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Czyje na wierzchu
W okresie kampanii wyborczej Platforma Obywatelska sta-
ra się nie wysyłać na zewnątrz sygnałów o trawiących ją od 
środka podziałach i animozjach. Zepchnięta do partyjnej 
podświadomości prawda wychodzi na jaw na słupach ogło-
szeniowych. 

Jacek Kiełb – pieszczoch Jacka Protasiewicza - jest piąt-
ką na legnickiej liście Platformy Obywatelskiej. Poseł Ro-
bert Kropiwnicki jako znienawidzony przez władze regio-
nu schetynowiec znalazł się dopiero na ósmym miejscu. 
Pierwszy chce być posłem bliżej ludzi. Drugi akcentuje swą 
skuteczność. Jak to się przekłada na, zum Beispiel, plaka-
towanie?
Robert Kropiwnicki pierwszy nalepił swe podobizny na 
pewien słup ogłoszeniowy w Złotoryi, służący mi do po-
litycznych obserwacji. Ponieważ Jacek Kiełb stara się być 
bliżej ludzi niż jego partyjny rywal, natychmiast zakleił 
wszystkie plakaty posła swoimi. Gdy nazajutrz przecho-
dziłem obok słupa, po Kiełbie nie było śladu, wisiała za to 
nowa warstwa Kropiwnickich zaświadczając niezbicie, że 
legnicki poseł, jak chce, to naprawdę potrafi być skuteczny. 
Po tej ripoście ludzie Jacka Kiełba zmienili taktykę. Naj-
wyraźniej doszli do wniosku, że jeśli cała kampania wy-
borcza będzie toczyć się w takim tempie, to w decydującym 
momencie braknie im kleju i plakatów. Zamiast naklejać 
nową warstwę Kiełbów, ograniczyli się do zdarcia wierzch-
niej warstwy Kropiwnickich. W ten sprytny sposób spod 
twarzy schetynowca miało wychynąć promienne oblicze 
protasiewiczowca. Nie wszędzie jednak poseł puścił, więc 
efekt trochę odbiegał od założeń. Mówiąc wprost, wyszedł 
dość zabawny miks nazwiska Kiełba z hasłem wyborczym 
Kropiwnickiego. 
Ów przypadkowy kompromis długo nie cieszył oczu wy-
borców Platformy Obywatelskiej. Został przysłonięty 
świeżą warstwą plakatów Roberta Kropiwnickiego, na któ-
re kolejnej nocy nakleił się Jacek Kiełb. Z wypiekami na 
twarzy czekam, co będzie dalej.
W Legnicy – nudny Wersal. Plakaty Jacka Kiełba i Roberta 
Kropiwnickiego długo wisiały zgodnie obok siebie na ta-
blicach, które miasto wystawiło na potrzeby kampanii wy-
borczej. Problem pojawił się, kiedy do plakatowania przy-
stąpiło PiS. Ubiegający się o poselski mandat radni Jacek 
Baczyński i Ewa Szymańska zrobili to, czego Jackowi Kieł-
bowi w swoim mieście nie wypadało: nakleili swe buzie na 
buźkę Roberta Kropiwnickiego. Kolegi z samorządu (Kiełb 
jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Legnicy) nie 
ruszyli, podświadomie dając do zrozumienia z kim woleliby 
się spotkać w sejmowej ławie. Bez skrupułów na Kiełba za-
czął naklejać się dopiero inny kandydat PiS Jacek Karwan. 
Ilona Antoniszyn-Klik z PSL-u, aktualna wiceminister go-
spodarki, o miejsce na słupach ogłoszeniowych nie walczy. 
Wiesza billboardy. Uśmiecha się na nich promiennie jako 
liderka listy ludowców obok hasła: „Jasne, że Dolny Śląsk”. 
Zgodnie z zaleceniami speców od politycznego marketin-
gu, w miarę możliwości stara się swój przekaz kierować do 
konkretnych grup odbiorców. Dlatego w wielu miejscach w 
Złotoryi pani minister zwraca się z bilbordów do złotoryjan 
z duszeszczipatielnym przesłaniem „Jasne, że Złotoryja”. 
Zdziwienie wywołuje billboard Ilony Antoniszyn-Klik z 
hasłem „Jasne, że Chojnów” pod Biedronką za złotoryjskim 
szpitalem. Może z badań marketingowych wyszło, że robią 
tu zakupy tabuny mieszkańców Chojnowa? Nie wiem. Jasne 
jest tylko, że przed wyborami trzeba trochę pościemniać. 
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Kebab z przesłaniem
Złotoryjanie szukają chuligana, który pod koniec ubiegłego tygodnia wybił szyby   w barze Turka 
Ahmeta Gerika. Atak wiążą ze spiralą nienawiści wobec muzułmanów, nakręcaną w ostatnich ty-
godniach przez polityków i internetowych hejterów. Ustawiają się w kolejce po kebab, by wyrazić 
solidarność z Ahmetem i sprzeciwić się szczuciu ludzi na ludzi.

Nieznany dotąd sprawca 
zaatakował bar z kebabami 
w złotoryjskim Rynku nocą 
z 24 na 25 września. Jednym 
silnym uderzeniem stłukł 
szybę w głównej witrynie. 
Następnej nocy wrócił, by 
poprawić swe dzieło. Gru-
be sklejone folią szyby za-
padły się do środka, ale nie 
wypadły z ram. Widać na 
nich jedenaście rozprysków 
i wgnieceń po uderzeniach 
kamieniem lub cegłówką. 
Dwadzieścia metrów da-
lej wisi kamera miejskiego 
monitoringu. Na nagraniu 
widać jak w piątek krótko 
przed północą zakapturzony 
mężczyzna demoluje witry-
nę.

Stowarzyszenie Edu-

kacja Przyszłości złożyło w 
złotoryjskiej prokuraturze 
pismo z prośbą o udostęp-
nienie do publikacji zdjęć 
sprawcy z miejskiego mo-
nitoringu. Uważa, że jego 
wizerunek nie powinien 
podlegać ochronie. Złoto-
ryja chce odszukać, ukarać 
i napiętnować czarną owcę.

Mieszkańcy skrzyknę-
li się przez Facebooka na 
happening, polegający na 
manifestacyjnym jedzeniu 

kebabów od Ahmeta. W ten 
sposób wyrażają solidarność 
z Turkiem i pomagają mu 
w naprawieniu szkody. Li-
czą też, że uda się naprawić 
nadszarpnięty wizerunek 
Złotoryi jako miasta gościn-
nego, serdecznego, przyja-
znego ludziom.

- Złotoryja jest w po-
rządku - mówi Ahmet Ge-
rik.

FOT.: Piotr Kanikowski

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Kierowcy zwrócili uwagę 
na Forda Escorta, który je-
chał od krawężnika do kra-
wężnika. Gdy auto wjechało 
na parking przy ul. Mazo-
wieckiej, zajechali mu dro-
gę, uniemożliwiając dalszą 
jazdę. Niezwłocznie wezwali 
Policję.

- W czasie kontroli oka-
zało się, że Robert Cz. miał 
1,65 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu (3,3 pro-
mila) - relacjonuje prokurator 
Liliana Łukaszewicz, rzecz-

niczka Prokuratury Okręgo-
wej w Legnicy. - Jak ustalono 
był już wcześniej karany za 
prowadzenie samochodu po 
pijanemu. Wówczas wymie-
rzono mu karę 6 miesięcy 
ograniczenia wolności. Po-
nieważ nie podjął prac na 
cele społeczne, zarządzono 
wykonanie zastępczej kary 
pozbawienia wolności w wy-
miarze 1 miesiąca i 13 dni. W 
toku postępowania ustalono 
też, że w dniu 21 listopada 
2010 r. Starosta Powiatowy 

w Legnicy wydał decyzję 
administracyjną o cofnięciu  
Robertowi Cz. uprawnień do 
kierowania pojazdami w za-
kresie kategorii A, B i T,  a 
zatem oskarżony w dniu zda-
rzenia nie miał prawa jazdy.

Robert Cz. został oskar-
żony o to, że prowadził 
samochód mimo decyzji 
administracyjnej, która po-
zbawiła go takich uprawień. 
Odpowie też za jazdę pod 
wpływem alkoholu  w sytu-
acji wcześniejszego prawo-

mocnego skazania za jazdę 
po pijanemu.  To podwyższa 
odpowiedzialność karną z 
kary 2 lat do kary 5 lat po-
zbawienia wolności. Doży-
wotnio straci prawo jazdy. 
Sąd będzie też musiał orzec 
obowiązkową nawiązkę w 
wysokości co najmniej 10 
tys. zł.

Robert Cz. przyznał się 
popełnienia zarzucanych mu 
czynów i złożył wyjaśnienia.

Sprawę rozpozna Sąd 
Rejonowy w Legnicy.

Prokuratura Rejonowa w Legnicy skierowała akt oskarżenia przeciwko kolejnemu kierowcy, który 
usiadł za kółkiem po alkoholu. Co ciekawe, zatrzymali go   dwaj inni kierowcy: 31 maja 2015 roku na 
parkingu przy ul. Mazowieckiej przyblokowali samochód, którym kierował, i wezwali Policję.

Kierowcy zatrzymali kierowcę
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Ambasador Węgier odwiedził Legnicę
Z oficjalną wizytą w Legnicy przebywał 25 wrze-
śnia 2015 r. ambasador Węgier w Polsce, dr Ivan 
Gyurcsik wraz z małżonką Zsuzsanną. Towarzy-
szył mu wicekonsul Pal Attila Illes.

Z węgierskimi gośćmi 
oraz wiceprzewodniczącą Pol-
sko-Węgierskiej Grupy Par-
lamentarnej, senator Dorotą 
Czudowską spotkał się w Ra-
tuszu prezydent Legnicy Tade-
usz Krzakowski. Rozmawiano 
o możliwościach współpracy 
naszego miasta z węgierskimi 
partnerami w dziedzinie kultu-
ry, wymiany młodzieżowej, tu-
rystycznej, w dziedzinie sportu 
i gospodarki.

Płynną polszczyzną pan 
ambasador, notabene szef gru-
py zagranicznych dyplomatów 
mówiących po polsku, poin-
formował o obchodzonym w 
przyszłym roku w naszym kra-
ju Roku Kultury Węgierskiej. 
Zbiegnie się on z 60 rocznicą 
węgierskiej rewolucji. – W 1956 
roku Polacy okazali nam wielką 
przyjaźń, zrozumienie i wspar-
cie – powiedział. – Zawsze o 
tym pamiętamy, jak również o 
tym, że Polak i Węgier to dwa 

bratanki … Zaproponował, że w 
związku z tą rocznicą w Legni-
cy można by zorganizować np. 
przeglądy filmów fabularnych 
poświęconych tamtym tragicz-
nym wydarzeniom.

