINGSMAN: TAJNE SŁUŻBY / 
napisy
Akcja / Kryminał , Czas trwania: 
129 min., Od lat: 15, Produkcja: 
Wlk. Brytania [2015], Premiera: 
13.02.2015 (Polska)
GODZ.- 20:00*,20:45**, 21:30
*Seans nie odbędzie się 23 i 
26.02.2015 
**Seans odbędzie się 23.02.2015
**Seans odbędzie się 26.02.2015
BARANEK SHAUN. FILM
Animacja/ Przygodowy/ Fami-
lijny , Czas trwania: 85 min., Od 
lat: b.o, Produkcja: Wlk. Bryta-
nia/ Francja [2015], Premiera: 
13.02.2015 (Polska)
GODZ.- 10:00, 12:00, 14:00, 16:15, 
18:15*
*Seans nie odbędzie się 23 i 
26.02.2015
BARBIE: SUPER KSIĘŻNICZKI/ 
DUBBING
Animacja, Czas trwania:  min., Od 
lat: b.o, Produkcja: USA [2015], 

Premiera: 06.02.2015 (Polska)
GODZ.- 9:30, 11:15
ZIARNO PRAWDY
Thriller, Czas trwania: 110 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Polska 
[2014], Premiera: 30.01.2015 (Pol-
ska)
GODZ.- 20:45*, 21:45**
*Seans  nie odbędzie się 
25.02.2015
**Seans odbędzie się 25.02.2015
PINGWINY Z MADAGASKARU / 
dubbing / 2D
Komedia / Animacja / Przygodo-
wy, Czas trwania: 92 min., Od lat: 
b.o, Produkcja: USA [2014], Pre-
miera: 30.01.2015 (Polska)
GODZ.- 12:15, 17:30
PINGWINY Z MADAGASKARU / 
dubbing / 3D
GODZ. – 10:15, 14:15
WKRĘCENI 2
Komedia, Czas trwania: 95 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Polska 
[2015]
GODZ. – 15:15

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 20.02.2015 do 26.02.2015 Cennik 
biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
22 zł, (pt. – nd., święta) 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., święta) 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 po-
jedyńcze wejściówki ufundowane przez 
Kino HELIOS na film pt. „KINGSMAN: 
Tajne służby” w Legnicy – do wyko-
rzystania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją 
wygrać, wyślij maila na adres konkur-
sy@24legnica.pl w treści podając imię i 
nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub ma-
ilem.
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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025
Usługi kurierskie, 
transport  towarów, 
przewóz osób, 
tel. 606 715 214

CYKLINOWANIE 230V, 
UKŁADANIE PODŁÓG, PANELI, 
tel. 600-690-667

OGŁOSZENIE

Kolej na książkę 2.0
W niespełna kwartał od zakończenia w Miłkowicach pod Legnicą projektu 
"Kolej Na Książkę", który realizowała Fundacja Sztuka dla Ludzi w partner-
stwie z miejscową biblioteką gminną, zapadła decyzja o jego kontynuacji. 
Poprzednia edycja ukazała dalszą potrzebę promocji czytelnictwa w obsza-
rach pozamiejskich.

- Nie kryjemy, że sami je-
steśmy z niego zadowoleni, ale 
– co równie ważne – pozytyw-
ne komentarze zachęcają nas 
do kontynuacji takich działań 
– mówią organizatorzy. Potrze-
bę realizacji tego typu działań 
kulturalnych zauważyło rów-
nież Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, do-
finansowując kolejne przedsię-
wzięcie w roku 2015.

Druga odsłona projektu 
będzie nieco zmodyfikowana, 
choć – jak poprzednia – osa-
dzona głównie na warszta-
tach twórczych związanych 
z plastyczna ekspresją treści 
literackich. W sumie odbędzie 
się 60 godzin zajęć z: cerami-
ki (ozdabianie porcelanowych 
naczyń i tworzenie kafli), gra-
fiki warsztatowej (technika 
linorytu i odbitki na baweł-
nianych torbach) oraz grafiki 
komputerowej (projektowanie 
i wykonanie przypinek). Prócz 
tegozaaranżowane zostanie 
spotkanie z podróżnikami i 
pisarzami, performensy i insce-
nizacje teatralne prozy i poezji 
w miejscach publicznych. Na-
tomiast na 8 maja zaplanowano 
Święto Biblioteki, na terenie 
której realizowane będą zaję-
cia. Na koniec, po wakacjach, 
na zewnątrz zostanie zainsta-

lowana wystawa dokumen-
tująca 8 miesięcy wspólnych 
akcji i działań artystycznych 
propagujących czytelnictwo, 
a młodzież wyruszy w teren i 
rozda współmieszkańcom wła-
snoręcznie wyprodukowane 
przypinki promujące literaturę 
z ulubionymi cytatami, a także 
katalog dokumentujący „Kolej 
na Książkę 2”.

