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Organizujemy kurs 
języka niemieckiego 
od podstaw!

Na trzeźwo po wódce

Zdaniem prokuratora Dariu-
sza Nowaka z Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy materiał dowo-
dowy nie pozostawia wątpliwości 
co do winy 28-letniej Marty S.. 
Napis "Kac Vegas. Scenariusz pi-
sany przez Żytnią", w kontekście 
tragedii uwiecznionej na zdjęciu 
przez Krzysztofa Raczkowiaka 
narusza paragraf 212 Kodeksu 
karnego. Z sześciu mężczyzn, 
które przedstawia fotografia, 
udało się zidentyfikować tylko 

trzy. Z tych trzech dwie (Michał 
Adamowicz i jeden z niosących 
go przechodniów) nie żyją. Ko-
deks karny wyklucza możliwość 
pomówienia osób zmarłych. A  to 
oznacza, że jako pokrzywdzone-
go prokuratura mogła traktować 
tylko jednego z nich.

Pomiędzy pokrzywdzonym 
a Martą S. toczyło się postępo-
wanie mediacyjne. Mężczyzna 
zgodził się przyjąć od podejrzanej 
15 tys. złotych zadośćuczynienia 
oraz przeprosiny. Prokurator 
wziął pod uwagę młody wiek 
Marty S., jej dotychczasową nie-
karnalność oraz pozytywne roko-
wania na przyszłość.

- Istotą tego postępowania 
nie było karanie, ale napiętnowa-
nie. Czasem bezmyślnie używa 
się zdjęcia uzupełniając je podpi-
sem, który może zrobić krzywdę 
innej osobie. Chcemy ostrzec 
przed taką sytuacją - mówi pro-
kurator Dariusz Nowak. Dobit-
nie podkreśla, że nic w tej sprawie 
nie działo się wbrew pokrzyw-
dzonemu. Wniosek o warunko-
we umorzenie postępowania też 

został z nim skonsultowany.
Sąd podzielił w całości ar-

gumenty prokuratury. Zgodził 
się, by na okres próby jednego 
roku warunkowo umorzyć po-
stępowanie wobec Marty S. Jeśli 
w tym czasie kobieta nie dopuści 
się przestępstwa, uniknie proce-
su o znieważenie mężczyzny ze 
zdjęcia.

18 sierpnia 2015 roku, gdy 
Marta S. zamieszczała prze-
róbkę zdjęcia Raczkowiaka na 
fanpage`u wódki Żytnia, była 
zatrudniona na umowie o dzieło 
przez toruńską agencję reklamo-
wą, której Polmos Bielsko-Biała 
zlecał kampanię reklamową swe-
go produktu. Kampania miała 
nawiązywać do czasów PRL-u. 
W praktyce wyglądało to tak, 
że Marta S. wyszukiwała w in-
ternecie grafik z tamtego okresu 
i po przeróbkach umieszczała 
je na Facebooku jako reklamę 
marki Żytnia. Zdjęcie z śmier-
telnie rannym Michałem Ada-
mowiczem znalazła za pomocą 
wyszukiwarki Google. Docho-
dzenie prokuratorskie wykazało, 

że pobrała je ze strony Instytutu 
Pamięci Narodowej. W wyja-
śnieniach po postawieniu zarzu-
tów Marta S. podkreślała, że nie 
miała jakiejkolwiek wiedzy, co do 
okoliczności zrobienia tej foto-
grafii. Choć z wykształcenia jest 
historykiem (sic!) stan wojen$ny 
to dla niej bliżej nieznany okres, 
a o wydarzeniach lubińskich ni-
gdy wcześniej nie słyszała. Przed 
publikacją nie zatroszczyła się, by 
sprawdzić, w jakich okoliczno-
ściach zrobiono zdjęcie ani kto 
jest jego autorem.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski

Na wniosek prokuratury, Sąd 
Rejonowy w Lubinie warun-
kowo umorzył postępowanie 
wobec pracownicy agencji 
reklamowej, która w sierpniu 
ub. r. opublikowała w inter-
necie bulwersującą przeróbkę 
zdjęcia z wydarzeń lubińskich. 
Obok mężczyzn niosących 
śmiertelnie postrzelonego 
przez milicję Michała Adamo-
wicza umieściła napis sugeru-
jący, że fotografia przedsta-
wia skacowanych uczestników 
alkoholowej libacji.
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Emisję wstrzymał osobiście 
prezes TVP Jacek Kurski. Choć 
nie widział sztuki uważa, że 
obraża uczucia ofiar katastrofy 
smoleńskiej. Wcześniej TVP 
zaprzeczała istnieniu cenzury, a 
niepokazanie „Pegaza” tłuma-
czyła „problemami techniczny-
mi”. Komisja miała się przyjrzeć 
zwolnieniom dziennikarzy w 
TVP. Korzystając z obecności 
prezesa Jacka Kurskiego, posło-

wie Joanna Scheuring-Wielgus 
i Krzysztof Mieszkowski z No-
woczesnej zapytali go również 
o okoliczności wstrzymania 
emisji "Pegaza". W magazynie 
miała zostać zaprezentowana 
rozmowa z reżyserem Prze-
mysławem Wojcieszkiem oraz 
zaaranżowana w telewizyjnym 
studio scenka z udziałem dwoj-
ga aktorów grających w legnic-
kim przedstawieniu.

- Nie będzie zgody na to, 
żeby w taki sposób obrażać 
uczucia bardzo gorące i bardzo 
jeszcze nabrzmiałe ofiar kata-
strofy smoleńskiej - odpowiadał 
posłom Jacek Kurski. - W pro-
gramie "Pegaz" zaproszony zo-
stał pan reżyser Paweł Wojcie-
szek,  (głosy z sali: Przemysław)  
przepraszam, Przemysław Woj-

cieszek, reżyser sztuki "Hymn 
narodowy". Sztuka współczesna, 
mówiąca o współczesnym kon-
flikcie politycznym w Polsce. 
I jest tam scena, która jest być 
może jakimś wyobrażeniem ar-
tysty, być może jakimś kluczem 
do przybliżenia jakiś twórczych 
inspiracji, która jednak w oczy-
wisty sposób obraża przeżycia i 
uczucia rodzin smoleńskich. W 
której ktoś, kto jest stworzony w 
tej sztuce na wyobrażenie Anto-
niego Macierewicza słysząc ko-
munikat z głośników ryczących 
"Pull up! Pull up!" - czyli to są 
ostatnie chwile przed śmiercią 
96 osób stanowiących elitę pań-
stwa naszego narodu tuż przed 
śmiercią... Na dźwięk "Pull up! 
Pull up!" - czyli ostatnie sekun-
dy przed śmiercią - dokonuje 

aktu seksualnej satysfakcji. Za-
ręczam państwu, że tego rodza-
ju sztuka dla olbrzymiej części 
polskiego społeczeństwa jest po 
prostu jednym wielkim spotwa-
rzeniem. Jest czymś zbydlęcają-
cym. Dlatego nie zgodziłem się 
na to, by szło to tuż przed szóstą 
rocznicą   katastrofy smoleń-
skiej. Abstrahując od tego, że 
były też problemy techniczne , 
na które powoływał się dyrektor 
Matyszkowicz. On też mówi 
prawdę, tzn. rozmowa została 
przyniesiona na trzy godziny 
i była niechlujna, nie kleiła się, 
była merytorycznie i artystycz-
nie słaba. Tym nie mniej w 
związku z tymi wątpliwościa-
mi i co do słabości materiału, i 
technicznie, i merytorycznie, że 
może to obrażać i w oczywisty 

sposób obraża tego rodzaju za-
chowanie w tej sztuce uczucia 
rodzin smoleńskich, poprosi-
łem, żeby to - jeśli w ogóle zająć 
się tą sprawą - to już po rocznicy 
katastrofy smoleńskiej. Chociaż 
moim zdaniem, tego rodzaju 
rzeczy w telewizji publicznej 
być nie może. Powtarzam: wol-
ność artystyczna - tak; ekspe-
rymenty artystyczne - proszę 
bardzo. Ale nie za publiczne 
pieniądze. Psie kupy z flagami 
narodowymi, genitalia na krzy-
żu i masturbujący się politycy 
przy dźwięku symbolizującym 
umieranie 96 wybitnych Pola-
ków nie w telewizji publicznej. 
I takie jest moje credo.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

W ogłoszonym przez pre-
zydenta Tadeusza Krzakow-
skiego przetargu na dostarcze-
nie, instalację i uruchomienie 
sprzętu elektroakustycznego 
w nowo odrestaurowanym 
skrzydle Akademii Rycerskiej 
(tzn. Sali Królewskiej oraz Sali 
Maneżowej) zwyciężyła spółka 
Ablo Group z Wrocławia. Jej 
wiceprezesem jest Piotr Ko-
złowski. Piotr Kozłowski jest 
również autorem projektu na 

remont i rewaloryzację Aka-
demii. Zbieżność nazwisk to 
nie przypadek. - Chodzi o tę 
samą osobę - potwierdza Ewa 
Szczecińska, dyrektor Wydzia-
łu Promocji i Komunikacji 
Społecznej.

Czy zatem doszło do zła-
mania prawa? Według przed-
stawicieli magistratu, nie. Jak 
wyjaśnia Ewa Szczecińska, 
Ablo Group była jedyną fir-
mą, która wystąpiła w prze-
targu. Nikt inny nie złożył 
oferty, choć wyszczególniony 
w specyfikacji sprzęt w dzie-
więćdziesięciu procentach jest 
ogólnie dostępny na rynku. 
Wrocławska spółka nie mia-
ła konkurencji. Jednocześnie 
Ustawa o zamówieniach pu-
blicznych nie dawała komi-
sji przetargowej podstaw, by 
wykluczyć tego oferenta ze 

względu na wcześniejsze za-
angażowanie Piotra Kozłow-
skiego w remont Akademii. 
Artykuł 24 wymienia kilkana-
ście sytuacji, które niosą takie 
konsekwencje, ale żadna z nich 
nie opisuje przypadku Ablo 
Group. Najbliżej jest zapis z 

art. 24.2 pkt 1., nakazujący 
wykluczyć z postępowania o 
udzielenie zamówienia wy-
konawców, którzy "wykony-
wali bezpośrednio czynności 
związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania 
(...) chyba że udział tych wy-

konawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji". 
Nie ma podstaw do unieważ-
nienia przetargu.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Kamikaze

MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Blagier Matka Kurka ma w 
sobie gen samozagłady. Zoba-
czyłem w nim dzisiaj pilota bom-
bowca, który nie cofnie się przed 
niczym, aby zniszczyć Fundację 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Jak japoński kamika-
ze jest gotów roztrzaskać się o 
ten cel, byle razem z nim uni-
cestwiony został Jerzy Owsiak. 
Zobaczyłem też, że choć w tej 
maszynie Kurka trzyma stery, 
to obok jak zakładnicy szaleńca 
siedzą jego żona i córka.Jeszcze 
jeden lub dwa przegrane procesy 
i stracą wszystko. 