Gospodarz spotkania za-
poznał gości z historią, kulturą 
i gospodarką Legnicy. Podkre-
ślił, że jest bardzo otwarty na 
partnerską współpracę w wielu 
dziedzinach. – Legniczanie i 
Węgrzy powinni się bliżej po-
znawać, a nasze miasto bardzo 
chętnie będzie się wymieniać 
doświadczeniami – mówił Ta-
deusz Krzakowski, wyrażając 
przekonanie, że za tą pierwszą 
wizytą pana ambasadora przyj-
dą kolejne.

Węgierscy goście złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Zesłań-
com Sybiru, zwiedzali Legnicę, 
a wieczorem wzięli udział w 
poświęconej Węgrom wystawie, 
przygotowanej w Ośrodku Dia-
gnostyki Onkologicznej.

Deptak jest kolejnym 
przedsięwzięciem reali-
zowanym wspólnie przez 
Zarząd Dróg Miejskich 
i Legnicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Wcześniej 
dzięki takiej współpracy po-
wstał funkcjonalny chodnik 
przy ul. Wjazdowej. Gdy 
ZDM prowadził przebudo-
wę jezdni i chodników przy 
Galaktycznej i Plutona, 

spółdzielnia zadbała o doj-
ścia do klatek schodowych.

Przypomnijmy, że w 
ostatnim czasie miasto wy-
remontowało chodniki przy 
Orzeszkowej, Jana Pawła 
II, Szkolnej (razem z firmą 
energetyczną) czy Piekar-
skiej. Chodniki powstały 
też dzięki inicjatywie Le-
gnickiego Budżetu Obywa-
telskiego przy ul. Struga.

Mieszkańcy osiedla Kopernika będą mieli nowy 
chodnik pomiędzy ulicami Piłsudskiego a Pluto-
na. Ten wykonany z kostki betonowej pasaż dla 
pieszych ułatwi dojście do centrum handlowego i 
targowiska przy ul. Górniczej. 

Spółdzielnia z miastem 
remontują chodnik

Plan gospodarki nisko-
emisyjnej (PGN) jest do-
kumentem strategicznym, 
który wyznacza kierunki 
działań miasta w takich 
dziedzinach, jak transport 
publiczny i prywatny, oświe-
tlenie uliczne, budownic-
two publiczne, zwiększenie 
efektywności energetycznej 
i ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych.

Dzięki przygotowaniu 
i wdrożeniu PGN Legnica 
będzie mogła przyczynić się 
do osiągnięcia celów okre-
ślonych w pakiecie klima-
tyczno-energetycznym do 
roku 2020, czyli redukcji 
emisji gazów cieplarnia-
nych, podniesienia efek-
tywności energetycznej 
skutkującej zmniejszeniem 
zużycia energii finalnej oraz 
zwiększenia udziału energii 
ze źródeł odnawialnych.

Oprócz korzyści w ska-
li makro plan gospodarki 
niskoemisyjnej ma służyć 
wszystkim mieszkańcom 
miasta, poprzez poprawę 
jakości powietrza oraz dzia-
łania przyczyniające się do 
zmniejszenia zużycia ener-
gii finalnej.

Aby jak najlepiej roz-

poznać i zdiagnozować po-
trzeby miasta w zakresie 
modernizacji źródeł ciepła 
oraz termomodernizacji 
budynków, wykonawca za-
dania przeprowadzi wśród 
mieszkańców i zarząd-
ców wspólnot, spółdziel-
ni mieszkaniowych oraz 
przedsiębiorców badania 
ankietowe. Wypełnione an-
kiety stanowić będą niezwy-
kle ważną informację dla 
gminy o ilości emitowanego 
dwutlenku węgla oraz zuży-
ciu energii.

Wykonawca projektu 
przeprowadzi także cykl 
spotkań z mieszkańcami, 
które przybliżą im tematy-
kę gospodarki niskoemisyj-
nej. Pierwsze odbędzie się 
7 października o godzinie 
16.00 w Szkole Podstawo-
wej nr 2 (ul. Głogowska 50), 
kolejne – 19 października 
w Szkole Podstawowej nr 1 
(ul. Kamienna).

Wszelkie dodatkowe in-
formacje można uzyskać w 
Wydziale Środowiska i Go-
spodarowania Odpadami, 
pl. Słowiański 8, tel. 76 72 
12 347 oraz u wykonawcy 
projektu pod nr telefonu 32 
326 78 16.

W Urzędzie Miasta Legnicy rozpoczęto prace nad 
przygotowaniem planu gospodarki niskoemisyj-
nej z elementami mobilności miejskiej. Przetarg 
związany z opracowaniem dokumentacji wygrało 
Centrum Doradztwa Energetycznego w Orzeszu.

Powstaje plan gospodarki 
niskoemisyjnej

Podwórkowe centrum 
rekreacyjne

Dzięki tej inicjatywie 
w podwórzu przy ul. Żwir-
ki i Wigury będzie można 
podnieść swoją sprawność 
i odpocząć w estetycznym 
otoczeniu. Zamontowane 
zostały już urządzenia do 
ćwiczeń: biegacz, orbitrek, 
drabinka pionowa, podciąg 
nóg, surfer, wahadło, twi-
ster, prasa nożna, wioślarz 
i wyciąg górny. Montowane 
są ławki, kosze na śmieci, 
zasadzone będą drzewka i 
krzewy. Zbudowano chod-
niki z kostki brukowej. 

Centrum rekreacyjno – 
sportowe przy ul. Żwirki i 
Wigury jest kolejnym tego 
typu obiektem, które po-
wstały dzięki inicjatywom 
mieszkańców, zrealizowa-
nych w ramach LBO. Cieszą 

się one olbrzymim powo-
dzeniem wśród legniczan.

Przypomnijmy, że w 
ramach drugiej edycji Le-
gnickiego Budżetu Obywa-
telskiego zakończono już 
następujące inwestycje: si-
łownię przy ul. Tatrzańskiej 
na osiedlu Piekary A, teren 
rekreacyjny przy Szkole 
Podstawowej nr 20, zmo-
dernizowano boisko przy ul. 
Oświęcimskiej i zbudowano 
plac zabaw w SP 9. Powstały 
także plac zabaw wraz z bo-
iskiem do koszykówki przy 
ul. Goździkowej, siłownia 
pod chmurką przy Szkole 
Podstawowej nr1, chodnik 
przy ul. Struga i park ka-
listeniczny w parku Miej-
skim.

Dobiegają końca prace przy budowie osiedlowe-
go centrum rekreacyjno – sportowego przy ul. 
Żwirki i Wigury, realizowanego w ramach drugiej 
edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.
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Święto za 419 tys. zł
Radni roztrząsali podczas sesji, dlaczego Legnickie Centrum Kultury zamknęło pierwsze półrocze ze 
stratą wynoszącą ponad 400 tysięcy złotych. Z wyjaśnień Marcina Andrzejewskiego, zastępcy dyrek-
tora LCK, wynika, że placówce brakło 119 tys. zł na Święto Legnicy oraz 145 tys. zł na inne imprezy. 
Coraz więcej kosztuje też utrzymanie Akademii Rycerskiej.

Marcin Andrzejewski Wicedyrektor Legnickiego Centrum Kultury, tłumaczył radnym dlaczego LCK nie 
może finansować swojej działalności bez korzystania z bankowych kredytów.

Na prośbę radnych Mar-
cin Andrzejewski ujawnił, 
ile kosztowały tegoroczne 
dni miasta. Na koncerty na 
lotnisku i pomniejsze atrak-
cje czternastodniowego 
Święta Legnicy LCK wydał 
419.080 złotych.

Z 419 tysięcy złotych 
dotacji, którą Rada Miejska 
w Legnicy przekazała LCK
-owi w grudniu 2014 roku, 
300 tys. zł wykorzystano 
na Święto Legnicy. Pozo-
stałe koszty sfinansowano z 
bankowego kredytu. Z po-
życzonych pieniędzy trzeba 
też było dołożyć do Satyry-
konu, Legnickiej Akademii 
Filmowej, Conversatorium 
oraz Wieczorów Organo-
wych.

Marcin Andrzejewski 
wyjaśnia, że LCK musi pla-
nować budżety imprezy ze 
znacznym wyprzedzeniem. 
Uwzględnia w nich zakłada-
ną wysokość dotacji ze źró-
deł zewnętrznych, choć do-
piero później okazuje się, na 
jaki poziom dofinansowania 
może naprawdę liczyć. Gdy 
wiosną dotacje okazują się 
niższe od oczekiwań, z czę-
ści przedsięwzięć rezygnuje. 
Ale umowy są już zawarte i 
nie z wszystkiego udaje się 
wycofać. Placówce nie po-
zostaje więc nic innego, jak 
ratować się pożyczając pie-
niądze z banków.

Nie wszystkich radnych 
takie tłumaczenie zadowo-
liło. Radny Maciej Kupaj 
pytał: - Kto wam pozwolił 
na zaciąganie zobowiązań 
na taką kwotę?

Pojawił się też odczytany 

przez Benedykta Ksiądzynę 
wniosek klubu Porozumie-
nie dla Legnicy o powołanie 
komisji do zbadania dzia-
łalności LCK. Sugerowano, 
że dyrekcja placówki mogła 
dopuścić się złamania dys-
cypliny finansowej.

Wiceprezydent Jadwiga 
Zienkiewicz wyjaśniła, że o 
złamaniu dyscypliny budże-
towej nie może być mowy.

- Nie mówimy o jedno-
stce budżetowej w rodzaju 
Zarządu Dróg Miejskich, 
ale o instytucji kultury, któ-
ra ma osobowość prawną 
- mówiła pani wiceprezy-
dent. - Prezydent nadzoru-
je tę jednostkę i proponuje 
radnym dofinansowanie, 
gdy dochody LCK z innych 
źródeł nie pokrywają kosz-
tów jej działalności. Linia 
kredytowa była niezbędna.

Do powołania speckomi-

sji od LCK nie doszło. Klub 
Porozumienie dla Legnicy 
przystał na propozycję, by ko-
misja rewizyjna prześwietliła 
w przyszłym roku finanse Le-
gnickiego Centrum Kultury. 

Zarówno wiceprezydent 
Jadwiga Zienkiewicz, jak i 
wicedyrektor Marcin An-
drzejewski zwrócili uwagę, że 
w związku z oddawaniem do 
użytku kolejnych sal remon-
towanej Akademii Rycerskiej, 
LCK ponosi coraz większy 
koszt utrzymania gmachu. 
Średni koszt ogrzania budyn-
ku w zimie to 50-70 tysięcy 
złotych.

