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TURYSTYCZNYCH



Czarne "eL" przecinające 
niczym strzała różowe "A" to 
znak graficzny projektu "Le-
gnicart". Na razie pojawił się 
tylko na przeciwsłonecz-
nych okularach, chustach 
i naklejkach zamówionych 
przez Urząd Miasta w Le-
gnicy, ale wkrótce będzie 
towarzyszył zapowiedziom 
wszelkich przedsięwzięć 
Legnickiego Centrum Kul-
tury, Galerii Sztuki, Mu-
zeum Miedzi, Legnickiej 
Biblioteki Publicznej oraz 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Przy czym, jak zaznacza 
prezydent, miejskie instytu-
cje zachowają dotychczaso-
wą niezależność artystyczną 
i programową: Satyrykon 
nadal   będzie miał swój 
znak graficzny, a Promocje 
swój, itd.

- Na pewno ten znak 
daje szansę, by zastanowić 
się nad wspólną strategią 
działań i sensowną promo-
cją wewnątrz i na zewnątrz 
miasta - uważa Grzegorz 

Szczepaniak, dyrektor Le-
gnickiego Centrum Kul-
tury. - Daje też szansę, by 
uruchomić coś, co się na-
zywa turystyką kulturalną. 
Żyjemy w takich czasach, że 
aby coś sprzedać, trzeba to 
dobrze opakować. Każdy w 
mieście, kto robi coś związa-
nego z kulturą, śmiało może 
ten znak wykorzystać.

Tak jak hasło "Europej-
ska Stolica Kultury 2016" 
zbudowała wizerunek Wro-
cławia jako miasta z wy-
jątkową ofertą kulturalną, 
projekt "Legnicart" ma 
wzmocnić markę Legnicy w 
oczach turystów czy inwe-
storów. Tadeusz Krzakowski 
uważa, że mamy się czym 
pochwalić. Międzynaro-
dowy zasięg mają Legnicki 
Festiwal Srebro, Satyrykon, 
Świat pod Kyczerą. Na Let-
nią Akademię Filmową, 
Legnica Cantat, Przegląd 
Malarstwa Młodych Pro-
mocje ściągają ludzie z całe-
go kraju. Największe miasta 
w Polsce mogłyby Legnicy 
pozazdrościć wystaw przy-
gotowanych przez Muzeum 
Miedzi.

- Nastąpi utożsamienie 
tych wszystkich działań z 
miastem - liczy prezydent 
Tadeusz Krzakowski. - 
Chcemy pokazać, że Legni-
ca jest szczególnym miastem 
w wymiarze artystycznym, 
kulturalnym. Składa się 
na to praca wielu ludzi za-
trudnionych w instytucjach 
kultury i zrzeszonych w sto-
warzyszenia. Mówimy tym, 

którzy jeszcze o tym nie 
wiedzą: przyjedźcie, spędź-
cie u nas czas, bo mamy bo-
gatą i różnorodną ofertę.

Z hasłem "Legnicart" 
miasto pojawi się na tar-
gach turystycznych, konfe-
rencjach czy zewnętrznych 
imprezach. Logo akcji zo-
baczymy w pociągach Kolei 
Dolnośląskich, pociągach 
Deutsche Bahn i na lotni-
sku we Wrocławiu. W miarę 
możliwości, także w me-
diach, które zainteresują się 
legnicką kulturą. - Projekt 
nie wymaga jednak zaanga-
żowania szczególnych środ-
ków finansowych - zaznacza 
Tadeusz Krzakowski.

Legnicart ma polegać 
nie tylko na promowaniu 
miasta poprzez kulturę, ale 
również służyć lepszej ko-

ordynacji działań miejskich 
instytucji kultury. Prezy-
dent chciałby, aby imprezy 
nie nakładały się na siebie 
tak jak w ten weekend, kie-
dy w jednym czasie odbywać 
się będzie Noc Muzealna, 
Festiwal Srebro, Turniej Ko-
wali i szereg innych atrakcji. 
Równocześnie zdaje sobie 
sprawę, że przy dużej ak-
tywności miejskich placó-
wek nie zawsze będzie to 
możliwe. Kalendarz nie jest 
z gumy.

Ewa Szczecińska-Zie-
lińska, dyrektor Wydzia-
łu  Promocji i Komunikacji 
Społecznej w Urzędzie Mia-
sta w Legnicy zapowiada 
powstanie strony interne-
towej, która będzie zbierać 
ofertę miejskich placówek 
kulturalnych. W przyszłości 

możliwe też będzie pozy-
skanie zewnętrznego dofi-
nansowania na działania w 
ramach Legnicart.

Pierwszą imprezą zor-
ganizowaną pod hasłem 
"Legnicart" jest Legnicki 
Festiwal Srebra, którego 
kulminacja zaczyna się w 
najbliższy piątek.

- Przygotowaliśmy cie-
kawą ofertę - Zbigniew Kra-
ska, dyrektor Galerii Sztuki 
w Legnicy, zaprasza do za-
poznania się z programem 
(znajdziecie go Państwo we-
wnątrz tego wydania tygo-
dnika i na portalu 24legnica.
pl).