Izabela F.-W. mówiła o tym 
wprost: jeśli sąd uzna roszczenia 
Jerzego Owsiaka, jej rodzina od 
razu może ogłosić bankructwo.

Choć to wie, twardo stoi po 
stronie męża. W imię jego idee 
fixe nie dała sędzi Marcie Nie-
dzielskiej-Nowak cienia szansy 
na doprowadzenie do ugody 
między stronami, Prawie pół 
roku temu dla jego ego odmó-
wiła usunięcia ze swego portalu 
dwóch łamiących prawo arty-
kułów, choć prędzej czy później 
i tak będzie musiała to uczynić 
. Naprawdę nie wiem, jak inter-
pretować tę postawę: wziąć ją za 
budzącą szacunek lojalność wo-
bec małżonka czy nierozsądny, 
nieodpowiedzialny upór.

W odróżnieniu od Piotra 
W., który sprawia wrażenie po-
spolitego pieniacza albo kąpane-
go w gorącej wodzie narwańca, 
jego żona ma w sobie budzący 
szacunek spokój. Godność. Jerzy 
Owsiak po rozprawie dziwił się, 
w jaki sposób tak ciepła, sympa-
tyczna osoba w ogóle znalazła się 
na ławie oskarżonych. 

Czar prysł, gdy kilka godzin 
później przeczytałem podpisane 
jej nazwiskiem oświadczenie w 
internecie, że nie mogła się swo-
bodnie wypowiedzieć w żadnej 
kwestii, wyrok już zapadł, sędzia 
była stronnicza, upokarzała i 
pogardzała, a po sprawie ekipa 
WOŚP zastawiła na nich pu-
łapkę, w którą głupio, nie posłu-
chawszy mądrego męża, dała się 
wciągnąć. 

Pani Izabelo, nie było żadnej 
prowokacji. Daję głowę, że nikt 
nie chciał Was skompromito-
wać ani ośmieszyć. Przeciwnie 
Prosząc o dwie minuty rozmowy, 
mecenas Jarosław Kowalewski 
posłał sygnał, że widzi w Pani 
partnera do rozmowy; że Pa-
nią szanuje i że chciałby Panią 
uchronić przed tymi samymi błę-
dami, które gubią Jej męża. Może 
to było koło ratunkowe rzucone 
Pani rodzinie. Gdyby nie absur-
dalne, histeryczne zachowanie 
Pani męża (próby odciągnięcia 
na bok, okrzyki „Zostaw pajaca”, 
„Niech się wali”, „To jest cyrk”, 
„Ten Pan będzie miał zaraz wy-
rok karny”, itp.) skończyłoby się 
na krótkiej, ciepłej, sympatycznej 
rozmowie. 

W „Oświadczeniu” dziękuje 
Pani mężowi. Nie sądzę, by było 
za co.

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Wątpliwości wokół 
przetargu na sprzęt
Wart milion złotych przetarg 
na dostawę wyposażenia 
elektroakustycznego dla Aka-
demii Rycerskiej wygrała 
firma, zarządzana przez... au-
tora projektu na remont i re-
waloryzację Akademii Rycer-
skiej. Zdaniem Urzędu Miasta 
w Legnicy wszystko gra.

Podczas sejmowej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu 
poznaliśmy prawdę, dlaczego 
widzom telewizji publicznej 
nie pokazano magazynu kul-
turalnego „Pegaz” z mate-
riałem o legnickim spektaklu 
„Hymn narodowy”. 

Kurski powiedział Pegazowi prrr

Witold Lech Idczak 
- z wykształcenia magi-
ster inżynier budownictwa 
lądowego - od 10 lat nosi 
legitymację Prawa i Spra-
wiedliwości. W latach 2007-
2011 reprezentował tę partię 
w Senacie. Potem w kolej-
nych wyborach, do których 
partia próbowała go wysta-
wiać, raczej mu się nie wio-
dło. Nie dostał się do Sejmu 
w 2011 roku. Odpadł już w 
pierwszej turze wyborów na 
prezydenta Legnicy w 2014 
roku. Brakowało jego na-
zwiska na listach kandyda-

tów do parlamentu i władz 
województwa. Cały czas 
stanowił jednak zaplecze ka-
drowe PiS-u. Legnicką Spe-
cjalną Strefę Ekonomiczną 
zna. Jesienią 2007 roku, na 
krótko przed dymisją rzą-
du Jarosława Kaczyńskiego, 
został wiceprezesem LSSE. 
Wtedy nie porządził długo. 
Ale wszystko wskazuje na 
to, że teraz to co innego.

Dorota Giżewska - ab-
solwentka zarządzania 
i marketingu z Wyższej 
Szkoły pedagogicznej w 
Zielonej Górze - pochodzi 

ze Ścinawy. Była powiatową 
radną w Lubinie. Od blisko 
30 lat zawodowo pracuje w 
ochronie zdrowia. Do 2012 
roku pełniła funkcję preze-
sa należącego do KGHM 
TFI Uzdrowiska Czernia-
wa-Zdrój. Udziela się spo-
łecznie w Fundacji Przystań, 
która pomaga osobom nie-
pełnosprawnym.

Krzysztof Sadowski - 
inżynier informatyk - był 
rzecznikiem prasowym 
prezydenta Głogowa Jana 
Zubowskiego z PiS-u. Jako 
przedstawiciel jego komi-

tetu zasiadał też w radzie 
powiatu, ale kilkanaście dni 
temu z powodów osobistych 
złożył rezygnację z pracy w 
samorządzie.

Doszło też do zmiany 
w radzie nadzorczej LSSE. 
Jej nowy przewodniczą-
cy - przedstawiciel Skarbu 
Państwa - Stanisław Ober-
taniec to postać dobrze zna-
na legniczanom, dyrektor 
Radia Plus Legnica i senator 
pierwszej kadencji.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

Rada nadzorcza odwołała dziś 
Rafała Jurkowlańca, Dorotę 
Włoch i Andrzeja Niemca z 
zarządu Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Zgod-
nie z przewidywaniami jej 
prezesem od dzisiaj jest były 
senator Witold Lech Idczak z 
Legnicy. Do nowego zarządu 
weszli też jako wiceprezesi 
Dorota Giżewska i Krzysztof 
Sadowski. Nowym prezesem 
rady nadzorczej został Sta-
nisław Obertaniec, dyrektor 
Radia Plus Legnica.

„Dobra zmiana” w strefie
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www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl

BioFiteo to dostępna w 
sklepie na Nowym Świecie seria 
pysznych owocowych posiłków 
w różnych smakach – atrakcyj-
ne urozmaicenie diety dla osób, 
które chcą zrzucić parę kilogra-
mów nie rezygnując jednocze-
śnie z rozkoszy podniebienia. 
Nadają się na śniadanie, kolację, 
przekąskę. Są sycące, choć jedna 
porcja ma tylko 20 kcal. Odchu-
dzający się mogą sięgać po nie 
bez wyrzutów sumienia, za to z 
przekonaniem, że robią coś dla 
zdrowia. Mikronizowane błon-
niki – główny składnik BioFiteo 
– jak żadna inna naturalna sub-

stancja czyszczą jelita, usuwają 
z nich odpady trawienne, złogi 
i toksyny. Absorbując tłuszcze, 
pozytywnie wpływają też na po-
ziom cholesterolu. Szeroki wybór 
smaków posiłków BioFiteo (tru-
skawka, jabłko, czarna porzeczka, 
owoce leśne, malina, wanilia, cze-
kolada) zaspokoi różne gusta. 

Na zdrową i smaczną prze-
kąskę nadają się też koktajle 
warzywne BeneFit z selerem, 
pietruszką, pasternakiem, po-
midorami, papryką, szpinakiem, 
kalafiorem, kapustą, marchwią, 
cebulą itd. w różnych konfigu-
racjach. Odchudzają, odżywiają 
i oczyszczają organizm z toksyn, 
grzybów, bakterii czy komórek 
nowotworowych, a są banalnie 
proste w przygotowaniu. Wy-
starczy zalać je wodą. Dagna 
Matuszczyk poleca spróbować 
koktajli ze szczyptą soli himalaj-
skiej lub paroma kroplami olejów 
tłoczonych na zimno. Będą jesz-
cze lepsze i zdrowsze. 

Trzecia propozycja to Wa-
rzyw Kubek – pożywny i w 100 
procentach zdrowy posiłek z su-
szonych warzyw, bez glutenu czy 

cukru, bogaty za to w witaminy 
i składniki mineralne. Jeden kok-
tajl to odpowiednik 200 gram 
surowych warzyw. Ma silne dzia-
łanie odchudzające. Pozostawia 
uczucie sytości na 2-3 godziny. 
Reguluje pracę układu trawien-
nego i stabilizuje metabolizm. 
Zapobiegają zaparciom - poma-
gają w utrzymaniu stałego rytmu 
wypróżnień. Zwalcza „zły chole-
sterol”, stabilizują poziom cukru 
i dba o zasadowe pH, odciąża i 
wspomaga pracę wątroby. 

- W żadnej dobrej diecie 
nie powinno zabraknąć dobrych 
olejów, które są niezbędne do do-
brej kondycji organizmu, w tym 
układu krążenia i odpornościo-
wego, oraz takich łakoci natury 
jak orzechy, suszone owoce czy 
naturalne wyciskane soki – uważa 
Dagny Matuszczyk. 

Przygotowując się na nad-
chodzący sezon, warto zaopa-
trzyć się w najwyższej klasy 
wyciskarkę soków Kuvings, od-
powiednią do wszystkich leczni-
czych i wspierających kondycję 
diet. Również ten sprzęt można 
zakupić na Nowym Świecie. 

I pyszne, i zdrowe
Dagna Matuszczyk ze sklepu 
Naturalna Medycyna podpo-
wiada trzy sposoby na sytu-
acje, w których człowieka  
dopada głód lub nieodparta 
ochota na coś słodkiego. 
Dzięki odpowiednio dobra-
nym smacznym przekąskom 
na bazie naturalnych skład-
ników na długo zachowasz 
zdrowie i smukłą linię.