Jeszcze w tym roku zakoń-
czył się remont dwóch potęż-
nych sal w jednym ze skrzydeł 
Akademii Rycerskiej: Ujeż-
dżalni na parterze i Sali Kró-
lewskiej na pierwszym piętrze.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl



PORADNIA  
PODSTAWOWEJ OPIEKI  
ZDROWOTNEJ 
•	PORADNIA POZ DLA  

DOROSŁYCH
•	PORADNIA POZ DLA 

DZIECI

PORADNIE  
SPECJALISTYCZNE
•	ALERGOLOGICZNA
•	OTOLARYNGOLOGICZ-

NA
•	OKULISTYCZNA
•	GINEKOLOGICZNO-PO-

ŁOŻNICZA
•	DERMATOLOGICZNA
•	ORTOPEDYCZNA
•	UROLOGICZNA
•	NEUROLOGICZNA
•	DIETETYCZNA
•	DIABETOLOGICZNA
•	PSYCHIATRYCZNA
•	KARDIOLOGICZNA
•	CHIRURGII OGÓLNEJ
•	CHIRURGII ONKOLO-

GICZNEJ

Szczegółowe informacje:
tel. 76 723 38 20
tel. 76 743 98 65

REHABILITACJA
•	KINESIOTAPING
•	KINEZYTERAPIA
•	FIZYKOTERAPIA
•	DRENAŻ LIMFATYCZNY
•	MASAŻ

Szczegółowe informacje:
tel. 76 723 38 28
      
Centrum Medyczne świadczy 
usługi:    
•	na podstawie umowy z NFZ
•	w ramach abonamentów pry-

watnych ubezpieczycieli
•	odpłatnie
         
www.cmlegnica.pl 
e-mail: biuro@cmlegnica.pl

DIAGNOSTYKA
•	BADANIA  

LABORATORYJNE
•	RTG W PEŁNYM  

ZAKRESIE
•	USG TARCZYCY,  

śLINIANEK, PIERSI, 
JAMY BRZUSZNEJ, 
JąDER

•	USG GINEKOLOGICZNE, 
POŁOŻNICZE, GRUCZO-
ŁU KROKOWEGO

•	USG UKŁADU TęT-
NICZEGO I ŻYLNEGO 
KOńCZYN DOLNYCH

•	USG AORTY BRZUSZNEJ, 
TęTNIC BIODROWYCH I 
DOGŁOWOWYCH

•	TESTY  
ALERGOLOGICZNE

•	EKG SPOCZYNKOWE, 
PRÓBA WYSIŁKOWA

•	HOLTER RR
•	KOMPUTEROWE  

BADANIE WZROKU  
I POLA WIDZENIA

•	SPIROMETRIA, AUDIO-

METRIA, CYTOLOGIA, 
KOLPOSKOPIA

•	TYMPANOMETRIA

PORADNIA MEDYCYNY 
PRACY 
Przeprowadza badania 
profilaktyczne pracowników: 
wstępne, okresowe i kontrolne
ZAKRES WYKONYWANYCH 
BADAń PROFILAKTYCZ-
NYCH:
•	badania kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami

•	badania dla osób posiadających 
lub ubiegających się o pozwole-
nie na broń

•	badania do celów sanitarno-e-
pidemiologicznych i aktualiza-
cja książeczek zdrowia 

•	konsultacje lekarzy medycyny 
pracy

•	badania uczniów szkół ponad-
podstawowych, studentów i 
doktorantów

•	badania pracowników nara-
żonych na promieniowanie 
jonizujące 

•	konsultacje lekarzy specjali-
stów (m.in. okulisty, neurolo-
ga, laryngologa, dermatologa)

•	badania laboratoryjne i dia-
gnostyczne (np. RTG, EKG, 
spirometria, audiogram)

•	udział lekarzy medycyny pracy 
w posiedzeniach zakładowych 
komisji BHP

•	przegląd stanowisk pracy 
przez lekarza i pielęgniarkę

•	szkolenia z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej

PRACOWNIA  
PSYCHOLOGICZNA
wykonuje badania psycholo-
giczne m.in. dla: 
•	kierowców i osób ubiegających 

się o uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami

•	kandydatów na instruktorów i 
egzaminatorów nauki jazdy 

•	skierowanych przez policję za 
kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości i po przekrocze-
niu 24 punktów karnych

•	osób ubiegających się lub posia-
dających pozwolenie na broń

•	operatorów wózków widło-
wych i transportowych, ma-
szyn i urządzeń oraz sprzętu 
budowlanego

•	pracowników zatrudnionych 
na wysokości, na masztach, 
wieżach, wiaduktach i mo-
stach,

•	kandydatów do objęcia urzędu 
sędziego, prokuratora i kurato-
ra sądowego 

•	osób pracujących na stanowi-
skach wymagających szczegól-
nej sprawności psychofizycznej.

Badania wykonywane są w 
ciągu jednego dnia 
w godzinach 7.30 – 16.00

Szczegółowe informacje: tel. 76 
723 38 34, 43
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Centrum Medyczne w Legnicy
Zapomnij o problemie z kolanami 

Piętnaście lat temu Pan 
Doktor zorganizował w Po-
znaniu najpierw oddział, 
a potem prywatną klinikę 
wyspecjalizowaną w diagno-
styce oraz leczeniu urazów i 
chorób stawów kolanowych. 
Bardzo wąska specjalizacja 
pozwoliła mu opracować nie-
co inny, nowatorski tryb po-
stępowania z pacjentami po 
urazach stawów kolanowych 
w zwyrodnieniach kolan i 
dolegliwościach wynikłych 
z przyczyn wrodzonych. Za-
chowując standardy techniki 
operacyjnej wypracowane 
w najlepszych ośrodkach 
klinicznych, doktor Grud-
niewicz wprowadził inny 
rodzaj znieczulenia pacjenta 
do zabiegu operacyjnego i 
zmodyfikował postępowa-
nie pooperacyjne. Zamiast 
stosowanego powszechnie 
znieczulenia podpajęczy-
nowego lub zewnątrzopo-
nowego, czyli w dolnych 
odcinkach kręgosłupa, albo 
narkozy, poznański ortopeda 
wykorzystuje w większości 
przypadków wyłącznie znie-
czulenie miejscowe. Rezultat 
jest taki, że w niecałą go-
dzinę po zabiegu pacjent na 
własnych nogach opuszcza 
klinikę, w razie potrzeby 
z pomocą kul łokciowych. 
Nie odczuwa szeregu dole-
gliwości typowych dla in-
nych rodzajów znieczulenia, 

nie jest przykuty do łóżka. 
Metoda doktora Grudnie-
wicza umożliwia szybkie 
uruchomienie  pacjenta - od 
pierwszego dnia chodzenie 
do granicy bólu, wczesne 
rozpoczęcie rehabilitacji i 
szybszy powrót do pełnego 
zdrowia. 

W Poradni leczenia 
schorzeń stawu kolanowego 
w Centrum Medycznym – 
bez jeżdżenia do Poznania 
- można skorzystać z kon-
sultacji u doktora Henryka 
Grudniewicza. Legnicka 
placówka dysponuje nowo-
czesnym sprzętem, w tym 
doskonałymi ultrasonogra-
fami, pozwalającymi na do-
kładną diagnostykę chorób 
i urazów w obrębie kolan. 
U części pacjentów, którzy 
zgłaszają się na wizytę, wy-
starcza leczenie zachowaw-
cze. W niektórych przy-
padkach konieczny może 
się jednak okazać wyjazd na 
szybki zabieg do poznańskiej 
kliniki. Bezpośrednio po 
nim chorzy wracają do domu 
i dalsze leczenie jest kon-
tynuowane w Legnicy. W 
Centrum Medycznym odby-
wa się wizyta pooperacyjna 
u doktora Grudniewicza, 
wizyty kontrolne, zdjęcie 
szwów, cała rehabilitacja i – 
jeśli zachodzi potrzeba – wi-
zyty w trakcie rehabilitacji.

- Przychodnia przy ul. 

Libana dysponuje zarówno 
profesjonalnym sprzętem, 
jak też fachowym persone-
lem, umożliwiając osobom 
po zabiegach kompleksową 
rehabilitację – ocenia dok-
tor Henryk Grudniewicz. 
Poznański ortopeda myśli 
też o tym, by w niedalekiej 
przyszłości przeprowadzać 
w Legnicy niektóre mniej 
skomplikowane zabiegi. 

Specjalistyczna klinika 
doktora Henryka Grud-

niewicza nie jest związana 
umową z NFZ, dlatego  za-
biegi finansują sami pacjenci. 
Jednak ze względu na rodzaj 
znieczulenia i szybki powrót 
do domu, koszty - i tym 
samym cena zabiegów – są 
znacznie obniżone. Skróto-
we opisy najczęściej wyko-
nywanych zabiegów opera-
cyjnych można znaleźć na 
stronie internetowej kliniki 
www.klinikakolana.pl

Z usług kliniki korzy-
stają pacjenci z całej Pol-
ski, głównie co oczywiste z 
Polski zachodniej. Poradnia 
leczenia schorzeń stawu ko-
lanowego w Centrum Me-
dycznym w Legnicy przy ul. 
Libana 7 jest jedną z naj-
młodszych poradni konsul-
tacyjnych. Wybór tej lokali-
zacji został dokonany przez 
zespół lekarzy z Poznania 
ze względu na dynamiczny 
i profesjonalny rozwój przy-
chodni Centrum Medyczne-
go, gwarantujący lekarzom i 
pacjentom właściwe warunki 
leczenia.

Szczegółowe informacje 
pod numerem tel. 76 723 38 
20,  76 723 38 21 lub na  miej-
scu w Recepcji Centrum Me-
dycznego przy ul. Libana 7.

Dzięki uruchomionej w Centrum Medycznym przy ul. Libana 7 Poradni leczenia schorzeń stawu 
kolanowego, legniczanie mogą na miejscu skorzystać z pomocy Pana Doktora Henryka Grudnie-
wicza, poznańskiego specjalisty z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej. 

Centrum Medyczne w Legnicy, ulica Libana 7
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Koleje lobbują za rowerami
Cykliści skrzyknięci przez spółkę Koleje Dolnośląskie przyjechali pod ratusz, aby wręczyć prezyden-
towi list - zachętę do polityki prorowerowej. 

Pierwszy pomysł to za-
montowanie w Legnicy dwóch 
samoobsługowych stacji na-
prawczych, w których można 
by napompować koło, wyregu-
lować hamulce czy ustawić sio-
dełko. Jedną ufundują Koleje 
Dolnośląskie, jeśli na drugą da 
pieniądze miasto.

Jedna stacja kosztuje ok. 
3,6 tys. zł. Składa się z pompki 
obsługującej różne rodzaje za-
worów oraz zestawu narzędzi. 
Pierwszą w Legnicy Koleje 
Dolnośląskie chciałyby zain-
stalować pod dworcem PKP. 
Proponują, by prezydent zadbał 
o zamontowanie drugiej, na 
przykład w chętnie uczęszcza-
nym przez rowerzystów parku.