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl
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Kwadrans  
końca świata

MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

- Kinior, czadu – krzyczeli 
jacyś w skórach pod sceną. Tak 
się zaczęło. Kinior, czadu.

Stałem przy ścianie z gło-
śników, obok Wiktora, który 
wyciągnął z kieszeni komórkę, 
wybił jakiś numer i za pomocą 
bezprzewodowej sieci transmi-
tował naszą, polską jak najbar-
dziej, muzykę na Ukrainę.

- Dużo fajno grają – cmo-
kał z zachwytu. W wyciągniętej 
do głośników ręce trzymał włą-
czony telefon jak legitymację 
porucznika Colombo. Utwór 
nazywał się „Koniec świata”.

Nie uciekliśmy pod paraso-
le Żywca, kiedy spadły pierw-
sze krople. Wiktor powiedział: 
„Zaraz przestanie” – i przestało, 
jakby miał jakiś układ z Bo-
giem. Teraz wiem, że Bóg mó-
wił do nas: „Głupcy. Uciekajcie. 
Chrońcie się. Ratujcie. Daję 
wam fory. Ostatnią szansę. 
Nadciąga koniec świata”.

Ulewa spadła na nas jak 
gilotyna, ścinając chłodem, 
zdrętwieliśmy, krew przestała 
krążyć. Wiatr szarpał banery 
sponsorów i rwał w strzępy 
kłęby dymu wypuszczane przez 
obsługę koncertu. Kinior nie 
przerywał jednak swego opę-
tańczego solo na saksofon. Tak 
musiało być na Titanicu.

- Pioter, drewo – powie-
dział Wiktor i pociągnął mnie 
pod rozdygotaną topolę.

- Chopy, uciekojcie stond, 
bo to bydzie nowołnica. Ja wim, 
ja jestem z gór – uratował nas 
jakiś nieznajomy. Pobiegliśmy 
za nim pod najbliższy parasol. 
Chwilę później posypały się 
iskry i zgasło światło, muzyka 
umilkła jak ucięta nożem. W 
egipskich ciemnościach okupo-
waliśmy szynkwas. Tym, którzy 
schronili się tu pierwsi, przypa-
dły komfortowe miejsca obok 
kraniku z piwem, ja z Wikto-
rem staliśmy na obrzeżach azy-
lu, podtapiani przez ściekającą 
z dachu wodę.

Burza szalała. Wiatr naj-
pierw próbował unieść nasz 
parasol w górę, ale zaparliśmy 
się. Szarpnął raz, drugi, trzeci 
i odpuścił. Potem zaatakował z 
boku. Centymetr po centyme-
trze spychał nas w stronę rwą-
cej rzeki, razem z namiocikiem, 
w którym – jak się zorientowa-
łem – nasi wybawiciele mieli 
magazyn żywności. Uczepi-
liśmy się desperacko stelaża i 
nie reagowaliśmy na strumienie 
wody lejące się za kołnierz. Ani 
na pioruny, które kąsały wście-
kle dookoła.

I zwyciężyliśmy, Bóg po-
szedł szukać innych ofiar. Wra-
caliśmy przemoczeni do suchej 
nitki, zmarznięci, w ciemno-
ści. Wyświetlaczami komórek 
oświetlaliśmy drogę.

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Lepsze opakowanie dla kultury
Legnica szuka sposobu, by 
zaistnieć w świadomości 
mieszkańców oraz turystów 
jako miasto z wyjątkową 
ofertą kulturalną. Powstało 
logo i hasło "Legnicart", któ-
re będzie towarzyszyć dzia-
łaniom wszystkich miejskich 
placówek kulturalnych. Jak 
zapowiada prezydent Tade-
usz Krzakowski, program 
jest otwarty: mogą do niego 
dołączać wszystkie legnickie 
instytucje czy stowarzysze-
nia zajmujące się kulturą.

W środę pod satyrykonowym 
Filipkiem doszło  do prze-
jęcia władzy nad miastem 
przez legnickich studentów. 
Ruszyły doroczne Juwena-
lia. Prezydent Tadeusz Krza-
kowski przekazał na ręce 
króla i królowej symboliczny 
klucz do Legnicy.

Studenci rządzą w Legnicy

Wcześniej para królewska 
odwiedziła prezydenta w Ra-
tuszu. Padły zapewnienia, że 
w ferworze świętowania nie 
dojdzie do żadnego trzęsienia 
ziemi.

- Życzę studenckiej braci 
wspaniałej, ale też bezpiecznej 
zabawy – mówił prezydent. – 
Niech Kaczawa, domy i ulice 
pozostaną na swoich miej-

scach, a wy cieszcie się młodo-
ścią i … władzą.

Najważniejszym dniem 
Juwenaliów, organizowanych 
przez studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona, będzie czwartek 
– 19 maja. Wtedy na scenie w 
kampusie PWSZ zaprezentuje 
się największa gwiazda zespół 
T.Love.