Łap energię z Filiżanką

Z serii Diet Food po-
chodzą między innymi 
naturalne mieszanki o roż-
nym składzie, które moż-
na szybko zalać mlekiem 
lub jogurtem i spożyć jako 
smaczne, zdrowe, pożywne 
śniadanie. Będą też niezastą-
pione w pracy, gdy dopadnie 
nas nagły głód. Mają różny 
skład i różne działanie. Na 

przykład śliwka plus łuska 
gryczana oczyści organizm i 
zredukuje uczucie zmęcze-
nia dostarczając mu solidnej 
porcji żelaza, a zestaw ze 
spiruliną wesprze regene-
rację po intensywnym wy-
siłku fizycznym. Diet Food 
to najlepsza alternatywa dla 
chemicznych wynalazków 
reklamowanych jako środki 
na odchudzanie czy sporto-
we odżywki. Cukrzycy ku-
pują lucumę, która nie dość 
że zawiera cenny błonnik, 
żelazo czy beta karoten, to 
jeszcze świetnie sprawdza 
się jako naturalny słodzik z 
niskim poziomem indeksu 
glikemicznego. Zdrową al-
ternatywą dla białego cukru 
jest również cukier kokoso-
wy - sprawdzi się w kawie, 
herbacie, wypiekach. Jest 
idealny dla każdej grupy 
wiekowej i można go spoży-
wać bez ograniczeń. Pano-

wie zaglądają do Filiżanki po 
pochodzącą z Peru macę, bo 
nie tylko poprawia samopo-
czucie, dodaje energii, ale też 
podnosi libido oraz pozy-
tywnie wpływa na potencję 
i płodność . Rewelacją są re-
ishi i shitake – sproszkowane 
grzyby, stosowane od ponad 
2 tysięcy lat w chińskiej me-
dycynie. Panuje przekonanie, 
że wzmacniając siły witalne 
organizmu, chronią przed 
nowotworami i pomagają 
szybciej odzyskać zdrowie 
po kuracji antyrakowej. 

Od innych dostępnych 
na rynku produktów, żyw-
ność Diet Food różni się 
między innymi tym, że jest 
całkowicie czysta: nie  za-
wiera żadnych kłopotliwych 
dodatków, takich jak np. śla-
dowe ilości orzechów z taśm 
produkcyjnych. Dlatego bez 
obaw mogą ją stosować aler-
gicy.  

Poza  najsmaczniejszą 
kawą i wyborną herbatą 
legnicki sklep Filiżanka w 
galerii hipermarketu Carre-
four oferuje szeroką gamę 
produktów z serii Diet 
Food. To bogata w składni-
ki odżywcze żywność, którą 
warto wprowadzić do co-
dziennego menu, bo pomo-
że schudnąć, utrzyma ciało 
w dobrej kondycji i ochroni 
je przed chorobami: cukrzy-
cą, wieńcówką, nadciśnie-
nieniem, nowotworami...
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Harasimiuk za Wójtowicza
Zbigniew Harasimiuk, nowy 
szef Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy, zapowiedział 
odbiurokratyzowanie podle-
głych mu jednostek. Chwa-
ląc wyniki legnickiej PO z 
ostatnich lat wyraził nadzie-
ję, że pod jego rządami bę-
dzie pracowała co najmniej 
równie dobrze.

Zbigniew Harasimiuk jako 
prokurator pracuje już 17 lat, od 
1 października 1999 roku. Do 
Legnicy przeszedł z Prokura-
tury Okręgowej w Jeleniej Gó-
rze, do której został w kwietniu 
przeniesiony z Prokuratury Re-
jonowej w Lubaniu. W swym 
CV ma też czas, kiedy był Za-
stępcą Prokuratora Rejonowego 
w Zgorzelcu.

Zastępcą Harasimuka zo-
stał prokurator Arkadiusz Ku-
lik, dotychczasowy naczelnik 
Wydziału V Śledczego PO w 
Legnicy.

Zmiana jest konsekwencją 
reorganizacji wprowadzonej 
nową Ustawą o Prokuraturze.

- Na pewno zmieni się 
struktura. Będą inne wydziały, 
inne usytuowanie prokuratorów 
w poszczególnych komórkach, 
a co za tym idzie, inne zada-
nia- zapowiada Zbigniew Ha-
rasimiuk. - Prokuratura z nad-
zorczo-kontrolującej ma stać się 
instytucją, która w większym 
zakresie skupi się na prowa-
dzeniu i nadzorowaniu postę-

powań przygotowawczych. I na 
przykład wszyscy prokuratorzy 
w Prokuratorze Okręgowej w 
Legnicy łącznie ze mną będą 
prowadzić i nadzorować postę-
powania przygotowawcze. Zo-
staną inaczej rozłożone akcenty. 
Ale nie zapominajmy, że Proku-
ratura Okręgowa w Legnicy na 
tle jednostek o podobnej wiel-
kości jest dobrą prokuraturą. Jej 
wyniki statystyczne świadczą o 
świetnej pracy. Moją rolą jako 
szefa i rolą prokuratora Kulika 
będzie zapewnienie ciągłości, 
spokoju pracy, aby zarówno 
nowe, jak i stare zadania, były 
wykonywane w sposób prawi-
dłowy. Będziemy dążyć do tego, 
żeby zamieszanie normalne w 
takich sytuacjach było jak naj-
mniejsze albo w ogóle go nie 
było.

Zbigniew Harasimowicz 
nie chce pochopnie zapowiadać 
kadrowych roszad w podległych 
mu prokuraturach rejonowych. 
Planuje najpierw zapoznać się 

z ludźmi. Takie spotkania będą 
odbywać się w przyszłym tygo-
dniu.

- Ja wiem, że państwo na-
pisaliście, jakobym miał zamiar 
wszystkich zwolnić. Ale nie we 
wszystko, co jest w internecie, 
należy wierzyć - mówił na spo-
tkaniu z dziennikarzami nowy 
szef Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy.

Prokurator Piotr Wójto-
wicz, który przez ostatnie 8 lat 
sprawował tę funkcję, pracuje 
teraz w Prokuraturze Regio-
nalnej. Prokurator Jarosław 
Fatyga - odwołany zastępca 
PO w Legnicy - jest prokura-
torem Prokuratury Okręgowej. 
Rzecznikiem prasowym - ku na 
głos wyrażanemu zadowoleniu 
środowiska dziennikarskiego 
- pozostaje prokurator Liliana 
Łukasiewicz.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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„Grupa Azoty Przedszko-
liada Tour” to cykl imprez or-
ganizowanych we wszystkich 

miastach w Polsce, w których 
znajdują się placówki realizu-
jące program Rozrywki Ru-
chowej Przedszkoliada.pl. 

Partnerem tytularnym 
całego cyklu jest Grupa Azo-
ty. Ogólnopolscy partnerzy 
wspierający to Philipiak-Mi-
lano, Herlitz, Pelikan i De-
cathlon. 

Uczestnikami legnickiej 
edycji były dzieci z Niepu-
blicznego Przedszkola Moja 
Bajka, Hobbit, Miedziany 
Krasnalek oraz Ślimaczek, 
którym dopingowali rodziny 

i bliscy. Impreza rozpoczęła 
się od przywitania naszego 
specjalnego gościa z Australii- 
Kangura Przedszkoliada

Wokół sali rozmieszczo-
no różne stacje sportowe z 
konkurencjami, w których 
udział brały przedszkolaki. W 
rozgrywkach panowała jedna 
podstawowa zasada – nie ma 
rywalizacji jest wspólna gra i 
zabawa. Nasi mali sportowcy 
mogli cały czas liczyć na po-
mocną dłoń i ciepły uśmiech 
studentów Pedagogiki II rok 
z legnickiej PWSZ , którzy 

przygotowali dla dzieci nie-
spodziankę w postaci wesołych 
skręcanych balonów i pięknie 
pomalowanych buzi. Nie za-
brakło też Piłkarzy Akade-
mii Miedzi Legnica, którzy 
zarażali sportem młodszych 
kolegów i udzielali im facho-
wych porad. Nad brzuszkami 
małych sportowców czuwała 
Hurtownia Warzyw i Owo-
ców Sylwia.

 Emocjom nie było końca- 
mecz piłkarski był faworytem, 
ale inne stacje również budziły 
wcale nie mniejszy zachwyt. 

Nawet trudne slalomy wy-
woływały szerokie uśmiechy- 
no bo co to dla Aktywnych 
Przedszkolaków- sama łatwi-
zna. Wszyscy byli pod wraże-
niem,  jak dzieciaki radzą so-
bie z piłką, która nie ma przed 
nimi tajemnic. Najnowsza ze 
stacji- stacja plastyczna bardzo 
przypadła do gustu dzieciom, 

które tworzyły istne dzieła 
sztuki. 

Czas mijał bardzo szyb-
ko- każda stacja to nowe wy-
zwanie, które Mali Sportowcy 
ochoczo podejmowali. Kangur 
zagrzewał ich do gry, pionom i 
żółwikom nie było końca.

Po zakończeniu rozgry-
wek przyszedł czas na wspólny 
taniec z Kangurem a potem 
uroczystą dekorację. Wszyscy 
Mali Sportowcy dostali swoje 
medale i upominki z rak star-
szych kolegów- piłkarzy Aka-
demii Miedzi Legnica, co było 
dodatkową nagrodą. 

Jak już każdy Przedszko-

lak dostał swoją nagrodę, zo-
stały przybite kolejne piony, 
pozostało tylko zrobić wspól-
ne zdjęcie wykonane przez 
Emocje w Kadrze i czekać na 
kolejna edycję imprezy w 2017 
roku.

opr. red.

przedszkole niepubliczne

Aktywne soboty w Hobbicie
Majowe soboty będzie 
można aktywnie spędzić w 
Przedszkolu Niepublicznym 
Hobbit na ul. Gliwickiej. W 
te dni Hobbit otwiera drzwi 
także przed dziećmi z in-
nych placówek.

W każdą majową sobotę 
rodzice – nie tylko z Hobitta 
- będą mogli przyprowadzić 
swoje dziecko na ul. Gliwicką i  
po wypełnieniu karty zgłosze-
nia zostawić je na kilka godzin 
pod opieką profesjonalnej ka-
dry. Placówka oferuje przed-
szkolakom aktywny wypo-
czynek, dobrą zabawę, pełne 
wyżywienie i bezpieczeństwo 
od godz. 8 do 16

Legnica, ul.Gliwicka 19-21

e-mail: przedszkole@hobbit-akademia.pl; http://www.hobbit-akademia.pl
Kontakt z właścicielem : 601 580 698; Kontakt z dyrektorem : 697 661 252

GRUPA AZOTY PRZEDSZKOLIADA TOUR 2016  LEGNICA
Legnicka edycja Grupa Azoty 
Przedszkoliada Tour zago-
ściła w hali sportowej ZSTiO 
przy ul. Złotoryjskiej 144 w 
czwartek 14.04.2016r. Im-
preza odbyła się pod patro-
natem Prezydenta Miasta 
Legnicy Tadeusza Krzakow-
skiego. O godzinie 10.00 
Mali Sportowcy byli już goto-
wi do gry.
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Drużyna  
z ogólniaka
Od listopada 2015 roku 
uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego pracują 
nad kolejnym obrazem. In-
spirowane rysunkiem Jana 
Matejki płótno o wymiarach 
3x1,5 m będzie przedsta-
wiać drużynę księcia Henry-
ka Pobożnego.