Katarzyna Odorowska z 
Kolei Dolnośląskich, od nie-
dawna legniczanka, mówi, że 
świetnie jej się jeździ po Le-
gnicy na rowerze, choć czasem 
doskwiera brak infrastruktury, 
np. ogólnodostępnych stojaków 

na rowery czy owych stacyjek 
naprawczych.

- Chcielibyśmy namówić 
prezydenta na rozmowę o po-
lityce rowerowej - mówi Kata-
rzyna Odorowska.

- Zamiast samochodem, 
lepiej się przejechać rowerem 
- namawia Wiesław Wołowski, 

którzy przypedałował na akcję 
Kolei z Komorników.

Dlaczego Koleje Dolno-
śląskie promują rowery? - To 
oczywiste: jesteśmy za zrów-
noważonym transportem. I ro-
wer, i pociąg są nam bliskie, bo 
pozwalają chronić środowisko 
- mówi Katarzyna Odorowska. 

Jej zdaniem rowerzystów i pa-
sażerów kolei łączy podobne, 
bardziej odpowiedzialne, spoj-
rzenie na świat. Wybierając się 
w dalszą podróż zapalony cy-
klista raczej wsiądzie w pociąg 
niż w samochód.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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70 pięknych lat I Liceum
I Liceum Ogólnokształcące skończyło już 70 lat. Mury tej elitarnej legnickiej szkoły opuściło ponad 8,5 tysiąca absolwentów. Wśród nich wielu znanych 
i uznanych nie tylko w kraju.

- Gdzie bym teraz była, 
gdyby nie I Liceum Ogól-
nokształcące – zastanawia 
się Beata Tadla, popularna 
dziennikarka, prowadząca 
m.in. Wiadomości w TVP, 
absolwentka jedynki, rocz-
nik 94. – To były wspaniałe, 
cudowne lata. Wiele swojej 
szkole zawdzięczam.

Jubileusz 70–lecia szko-
ła, jej absolwenci i nauczy-
ciele świętowali w sobotę 
(26 września). Licealna aula 
nie pomieściła wszystkich 
uczestników, przeniesiono 
więc spotkanie do większej 
sali w hotelu Qubus.

- Naszą chlubą jesteście 
wy, nasi absolwenci – mówi-
ła Halina Tamioła, dyrektor 
szkoły. – Wywarliście duży 
wpływ na życie w mieście i 
w kraju. Pierwsze liceum jest 
naprawdę szkołą wielu moż-
liwości.

Wśród znanych absol-

wentów są: Izabella Cy-
wińska – reżyser teatralny 
i filmowy, Marek Derwich 
– profesor historii średnio-
wiecznej i wykładowca Uni-
wersytetu Wrocławskiego, 
Tomasz Kot – aktor teatralny 
i filmowy, Waldemar Krzy-
stek – reżyser filmowy i te-
atralny, Tadeusz Lachowicz 
– profesor mikrobiologii 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go, Andrzej Myc – pra-
cownik struktur NATO w 
Waszyngtonie, Roland Ro-
wiński – reżyser filmowy, 
Tadeusz Samborski – po-
seł na Sejm II i IV kaden-
cji, twórca Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Krajobrazy” 
w Legnicy, Elżbieta Szmyt-
ka – śpiewaczka operowa, 
wybitna polska sopranistka, 
Ewa Szuszkiewicz – profe-
sor astrofizyki Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, Cezary 
Suszyński – profesor Szkoły 

Głównej Handlowej w War-
szawie, Beata Tadla – dzien-
nikarka radiowa i telewi-
zyjna, Daniel Waszkiewicz 
– kapitan kadry narodowej 

w piłce ręcznej, uczestnik 
Olimpiady w Moskwie, 
Tomasz Wójcik – poseł na 
Sejm III kadencji, Ryszard 
Wrzaskała – muzyk, kom-

pozytor, dyrygent „Mazow-
sza” w latach 1967-1969. W 
czasie tych siedemdziesięciu 
lat szkoła miała dziewięciu 
dyrektorów. Od 1994 roku 

kieruje nią z wielkim powo-
dzeniem Halina Tamioła.

Podczas spotkania z ab-
solwentami w sali hotelu 
Qubus prezydent Tadeusz 
Krzakowski, zwracając się 
do absolwentów powiedział, 
że powrót do przeszłości jest 
wielkim przeżyciem. – Miło 
mi, że mogę w tym spotka-
niu uczestniczyć - mówił. - 
W tej szkole kształtowane są 
umysły na całe życie.

Absolwenci ze wszyst-
kich roczników, oczywiście 
tych pierwszych również, z 
sentymentem i wzruszeniem 
ponownie spotkali się w mu-
rach szkoły. – Ubywa nas, bo 
taka jest kolej rzeczy – mó-
wili. – Ale nasza „jedynka” 
nadal jest wspaniała.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

FOT. URZąD MIAST W 
LEGNICY
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Przy Miłej odpoczniesz i zjesz do syta
Złotoryjska restauracja Przy Miłej kusi Chłopskim Jadłem: domowymi kiełbasami, golonką w piwie i rosołem z kołdunami. Z nieco innych pokus słynie 
przytulona do niej Jędrusiowa Jama. Panowie wpadają do niej napić się dobrego piwa w towarzystwie tancerek go go a panie – posączyć z koleżankami 
drinka lub powygłupiać się przy karaoke. 

Jędrusiowa Jama to część 
hotelowo-gastronomicznego 
kompleksu Barbary i Andrze-
ja Kowalskich. Poza nocnym 
klubem w jego skład wchodzą 
restauracja przy Miłej, pub Ulu-
bione Miejsce a także pensjonat 
z parkingiem dla gości oraz salą 
konferencyjno-bankietową do 
wynajęcia na szkolenia, spotka-
nia, przyjęcia. Wszystko w ma-
lowniczym zaciszu złotoryjskiej 
starówki, przy porośniętej staro-
drzewiem alei przylegającej do 
średniowiecznych murów.  

Wystrój Jędrusiowej Jamy – 
podział na trzy kameralne sztol-
nie udekorowane m.in. karbido-
wymi lampami i kopalnianymi 
oskardami – nawiązuje do gór-
niczych tradycji regionu. Lokal 
jest czynny od środy do niedzieli. 
Otwiera swe podwoje o godzinie 
18 i jest tętni życiem do białego 
rana. Zwłaszcza w weekendy 
przyciąga sporo młodzieży, która 
szuka wytchnienia od szkoły lub 
pracy. W każdy czwartek kró-
luje karaoke. W piątki i soboty 
odbywają się koncerty lokalnych 

muzyków.  Kilka razy w miesiącu 
przy rurce nad barem pojawiają 
się profesjonalne tancerki go go.

Pub Ulubione Miejsce przy-
ciąga młodszą klientelę. Można 
tu zjeść dania typu fast food: 
najsmaczniejszą w mieście piz-
zę, hamburgery, knysze, pity, 
zapiekanki, kebab, tortille czy 
hot-dogi z dużą ilością surówek. 
Do tego lody, coca-cola, piwo. 
Nigdzie indziej nie posmakujesz 
też prawdziwej kresowej soljanki. 
Na zamówienie pub organizuje 
urodziny dla maluchów i inne 
uroczystości młodzieżowe.

Sercem kompleksu jest re-
stauracja Przy Miłej, polecana 
m.in. przez znanego kucharza i 
podróżnika Roberta Makłowi-
cza, który zawitał do niej przy 
okazji kręcenia jednego z telewi-
zyjnych programów. Przy Miłej 
od kilku tygodni oprócz stałego 
menu oferuje specjalny zestaw 
dań pod nazwą Chłopskie Ja-
dło. To oferta dla ludzi, którzy 
potrafią docenić smak ogórka z 
beczki i swojskiej kiełbasy z pajdą 
świeżego chleba posmarowanego 

smalcem. Klienci dostają taki ze-
staw na powitanie, za darmo, na 
pobudzenie apetytu. W gratisie 
jest również kieliszek domowej 
nalewki na zakończenie posiłku, 
podarunek od gospodarzy lokalu. 
Pomiędzy ogórkiem a nalewką 
można delektować się m.in. wa-
lorami zasmażanej kapusty, swoj-
skich wędlin, sera czy chrzanu z 
żurawiną. Restauracja Przy Miłej 
to jedno z nielicznych miejsc, 
gdzie można zanurzyć łychę w 
kociołku rosołu z kołdunami. 
Podają tu rondel z ziemniakami 
w mundurkach oraz zestawem 
mięs: karkówką, żeberkami, 
schabem i – klasyką górniczych 
karczm – golonką w piwie. Do 
popicia jest chłodne piwo z lo-
kalnego browaru w Lwówku 
Śląskim. 

Ponieważ restauracja dyspo-
nuje salą mogącą pomieścić do 
150 gości, chętnie wynajmuje się 
ją na huczne wesela. Ich goście 
mogą bez potrzeby błądzenia po 
mieście skorzystać z urządzone-
go na pierwszym piętrze przytul-
nego i niedrogiego hoteliku. 

Pensjonat Przy Miłej hotel, restauracja, pub, kawiarnia
sala bankietowa, sala weselna, konferencje

Złotoryja, Aleja Przy Miłej 1 
Telefon/Fax  76 87 83 966; +48 695 949 006

www.pensjonatprzymilej.pl, restauracjamila@op.pl, pensjonatprzymilej@home.pl
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Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3-Jawor staje się faktem. Jawor będzie miał gigantyczny teren inwestycyjny.

Jawor z własną super strefą 
Wielu partnerów, ale po-

łączył ich jeden cel - utwo-
rzenie miejsca o najlepszych 
warunkach do prowadzenia 
biznesu na Dolnym Śląsku. 
Odpowiedzią na to wyzwa-
nie stał się projekt powołania 
Dolnośląskiej Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej - S3 Ja-
wor (DSAG S3 Jawor). Do 
jego realizacji ruszyły połą-
czone siły: MinisterstwaGo-
spodarki, Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych, 
władz Województwa Dolno-
śląskiego, Powiatu i Gminy 
Jawor oraz Gminy Męcinka. 
W Jaworze uroczyście podpi-
sano porozumienie na rzecz 
budowy DSAG - S3 Jawor, 
które precyzuje zakres prac i 
obowiązków jakie stoją przed 
partnerami projektu.

Największym beneficjen-
tem utworzenia DSAG-u 
będzie Gmina Jawor, która 
planuje włączenie w obszar 
strefy ok. 388 ha. - Jesteśmy 

u progu utworzenia partner-
stwa, które zmieni nie tylko 
Jawor ale i cały region na 
wiele lat. Gmina wspierana 
przez tak liczne grono part-
nerów jest na dobrej drodze 
do rozwoju. Konsekwentnie 
realizujemy plan tworzenia 
dobrej propozycji inwesty-
cyjnej na terenie Jawora i 
powstania nowych miejsc 
pracy. Cieszę się, że mój 
pomysł zagospodarowania 
właśnie tych gruntów, któ-
re ze względu na doskonałą 
lokalizację w pobliżu budo-
wanej drogi ekspresowej S3 
i czynnego połączenia ko-
lejowego spotkał się w tak 
dużym zainteresowaniem ze 
strony tak wielu parterów. 
Bez ich wsparcia nie udałoby 
się dopiąć utworzenia stre-
fy aktywności gospodarczej. 
Jestem przekonany, że nowi 
inwestorzy w naszym mieście 
to tylko kwestia czasu. – mó-
wił Emilian Bera, burmistrz 
Jawora.