Inni wykonawcy to: Lon-
g&Junior, Bob One & Bas 
Tajpan, Struktura, W.E.N.A., 
The Cold oraz zwycięzcy II 
Studenckiego Przeglądu Mu-
zycznego – The Negative One 
i Korpus Karmel.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy, 

FOT. LEGNICA.EU
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Akcja w obronie nienarodzonych
Około tysiąc podpisów pod 
projektem zaostrzenia prze-
pisów antyaborcyjnych ze-
brali już w Legnicy obrońcy 
życia poczętego. Działają 
głównie w parafiach. Kilka 
dni temu po raz drugi zdecy-
dowali się wyjść na miasto.

Fundacja PRO - prawo 
do życia oraz Narodowcy 
RP zapowiadali na Facebo-
oku antyaborcyjną pikietę 
pod pomnikiem Jana Pawła 
II. Ale chętnych do pikie-
towania nie było. Garstka 
ludzi w żółtych koszul-
kach z hasłem "Ratuj mnie. 
Stopaborcji.pl" rozłoży-
ła więc stolik na deptaku 
Najświętszej Marii Panny 
i namawiała przechodniów 
do składania podpisów pod 
obywatelskim projektem 
ustawy całkowicie zakazu-
jącej przerywania ciąży.

- My żyjemy. Chcie-
libyśmy aby te dzieci też 
miały taką szansę - tłuma-
czyli swoje zaangażowanie.

Akcję prowadzą już 
od kilku tygodni, głównie 
po parafiach i wśród zna-
jomych. Spotykają się z 
różnymi reakcjami. Bywa, 
że są to obelgi, wyzwiska. 
Wystawę zdjęć ludzkich 
płodów zabitych podczas 
aborcji, którą powiesili na 

ogrodzeniu kościoła św. Jo-
achima i Anny, ktoś zerwał 
z płotu i wrzucił w krzaki. 
Najchętniej na listach pod-
pisują się ludzie starsi. Jeśli 
kobiety, to raczej w wieku 
poprodukcyjnym.

Przygotowany pro-
jekt ustawy przewiduje 
prawną ochronę życia od 
poczęcia definiowanego 
jako połączenie męskiej i 
żeńskiej komórki rozrod-
czej. Wprowadza całkowi-
ty zakaz aborcji.  Obecnie 
jest ono dopuszczalne w 
trzech przypadkach: gdy 
ciąża stanowi zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ko-
biety, gdy jest wynikiem 
przestępstwa i gdy badania 
wykażą ciężkie i nieodwra-
calne uszkodzenia płodu.

Ustawa zaostrza system 
represji dla sprawców abor-

cji, uszkodzenia ciała lub 
zdrowia dziecka poczęte-
go. Na przykład dla osób, 
które spowodowały śmierć 
płodu, autorzy projektu 
proponują karę od 3 mie-
sięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności. Lub do 3 lat po-
zbawienia wolności, jeśli 
sprawca działał nieumyśl-
nie. W przypadku matek 
dopuszczających się abor-
cji, sąd będzie mógł zasto-
sować nadzwyczajne złago-
dzenie kary lub odstąpić od 
jej wymierzenia. Matka nie 
popełni przestępstwa, jeśli 
doprowadzi do poronienia 
nieumyślnie, np. przez nie-
odpowiedni tryb życia w 
okresie ciąży.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR  
KANIKOWSKI

Cooltura i 
prokuratura
Burmistrz Złotoryi Robert 
Pawłowski złożył zawiado-
mienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa przez 
stowarzyszenie Złota Cool-
tura, które 2 maja nad zale-
wem przeprowadziło festyn 
Moto Szoł. Z ustaleń ratusza 
wynika, że impreza odby-
ła się z narażeniem życia i 
zdrowia jej uczestników, a 
organizatorzy nie dopełnili 
ciążących na nich obowiąz-
ków. Daniel Leks, prezes 
Złotej Cooltury, uznaje za-
rzuty za bezpodstawne.

Niemal do końca kwiet-
nia Moto Szoł był promowa-
ny przez ratusz jako oficjalna 
część złotoryjskiej majówki. 
Kilka dni przed imprezą bur-
mistrz zorientował się, że jest 
problem. Policja przysłała pi-
smo, z którego wynikało, że 
organizator zaniedbał wyma-

ganych prawem formalności. 
Wprawdzie Złota Cooltura 
poinformowała komendę o 
Moto Szoł, ale nie zawar-
ła w swym piśmie informa-
cji dotyczących m.in. kwestii 
bezpieczeństwa, planowanej 
liczby uczestników, służb po-
rządkowych, przewidywanych 
zagrożeń i zakłóceń porządku 
publicznego czy sprzedaży al-
koholu. Do Urzędu Miasta w 
Złotoryi jako gospodarza tere-
nu stowarzyszenie w ogóle nie 
pofatygowało się ze zgłosze-
niem, choć było zobowiązane 
zrobić to najpóźniej miesiąc 
przed festynem. W rezultacie 
ani Policja, ani ratusz nie wie-
działy, czy mają do czynienia z 
imprezą "zwykłą", czy maso-
wą, wymagającą dodatkowych 
zabezpieczeń i specjalnych 
ustaleń.