Na obrazie oprócz księ-
cia będzie Jadwiga Śląska, 
święta Anna, Stańczyk sym-
bolizujący mądrość narodu, 
średniowieczny mnich, ry-
cerze i dwórka. Dzieło jest 
w pewnym sensie otwarte, 
bo następne roczniki lice-
alistów – jeśli zechcą – będą 
mogły dostawiać do niego 
kolejne płótna z postaciami 
charakterystycznymi dla 
XIII wieku.   

W bez mała trzydzie-
stoosobowej drużynie, któ-
ra maluje „Drużynę”, są 
uczniowie II d i I a. Kiedy 
tylko mają wolną chwilę, 
wpadają do pracowni Ro-
berta Wójcickiego i łapią 

za pędzle. Dla tej frajdy 
jedni specjalnie przycho-
dzą wcześniej do szkoły, 
inni zostają na godzinę lub 
dwie po lekcjach. Ktoś na-
łoży farbę na miecz księcia, 
ktoś pociągnie sieną płaszcz 
księżnej, ktoś weźmie się za 
pióropusz na hełmie, a ktoś 
inny poprawi dłoń, która 
dzień wcześniej nie wyszła 
koledze. Robert Wójcicki 
- nauczyciel biologii i mi-
łośnik sztuki, dyskretnie 
czuwający nad całym przed-
sięwzięciem – chwali talent 
Sary Iwanowskiej, która 
właśnie muska pędzlem 
twarz benedyktyna. Jedna 
pochwała natychmiast prze-
chodzi w litanię nazwisk nie 
mniej zdolnych kolegów i 
koleżanek Sary, bez których 
nie poradziliby sobie z ob-
razem: Paweł Wierzbicki, 
Justyna Niklewicz, Filip 
Knefel, Aleksandra Nowic-
ka, Anna Góralska, Mate-
usz Bajon...

- Jeśli się nie nauczymy 
w szkole wspierać pokładów 
pasji czy wrażliwości, to 

stracimy to co najcenniej-
sze – uważa Wójcicki. Ma 
frajdę, gdy patrzy na ra-
dość młodych ludzi, którzy 
wspólnie robią coś fajnego. 
Mówi, że to lepsze od mini-
sterialnych nagród i medali. 

Od czterech lat kolejne 
roczniki studniówkowiczów 
zostawiają szkole jakieś 
dzieło swych rąk na pamiąt-
kę. Zaczęło się w 2013 roku 

od imponującego tryptyku 
„Bitwa pod Legnicą”, który 
wisi na korytarzu przed pra-
cownią Wójcickiego. „Dru-
żyna Henryka Pobożnego” 
dołączy do tej kolekcji. Za-
miast sztampowymi dyplo-
mami i zdjęciami korytarze 
I LO obwieszone są dzie-
łami jego uczniów. Abso-
lutnie niezwykłymi, tak jak 
obraz, który po godzinach 

powstaje w pracowni Wój-
cickiego. Takie inicjatywy 
odczarowują pierwszy ogól-
niak, na który do niedawna 
patrzono wyłącznie przez 
pryzmat olimpijczyków. Po-
kazują tę ewidentnie najlep-
szą w Legnicy szkołę jako 
miejsce, które pobudza do 
kreatywności, daje radość, 
rozwija wszelkie uzdolnie-
nia i umożliwia młodzieży 

realizację najbardziej śmia-
łych pomysłów. 

- A nas, pedagogów, 
uskrzydla, kiedy patrzymy 
jak im się chce. Dostaje-
my bodziec do pracy. I tak 
wzajemnie to się nakręca – 
mówi dyrektor Halina Ta-
mioła. 

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 usta-
wy o gospodarce nierucho-

mościami informuje,
że zostały podane do 

publicznej wiadomości 
następujące

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia i 

dzierżawy:
1.  ul. Działkowa 30, ul. Roose-
velta 46, ul. Nowogródzka 7, ul. 
Złotoryjska 61, ul. Senatorska 
42,       ul. Żwirki i Wigury 48 - 
bezprzetargowo lokale miesz-
kalne na rzecz dotychczaso-
wych najemców,
2. ul. Wrocławska nr 222 działka 
nr 21 – sprzedaż gruntu na rzecz 
użytkownika wieczystego
3. ul. Korczaka działka nr 
1015/20 obręb Fabryczna sprze-
daż działki w drodze przetargu.
4.ul.Drzymały – działka nieza-
budowana nr 264/1 obręb Zosi-
nek – w trybie przetargu nieogra-
niczonego,
5. ul. Piastowska – działka nr 
726/2, obręb Fabryczna, ul. 
Czarnieckiego – działka nr 234, 
obręb Kartuzy – dzierżawa czę-
ści działek  bezprzetargowo na 
rzecz dotychczasowych dzier-
żawców –obiekty użytkowe.
6. ul. Wrocławska – część dział-
ki nr 291/1, obręb Piekary Wiel-
kie – dzierżawa bezprzetargo-
wo- tablica reklamowa.  
7. Obręb Przybków, działka nr 
26/2- dzierżawa części działki 
bezprzetargowo na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy- na 
poprawę warunków zagospoda-
rowania.

Rozszerzone ogłoszenia za-
mieszczono na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta Le-
gnicy Plac Słowiański 8 III p. 
pok. 312-315 w godzinach pracy 
Urzędu
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Więcej inwestycji 
na Zakaczawiu

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski wyjaśnia, że decyzja o 
kontynuowaniu rewitalizacji 
została poprzedzona diagno-
zą społeczną. Potwierdziła 
ona, że z wszystkich dzielnic 
Legnicy Zakaczawie najbar-
dziej potrzebuje wsparcia. 
Kończąc więc przewidzianą 
do roku 2018 rewitalizację 
budynków mieszkalnych na 
ul. Henryka Pobożnego i Bo-
lesława Chrobrego, miasto 
ogłasza listę inwestycji, które 
zrealizuje w kolejnym etapie, 

do roku 2020.
Na liście tzw. projektów 

twardych jest siedem pozy-
cji. Zaplanowano rozbudowę 
i adaptację kamienicy przy 
ul. Kościelnej 3 na potrzeby 
Centrum Integracji Społecz-
nej. W ramach tego zadania 
zagospodarowany zostanie 
również przyległy do bu-
dynku teren. Przebudowana 
zostanie ulica Wrocławska 
od placu Sybiraków do ul. 
Nadbrzeżnej. Przy okazji 
przebudowy ul. Nadbrzeżnej 
i skrzyżowania ulic Kartu-
skiej oraz Kamiennej po-
wstanie bulwar nad Kacza-
wą. Na potrzeby uczestników 
imprez organizowanych w 
tym rejonie miasta rozbudo-
wany zostanie parking przy 
ul. Bolesława Limanow-
skiego. Program przewidu-
je zagospodarowanie oraz 
utworzenie estetycznych i 
funkcjonalnych przestrzeni 
publicznych obejmujących 
wnętrze ograniczone ulica-
mi Wrocławską, Kościelną 
i Kamienną. Również teren 
przy Szkole Podstawowej nr 

1 zmieni się tak, by można 
go wykorzystać do edukacji i 
rekreacji. Ratusz zaplanował 
ponadto renowację części 
wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 
przy ul. Kościelnej 2, Ka-
miennej 2a, 4, 5 i 6.

Na liście B, z tzw. pro-
jektami miękkimi, zapisano 
hasłowo integrację miesz-
kańców, projekt "Moje po-
dwórko", terrmomoder-
nizację wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 
przy ul. Kamiennej 12, 13a, 
13b, 17, remonty ulic Ka-
mienna, Kościelna, Daszyń-
skiego i Niedziałkowskiego 
oraz termomodernizację 
budynków wielorodzinnych 
spoza zasobu gminy.

"Program Rewitalizacji 
dla Miasta Legnicy na lata 
2015-2020" zostanie jesz-
cze poddany głosowaniu na 
poniedziałkowej sesji rady 
miasta.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

W ramach nowego etapu re-
witalizacji Zakaczawia prze-
budowany zostanie kolejny 
fragment ul. Wrocławskiej, 
powstanie bulwar nad Ka-
czawą, parkingi na ul. Li-
manowskiego, wypięknieją 
podwórka, blask odzyskają 
budynki przy ul. Kamiennej 
i Kościelnej. Tempo prac za-
leży od tego, czy pojawią się 
fundusze unijne na ten cel, 
czy też miasto będzie zmu-
szone korzystać wyłącznie z 
własnych środków.
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Idzie wosna. Czy to 
wciąż dobry czas na wymia-
nę okna?

- Tak samo dobry jak 
każdy inny. Nowoczesne 
technologie i produkty po-
zwalają na solidny montaż 
okien także niezależnie od 
temperatury. 

Dlaczego opłaca się za-
inwestować w dobre okna?

- Przede wszystkim dla-
tego, że w ten sposób można 
zaoszczędzić na energii. No-
woczesne okna zapewniają 
też akustyczną izolację od 
hałasów na zewnątrz.  Są 
estetyczne, komfortowe, a 
w połączeniu z roletami czy 
żaluzjami chronią prywat-
ność.  

Po czym rozpoznać do-
bre okno?

- Na pierwszy rzut oka 
wszystkie wyglądają podob-
nie. Znaczenie ma materiał, 
z którego okno zostało zbu-
dowane, grubość komory, ja-
kość okuć. Od tych elemen-

tów zależą parametry okna, 
na przykład jego wytrzy-
małość na silny napór wia-
tru, mająca znaczenie kiedy 
planujemy montaż na wyż-
szych kondygnacjach bu-
dynku. Bazując na naszym 
doświadczeniu, w AGEM-ie 
jesteśmy gotowi pomóc w 
wyborze, doradzić, wskazać 
najbardziej optymalne roz-
wiązania, odrzucając te za 
drogie lub niepraktyczne.

Waszym atutem jest 
także szeroki wybór...