Aby strefa mogła po-

wstać, gminy Jawor i Mę-
cinka podjęły na przełomie 
czerwca i lipca uchwały w 
sprawie utworzenia DSA-
G-u, wskazując ponad 420 
ha gruntów wchodzących 
w skład przyszłej podstrefy 
LSSE. Ostateczna decyzja 
w sprawie powstania stre-
fy aktywności gospodarczej 
będzie należała do Mini-
sterstwa Gospodarki. Ilona 
Antoniszyn-Klik, Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie 
Gospodarki deklaruje pełne 
wsparcie dla idei powstania 
DSAG-u i przekonuje, że 
tereny te mają szansę stać się 
swoistym zagłębiem przemy-
słowym w tej części Dolnego 
Śląska.

- Dolnośląska Strefa 
Aktywności Gospodarczej 
będzie miejscem, w którym 
swój biznes mogą rozwijać 
duże koncerny oraz małe i 
średnie przedsiębiorstwa. 
Obszar ten jest świetnie 
przygotowany nie tylko pod 
względem gruntów. Poten-

cjalnym inwestorom oferuje-
my także m.in. bazę wykwa-
lifikowanych pracowników 
oraz możliwość wybudowa-
nia hal produkcyjno-maga-
zynowych dostosowanych 
do ich potrzeb - mówiła w 
trakcie dzisiejszej uroczysto-
ści Ilona Antoniszyn-Klik, 
Podsekretarz Stanu w MG.

Nie bez powodu teren 
ten ma być częścią Legnic-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Stwarza to wyjątko-
we warunki do prowadzenia 
biznesu.

- Objęcie terenu DSAG 
– S3 Jawor obszarem Le-
gnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej wzbogaci 
ofertę o zachętę inwestycyjną 
w formie zwolnienia z po-
datku dochodowego zgodnie 
z ustawą o  specjalnych stre-
fach ekonomicznych. Przed-
siębiorcy będą mogli skorzy-
stać też z potencjału naszych 
klastrów: edukacyjnego, 
motoryzacyjnego i lotnicze-
go oraz otrzymają wsparcie 

dedykowanych opiekunów 
z ramienia strefy. Osoby te 
pomogą im na każdym eta-
pie procesu inwestycyjnego 
– mówi Rafał Jurkowlaniec, 
prezes Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Formalności dotyczą-
ce powołania Dolnośląskiej 
Strefy Aktywności Gospo-
darczej – S3 Jawor jako pod-
strefy LSSE powinny zakoń-
czyć się do końca bieżącego 
roku.

Dolnośląska Strefa Ak-
tywności Gospodarczej - 
S3 Jawor to ponad 420 ha 
świetnie skomunikowanych i 
przygotowanych terenów in-
westycyjnych dostępnych za-
równo dla małych, średnich 
oraz dużych przedsiębiorstw. 
Usytuowana na terenie gmin 
Jawor i  Męcinka Dolno-
śląska Strefa Aktywności 
Gospodarczej ma być jedną 
z podstref Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej; 
miejscem w którym przed-
siębiorcy znajdą nie tylko do-

skonałe tereny inwestycyjne, 
ale także wsparcie na każdym 
etapie prowadzenia biznesu, 
kadrę wykwalifikowanych 
pracowników i dogodny sys-
tem komunikacyjny.

Tym co wyróżnia obszar 
Dolnośląskiej Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej na tle in-
nych terenów inwestycyjnych 
w kraju jest m.in. świetne 
skomunikowanie. Strefa usy-
tuowana będzie przy budo-
wanej drodze ekspresowej S3, 
będącej korytarzem z półno-
cy na południe Polski. Połą-
czy ona porty w Szczecinie i 
Świnoujściu z granicą z Cze-
chami w Lubawce. Realiza-
cja budowy drogi wkracza w 
ważną fazę. Na rzecz powsta-
nia trasy współpracują rządy 
Polski i Czech. W sierpniu 
wyłoniono też wykonawców 
odcinka trasy z Legnicy do 
Bolkowa. Zakończenie prac 
budowlanych planowane jest 
na koniec 2018 roku.

Źródło: Urząd Miasta w 
Jaworze
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Uczelnie dopasowują się do wymagań rynku pracy
Coraz więcej uczelni, aby dostosować kształcenie do wymogów rynku pracy, angażuje się w środowisko lokalne, współpracując z pracodawcami i kształ-
cąc atrakcyjnych dla nich pracowników. Inne szkoły rozwijają profil akademicki i przygotowują przyszłe elity badawcze kraju. Dużą szansą na rozwój 
uczelni są środki z nowej perspektywy unijnej.

– Aby sprostać wymaga-
niom rynku pracy, uczelnie 
powinny jasno określić profil 
swojego działania. Mogą być 
mocno osadzone w regionie i 
współpracujące z miejscowy-
mi pracodawcami i władzami 
lokalnymi, które określają 
kierunek rozwoju. To niezwy-
kle istotny kierunek, aby na-
stępowała swoistego rodzaju 
synergia strategii rozwoju 
regionu ze strategią rozwoju 
szkoły wyższej – podkreśla 
prof. Daria Nałęcz, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego.

Nawiązanie przez szkoły 
kontaktu z pracodawcami jest 
niezwykle ważne, zwłaszcza 
w świetle wyników raportu 
Deloitte „Pierwsze kroki na 
rynku pracy. Ogólnopolskie 
badanie studentów i absol-
wentów”. 70 proc. studentów 
uważa, że polskie uczelnie źle 
przygotowują do poszukiwa-
nia pracy, stawiają na teorię, a 

praktyka jest rzadkością.
Tymczasem ścisła współ-

praca uczelni z miejscowymi 
pracodawcami przynosi ko-
rzyści wszystkim stronom.

– Pracodawca występuje 
w kilku rolach, jako współ-
autor programu kształcenia, 
osoba zapewniająca miejsca 
staży i jako wykładowca. W 
wielu przypadkach praktyk w 
biznesie czy produkcji będzie 
lepszym nauczycielem niż 
profesor teoretyk – przeko-
nuje prof. Nałęcz.

Dużą szansą dla szkół 
wyższych są środki finansowe 
w nowej perspektywie unij-
nej. Na finansowanie badań 
i innowacji w nowej perspek-
tywie finansowej 2014-2020 
przeznaczonych będzie ok. 
11 mld euro z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Najwięcej środków, 
bo aż 8,6 mld euro, będzie 
dystrybuowanych w ramach 
programu operacyjnego Inte-
ligentny Rozwój (POIR). Na 

placówki badawcze i konsor-
cja łączące przedsiębiorstwa 
z instytucjami nauk przezna-
czone będzie blisko 1,5 mld 
euro.

W ramach PO Wiedza 
Edukacja Rozwój dostępne 
będzie ponad 4,4 mld euro 
z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego (EFS). Na 
wsparcie szkolnictwa wyższe-
go przewidziano ponad 1,2 
mld euro. Dla uczelni intere-
sująca jest m.in. III oś priory-
tetowa „Szkolnictwo wyższe 
dla gospodarki i rozwoju”.

– Wszystko zależy od 
aspiracji uczelni. Mogą się-
gnąć po środki bezpośrednio 
na dydaktykę, na poprawę 
jakości kształcenia, ale mogą 
to być też środki na naukę 
– mówi Daria Nałęcz. – Za-
chęcam do wykorzystywania 
środków na badania. Nie-
koniecznie cała szkoła musi 
prowadzić badania, wystarczy, 
że jej pracownicy na drodze 
porozumienia z zespołami 

badawczymi sięgną po środ-
ki europejskie. Umiejętność 
zrealizowania takiego grantu 
jest dowodem autentycznej 
interoperacyjności w Europie 
i świecie– przekonuje.

Zmieniają się też prefe-
rencje studentów, co widać 
przede wszystkim w wybo-

rze uczelni i 
kierunków. Z 

danych resor-
tu wynika, że 

w ubiegłym roku uczelnia-
mi najchętniej wybieranymi 
przez studentów były poli-
techniki, które zajęły cztery 
najwyższe pozycje. Na jedno 
miejsce na Politechnice War-
szawskiej ubiegało się blisko 
8 osób. Dla porównania, na 

najpopularniejszy uniwersy-
tet (Uniwersytet Rolniczy im. 
Hugona Kołłątaja w Krako-
wie) kandydatów było pięciu. 
Wśród wybieranych kierun-
ków dominowały te ścisłe – 
na studia ekonomiczno-me-
nadżerskie na jedno miejsce 
przypadało 20 maturzystów.

– Wyraźnie przeważają 
kandydaci na kierunki tech-

niczne i politechniki. Cieszy 
nas tego typu wybór młodych 
ludzi, ponieważ pokazuje, że 
myślą praktycznie. Nie mamy 
nic przeciwko kierunkom 
humanistycznym czy spo-
łecznym, które są niezwykle 
ważne dla intelektualnego 
rozwoju kraju. Nie każdy jed-
nak potrafi wyciągnąć maksi-

mum korzyści ze studiowania 
takiego kierunku – zaznacza 
Nałęcz.

Resort chce wspierać tak-
że rozwój uczelni o profilu 
akademickim. Wprowadzone 
zmiany w ustawie o szkol-
nictwie wyższym stawiają na 
wyraźniejszy 
podział mię-
dzy uczel-

niami aka-
demickimi 
i zawodo-
wymi. Inny powinien być kła-
dziony nacisk w prowadzonej 
rekrutacji i inny w profilu 
prowadzonych zajęć.

Źródło: newseria.pl
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Wybierz swoją broń w walce  
z cellulitem - przegląd zabiegów
. Cellulit dokucza większości z nas, jednak nie musimy się z nim godzić. Współczesna medycyna 
estetyczna dostarcza nam szereg nowoczesnych zabiegów, które skutecznie pozwalają pozbyć się 
pomarańczowej skórki, a dodatkowo ujędrnić ciało i wymodelować sylwetkę. Wraz z dr Ewą Rybicką 
z kliniki Estetica Nova poznajemy szczegóły takich zabiegów.