Jeszcze w lutym - dzie-
ląc pieniądze w konkursie dla 

realizację zadań publicznych 
- burmistrz przyznał stowa-
rzyszeniu dotację na przygo-
towanie festynu. Jak zaznacza 
Leks, skromną, 600-złotową, o 
ponad połowę niższą niż pro-
sili we wniosku i stanowiącą 
zaledwie kilka procent kosz-
tów całej imprezy. Na cztery 
dni przed Moto Szoł do sto-
warzyszenia dotarło pismo z 
Urzędu Miasta w Złotoryi, że 
ze względu na niedopełnienie 
obowiązków dotacja została 
im cofnięta i mają w terminie 
7 dni zwrócić całą kwotę wraz 
z odsetkami. Zły na burmi-
strza Daniel Leks odegrał się 
podczas festynu. Przez głośni-
ki informował publiczność, ja-
kie świństwo Pawłowski zrobił 
Złotej Coolturze. Pieniędzy 
- jak zapowiada - nie zwróci. 
Dla zasady.

Ciąg dalszy nastąpił już po 
imprezie. Ze względu na brak 

wymaganych zezwoleń, w ra-
tuszu uznano ją za nielegalną 
i do prokuratury poszło zawia-
domienie o możliwości popeł-
nienia przestępstwa. - Moto 
Szoł odbył się bez należytego 
zabezpieczenia, co naszym 
zdaniem narażało uczestników 
festynu na utratę życia i zdro-
wia - mówi Robert Pawłowski. 
Zwraca uwagę na brak zgody 
Policji. Brak zabezpiecze-
nia medycznego. Samowolne 
wpuszczenie motocyklistów 
do miasta. Samochody pędzą-
ce po miejskich drogach.

Daniel Leks dziwi się: - To 
była trzecia edycja Moto Szoł. 
Tamte były legalne, urząd 
miasta nie interweniował, a ta 

nie?
Burmistrz odpowiada, że 

zdecydowała skala tegorocznej 
imprezy, znacznie większa niż 
przed rokiem. Zastrzeżenia 
do wybryków Leksa miał już 
wcześniej. Tegoroczne uznał 
za recydywę.

- Przez ileś lat broniłem 
go, bo jego stowarzyszenie 
robi fajne rzeczy dla dzieci. 
Ale cierpliwość kiedyś się koń-
czy - mówi Robert Pawłowski.

Złota Cooltura zarzuty 
uważa za bezpodstawne. Jak 
twierdzi Leks, wszystkie spra-
wy, do których Policja miała 
zastrzeżenia, zostały w porę 
wyjaśnione. Nad zalewem nie 
było wprawdzie karetki, ale 

stowarzyszenie powiadomiło 
pogotowie o imprezie, zabez-
pieczyło apteczkę oraz kolegę 
po kursie pierwszej pomocy. 
W Urzędzie Miasta w Złoto-
ryi od czterech miesięcy leżał 
kompletny projekt Moto Szoł 
złożony wraz z wnioskiem o 
dotację, więc po co biurokra-
tom z ratusza kolejne papiery. 
I w ogóle jeśli coś było nie 
halo, to wystarczyło zadzwo-
nić, zamiast rozpętywać aferę 
na całe miasto.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl
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8 maja była dziewczyna 
Marcina K. umówiła się z nim 
na ul. Jaworzyńskiej w Legni-
cy, aby zwrócić mu należące 
do niego przedmioty. Znając 
porywczość ekspartnera po-
prosiła kolegę, by jej towarzy-
szył. Gdy jadący na spotkanie 
Renaultem Megane Marcin K. 
zauważył, że obok byłej miło-
ści stoi jakiś mężczyzna, pró-
bował oboje przejechać. Przez 
pas zieleni gwałtownie wjechał 
na chodnik, gdzie stali. Na 
szczęście zdołali uskoczyć w 
bok.

- Auto jednak omal nie po-
trąciło przechodzącej w bez-
pośredniej bliskości kobiety z 
3-letnim synem - relacjonuje 

prokurator Liliana Łukasie-
wicz, rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

Marcin K. nie ochłonął. 
Wyskoczył z samochodu i 
zaatakował kolegę ekspartner-
ki. Uderzył go kilka razy, zo-
stawiając otarcia naskórka na 
dłoni, łokciu, plecach.

Po zatrzymaniu Marcin 
K. powiedział policjantom, że 
coś w niego wstąpiło i chciał 
przejechać pokrzywdzonych. 
Prokuratura postawiła mu 
zarzuty narażenia 4 osób  na 
bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utarty życia oraz o groź-
by karalne. Skierowano też 
wniosek do sądu o tymczaso-
we aresztowanie Marcina K. 
Zdaniem prokuratora, istnieje 
obawa, że przebywając na wol-
ności wpływałby na treść ze-
znań świadków. Aresztowanie 
ma też zapobiec popełnieniu 
przez podejrzanego kolejnych 
przestępstw przeciwko życiu i 
zdrowiu.