- Tak. Posiadamy w ofer-
cie zarówno okna drewnia-
ne, jak i plastikowe. Coraz 
częściej montujemy okna z 
aluminium, o znacznie lżej-
szej konstrukcji, z dużą sta-
tyką. Są odporne na trudne 
warunki i nie wymagają tyle 
troski co drewno, które jest 
wprawdzie piękne, ale po-
trzebuje systematycznej kon-
serwacji. Jeszcze niedawno 
nowością były okna trzy-
szybowe, a obecne na rynek 
wchodzą już czteroszybo-
we, jeszcze lepiej izolujące. 
Klientom mającym problem 
z nadmiernym nasłonecz-
nieniem, jako rozwiąza-
nie problemu proponujemy 

okna z szybami odbijającymi 
światło, lustra weneckie albo 
antyrefleksyjne. Oferujemy 
też okna dachowe renomo-
wanych producentów Velux 
i Fakro. 

A gdyby do elewacji pa-
sowała mi żółta rama?

- W swej bazie mamy 
ponad 30 kolorów do wy-
boru, także okna żółte, błę-
kitne, zielone, czerwone...  
Można pójść o krok dalej 
i zastosować dwukoloro-
wą stolarkę. Firma DAKO, 
której jesteśmy przedstawi-
cielem, wprowadza właśnie 
na rynek unikatowy system 
wzornictwa Harmony Line, 
oferując możliwość wyboru 
jednej z 12 kompozycji ko-
lorystycznych w spójnych 
zestawach: okno plus drzwi 
plus brama garażowa. Wy-
gląda to pięknie i nawet nie-
pozornym budynkom nadaje 
indywidualny rys.

Parapet też w AGEM-ie 
wybiorę?

- Jaki tylko Pan sobie za-
marzy. Wybór jest ogromny: 
zewnętrzne, wewnętrzne, z 
PVC, metalowe, kamienne 
czy z MDF-u, który wygląda 
zupełnie jak drewno, a jest 

trwały i bezobsługowy. Jeśli 
chodzi o wielkość czy dopa-
sowanie, dostosowujemy się 
do życzenia klienta. Zapra-
szamy do nas nie tylko po 
okna czy parapety, ale tak-
że inne produkty niezbędne 
przy budowie domu: drzwi 
zewnętrzne i wewnętrzne, 
bramy garażowe, różne-
go rodzaju żaluzje, rolety, 
markizy, moskitiery, scho-
dy strychowe. W AGEM-ie 

można kompleksowo zamó-
wić wszystko to do samo-
dzielnego montażu lub wraz 
z ekipą montażową. Oferu-
jemy montaż zarówno w Le-
gnicy, jak i poza miastem.

A co z płatnością? Trze-
ba dysponować gotówką?

- Można zapłacić prze-
lewem albo skorzystać ze 
sprzedaży ratalnej. W przy-
padku tej drugiej opcji, 
dodatkowy koszt za każdy 

miesiąc wynosi maksymal-
nie 0,9 procent wartości za-
mówienia. Wychodzi taniej 
niż niejeden kredyt w banku, 
a przy podpisywaniu umowy 
nie wymagamy niczego poza 
wykazaniem stałego docho-
du. Pieniądze, które klient 
wyda na dodatkowe opłaty, 
zrekompensuje oszczędność 
na energii, więc wydaje mi 
się, że warto pomyśleć o no-
wych oknach.

Okno z AGEM-u – to się opłaci
Rozmowa z Krystyną Pota-
powicz, właścicielką firmy 
AGEM w Legnicy 
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LBO: legniczanie 
złożyli 61 wniosków

Wnioski złożone w czwartej 
edycji LBO są dobrze przygoto-
wane, w ich opracowanie włożo-
no dużo pracy. Istotną pomocą 
w tej pracy była możliwość sko-
rzystania z konsultacji w punk-
cie informacyjnym w Urzędzie 
Miasta oraz podczas spotkań 
informacyjno – konsultacyjnych 
prezydenta.

Przypomnijmy, że w edycji 
LBO 2017 wnioski składane były 

od 15 marca do 15 kwietnia. W 
porównaniu z latami poprzed-
nim, zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców, termin ten został 
przyspieszony i wydłużony.

Co dalej z projektami LBO 
2017? Zostaną one, po weryfi-
kacji formalnej, zaopiniowane 
przez Zespół Technicznej Oce-
ny Projektów. Ostateczna ocena 
projektów poddanych pod głoso-
wanie utworzona zostanie przez 
Zespół Kwalifikacji Projektów.

Lista projektów ogłoszona 
zostanie do dnia 27 czerwca, 
wcześniej niż w latach poprzed-
nich. Głosowanie odbędzie się 
na początku października. Zatem 
dłuższy będzie również okres 
kampanii promujących projekty 
w lokalnych środowiskach. Wy-
niki znane będą najpóźniej do 
dnia 22 października 2016 r.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

Zakończyło się składanie 
wniosków w ramach czwar-
tej edycji Legnickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego 2017. 
Legniczanie złożyli 61 pro-
jektów ze wszystkich 11 ob-
szarów miasta. Są to m.in. 
place zabaw, tereny rekre-
acyjne, chodniki, boiska, 
linarium, strefa seniora, a 
nawet pomnik.

Mieszkania bezczynszo-
we pojawiają się zwykle w 
niewielkich inwestycjach, 
mogą to być np. domy kilku-
rodzinne, a nie duże bloki z 
40 lokalami na każdej klatce. 
Należy jednak pamiętać, że 
bezczynszowe nie oznacza 
bezkosztowe. Nikt nie po-
kryje za właściciela kosz-
tów zużycia mediów i to nie 
tylko tych w lokalu, ale i na 
terenie części wspólnej. Sy-
tuacja przypomina wówczas 
dom jednorodzinny. Kiedyś 
mieszkania bezczynszowe 
były głównie w kamienicach, 
teraz powstają w niewielkich 
inwestycjach deweloperów, 
gdzie jeden budynek obejmu-
je np. cztery lub sześć miesz-
kań. Czasami budynek jest 
tak zaprojektowany, że każdy 
ma swoje wejście i ogródek – 
część wspólna nieruchomości 
jest wówczas ograniczona do 
minimum.

Nie trzeba płacić czyn-
szu

Podstawową zaletą 
mieszkania bezczynszowego 
jest oczywiście brak czyn-
szu. Nie ma tutaj składki 
na fundusz remontowy, na 
utrzymanie części wspólnych 
nieruchomości i tak dalej. 
Wygląda to tak jak w przy-
padku domu jednorodzin-
nego. Co miesiąc płacimy 
więc tylko za zużyte media i 
wywóz śmieci. W przypadku 
niewielkich nieruchomości 
można też zrezygnować z 
firmy administrującej nie-
ruchomością i zająć się tym 
samodzielnie, co pozwoli do-
datkowo obniżyć koszty.

Kameralnie i prawie jak 
w domu

Mieszkania bezczynszo-
we to dziś najczęściej nie-
wielkie budynki z kilkoma 
mieszkaniami. Dzięki temu 
każde z nich (lub przynaj-
mniej większość) ma np. swój 
ogródek. Niewielki, ale za-
wsze. Takie nieruchomości 
są też często przystosowane 
do zainstalowania kominka, 
mogą również mieć autono-
miczne wejście, a nie wspólną 
klatkę schodową.

Koszty jednorazowe
Standardowo fundusz re-

montowy jest zbierany po to, 

by w razie potrzeby pokryć 
z niego koszt remontu blo-
ku. W przypadku mieszkań 
bezczynszowych ewentualny 
remont i tak trzeba wykonać, 
ale z jednorazowej składki 
mieszkańców. W normalnym 
przypadku mieszkańcy przez 
wiele lat gromadzą fundusz 
remontowy i wydatek na po-
ziomie kilkudziesięciu czy 
więcej tysięcy złotych jest 
praktycznie nieodczuwalny. 
W tym wypadku należy jed-
norazowo wyłożyć te pienią-
dze, co dla niektórych może 
być problemem. Mieszkając 
w takiej nieruchomości war-
to na własną rękę odkładać 
regularnie pieniądze na taką 
ewentualność.

Więcej pracy
Skoro mieszkańcy nie 

wynajmują kogoś do prac 
związanych z utrzymaniem 
nieruchomości, to znaczy, 
że sami muszą pewne prace 
wykonać. Gdy coś się zepsu-
je, trzeba to naprawić, traw-
nik należy w odpowiednim 
czasie wykosić, klatkę re-
gularnie myć i co jakiś czas 
odmalować, a zimą pamię-
tać o odśnieżaniu (za jego 
brak można dostać mandat). 
Oczywiście można do tych 
prac kogoś zatrudnić lub 
wynająć firmę, ale to będzie 

generowało koszty. Aby idea 
bezczynszowości miała sens, 
mieszkańcy powinni jak naj-
więcej obowiązków wziąć na 
siebie.

Niezbędna zgoda miesz-
kańców

Mieszkanie bezczynszo-
we na co dzień jest też bez-
stresowe, gorzej gdy pojawia 
się potrzeba remontu elewacji 
czy jakiejś poważnej naprawy. 
Wymaga to wówczas spraw-
nego działania mieszkańców, 
najlepiej by decyzje były po-
dejmowane jednomyślnie, co 
nie zawsze jest możliwe.

Problem dla osób star-
szych

Dwa razy nad zakupem 
mieszkania bezczynszowego 
powinny zastanowić się oso-
by starsze czy mniej spraw-
ne. Owszem, oszczędność w 
budżecie domowym zawsze 
się przyda, ale należy mieć 
na uwadze obowiązki, które 
wiążą się z zamieszkiwa-
niem w takiej nieruchomości. 
Dla takich osób odśnieżenie 
wejścia czy zagrabienie li-
ści może być zadaniem zbyt 
trudnym i będą musiały wy-
najmować kogoś do pomocy, 
co skończy się dodatkowymi 
wydatkami.

źródło: www.homebroker.pl

Wady i zalety mieszkań bezczynszowych
„Nie ma róży bez kolców” 
– mieszkanie bezczynszowe 
to realna oszczędność kil-
kuset złotych miesięcznie, 
ale rozwiązanie to nie jest 
pozbawione wad. Home 
Broker wziął je pod lupę i 
przyjrzał się plusom i minu-
som takich ofert.
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Bloger oskarżony razem z żoną
Nieudany początek nowego 
procesu znów wystawił na 
próbę nerwy blogera Pio-
tra W.. Na korytarzu Sądu 
Okręgowego w Legnicy Mat-
ka Kurka szarpał swą żonę, 
współoskarżoną o narusze-
nie dóbr osobistych Jerzego 
Owsiaka, gdy po rozprawie 
chciała spokojnie porozma-
wiać z mecenasem szefa 
WOŚP. - Chodź, zostaw pa-
jaca. Niech się wali. To jest 
cyrk - powtarzał.