Cellactor i Endermo-
logia

Opatentowana przez 
firmę Storz głowica do za-
biegu Cellactor pozwala 
wykorzystywać fale aku-
styczne do walki z celluli-
tem i nadmiarem niechcia-
nego tłuszczyku. Siła fal 
pobudza przepływ krwi 
we wszystkich warstwach 
tkanki, co powoduje jej do-
tlenienie, odżywienie oraz 
przywrócenie prawidłowe-
go funkcjonowania układu 
naczyniowego. „Podczas 
zabiegu uzyskujemy efekt 
rozbijania tkanki, pobudze-
nia krążenia jak i stymula-
cję naturalnych procesów 
metabolizmu, co skutkuje 
widoczną redukcją celluli-
tu” – mówi dr Ewa Rybicka 
z kliniki Estetica Nova.

Endermologia to ma-
saż podciśnieniowy, który 
wykonuje się przy pomo-
cy głowicy wyposażonej w 
dwie niezależnie napędza-
ne rolki oraz komorę ssącą. 
Podczas zabiegu pacjent 
zakłada specjalny kostium. 
W trakcie masowany fałd 
skóry jest zasysany i ugnia-
tany, co stymuluje proces 
lipolizy. Zabieg jest bez-
pieczny i bezbolesny, a jego 
skuteczność potwierdziły 
badania kliniczne. „Moż-
na stosować go w różnych 
stadiach cellulitu, a także 
w celu wymodelowania syl-
wetki, ujędrnienia skóry po 
odchudzaniu, poprawy krą-
żenia krwi i limfy, elimina-
cji toksyn oraz rozluźnienia 
napiętych mięśni” –dodaje 
dr Ewa Rybicka.

Lipoliza iniekcyjna
To zabieg, który polega 

na wprowadzeniu do tkanki 
tłuszczowej preparatu nisz-
czącego komórki tłuszczo-
we. Metoda ta sprawdza się 
gdy chcemy wymodelować 
konkretne górne lub dolne 
partie ciała, albo poprawić 
kontur żuchwy i pozbyć się 
podwójnego podbródka. 
Zalety lipolizy iniekcyjnej 
wykonywanej preparatem 
Aqualyx to niewielki dys-
komfort, mała bolesność, 
niewielkie ryzyko powi-
kłań, skuteczność oraz pew-
ność, że używamy preparatu 
bezpiecznego, czyli z certy-
fikatami bezpieczeństwa.

Kriolipoliza
Kriolipoliza polega na 

ochłodzeniu tkanki tłusz-
czowej do co najmniej -3 st. 

C przez minimum 50 mi-
nut. Zabieg przebiega w kil-
ku etapach, jest bezpieczny 
i nie grozi odmrożeniem. 
„W jego trakcie skóra naj-
pierw jest rozgrzewana, 
aby uwolniły się lipidy z 
komórek tłuszczowych, a 
następnie chłodzona. Jed-
nocześnie utrzymywane jest 
niedokrwienie, co uławia 
selektywne działanie na 
tkankę tłuszczową, a także 
chroni tkankę podskórną i 
naczynia przed uszkodze-
niem” – wyjaśnia dr Rybic-
ka. W ten sposób można 
pozbyć się 25-30% tkanki 
tłuszczowej podskórnej w 
danej okolicy. Na pełen 
efekt zabiegu trzeba pocze-
kać około 12 tygodni.

Źródłom: newseria.pl

Promocja NICOLE
Gabinet kosmetyczny Nicole serdecznie za-
prasza wszystkie Panie i Panów codziennie w 
godz. 9-18 i w soboty w godz. 9-14.30. Telefon 
602-467-604 oraz 76 852 47 43 

Gabinet kosmetyczny Ni-
cole od 20 lat współpracuje z 
tą renomowaną na światowym 
rynku kosmetycznym firmą 
Thalgo. Surowce do produkcji 
tych kosmetyków występują 
głównie w morzu bogatym w 
jod - pierwiastek prawie nie-
występujący na Dolnym Śląsku. 
Stąd problemy mieszkańców 
naszego regionu z chorobami 
tarczycy. Naturalny jod będący 
składnikiem kremów Thalgo w 
pewnym sensi e uzupełnia nie-
dobory tego pierwiastka - przez 
przenikanie skórno-naskórko-
we.  Proszę zatem o zapoznanie 
się z ofertą naszego Gabinetu 
- być może znajdą Państwo dla 
siebie coś atrakcyjnego. Propo-
nujemy:
•	 henna rzęs i brwi;
•	 zagęszczanie rzęs metodą 

1:1;
•	 makijaż okolicznościowy 

(w tym sesje z wizażystką);
•	 zamykanie naczynek; 
•	 usuwanie włókniaków;
•	 pielęgnację twarz szyi i 

dekoltu z wykorzysta-
niem najnowszej apa-
ratury kosmetycznej 
(ultradżwięki, kawitacja,  
         mikrodermabrazja, 
mezoterapia);

•	 klasyczne zabiegi oczysz-
czania twarzy, pleców; 

•	 zabiegi złuszczania naskór-
ka kwasami, biopilingiem;

•	 pojędrnianie i zagęszczanie 
skóry (mikroigłowa mezo-
terapia frakcyjna, mezote-
rapia igłowa);

•	 zabiegi poprawiające gę-
stość włosów na głowie 
(mezoterapia);

•	 zabiegi na ciało (masaż kla-
syczny);

•	 masaż relaksacyjny (kamie-
niami bazaltowymi, bańką 
chińską);

•	 zabiegi detoksykujące (aro-
materapia);

•	 refleksologia stóp - depila-
cja ciekłym woskiem

•	 depilacja twardym woskiem 
(bikini,twarz ,pachy);

•	 manicure klasyczny-ma-
nicure hybrydowy, franch 
manicure;

•	 żel ,akryl,zdobnictwo-spa 
dłoni i stóp-pedicure kla-
syczny;

•	 przebijanie uszu dzieciom;
•	 body piercing,
•	 porady kosmetyczne.

Polecamy szaroki wy-
bór kolczyków. Serdecz-
nie zapraszamy-gwarantu-
jemy wysoką jakość usług 
popartą 25 letnią tradycją.  
Teresa Rogińska-Szeliga - po-
lecam.
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Jazda autobusem to frajda!
Jak co roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy z okazji 
Europejskiego Dnia bez Samochodu bezpłatnie przewoziło właścicieli aut, 
którzy zdecydowali się przesiąść do autobusów, zabierając do ewentualnej 
kontroli dowód rejestracyjny i prawo jazdy.

MPK w tym roku po-
stanowiło też otworzyć swą 
zajezdnię i umożliwić jej 
zwiedzanie osobom zaintere-
sowanym. Skorzystali głów-
nie najmłodsi, dla których 
przygotowano wiele atrakcji. 
Dzieci zapoznały się z pracą 
dyspozytora MPK. Później 
odbyła się przejażdżka po te-
renie zajezdni, kiedy to dzie-
ci uczyły się prawidłowego i 
bezpiecznego korzystania z 
komunikacji miejskiej i od-
powiedniego zachowania w 
stosunku do osób starszych 
i niepełnosprawnych. Każ-
de dziecko otrzymało bilet, 
który musiało skasować i za-
chować do kontroli. A kon-
trola przeprowadzona przez 
kontrolerki firmy Legspin 
była dużym przeżyciem dla 
małych pasażerów. Następnie 
autobus wjechał do myjni, 
gdzie został umyty, co było 
według dzieci największą 
frajdą.

Głównym punktem pro-

gramu było wspólne ma-
lowanie autobusu. Dzieci 
przyjechały już z gotowymi 
pomysłami malunków, któ-
re umieszczą na autobusie. 
Dla chłopców frajdę stano-
wiło malowanie kół. Później 

były konkursy z nagrodami i 
zdjęcia. Udekorowany przez 
dzieci autobus wyruszył w 
miasto na linię nr 15. Taki 
kolorowy będzie jeździł i 
przewoził pasażerów aż do 
pierwszego deszczu … 
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Dla naszych Czytelników mamy 2 podwójne zaproszenia na sobotę 3 października i 2 podwójne zaproszenia na 
niedzielę 4 października. Chętnych prosimy o błyskawiczne zgłoszenia na adres konkursy@24legnica.pl. W tytule 
mejla proszę wpisać „Teatr – sobota” lub „Teatr – niedziela”. Zaproszenia rozdamy tym, którzy zareagują najszybciej. O 
wygranej poinformujemy ich drogą mejlową w piątek przed południem. 

BILETY: 27 zł/ 16 zł. INFORMACJE I REZERWACJA: tel. 76 72 33 505 //bilety@teatr.le-
gnica.pl Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-16 w Teatrze Modrzejewskiej,  
Rynek 39, oraz na godzinę przed spektaklem w miejscu jego grania. 

Diablo zmysłowy spektakl
Po ponad półrocznej nieobecności na teatralną Scenę Gadzickiego powraca legnicka adaptacja  opo-
wiadania Jarosława Iwaszkiewicza „Matka Joanna od Aniołów” w reżyserii Piotra Tomaszuka, która 
wzbudziła wielkie emocje krytyków i skrajnie rozbieżne oceny. W ramach jesiennej promocji pierwsze 
50 biletów na weekendowe spektakle (3 i 4 października) można było kupić wyjątkowo tanio - po 10 zł! 
My mamy do rozdania 4 podwójne zaproszeniami dla Czytelników. Szczegóły poniżej.

Chora, żądna sławy, opętana 
przez demony czy przez wymu-
szony głód seksualny lub zaka-
zaną miłość? Jaka jest tytułowa 
bohaterka sztuki „Matka Joan-
na od Aniołów”? Bez względu 
na odpowiedź legnicka ada-
ptacja opowiadania Jarosława 
Iwaszkiewicza w reżyserii Pio-
tra Tomaszuka  to bezspornie 
efektowna oprawa inscenizacji 
– scenograficzna i muzyczna.

Od adaptacji opowiadania 
Iwaszkiewicza rozsławionej 
znakomitym filmem Jerzego 
Kawalerowicza, której (ponad 
pół wieku temu!) towarzyszył 
protest polskiego Episkopa-
tu i Watykanu, a nawet próba 
zdyskredytowania dzieła na 
festiwalu filmowym w Cannes, 
od samego początku oczekiwa-
no bardzo wiele. Reżyser Piotr 
Tomaszuk, założyciel i lidera 
supraskiego Teatru Wierszalin 
(jego spektakle „Wierszalin. 
Reportaż o końcu świata” i „Bóg 
Niżyński” legnicka publiczność 
oglądała w 2012 roku w ramach 
2. Festiwalu Teatru Nie-Złego), 
podjął się zatem w Legnicy za-
dania obciążonego wielkim ry-
zykiem odniesień i porównań.

Jezuicki egzorcysta Suryn 
(Rafał Cieluch) na polecenie 
władz duchownych jedzie do 
klasztoru zakonu urszulanek 
na dawnych kresach Rzeczypo-
spolitej, bowiem grupa mniszek, 
na czele z przeoryszą Joanną 
(Katarzyna Dworak), została 
opętana przez złe duchy. Wraz 

z innymi kapłanami rozpoczyna 
intensywną serię egzorcyzmów. 
Czy uda się wypędzić demony 
z ciała Joanny? Bez względu na 
odpowiedź wejdziemy w mrocz-
ny świat poczucia winy, grzechu, 
braku wiary, a nawet zbrodni, a 
pomiędzy bohaterami zrodzi się 
dziwne napięcie, pełne podtek-
stów i niedomówień.