Dotychczasowy sposób 
działania podejrzanego wska-
zuje  na to, że jest on osobą 
porywczą i skłonną do sto-
sowania przemocy. W kwiet-
niu  2016 r. Marcin K. nękał 
byłą partnerkę telefonami i 
groził jej obecnemu partnero-
wi. 8 maja 2016 r. działał pod 
wpływem impulsu. Czuje silną 
urazę do kobiety, która go po-

rzuciła.
Jak ustalono, podejrzany 

leczył się w przeszłości psy-
chiatrycznie. - Istnieją zatem 
uzasadnione wątpliwości, co 
do jego poczytalności w chwili 
popełnienia czynu. Marcin K. 
działał pod wpływem irracjo-
nalnych impulsów, jego zacho-
wania są nieprzewidywalne. 
Ma on skłonności do podej-
mowania czynów mogących 
doprowadzić do śmierci ludzi. 
Niezbędne jest zatem przepro-
wadzenie badań psychiatrycz-
nych w celu sprawdzenia, czy 
działał on z pobudek mających 
podłoże psychotyczne, czy też 
jest sprawcą poczytalnym - in-
formuje prokurator Łukasie-
wicz.

Prokuratur uznała, że do 
czasu wykonania badań Mar-
cin K. winien być izolowany.  
Sąd Rejonowego w Legnicy 
podzielił to stanowisko.

Przesłuchany w charakte-
rze podejrzanego Marcin K. 
nie przyznał się do popełnie-
nia zarzucanych mu czynów, 
skorzystał z prawa do odmowy 
składania wyjaśnień.  Grozi 
mu kara od 1 miesiąca do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

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

609 199 520
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Była miłość, jest areszt
- Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy wystąpiła do sądu 
o tymczasowe aresztowanie 
22-latka, który z zazdrości o 
byłą partnerek próbował ją 
i jej nowego chłopaka prze-
jechać samochodem. Swo-
im zachowaniem naraził na 
niebezpieczeństwo nie tylko 
ich, ale również przechodzą-
cą nieopodal matkę z 3-let-
nim synem. Sąd z uwagi na 
obawę ponownego popełnie-
nia przestępstwa aresztował 
mężczyznę na 3 miesiące 
-informuje prokurator Lilia-
na Łukasiewicz.

13 maja pod domem wójta 
Henryka Babuśki w Nowej 
Wsi Legnickiej protestowało 
około stu przeciwników bu-
dowy zakładu, który przy wy-
korzystaniu technologii pla-
zmowej ma utylizować oraz 
przerabiać odpady. Podczas 
dwugodzinnej akcji  kilka 
razy wstrzymali kolumnę aut 
na przebiegającej obok dro-
dze krajowej nr 3.

Dolnośląscy policjanci za-
trzymali na terenie gminy 
Złotoryja dwóch mężczyzn 
oraz kobietę podejrzanych o 
dokonanie kradzieży pojaz-
du i posiadanie narkotyków. 
Jeden z mężczyzn był poszu-
kiwany. Drugi poruszał się 
skradzionym BMW na lewych 
tablicach rejestracyjnych.

Droga S3 także za Jaworem
Szczęśliwy piątek 13-go dla 
Jawora. Tego dnia wbito 
„pierwszą łopatę”, a w za-
sadzie łyżkę koparki, pod bu-
dowę drogi ekspresowej S3. 
To historyczna chwila dla 
Jawora i całego powiatu ja-
worskiego. W miejscu, gdzie 
obecnie rośnie pole rzepaku 
pierwsze samochody pojadą 
już w 2018 r.

- To wielka chwila dla 
Jawora. S3 to droga wiel-
kich możliwości, nowy im-
puls dla rozwoju naszego 
miasta i regionu. To wła-
śnie S3 dał początek do 

powołania Dolnośląskiej 
Strefy Aktywności Gospo-
darczej S3-Jawor . Dzięki 
tej inwestycji Jawor będzie 
lepiej skomunikowany z re-
gionem. Jestem przekonany 
również, że firmy z Jawora 
skorzystają przy obsłudze 
tej inwestycji - mówi Emi-
lian Bera, burmistrz Jawora.

Trasa połączy od strony 
północnej budowany odci-
nek S3 Nowa Sól-Legnica 
a od strony południowej 
odcinek S3 Jawor-Bolków. 
W powiecie jaworskim wy-
konane zostaną 2 zjazdy: 

od strony północnej zjazd 
na DSAG – S3 Jawor, a w 
odległości ok. 5 kilometrów 
drugi zjazd na skrzyżowa-
niu z drogą 374 kierunku 
Wałbrzycha koło Zębowic, 
koło Jawora. Liczący blisko 
20 kilometrów odcinek S3 
na trasie Jawor-Legnica ma 
zostać oddany do użytku 
w 2018 r. Koszt jego to ok. 
316 mln. zł . Wykonawcą 
drogi jest konsorcjum firm 
Eurovia i Warbud.

Źródło: Urząd Miasta  
w Jaworze

Ptaszki w klatce

13 maja br. policjanci z 
Centralnego Biura Śledczego 
Policji w Jeleniej Górze wy-
konywali czynności służbowe 
na terenie Złotoryi. W BMW 
prowadzonym przez wspo-
mnianą wyżej kobietę zauwa-
żyli poszukiwanego 28-latka 
z powiatu jeleniogórskiego. 
Obok zatrzymał się Merce-

des. Jego kierowca rozmawiał 
przez chwilę z parą siedzącą w 
BMW, po czym oba odjechały 
w kierunku Legnicy.