Przed Sądem Okręgo-
wym w Legnicy ruszył proces 
cywilny wytoczony przez Je-
rzego Owsiaka blogerowi Pio-
trowi W., publikującemu pod 
pseudonimem Matka Kurka, 
oraz jego żonie Izabeli F.-W. 
jako właścicielce portalu, na 
którym trzy lata temu ukaza-
ły się artykuły "Jerzy Owsiak 
- król żebraków i łgarzy, złoty 
melon sekty WOŚP' oraz "Je-
rzy Owsiak - król żebraków i 
łgarzy pracuje na nowy tytuł 
- hiena cmentarna!". Za użyte 
w tych tekstach znieważające 
sformułowania "król żebraków 
i łgarzy" oraz "hiena cmentar-
na" Piotr W. został 26 lutego 
2015 roku prawomocnie ska-

zany w procesie karnym na 5 
tysięcy złotych grzywny. Na-
ruszających prawo tekstów nie 
usunął z sieci. Nie zrobiła tego 
również właścicielka portalu 
Izabela F.-W., do której w li-
stopadzie 2015 roku adwokat 
Jarosław Kowalewski - peł-
nomocnik Jerzego Owsiaka 
- zwrócił się z żądaniem w tej 
sprawie. Reakcja blogera była 
szybka. "Pisma pana mecenasa 
zostały odesłane do TVP2, na 
adres „Kabaretowy Klub Dwój-
ki” - poinformował swych czy-
telników. Oba łamiące prawo 
artykuły do dzisiaj są dostępne 
na portalu Izabeli F.-W. Wobec 
nieudanej próby polubownego 
zakończenia konfliktu, Jerzy 
Owsiak złożył w legnickim 
sądzie pozew cywilny o ochro-
nę dóbr osobistych przeciwko 
Piotrowi W. i jego żonie.

Strona powodowa doma-
ga się od pozwanych usunię-
cia z portalu obu artykułów, 
opublikowania przeprosin na 
trzecich stronach ogólnopol-
skich dzienników Gazeta Wy-
borcza i Rzeczypospolita oraz 
wpłacenia 50 tysięcy złotych 
na rzecz Fundacji Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. 
Na propozycję ugody, do któ-
rej dziś próbował doprowadzić 

sąd, Piotr W. odpowiedział 
kpiną. Zapowiedział, że jedyne 
ustępstwo, na jakie się godzi, 
to zastąpienie w obu tekstach 
sformułowań "król żebraków", 
"król łgarzy", "hiena cmentar-
na" używanymi przez Jerzego 
Owsiaka słowami "wariat ze 
Złotoryi", "pierdol się" i "bę-
dziesz miał w dupę". Współo-
skarżona Izabela F.-W. również 
odrzuciła możliwość zawarcia 
ugody.

Izabela F.-W. pracuje na 
etacie w szkole. Z jej wyjaśnień 
wynika, że działalność gospo-
darcza została zarejestrowana 
na nią, nie na męża, bo takie 
rozwiązanie pozwalało uniknąć 
płacenia kolejnego ZUS-u, na 
który nie było stać ich rodziny. 
Ale całą odpowiedzialność za 
prowadzenie portalu scedowa-
ła na męża. Sama nie jest ad-
ministratorem strony, nie ma 
nawet założonego własnego 
konta, które umożliwiałoby jej 
ingerowanie w zamieszczane 
tam treści. Teksty, komenta-
rze itp publikuje oraz usuwa 
jej małżonek. Portal przyno-
si miesięcznie po ok. 2 tys. zł 
dochodów. Około 50 tys. zł 
stanowi łączny roczny dochód 
państwa W.

- Gdyby przyszło mi speł-

nić roszczenia z pozwu, od 
razu mogę ogłosić bankructwo 
mojej rodziny - mówiła Izabela 
F.-W.

Zaraz po opuszczeniu sali 
rozpraw mecenas Jarosław 
Kowalewski poprosił Izabelę 
F.-W. o chwilę rozmowy. Ko-
bieta chciała do niego podejść, 
gdy mąż chwycił ją za ramię i 
ciągnął w stronę wyjścia z sądu.

- Chodź, zostaw tego paja-
ca. Niech się wali - mówił.

Wyrwała mu się: - Nie, po-
czekaj sekundę.

Podeszła do mecenasa i 
przez chwilę rozmawiali o tym, 
że w wyroku sądu karnego nie 
ma literalnego zapisu nakazują-

cego usunięcie artykułów. Piotr 
W. stał dwa, może trzy metry 
dalej. - Proszę cię, chodź - mó-
wił do żony. - To jest cyrk.

Potem krzyczał do znaj-
dujących się na korytarzu lu-
dzi, pokazując ręką na Jerzego 
Owsiaka: - Ten pan będzie 
miał za chwilę wyrok karny. I 
to pan, panie Owsiak.

Scena trwała ze dwie mi-
nuty. Sfilmowała ją towarzy-
sząca Owsiakowi kamera TV 
Krecioła. W pewnym momen-
cie Izabela F.-W. poprosiła 
(bezskutecznie) o jej wyłącze-
nie. Potem oddaliła się razem 
z mężem.

Na jej portalu ukazało 

się podpisane jej nazwiskiem 
oświadczenie. Izabela F.-W. 
zarzuca sędzi stronniczość, a 
ekipie Owsiaka prowokację 
oraz bezprawne filmowanie 
sceny na sądowym korytarzu. 
Przeprasza męża, że go nie po-
słuchała, i dziękuje, że chciał 
ją przed tym uchronić. Grozi 
procesem wszystkim, którzy 
napiszą, że "że w jakikolwiek 
sposób mój mąż mną „szarpał” 
czy odreagowywał zdarzenia na 
sali sądowej."

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Bruksela z przeciwnikami odkrywek
20 kwietnia w Parlamen-
cie Europejskim (s. Altiero 
Spinelli A5E od godz.12.30) 
odyła się publiczna debata 
na temat: Skutków wydoby-
cia węgla brunatnego dla 
obywateli i środowiska w Eu-
ropie - na przykładzie Polski 
i Niemiec, pt. „From cradle 
to grave: the impacts of li-
gnite on Europe’s citizens 
and environment - the case 
of Poland and Germany”.

Jako prelegentki, obok akty-
wistów z Niemiec, udział wzięły 
m.in. Anna Dziadek, z lubuskie-
go Stowarzyszenia „Nie Kopal-
ni Odkrywkowej” oraz Sylwia 
Maćkowiak z wielkopolskiego 
Stowarzyszenia „Nasz Dom”. 
Organizatorzy debaty to: Lidia 
Geringer de Oedenberg i Rein-
hard Bütikofer (posłowie do PE) 
oraz WWF (World Wide Fund) 
European Policy Office.

Zaproszony na debatę To-
masz Waśniewski, prezes Funda-
cji „Rozwój Tak-Odkrywki Nie” 
mówi: - To nie pierwsza wizyta 
polskich przeciwników odkry-
wek w Parlamencie Europejskim. 
W latach 2010-2015 na forum 
Komisji Petycji PE kilkukrotnie 
mieszkańcy gmin zagrożonych 
eksploatacją węgla brunatnego z 
Dolnego Śląska (złoże „Legni-
ca”) Lubuskiego (Złoże Gubin
-Brody) czy Wielkopolski (złoże 
„Oczkowice”) prezentowali pro-
blem skutków społecznych oraz 
środowiskowych planowanych i 
istniejących odkrywkowych ko-

palni węgla brunatnego.
Przypomnijmy: posłowie 

PE by dogłębnie zbadać sprawę, 
m.in. z inicjatywy Lidii Geringer 
de Oedenberg, wysłali do Polski 
w 2013 r. misję śledczą. Człon-
kiem delegacji Parlamentu (tzw. 
non official) był wówczas m.in. 
obecny jego wiceprzewodniczą-
cy Ryszard Czarnecki, który już 
wtedy był wyraźnie zaniepo-
kojony sprawą, w tym brakiem 
poszanowania dla wyników pra-
womocnego referendum z 2009 
r. Odbyło się ono, jednocześnie 
na terenie 6 gmin położonych na 
złożu „Legnica”.

- Jak widać - dodaje Anna 
Dziadek prezes Stowarzyszenia 
„Nie Kopalni Odkrywkowej” - 
problem nabrał obecnie wymiaru 
transgranicznego - dotyczy bo-
wiem tak samo mocno miesz-
kańców Niemiec. Tam protesty 
przeciw nieodpowiedzialnej po-
lityce koncernów energetycznych 
podobnie jak w Polsce z każdym 

rokiem przybierają na sile. Ostat-
nio w naszym kraju olbrzymie 
emocje, szczególnie wśród samo-
rządów wywołała publikacja tzw. 
„Białej Księgi Ochrony Złóż Ko-
palin” będzie to jedna ze spraw 
jakie z pewnością poruszymy w 
trakcie spotkania. Poinformuje-
my też, że w naszym kraju pla-
nuje się obecnie budowę sześciu 
nowych odkrywek - jedną z nich 
tuż przy granicy z naszym za-
chodnim sąsiadem (Gubin-Bro-
dy). Tytuł debaty „od kołyski 
po grób” (From cradle to grave) 
odczytujemy jako przestrogę 
przed zgubnymi skutkami (tak-
że dla zdrowia ludzi) wydobycia 
i spalania paliw kopalnych jakie 
towarzyszą wielu mieszkańcom 
Europy od narodzin aż po kres 
ich życia.

Źródło: Fundacja "Rozwój tak 
- odkrywki nie"

FOT. FUNDACJA „ROZWÓJ 
TAK - ODKRYWKI NIE”



KULTURA STRONA  13redakcja@24legnica.pl21 kwietnia 2016

Genderowa „Krzywicka/Krew” 

Dwa kolory dominują 
na scenie. Biel i czerwień. 
Niewinność i krew. Jak w 
narodowym sztandarze. 
Bohaterki sztuki Julii Ho-
lewińskiej zaczynają od 
wymachiwania czerwonymi 
majtkami, a kończą niczym 
ukraiński Femen. W samych 
majtkach. Czy spektakl w 
reżyserii Aliny Moś-Kerger 
to zatem feministyczny ma-
nifest sceniczny? Tak i nie. 
Zamiast walki płci więcej tu 
samokrytycyzmu, goryczy i 
rezygnacji. Z polską historią 
ostatniego stulecia w tle.