- Od początku przyjęliśmy 
założenie, że przeorysza Joan-
na naprawdę została opętana. 
U Iwaszkiewicza ta rzecz nie 
jest rozstrzygnięta i można jej 
zachowanie tłumaczyć na wie-
le sposobów. Dociekać można 
zarówno choroby psychicznej, 
jak i symulowanego szaleństwa 
dla pokrycia niezaspokojonego 
popędu seksualnego. W mojej 
inscenizacji egzorcysta Suryn 
będzie trochę jak z Dostojew-
skiego, ze złem będzie walczył 
mało chwalebnymi metodami, 
sam będzie miał w sobie demo-
na. Diabelstwo manifestować 
się będzie zatem w realnym 
działaniu, a nie w gadaniu o 
nim – objaśniał założenia swojej 
adaptacji Piotr Tomaszuk.

„Tekst opowiada historię 
upadku egzorcysty w sposób 
bardzo zmysłowy. Tomaszuk z 
powodzeniem przełożył to na 
język teatru. Podczas przed-
stawienia hipnotyzuje widzów 
chorałem gregoriańskim, przej-
mującym śpiewem kantora, 
echem dzwonków, klekotem 
kołatek, wężowym sykiem de-
monów, brzękiem pokutniczego 

łańcucha i stukotem drewnia-
nych chodaków księdza Suryna. 
Publiczność wciąga w nozdrza 
żywiczny dym z kadzielnic, 
który w miarę trwania egzorcy-
zmów wypełnia cały teatr. Od 
dobiegającej z ciemności upior-
nej muzyki świńskich organów 
mogą się włosy zjeżyć na gło-
wie” – zauważył w popremiero-
wej recenzji Piotr Kanikowski.

Mimo to reżyserska kon-
cepcja, by tytułową bohaterkę 
przedstawić jako osobę w spo-
sób jak najbardziej dosłowny 
i realistyczny opętaną przez 
demony, od samego począt-
ku i premiery przedstawienia 
wywoływała spory, a czasami 
bardzo ostrą krytykę. Rozbu-
chana, barwna i podświetlana 
scenografia Ewy Kochańskiej, 
prawdziwie demoniczna mu-
zyka Jacka Hałasa, nastrojowe 
chóry gregoriańskie i efektowne 
sceny zbiorowe to jednak plusy 
tej inscenizacji. Warto wybrać 
się do teatru, choćby dlatego, 
by – jak zauważył w Gazecie 
Wrocławskiej Mateusz Różań-
ski – „osobiście zmierzyć się z 
demonami”.

Wieczorne przedstawienia 
na Scenie Gadzickiego w sobo-
tę 3 i w niedzielę 4 październi-
ka. Przedpołudniowe w piątek 
2 października o godz. 11.00. 
Bilet 27 zł (ulgowy 16 zł). W 
jesiennej promocji - 10 zł.

Grzegorz Żurawiński/ @kt 
Gazeta Teatralna, opr. PEKA

FOT. KAROL BUDREWICZ
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Kino Kobiet:
8 października 2015, godz. 18:30 - za-
bierz przyjaciółkę, mamę, siostrę i baw 
się razem z nami. Zagramy komedię 
„Panie Dulskie”. 
Fantastyczna, luźna atmosfera seansu 
ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej 
drugiej imprezy, która byłaby skupiona 
wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, 
Drogie Panie dobieramy film wieczoru 
oraz atrakcje przed seansem filmowym.
Panie Dulskie
Komediodramat: Od lat: 12,  Produkcja: 
Polska [2015]
Do Melanii, wnuczki pani Dulskiej, 
przyjeżdża Rainer Dulsky, profesor psy-
chiatrii ze Szwajcarii. Czuje, że ma coś 
wspólnego z kamienicą, w której miesz-
kają Dulscy… Zaintrygowana historią 
rodu Melania, reżyserka filmowa, przy-
łącza się do jego poszukiwań. Kolejne 
odkrycia przeniosą ich w przeszłość 
pełną tajemnic, które na zawsze miały 
pozostać w ukryciu. Rodzina Dulskich 
ma wiele na sumieniu…
Sean odbędzie się 8 października 2015 
o godzinie 18:30
KINO KONESERA
Pakt z diabłem/napisy
Dramat/Biograficzny/Kryminał: Od lat: 
15, Produkcja: USA [2015], Premiera: 
16.10.2015 (Polska)
Oparta na faktach historia James’a 
Bulgera (pseudonim „Whitey”), brata 
senatora oraz najbardziej bezwzględ-
nego i brutalnego przestępcy w historii 
południowego Bostonu, który został in-
formatorem FBI, aby pozbyć się mafijnej 
rodziny, działającej na jego terenie.
GODZ. 19:00*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 07.10.2015
KULTURA DOSTĘPNA
Od teraz w każdy czwartek o godz. 
18:00 bilety na wybrane polskie filmy w 
naszych kinach będą kosztowały tylko 
10 złotych. Kultura Dostępna to projekt, 
który pozwoli, aby szerokie grono od-
biorców mogło zapoznać się z polską 
sztuką filmową. Jednocześnie zniwelo-
wana zostanie jedna z głównych barier 
w dostępie do kina, jaką jest wysoka 
cena biletów.
Bilet na księżyc
Komedia, Czas trwania: 123 min., Od 
lat: 15, Produkcja: Polska [2013], Pre-
miera: 08.11.2013 (Polska)
Komedia Jacka Bromskiego, twórcy 
kinowych przebojów „U Pana Boga za 
piecem” i „U Pana Boga w ogródku”, 
to pełna ciepła i humoru opowieść o 
młodości, przyjaźni i miłości w czasach, 
gdy człowiek stawiał pierwsze kroki na 
Księżycu, na ulicach stały saturatory, 
tranzystory pulsowały rock’n’rollem, a 
szczytem marzeń każdego krajowego 
fana motoryzacji był Fiat 125p. Filmowa 
podróż do lat sześćdziesiątych, barwnej 
epoki „dzieci kwiatów”, hipisów i bigbitu, 
uwodzi doborową obsadą, rozmachem 
scenograficznym oraz ścieżką dźwię-
kową, na której znalazło się ponad 40 
przebojów takich wykonawców, jak The 

Animals, The Box Tops, The Turtles, 
The Fox, Mira Kubasińska i Breakout, 
Skaldowie, Alibababki, ABC i Halina 
Frąckowiak. 
GODZ. 18:00*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 08.10.2015
HELIOS DLA DZIECI- przedpremiera
Star Wars Rebelinci: Olbężenie Lothal/ 
dubbing
Animacja: Czas trwania: 66 min., Od lat: 
b.o., Produkcja: USA [2015]
„Star Wars Rebelianci” to osadzona w 
świecie „Gwiezdnych wojen” animowana 
przygoda, w której garstka rebeliantów z 
odległej planety Lothal próbuje stawiać 
opór tyranii Imperium Galaktycznego. W 
drugiej serii poznają nowych sprzymie-
rzeńców i przeciwników, z których naj-
groźniejszym będzie sam Darth Vader.
Seans odbędzie się dnia 3 i 4 paździer-
nika o godz: 12:00
PREMIERY:
MARSJANIN – NAPISY 3D
Science – fiction / Akcja / Przygodowy: 
Od lat: 12, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 02.10.2015 (Polska)
Straszliwa burza piaskowa sprawia, że 
marsjańska ekspedycja, w której skład 
wchodzi Mark Watney, musi ratować się 
ucieczką z Czerwonej Planety. Kiedy 
ciężko ranny Mark odzyskuje przytom-
ność, stwierdza, że został na Marsie 
sam w zdewastowanym przez wichurę 
obozie, z minimalnymi zapasami po-
wietrza i żywności, a na dodatek bez 
łączności z Ziemią. Co gorsza, zarów-
no pozostali członkowie ekspedycji, 
jak i sztab w Houston uważają go za 
martwego, nikt więc nie zorganizuje wy-
prawy ratunkowej; zresztą, nawet gdyby 
wyruszyli po niego niemal natychmiast, 
dotarliby na Marsa długo po tym, jak za-
braknie mu powietrza, wody i żywności. 
Czyżby to był koniec? Nic z tego. Mark 
rozpoczyna heroiczną walkę o prze-
trwanie, w której równie ważną rolę co 
naukowa wiedza, zdolności techniczne 
i pomysłowość odgrywają niezłomna 
determinacja i umiejętność zachowania 
dystansu wobec siebie i świata, który nie 
zawsze gra fair…
GODZ. 10:30*, 15:00, 18:00**, 21:00***
*Seans nie odbędzie się 03, 04 i 
08.10.2015
**Seans nie odbędzie się 08.10.2015
***Seans odbędzie się 08.10.2015
MARSJANIN – NAPISY
Science – fiction / Akcja / Przygodowy: 
Od lat: 12, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 02.10.2015 (Polska)
GODZ. 10:30*, 13:30,19:00**, 21:00***
*Seans odbędzie się 03, 04 i 08.10.2015
** Seans odbędzie się 08.10.2015
*** Seans nie odbędzie się 08.10.2015 
PANIE DULSKIE
Komediodramat: Od lat: 12,  Produkcja: 
Polska [2015]
Do Melanii, wnuczki pani Dulskiej, 
przyjeżdża Rainer Dulsky, profesor psy-
chiatrii ze Szwajcarii. Czuje, że ma coś 
wspólnego z kamienicą, w której miesz-
kają Dulscy… Zaintrygowana historią 

rodu Melania, reżyserka filmowa, przy-
łącza się do jego poszukiwań. Kolejne 
odkrycia przeniosą ich w przeszłość 
pełną tajemnic, które na zawsze miały 
pozostać w ukryciu. Rodzina Dulskich 
ma wiele na sumieniu…
GODZ. 14:15, 18:30*
*Seans nie odbędzie się 08.10.2015
CHEMIA
Dramat: Czas Trwania: 105 min., Od lat: 
15,  Produkcja: Polska [2015]
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami 
opowieść o niezwykłej miłości dwójki 
młodych ludzi balansujących na granicy 
życia i śmierci, miłości i szaleństwa.
To opowieść o niezwykłym uczuciu, 
dojrzewaniu i poszukiwaniu własnej toż-
samości. O miłości silniejszej niż strach. 
O tym, że warto kochać tak, jakby jutra 
miało nie być.
Film powstał na kanwie wydarzeń z 
życia Magdy Prokopowicz, założycielki 
Fundacji Rak’n’Roll.
GODZ. 10:15, 14:45, 19:30, 22:30
PRAKTYKANT - NAPISY
Komedia: 122 min, Od lat: 15, Produk-
cja: USA [2015]
Ben Whittaker (Robert De Niro) 70-letni 
wdowiec, który odkrył, że emerytura nie 
jest wcale taka wspaniała. Dlatego wy-
korzystuje nadarzającą się okazję, aby 
wrócić do aktywnego życia i zatrudnia 
się jako starszy stażysta w redakcji stro-