Policjanci ruszyli za BMW. 
Gdy w okolicach prywatnej po-
sesji na terenie gminy Złotoryja 
zatrzymali auto, nie było w nim 
poszukiwanego mężczyzny, a 
jedynie owa 31-letnia kobieta 
(mieszkanka powiatu zgorze-
leckiego) oraz wcześniej wi-
dziany kierowca Mercedesa, 20 
letni mieszkaniec powiatu wał-
brzyskiego. Funkcjonariusze 
podejrzewali, że 28-latek może 
ukrywać się na terenie posesji. 
Poprosili o wsparcie kolegów z 
Powiatowej Komendy Policji w 
Złotoryi i dokonali przeszuka-
nia. Nos ich nie zawiódł - po-
szukiwany siedział schowany 

w krzakach. Miał przy sobie 
narkotyki.

Funkcjonariusze zatrzy-
mali całą trójkę w policyjnym 
areszcie. - W toku prowadzo-
nych czynności przez funkcjo-
nariuszy pionu kryminalnego 
KPP w Złotoryi ustalono, że 
pojazd marki Mercedes został 
skradziony przez zatrzymanego 
20-latka tego samego dnia oko-
ło godziny 04 na terenie miasta 
Środy Śląskiej - informuje mł. 
aspirant Iwona Król-Szymajda. 
- Zatrzymani odpowiedzą za 
swoje czyny przed sądem. Za 
kradzież grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności. Posiadanie 
narkotyków zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności do lat 3.

Piotr Kanikowski

Wolą żyć bez plazmy 

Już ponad rok mieszkańcy 
gminy Legnickie Pole buntują 
się przeciwko planom wrocław-
skiej Korporacji Plasma Power, 
która na 8-hektarowej działce w 
Legnickim Polu zamierza zbu-
dować zakład przetwarzający od-
pady komunalne i przemysłowe, 
także te niebezpieczne. Szaco-
wana na 200 milionów dolarów 
inwestycja ma korzystać z tech-
nologii plazmowej IV generacji. 
Odpady będą bombardowane 
strumieniem gorącej plazmy, 
czyli zjonizowanego tlenu o tem-
peraturze od 5 do 70 tys. stopni 
Celsjusza. Przedstawiciele inwe-
stora zapewniają, że nie wydoby-
wają się przy tym żadne zapachy, 
hałasy ani toksyny. Produktem 
finalnym są energia elektryczna 

i cieplna, gaz syntetyczny, stopy 
różnych metali nadające się do do 
dalszego przetwarzania i przy-
pominająca skały wulkaniczne 
substancja stała zwana vitrytem. 
W ten sposób w Legnickim Polu 
ma być utylizowanych i przetwa-
rzanych po 500 ton odpadów na 
dobę.

Mimo spotkań, ulotek obiet-
nic, sporej grupy mieszkańców 
gminy Korporacja Plasma Power 
nie przekonała. Ludzie uważają 
deklarację wielomilionowej in-
westycji za nierealną, bo póki co 
firma wykazała się jedynie kapi-
tałem zakładowym w wysokości 
5 tysięcy złotych. Nie wierzą, że 
będą bezpieczni. Nie chcą ciepła 
i tańszej energii, która mogłaby 
popłynąć do ich domów z uty-
lizatorni. Wolą nie ryzykować 

kontaktu z niebezpiecznymi 
substancjami, które - jeśli zakład 
powstanie - będą zwożone pod 
Legnicę z całej Polski. Ale wójt 
Legnickiego Pola Henryk Ba-
buśka deklarował się dotąd jako 
zwolennik plazmy. Za kilka dni 
ma wydać decyzję środowiskową 
dla wrocławskiej spółki. W dużej 
mierze od tego, co znajdzie się w 
dokumencie, zależy przyszłość 
inwestycji. Decyzja pozytywna 
otworzy Korporacji drogę do 
budowy - negatywna wstrzyma 
przygotowania.

Dlatego przeciwnicy utyli-
zatorni przeprowadzili protest w 
Nowej Wsi Legnickiej. 

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. LEGNICKIEPOLE.PL
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Kijowski obejrzy 
„Hymn narodowy”
Wieczorem 20 maja Mate-
usz Kijowski - lider Komitetu 
Obrony Demokracji - przyje-
dzie do Legnicy. W Teatrze 
Modrzejewskiej obejrzy 
"Hymn narodowy" w reżyse-
rii Przemysława Wojcieszka, 
a dzień później spotka się z 
mieszkańcami Legnicy.

Nie wiedząc jeszcze nic o 
wizycie Kijowskiego na Dol-
nym Śląsku, dyrektor Jacek 
Głomb zaplanował na a 20 maja 
minimaraton teatralny. Chcąc 
dać - głównie gościom z Polski 
- możliwość obejrzenia za jed-
nym zamachem dwóch najgło-
śniejszych premier tego sezonu, 
postanowiono, że o godz. 18 na 
Nowym Świecie aktorzy zagrają 
"Cara Samozwańca" a o godz. 
21 przeniosą się na Scenę Ga-
dzickiego, gdzie wystawiony zo-
stanie "Hymn narodowy". Ten 
karkołomny pomysł to pochod-
na sytuacji, w jakiej znalazł się 
Teatr Modrzejewskiej. Od kilku 
tygodni jego ekipa podróżuje po 
całej Polsce.