Spektakl podzielony jest 
na sekwencje, które są jak 
rodzaje krwi: miesiączka, 
utrata dziewictwa, miłość, 
poród, choroba i wreszcie 
śmierć. Każda z bohate-
rek musi przejść przez nie 
wszystkie, mimo różnic po-
koleniowych. Sześć postaci 
sztuki to sześć pokoleń ko-
biet urodzonych w XX wie-

ku. Najstarsza jeszcze przed 
II wojną światową, najmłod-
sza u schyłku ubiegłego 
stulecia.  Mimo upływu lat 
wszystkie zmagać się będą 
ze swoją kobiecością pod-
daną presji tradycji, rodziny, 
religii, uprzedzeń, historii i 
polityki. Wszystkie, niczym 
ryby wyrzucone na brzeg, 
bezradnie upominać się 
będą o swoją podmiotowość. 
Wszystkie będą się miotać i 
pozostaną w rozdarciu po-
między pragnieniem wolno-
ści i miłości, a brutalną pro-
zą życia i jego społecznymi 
kanonami. Dziewczynka, 
kobieta, białogłowa, niewia-
sta, pani, słaba płeć, piękna 
płeć, ona, lepsza połowa, 
kurwa, panienka, facetka, 
laska, babka, dupa, babsko, 
babsztyl…

Ma rację reżyserka, któ-
ra – jeszcze przed premierą 
- zauważyła, że legnickie 
aktorki solo są świetne, ale 
w zespole to już prawdzi-
wa petarda. Kilkuminutowe 
popremierowe brawa bite na 
stojąco były zasłużone. Choć 
jako facet na widowni, czu-
łem się po tym przedstawie-
niu nieco ogłuszony, zakło-
potany i onieśmielony.

To drugi na legnickiej 
scenie, po wystawionym w 
2010 roku zespołowo zre-
alizowanym „Mamatango”, 
wyjątkowo kobiecy spektakl. 
Zarówno z uwagi na treść, 
autorkę oraz reżyserkę, ale 
też skład   ekipy realizacyj-
nej. Grają: Magda Biegań-
ska, Katarzyna Dworak, 
Gabriela Fabian, Joanna 

Gonschorek, Zuza Motor-
niuk i Magda Skiba. Sce-
nografia jest dziełem Mał-
gorzaty Bulandy, kostiumy 
Magdaleny Jasilkowskiej, 
muzyka Marty Kleszcz, zaś 
ruch sceniczny Katarzyny 
Kostrzewy. 

Widzieli, napisali, oce-
nili

Piotr Kanikowski, 24le-
gnica.pl: Od strony formal-
nej to przedstawienie różni 
się znacznie od wszystkiego, 
co do tej pory wystawiono na 
legnickiej scenie. Sześć ak-
torek, ascetyczna scenogra-
fia, biel i odrobina czerwieni 
(majtki), prosta ekspresyjna 
muzyka na fortepian, niepo-
kojący taniec, który upodob-
nia bohaterki sztuki do 
marionetek wodzonych na 
sznurkach. Do lalek, który-
mi ktoś bawi się w dom, a w 
jednej ze scen do manekinów 
ze sklepowej wystawy. Wy-
dają się martwe. Ale kiedy 
zaczynają mówić, ożywają, 
w ich oczach na chwilę za-
pala się jakieś światło, jakby 
tytułowa krew znowu zaczę-
ła krążyć po żyłach. Ta prze-
miana robi piorunujące wra-
żenie. Jest potwierdzeniem 
najwyższego aktorskiego 
kunsztu.

Magda Piekarska, Gaze-
ta Wyborcza Wrocław: Spek-
takl „Krzywicka/Krew” 
legnickiego Teatru Modrze-
jewskiej to najlepszy prezent 
z okazji Dnia Kobiet, jaki 
można sobie dzisiaj sprawić. 
Daje szansę na szczerą roz-
mowę o tym, co najintym-
niejsze. Ale też o polskiej 

historii, zapisanej w kobie-
cym ciele. Feministyczny 
manifest? Tak, aktorki niosą 
w wyciągniętych nad głowa-
mi rękach czerwone majtki 
jak sztandar. Ale jeśli ten 
spektakl traktuje o prawach 
kobiet, to pierwszym z nich 
jest prawo do tworzenia bio-
grafii, w której dominantą 
będzie to, co intymne i co z 
kobiecością najściślej zwią-
zane.

Henryk Mazurkiewicz, 
Teatralny.pl: Ruch działa 
tu na wielu płaszczyznach 
– narracyjnej, emocjonalnej, 
wizualnej… Staje się mate-
rialnym, namacalnym prze-
dłużeniem niematerialnych 
słów. Niekiedy wygląda na 
wspólny rytualny taniec 
plemienny, który ma rozto-
pić jednostkowe w tym, co 
wspólne i uniwersalne. 

Ewa Hevelke, e-teatr.pl: 
Przedstawienie Aliny Moś
-Kerger można czytać na 
poziomie fabuły, jako świa-

dectwo jednostkowych do-
świadczeń, jako reprezenta-
cję losu kobiet w Polsce po II 
wojnie światowej, ale istotne 
jest również samo zdarze-
nie teatralne. Grupa sześciu 
aktorek Teatru im. Mod-
rzejewskiej gra zespołowo 
w bardzo wysokim stylu. 
Dzięki nim, wielość historii 
nie nuży. Tworzą za to pre-
cyzyjny mechanizm teatral-
ny, który słowem i ruchem 
buduje kosmos, w którym 
mieści się wiele światów.

Szymon Spichalski, Teatr 
dla Was: Nawet jeśli któraś 
aktorka wypada z rytmu, jej 
partnerka szybko ją wspiera 
i odwraca uwagę widowni. 
Aktorki Modrzejewskiej są 
po prostu zgraną ekipą i do-
skonale to widać. Moś-Ker-
ger umiejętnie wyzyskała tę 
zaletę legnickiego zespołu. 
Dokładnie dopracowała 
spektakl pod kątem ruchu 
scenicznego.

Jacek Sieradzki, Zwier-

ciadło: Sześć babskich hi-
storii splecionych w polifo-
niczny akord, perfekcyjnie 
wykonany przez legnickie 
aktorki, nie pierwszy raz 
sprawdzające się w podob-
nych tragikomicznych opo-
wieściach. Reżyserka Alina 
Moś-Kerger ubrała je w in-
tymność, nieozdobne halki, 
bose nogi, majtki czerwone 
po stracie niewinności. Zu-
niformizowała zgrzebnym 
strojem, czyniąc je jedno-
cześnie bliskie widzom. Bez 
łatwizny i tanich łez.

„Krzywicka/Krew” Ju-
lii Holewińskiej w reż. Ali-
ny Moś-Kerger na Scenie 
Gadzickiego w niedzielę 24 
kwietnia o godz. 19.00. Bilet 
27 zł (ulgowy 16 zł). Rezer-
wacja tel. 76 72 33  505 lub 
bilety@teatr.legnica.pl

Grzegorz Żurawiński
FOT. KAROL BU-

DREWICZ

Legnicki teatr podróżuje po 
kraju. „Cara Samozwań-
ca…”  wystawił już na fe-
stiwalach w Opolu i Łodzi, 
dziś (20 kwietnia) zaprezen-
tuje sztukę wyreżyserowa-
ną przez Jacka Głomba na 
Warszawskich Spotkaniach 
Teatralnych. W piątek (22 
kwietnia) publiczności lu-
belskiego Teatru Starego 
pokaże przebojowe „Zabija-
nie Gomułki”. W niedzielę 
24 kwietnia, już na macie-
rzystej scenie, wystawi sztu-
kę „Krzywicka/Krew”. Ostat-
ni raz w tym miesiącu.
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Wybitne osiągnięcia w le-
czeniu chorób kręgosłupa. Traf-
ność diagnostyczna i progno-
styczna. Entuzjazm. Pewność 
siebie. Empatia. Wrażliwość na 
cierpienie. Autentyczne relacje z 
chorymi. Doskonały zmysł ob-
serwacji, wyciągania i formuło-
wania wniosków.

To co wydaje się najbardziej 
znamienne u Jerzego Raka, to 
podejście do pacjenta i jego cho-
roby. Jerzy doszedł do wniosku, 
że jeżeli zaszedł proces , po-
wiedzmy niekorzystny, to należy 
go odwrócić. Myśli o tym, jak 
można naprawdę pomóc da-
nemu pacjentowi, czyli jak go 
wyleczyć z dolegliwości, tak, aby 
był w stanie zdrowia, czyli rów-
nowagi organizmu, aby mógł 
normalnie funkcjonować. Jego 
wielkość polega na samodziel-
nym dojściu do tych rozwiązań. 

Ciekawym i nowatorskim wąt-
kiem w jego pracy jest wzajem-
ne powiązanie ciała, umysłu, pa-
mięci i wyobraźni. Nasuwające 
się zbieżności ze wschodnimi 
systemami leczenia wskazują 
na fakt, jak wielką ilość wiedzy 
i informacji czerpie z własnego 
doświadczenia i własnej intuicji.

Jego praca badawcza jest 
uważana za fascynującą. Warto 
ją ujawnić. Mówią o nim, że jest 
bardziej doświadczonym tera-
peutą, niż inni o znanych nazwi-
skach. Ma fotograficzną pamięć 
i wykazuje się geniuszem w dia-
gnozowaniu. Kim więc jest ten 
człowiek? Oskarżany o magię, o 
bycie szalonym naukowcem, czy 
pewnego rodzaju czarodziejem 
, postrzegany jako egocentryk. 
Wie o czymś, czego nie wie 
większość tych, którzy nazywają 
siebie „naukowcami”. 

Jerzy tak wypowiada się o 
pracy innych bioenergoterapeu-
tów: 

To są genialni ludzie, któ-
rzy są bardziej metafizykami 
niż naukowcami. Znaczy to, że 
zajmują się bardziej siłami nad-
przyrodzonymi. Jest to świetna 
terapeutyczna zasłona, która 
fascynuje, olśniewa i sprawia, że 
ludzie są ślepi na błędy zawarte 
w jej podstawach. 

Mogę śmiało zacytować 
słowa Tesli : „teraźniejszość jest 
wasza, a przyszłość jest moja”. 
Próbuję wyjaśnić prawa, które 
już istnieją. 

Jerzy swoje badania i pro-
jekty opiera na teorii grawitacji, 
odkrytej wcześniej przez zna-
komitego fizyka Nikola Teslę. 
Tesla stwierdził, że „nie ma 
innej energii w materii, niż ta, 
która jest otrzymywana z oto-

czenia”. W prowadzonej przez 
niego Księdze Pamiątkowej, 
istnieją zapisy dotyczące jego 
eksperymentów.

Co mówi Jerzy?
Zadasz zapewne pytanie: 
- Skąd mam wiedzieć, że 

mogę zaufać Tobie? Będę CI 
mówił szczerze , a jeśli nie 
chcesz usłyszeć prawdy, to nie 
pytaj się mnie o nic.