ny internetowej poświęconej modzie, za-
łożonej i prowadzonej przez Jules Ostin 
(Anne Hathaway).
GODZ. 10:30*, 11:30**, 17:30, 20:30***, 
21:30****
*Seans odbędzie się 03 i 04.10.2015
**Seans nie odbędzie się 03 i 
04.10.2015
***Seans nie odbędzie się 08.10.2015
****Seans odbędzie się 08.10.2015
TYTUŁY TYGODNIA
KRÓL ŻYCIA
Komedia: Od lat: 15, Produkcja: Polska 
[2015], Premiera: 25.09.2015 (Polska)
GODZ. 10:45*, 13:00, 16:30, 19:00**, 
22:00***
*Seans nie odbędzie się 03 i 04.10.2015
**Seans nie odbędzie się 07 i08.10.2015
***Seans odbędzie się 08.10.2015
SICARIO - NAPISY
Dramat / Akcja / Kryminał: 145 min, Od 
lat: 15, Produkcja: USA [2015], Premie-
ra: 25.09.2015 (Polska)
GODZ. 15:00, 20:00,
WIĘZIEŃ LABIRYNTU: PRÓBY OGNIA 
– NAPISY 3D
Thriller / Science- Fiction / Akcja: 144 
min., Od lat: 12, Produkcja: USA [2015], 
Premiera: 18.09.2015 (Polska)
GODZ. 12:15, 
WIĘZIEŃ LABIRYNTU: PRÓBY OGNIA 
- NAPISY
Thriller / Science- Fiction / Akcja: 144 

min., Od lat: 12, Produkcja: USA [2015], 
Premiera: 18.09.2015 (Polska)
GODZ. 16:15
EVEREST – NAPISY 3D
Thriller / Przygodowy / Dramat: 144 
min., Od lat: 15, Produkcja: Wlk. Bry-
tania, Islandia, USA [2015], Premiera: 
18.09.2015 (Polska)
GODZ. 17:00 
EVEREST - NAPISY
Thriller / Przygodowy / Dramat: 144 
min., Od lat: 15, Produkcja: Wlk. Bry-
tania, Islandia, USA [2015], Premiera: 
18.09.2015 (Polska)
GODZ. 21:45
KLUB WŁÓCZYKIJÓW
Komedia / Przygodowy: 98min., Od lat: 
6, Produkcja: Polska [2015], Premiera: 
18.09.2015 (Polska)
GODZ. 12:30 
KARBALA
Wojenny: 139 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: Polska [2015], Premiera: 
11.09.2015 (Polska)
GODZ. 21:15*
*Seans nie odbędzie się 08.10.2015
Hugo i łowcy duchów - dubbing
Komedia / Fantasy / Familijny: 123 min., 
Od lat: b.o., Produkcja: Niemcy, Austria, 
Irlandia [2015], Premiera: 11.09.2015 
(Polska)
GODZ. 10:00

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 02.10.2015 do 08.10.2015 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. „Kól Życia” w 
Legnicy – do wykorzystania w PIĄTEK 
-  jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij maila na 
adres konkursy@24legnica.pl w treści 
podając imię i nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.
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Firma Media24 wydawca Tygodników 
„24 Legnica–Lubin” i „24 Wałbrzych–Świdnica” 
poszukuje kandydatów do pracy 
na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży powierzchni reklamowych
Miejsce pracy: Legnica

sprzedaż powierzchni reklamowej w wydawnictwach i na portalach,
pozyskiwanie nowych klientów,
negocjowanie warunków współpracy,
realizacja planu sprzedaży.

Zadania:

wykształcenie minimum średnie,
łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
znajomość rynku reklamy i technik sprzedaży będą dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 
i.czastka@24legnica.pl lub telefonicznie 609 199 520.

W aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy niezbędnych do procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych 

Dz. U. nr 133, poz. 883). 
Skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Wymagania:



R
EK

LA
M

A

R
EK

LA
M

A

R
EK

LA
M

A

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

Chcesz nadać ogłoszenie?
Przyjdź, dzwoń lub napisz:

Biuro reklam i ogłoszeń

 

 59-220 Legnica, 
ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,

tel. 76 850 79 21, 
reklama@24legnica.pl,
reklama@24lubin.pl

 

KOLPORTAŻ ulotek, materiałów 
reklamowych – SOLIDNIE 
i TANIO – docieramy na cały 
Dolny Śląsk, 
tel. 606 715 214

OGŁOSZENIE
USŁUGI:

Zatrudnię od zaraz 
zbrojarzy na budowie we 
Wrocławiu, tel. 605 267 494

PRACA:

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,73 zł 45 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

L e g n i c a  -  L u b i n

SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami
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Wszystko co najlepsze
Zaczynająca się właśnie jubileuszowa edycja Wystawy Plastyki Zagłębia Miedziowego jest okazją by 
ocenić artystyczny potencjał regionu, ale też spojrzeć w przeszłość i powspominać starych mistrzów. 

Przede wszystkim zmar-
łego w 1986 roku profesora 
Bronisława Chyłę. Był le-
gendą legnickiego środo-
wiska artystycznego. To on 
w 1970 roku zainicjował 
wystawienie w Okręgo-
wym Muzeum Miedzi prac 
plastyków ze Studium Na-
uczycielskiego, z którymi 
współtworzył Grupę Za-
mek. Wydarzenie to dało 
początek organizowanym 
odtąd cyklicznie Wystawom 
Plastyki Zagłębia Miedzio-
wego. Dorobek czworga 
artystów z tego środowiska 
(Bronisława Chyły, Witol-
da Fiderkiewicza, Teresy 
Włodarczak oraz Tadeusza 
Wrońskiego) przypomni 
retrospektywa „Grupa Za-
mek. 45 lat później”, którą 
już od 8 października będzie 

można oglądać na legnickim 
zamku.

Wspomnieniowy cha-
rakter będzie miała również 
plenerowa wystawa fotogra-
fii i dokumentów obrazu-
jących życie artystyczne w 
Zagłębiu Miedziowym od 
roku 1945 do czasów współ-
czesnych.  Od 6 październi-
ka będzie można ją oglądać 
na placu przed legnicką Ga-
lerią Sztuki. 

Główna ekspozycja 
XXVII Wystawy Plastyki 
Zagłębia Miedziowego (do-
stępna od 2 października w 

dwóch miejscach: Galerii 
Sztuki na pl. Katedralnym 
i Galerii Ring w Rynku) 
koncentruje uwagę na naj-
nowszych dokonaniach ar-
tystów związanych z naszym 
regionem. Towarzyszy jej 
obszerny katalog. Kulmina-
cję połączoną z rozdaniem 
nagród zaplanowano na 16 
października.  

8 października na Zam-
ku Piastowskim otwarte 
zostaną również wystawy 
indywidualne artystów z 
Zagłębia Miedziowego. 
Wyróżniono w ten sposób 
trzy panie: Martę Król, któ-
ra od blisko 40 lat zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem 
oraz grafiką użytkową; Re-
natę Michajłow uprawiają-
cą malarstwo, kolaż, foto-
grafię, rysunek i projekty 

przestrzenne; oraz malarkę 
Małgorzatę Korenkiewicz, 
znaną również z filmów 
krótkometrażowych i pro-
jektowania kostiumów.    

Organizatorzy XXVII 
Wystawy Plastyki Zagłę-
bia Miedziowego doceniają 
rozwój cyfrowych techno-
logii, popularność nowych 
mediów sztuki i powszechne 
ich zastosowanie do zama-
nifestowania własnej wraż-
liwości oraz kreatywności. 
Po raz pierwszy w historii 
przeglądu zdecydowano się 
przygotować osobną, auto-

nomiczną ekspozycję po-
święconą wyłącznie tym 
dziedzinom twórczości. Na 
ogłoszony w tym celu kon-
kurs „Foto i Multimedia” 
wpłynęły 54 prace wyko-
nane przez 19 artystów po-
sługujących się aparatem 
fotograficznym lub kamerą. 
Zgłoszenia nadsyłali za-
równo profesjonaliści, jak i 
amatorzy. Na pokonkurso-
wą wystawę, która za dwa 
tygodnie zostanie otwarta 
w holu Starego Ratusza w 
Legnicy, jury zakwalifi-
kowało 14 twórców. Są to: 
Konrad Banaszkiewicz, 
Małgorzata Banaszkiewicz, 
Tomasz Borkowski, Ka-
rol Budrewicz, Magdalena 
Chabasińska, Dariusz J. 
Górski, Szymon Józefczuk, 
Maciej Klich, Andrzej Klu-

ska, Monika Kozłowska, 
Piotr Krzyżanowski, An-
drzej Maciejewski, Dariusz 
Mikołajewicz i Czesław 
Pietraszko. Czyja praca za-
służyła w oczach jury na 
nagrodę, a komu przypadły 
wyróżnienia dowiemy się na 
wernisażu 16 października. 

XXVII Wystawie Pla-
styki Zagłębia Miedziowe-
go towarzyszy seminarium 
pod hasłem „Tak daleko, 
tak blisko. Geografia sztuki 
w dobie globalizacji.” (Ho-
tel Qubus, 16 październi-
ka, godz. 10).  Poświęcone 

będzie rozważanianiom na 
temat roli, znaczenia i sy-
tuacji współczesnego arty-
sty wizualnego w aktualnej 
rzeczywistości społecznej, 
politycznej i ekonomicz-
nej. - W szczególności in-
teresuje nas sytuacja sztuki 
i artystów tworzących z dala 
od centrów sztuki, czyli na 
tzw. prowincji – dopowia-
dają organizatorzy. - Czy 
w dobie internetu, łatwości 
podróżowania i globalizacji 
geograficzna lokalizacja (ar-
tysty i galerii służących pro-
mocji sztuki) ma znaczenie 
dla rozpoznania i recepcji 
indywidualnej twórczości? 
Czy sztuka współczesna jest 
już tylko produktem glo-
balizacji i funkcją rachun-
ku ekonomicznego?  Czy w 
ogóle sztuka (też: artyści) 
jest jeszcze współczesnemu 
człowiekowi potrzebna? Jak 
rysuje się jej przyszłość? Czy 
„profesja” artysty wkrótce 
zaniknie, a pozostaną już 
tylko projektanci? 

Wstęp na wszystkie wy-
darzenia XXVII WPZM 
jest bezpłatny. Zapraszamy i 
polecamy. 

Piotr Kanikowski
MALARSTWO:  MAŁ-

GORZATA KORENKIE-
WICZ/ FOT. GALERIA 
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