- „Konferencją ptaków” 
graną w niedzielę wieczorem 8 
maja zakończyliśmy morder-
czą wyprawę gdańską, wkrótce 
„Cara…” pokażemy na mię-

dzynarodowym toruńskim 
Kontakcie (26 maja), szykujemy 
(próby!) podwórkową premierę 
„Skarbu wdowy Schadenfreude” 
(w Legnicy 24 maja) i od 27 
maja codziennie grać będziemy 
ten spektakl w innym miejscu 
Dolnego Śląska (poza Legnicą 
11 miejscowości). I w tej sytuacji 
przeciążenia nie mieliśmy kiedy 
zagrać „Hymnu narodowego”, 
na który ciągle nie możemy 
nastarczyć biletów - objaśnia 
Grzegorz Żurawiśńki z Teatru 
Modrzejewskiej.

Dla maratończyków (już 
się tacy zgłosili!) przewidziano 
nawet specjalny bilet na oba 
przedstawienia: normalny – 46 
zł i ulgowy 30 zł. Na pojedynczy 
spektakl „Cara Samozwańca” 
29 zł (18 zł), a na „Hymn na-
rodowy” 28 zł (17 zł). Dorosły 
maratończyk zaoszczędzi zatem 
11 zł.

Kiedy okazało się, że data 
teatralnego minimaratonu 
zbiega się z trzydniową wizytą 
Mateusza Kijowskiego na Dol-
nym Śląsku, teatr zaprosił lidera 
KOD-u do obejrzenia "Hymnu 
narodowego". Dzień później 
Kijowski spotka się z mieszkań-
cami Legnicy, a 22 maja odwie-
dzi Wrocław.

Piotr Kanikowski

Kaczka-dziwaczka z Legnicy
Jedna z legniczanek zaalar-
mowała nas, że obok sta-
cji paliw w centrum miasta 
dzika kaczka założyła sobie 
gniazdo. Z jaj wykluło się 
6 kaczątek, które kilka dni 
temu wyszły z krzaków na 
słońce. Niefortunnie wybrane 
miejsce lęgu groziło, że mło-
de zostaną rozszarpane przez 
psy, koty lub zginą pod koła-
mi. Po konsultacji z przyrod-
nikiem przekonaliśmy Straż 
Miejską, by kaczą rodzinkę 
wykwaterować nad znacznie 
bezpieczniejszy Kozi Staw.

Na kaczkę beztrosko spa-
cerującą z młodymi pośród 
samochodów zwróciła uwagę 
obsługa stacji paliw, przejeż-
dżający obok taksówkarz i inni 
ludzie.

- Myślę, że największym 
zagrożeniem nie są kierowcy, 
ale psy i koty, które mogły-
by zapolować na kaczuszki - 
mówi jedna z pań.

Jej domysły potwierdza 
legnicki przyrodnik Krzysztof 
Strynkowski.

- Głównym celem istot 
żywych jest wydanie na świat 
i wychowanie potomstwa - 
objaśnia. - Kaczka założyła 
gniazdo na stacji paliw, bo 
uważała to miejsce za bez-

pieczne. Zdarza się u krzy-
żówek, że przełamują strach 
przed człowiekiem, a niektóre 
traktują nas wręcz jako gwa-
rancję bezpieczeństwa. Nie-
koniecznie zdają sobie sprawę, 
że ludzie mają psy i koty, a to 
już bardzo realne zagrożenie. 
Pozostawienie kaczki pod tą 
stacją grozi, że młode padną 
łupem drapieżników.

Kaczki krzyżówki są za-
gniazdownikami. Po wysie-
dzeniu jaj matka opuszcza 
gniazdo i wyprowadza młode 
nad wodę, gdzie będą dorastać. 
Tak działa instynkt. Dziwacz-
ka ze stacji paliw bez wątpie-
nia wiedziała, jak doprowadzić 
potomstwo do Koziego Stawu. 
czekała ją jednak daleka i nie-
bezpieczna droga. Zdaniem 
Strynkowskiego, można wyła-
pać gniazdo, ale najlepiej by-
łoby, gdyby Straż Miejska asy-
stowała jej podczas wędrówki 
przez Legnicę, strzegąc przed 
niebezpieczeństwami.

Niestety, gdy razem z 
funkcjonariuszami stawiliśmy 
się na interwencję, pojawił się 
problem. Okazało się, że w 
gnieździe są wciąż cztery nie-
wyklute jaja. Krzysztof Stryn-
kowski radził poczekać.

- Kaczka siada na jajkach 
dopiero po złożeniu ostatnie-
go - mówi przyrodnik. - To 

znaczy, że wszystkie kaczuszki 
powinny wykluć się tego sa-
mego dnia.

Pracownicy stacji, którzy z 
dużą troską zaangażowali się w 
sprawę, zadeklarowali, że będą 
monitorować sytuację. Byli w 
kontakcie ze Strażą Miejską, 
gotową przysłać specjalny pa-
trol zajmujący się zwierzętami, 
gdy sytuacja się wyklaruje.