W pierwszej edycji dzieci, 
młodzież i seniorzy projekto-
wali i wykonali zdobienia na-
czyń inspirując się wierszami 
„Ptasie radio” czy „Dwa Micha-
ły” Juliana Tuwima; bawełniane 
torby z cytatami z utworów „Z 
piaskownicy w świat” i „Bon 
czy Ton” Grzegorza Kasdepke 
oraz „Akademia Pana Kleksa” 
Brzechwy; zachęcające do czy-
tania przypinki. Powstało wiele 
ciekawych i twórczych dzieł 
mieszkańców Miłkowic i gmi-
ny, które mogli zabrać do domu 
i obdarować nimi innych. Dru-
ga edycja będzie podobna: - 
Zadziałamy twórczo i przybli-
żymy dzieła literackie” – mówią 
ludzie Fundacji. - Warsztaty 
kierujemy do dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów. Będziemy 
przybliżać można poznać różne 
techniki pracy twórczej, poru-
szając tematy związane z lite-
raturą. Wszystko co powstanie 

ma służyć uczestnikom projek-
tu – mieszkańcom Miłkowic

Taka promocja literatury i 
czytelnictwa w życiu codzien-
nym miała ciepły odbiór przy 
poprzedniej edycji.

W tej nie będzie już mura-
lu, najbardziej spektakularnego 
efektu tamtej tury, przedstawia-
jącego podobizny wybitnych 
autorów jadących pociągiem. 
W planach jest za to głośne 
czytanie dzieł namalowanych 
poetów i prozaików w wykona-
niu aktorek legnickiego teatru.

Przedsięwzięcie Kolej Na 
Książkę 2.0 dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Potrwa od lutego do września 
2015 r. w Miłkowicach.

Udział w nim jest nieod-
płatny, a zainteresowani w 
każdym wieku mogą zgłaszać 
się do organizatorów Funda-
cji Sztuka dla Ludzi (602 249 
192, sztukadlaludzi@gmail.
com) bądź tamtejszego GOKiSu 
(76 8871 222, gokismilkowice@
poczta.fm) i biblioteki. Zapra-
szamy w imieniu prowadzą-
cych. Warsztaty ruszają od 16 
lutego 2015!

Justyna Teodorczyk
FOT. JUSTYNA TEODOR-

CZYK

Fundacja, która robi sztukę dla ludzi
Fundacja Sztuka dla Ludzi prowadzona przez małżeństwo artystów – Dagmarę Angier-Srokę 

i Bartłomieja Srokę – działa w Legnicy od 2010 r., i zajmuje się edukacją kulturalną, promocją 
sztuki. Do tej pory zrealizowała m.in. dwie edycje Festiwalu Street Art Between The Walls, w 
efekcie którego powstały pierwsze miejskie murale. Organizacja od kilku lat edukuje i animuje 
artystycznie młodsze i starsze pokolenia mieszkańców miasta i regionu, np. w takich projektach 
jak „Kultura Dojrzałości”, „ONN – Obywatel Nikomu Nieznany”, „Ptasie radio” czy pozamiejsco-
wych – jak „Kolej Na Książkę” w Miłkowicach.
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Mistrzynie Legnicy 
Młode sportsmenki z I Liceum Ogólnokształcącego zdobyły już drugi tytuł 
mistrzowski w tegorocznej legnickiej Licealiadzie. Po piłkarkach nożnych 
tym razem górą były koszykarki.

W środę, 11 lutego br. w 
hali sportowej Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształ-
cących rozegrano Finał Mi-
strzostw Legnicy w Koszy-
kówce Dziewcząt. Zwyciężyła 
reprezentacja I LO, wygrywa-
jąc wszystkie tegoroczne me-
cze, zarówno w eliminacjach, 
jak i w fazie finałowej.

W meczu finałowym 
o I miejsce spotkały się po 
obu stronach barykady m.in. 
dziewczęta na co dzień trenu-
jące w jednym klubie - UKS 
Ekonom. Przewagę nad rywal-

kami z Zespołu Szkół Ekono-
micznych skutecznie wywal-
czyły i utrzymały zawodniczki 
z I LO. Trzecie miejsce zajęła 
ekipa II LO, natomiast czwar-
te – Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących.

Zwycięska drużyna ( Ju-
lia Dębska, Martyna Dywan, 
Oliwia Karpowicz, Hanna 
Wełyczko, Iweta Słabicka, Be-
ata Ziemska, Angelika Król, 
Małgorzata Maliszewska, 
Paulina Misiewicz i Klaudia 
Kalicka) wraz z opiekunem 
Krzysztofem Waszkiewiczem, 

zadedykowali zdobyty tytuł 
mistrzowski trenującej wcze-
śniej z zespołem, ale obecnie 
niemogącej grać z powodu 
choroby, koleżance Darii Dą-
browskiej.

Już 17 lutego dziewczęta z 
I LO będą reprezentować Le-
gnicę w zawodach rejonowych. 
Zmierzą się z najlepszymi ze-
społami z Jawora, Złotoryi i 
Chojnowa.

Źródło: Urząd Miejski w 
Legnicy

FOT. LEGNICA.EU
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