Czujesz się bardzo zagubio-
ny i zdezorientowany, co wybrać 
i jaką drogą pójść? Konieczność 
dokonywania wyborów wykań-
cza cię. Często kręcisz się w kół-
ko, od jednej opcji do drugiej. 
Bez przerwy stoisz na rozdrożu. 
Doświadczasz decyzyjnego pa-
raliżu. A w końcu, gdy się na coś 
decydujesz, dopadają cię wąt-
pliwości. Zadajesz sobie wtedy 
pytanie, czy to była najlepsza 
decyzja. Wątpliwości sprawiają, 

że trudniej być ci konsekwent-
nym i zdecydowanym. Przez 
to ulegasz pokusom. Zbaczasz 
wtedy z wybranej drogi, gdy 
ktoś obiecuje ci coś łatwiejszego 
i przyjemniejszego. Wtedy wra-
casz do punktu wyjścia. Zabawa 
zaczyna się od nowa. 

Jak poradzić sobie w gąsz-
czu możliwości? Którą drogę 
wybrać? Każda ma swoje plusy 
i minusy. Dokonywane wybory, 
mają wpływ na twoje zdrowie, 
ciało i mózg.

Wszyscy wiemy, że emocje i 
entuzjazm są zaraźliwe.

Jerzy Rak to niezwykle barwna, charyzmatyczna i ekscentryczna postać. Jeszcze kilka lat temu irytował wszystkich swoim sposobem bycia, niesamowi-
tym poczuciem humoru, dużym dystansem do siebie i bezkompromisowością. Chorzy potrzebują kogoś, kto im pomoże, ktoś, kto spełni ich oczekiwania. 
Jakie cechy charakteru decydują o tym, że Jerzy przyciąga do siebie pacjentów, jak magnes? 

Niezwykła historia legnickiego terapeuty, Jerzego Raka

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12, rejestracja telefoniczna: 608 498 227



Z pisma wynika, że docho-
dziło m.in. do potwierdzania 
nieprawdy w dokumentach fi-
nansowych, ich niszczenia lub 
ukrywania oraz obrotu pieniędzmi 
członków poza ewidencją. Po tym, 
jak w lutym delegaci odwołali 
Marcina B., Janusza O. i Mariusza 
Ż. z zarządu ZZPPM przy Za-
kładach Górniczych w Lubinie, 
siedzibę organizacji zakładowej 
przetrząsnął Zespół Kontrolny 
z centrali związku. "Wyniki tej 

kontroli są szokujące, wykazały 
ogrom nieprawdopodobnych nie-
prawidłowości i naigrywania się z 
obowiązującego prawa" - czytamy 
w podsumowującym wydarzenia 
z 7 ostatnich tygodni oświadcze-
niu podpisanym przez władze 
ZZPPM: Ryszarda Zbrzyznego, 
Leszka Hajdackiego i Mieczysła-
wa Grzybowskiego. Ze względu 
na podejrzenie zagarnięcia mienia 
związkowego i zdefraudowania 
powierzonych środków finanso-
wych o sprawie została powia-
domiona prokuratura. Śledczy 
wszczęli już stosowne czynno-
ści. Doniesienie poszło także do 
Urzędu Skarbowego.

Według ZZPPM, w organi-
zacji mogło mieć miejsce niszcze-
nie lub ukrywanie dokumentów, w 
tym dokumentacji księgowo-ka-
sowej, za okres, w którym wydano 

ponad 1,5 mln zł pochodzących ze 
składek członkowskich. W donie-
sieniu znalazł się też zarzut łama-
nia przepisów Ustawy o rachun-
kowości i ustaw podatkowych 
oraz potwierdzania nieprawdy w 
dokumentach finansowych. Pro-
kuratura została poinformowana 
o wątkach, które - według związ-
kowców - mogą świadczyć, że ich 
koledzy dopuszczali się korup-
cji. Zgodnie z zawiadomieniem, 
Marcin B., Janusz O. i Mariusz Ż. 
bez jakiejkolwiek dokumentacji, 
poza ewidencją księgową i kaso-
wą, obracali dziesiątkami tysięcy 
złotych z indywidualnych wpłat 
różnych imprez i uroczystości or-
ganizowanych przez ZZPPM. To 
tworzyło sytuację do nadużyć.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski

COPI pełni funkcję cen-
trum kompetencyjnego z za-
kresu teleinformatyki dla Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź SA. Jest głównym do-
stawcą i koordynatorem usług 
teleinformatycznych a także 
wiodącym partnerem menedże-
rów Spółki wspierającym reali-
zację potrzeb biznesowych na-
rzędziami teleinformatycznymi.

Idea stworzenia Central-
nego Ośrodka Przetwarzania 
Informacji narodziła się, gdy 
KGHM Polska Miedź SA po-
stanowił ujednolicić obszary 
związane z informatykąi  tele-
komunikacją.

– Przed powstaniem COPI 
każdy Oddział utrzymywał wła-

sny dział informatyczny. Powo-
łanie jednego ośrodka pozwoliło 
na usprawnienie wielu procesów 
i obniżenie kosztów – wyjaśnia 
Grzegorz Mach, dyrektor na-
czelny COPI. - Obecnie COPI 
świadczy ponad 300 usług in-
formatycznych, zarówno dla 
podmiotów wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych. W skład kom-
pleksowych rozwiązań wchodzi 
sprzęt, oprogramowanie, wdro-
żenie, obsługa serwisowa

i utrzymanie, a także rozwój 
zgodnie z bieżąco zgłaszanymi 
potrzebami.

Nowy Oddział rozpoczął 
działalność 1 kwietnia 2001 
roku. W ciągu 15 lat zespół spe-
cjalistów zbudował sieć kompu-
terową, łączącą Oddziały i więk-
szość spółek Grupy Kapitałowej 
KGHM. Wśród wielu zrealizo-
wanych projektów są między in-
nymi systemy monitoringu bez-
pieczeństwa obiektów i ciągów 
produkcyjnych, systemy kontroli 
dostępu oraz sieć umożliwiająca 
prowadzenie wideokonferencji 
pracowników z różnych konty-
nentów To także składająca się 
z 60 odbiorników telewizja kor-
poracyjna. Na uwagę zasługuj 
nowatorski projekt E-Raport, 
realizowany wspólnie z ZG 
Polkowice-Sieroszowice, który 
zapewnia szybką komunikację 

biznesową on-line pomiędzy 
różnymi wydziałami kopalni.

Innowacyjność i najwyższe 
standardy pracy potwierdzają 
liczne certyfikaty.

- W COPI pracują wyso-
kiej klasy specjaliści. Dzięki ich 
umiejętnościom i wiedzy, Cen-
tralny Ośrodek Przetwarzania 
Informacji, który początkowo 
pracował tylko dla Oddziałów 
KGHM, dziś świadczy usłu-
gi także dla większości spółek 
Grupy Kapitałowej oferując 
najwyższą jakość i niezawod-
ność – mówił Krzysztof Skóra, 
prezes KGHM Polska Miedź 
S.A. – Gratuluję jubileuszu i 
życzę dalszego rozwoju i wielu 
nowych wyzwań.

W trakcie uroczystości zor-
ganizowanej w Centrum Kul-
tury Muza wielu pracowników 
COPI zostało uhonorowanych i 
odznaczonych za wkład w roz-
wój KGHM. Odznaki „Zasłu-
żony dla KGHM Polska Miedź 
SA” odebrały 3 osoby, Odznakę 
pamiątkową z okazji jubileuszu 
40 osób, pamiątkowe statuetki 
17 osób (w tym 5 byłych dy-
rektorów), wręczono także 77 
okolicznościowych dyplomów 
gratulacyjnych.

Źródło: KGHM Polska Miedź
FOT. KGHM
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Wejściówki dla Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie pojedyńcze wejściówki ufundowane przez Kino HELIOS na film 
pt. „PO TAMTEJ STRONIE DRZWI” 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.

PRACA DLA OPIEKUNÓW
OSÓB STARSZYCH w Legnicy

Tel. 76 852 50 55

Obowiązki opiekuna obejmują wsparcie osoby starszej w codziennych 
czynnościach życiowych - prowadzeniu domu oraz załatwianiu spraw

Firma Gwarant – Tomczyk sp.j

ul. Libana 12

WIADOMOŚCI LUBIN redakcja@24legnica.pl
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Jubileusz na procesorach

Przez całą dobę łączy tysią-
ce komputerów, telefonów i 
innych urządzeń globalnej 
Grupy Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź S.A. W ten 
sposób Centralny Ośrodek 
Przetwarzania Informacji 
już od 15 lat dba o spraw-
ną i bezpieczną obsługę 
systemów informatycznych 
KGHM. Świętowanie od-
działowego jubileuszu mia-
ło miejsce 15 kwietnia pod-
czas uroczystej akademii.

Związkowcy donieśli na związkowców
Zarząd Związku Zawodowego 
Pracowników Przemysłu Mie-
dziowego złożył w prokuraturze 
zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez 
odwołane w lutym kierownic-
two organizacji związkowej 
przy kopalni miedzi w Lubinie. 
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,44 zł 37 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

NIEMCY • HOLANDIA • BELGIA • LUKSEMBURG
tel. 48 668 358962, 48 76 745 83 33, 48 604 984 433

LICENCJONOWANE PRZEWOZY OSÓB Z ADRESU POD ADRES
WYJAZDY OKOLICZNOŚCIOWE

www.osobus.pl e-mail: osobus@o2.pl
co 7 przejazd 1 euro

WYNAJEM BUSA Z KIEROWCĄ

WYJAZDY Z POLSKI:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA

POWROTY DO POLSKI:
WTOREK, CZWARTEK, NIEDZIELA
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REKLAMA TYGODNIK 24

609 199 520

Bieg  
dla psów

Bieg odbył się w sobotę (16 
kwietnia) w okolicach Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt. 
W tej wspaniałej imprezie wzięły 
udział tłumy legniczan. Bilans tej 
akcji jest budujący. Uczestnicy 
biegali lub spacerowali z 25 pie-
skami ze schroniska. I przynieśli 
mnóstwo darów dla zwierząt. 
Kierownik schroniska Leszek 
Boksa zapowiedział, że takie ak-
cje będą kontynuowane.

Ideą tej ogólnopolskiej akcji 
jest zwrócenie uwagi na los bez-
pańskich zwierząt, propagowanie 
wrażliwych postaw i zachowań w 
stosunku do naszych czworonoż-
nych przyjaciół oraz zwiększenie 
ilości adopcji. I tak się stało.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA  
W LEGNICY

232 kg karmy w puszkach, 
172kg - suchej, 27 kg – ma-
karonów, kaszy i ryżu oraz 
smycze i obroże podarowali 
zwierzętom z legnickiego 
schroniska uczestnicy I edy-
cji „Biegu na 6 łap”.
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