Po nocy okazało się, że 
krzyżówka i jej młode zniknę-
ły. W pustym gnieździe zosta-
ły trzy całe jajka.

- Nie z każdego jajka wy-
kluwa się ptak. Czasem za-
rodek jest zbyt słaby. Kaczka 

jest w stanie zostawić niewy-
klute jaja, by zająć się żywym 
potomstwem. Najprawdopo-
dobniej tak właśnie się stało - 
mówi Krzysztof Strynkowski.

Miejmy nadzieję, że pod 
osłoną nocy dziwaczka ze sta-
cji paliw przeprowadziła swoje 
dzieci nad Kozi Staw. Zachę-
camy, by podczas majowych 
spacerów porozglądać się, czy 
nie pływa po nim kaczka z 6 
(lub 7) maluszkami. Będziemy 
wdzięczni za sygnał, że żyją. 

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl
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Wiosna w Górnośląskim Towarzystwie Finansowym
Wiosna w przyrodzie 

jak widać rozkwitła w peł-
ni- czy ta pora roku ma 
również wpływ na ofertę 
GTF?

Tak oczywiście. Wiosna 
to czas na podejmowanie 
wielu ważnych decyzji- pla-
nujemy budowy domów, 
remonty mieszkań, a także 
myślimy coraz częściej o 
wakacjach, które nadchodzą 
nieuchronnie.

W związku z tym obec-
nie na „topie” są kredyty 
hipoteczne czyli na zakup 
bądź remont nieruchomo-
ści, a także kredyty gotów-
kowe.

W Naszej ofercie moż-
na porównać parametry 
wszystkich wiodących Ban-
ków i zupełnie bezpłatnie 
sprawdzić tzw. zdolność 
kredytową czyli max kwotę 
kredytu, którą możemy uzy-
skać.

Na co może liczyć 
klient trafiając do Górno-
śląskiego Towarzystwa?

Przede wszystkim na 
fachową i rzetelną obsłu-
gę. Często trafiają do Nas 
klienci, którzy z różnych 
przyczyn nie mogą uzyskać 
kredytu. Wtedy chwytają się 
tzw. deski ratunku korzy-
stając z tzw. ofert lichwiar-
skich, nieznanych firm. 
Koszty takich pożyczek są 
drastycznie wysokie, a klient 
bardzo często nie do końca 
jest ich świadomy.

Doradcy w GTF naj-
pierw szukają przyczyny 
odmowy kredytu i starają 
się ją usunąć, wyprowadzić 
sytuację klienta, tak by mógł 
dostać kredyt o atrakcyj-
nych parametrach.

Czyli może do Państwa 
zgłosić się klient, który po-
siada kłopot z uzyskaniem 
kredytu?

Tak jak najbardziej po-
staramy się znaleźć najlep-
sze rozwiązanie.

Czy Państwa doradz-
two jest usługą płatną?

Wszelkie porady doty-
czące kredytowania czy też 
ubezpieczenia są całkowi-
cie bezpłatne, klient nie jest 
zobowiązany do skorzysta-
nia z przedstawionej oferty. 
Dlatego zapraszamy klien-
tów zwłaszcza z umowami 
podpisanymi kilka miesięcy 
wcześniej, gdzie oprocento-
wanie kredytów było znacz-
nie wyższe. W obecnej sytu-
acji kiedy doszło do obniżki 
stóp procentowych warto 
spróbować "zamienić" kre-
dyt na tańszy i odzyskać 
czasami znaczną kwotę ze 
starego kredytu.

Zapraszamy od ponie-
działku do piątku od 10 - 17 
Legnica ul. Marii Curie
-Skłodowskiej 1
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Modernbud kończy i zaczyna
- Tutaj, na tym osiedlu po-
wstało nowe miasto w Legni-
cy, z którego jesteśmy dum-
ni – powiedział prezydent 
Tadeusz Krzakowski podczas 
uroczystości zakończenia 
budowy Osiedla Sudeckiego 
przez firmę Modernbud. W 
piątek, 13 maja, legnicka 
firma Modernbud połączyła 
symbolicznie dwa ważne dla 
naszego miasta wydarzenia 
- wmurowanie kamienia wę-
gielnego pod wznoszony bu-
dynek MPoint przy ul. Wro-
cławskiej i otwarcie Osiedla 
Sudeckiego.

Osiedle Sudeckie zostało 
wzniesione na Piekarach w rejo-
nie ulic: Armii Krajowej, Kedy-
wu, Jankowskiego i Okulickiego. 
Tworzy je kompleks dziewięciu 
czterokondygnacyjnych budyn-
ków, w których jest 310 miesz-
kań, pięć podziemnych parkin-
gów na 227 miejsc i 33 domki 
jednorodzinne. A także Centrum 
Zdrowia z gabinetami lekar-
skimi, apteką i ośrodek fitness. 
Budowa osiedla trwała osiem lat 
(2008–2016). Firma Modernbud 
zainwestowała w to przedsię-
wzięcie 80 mln zł. A mieszka już 
tutaj około półtora tysiąca osób.

- Na osiedlu powstały także 
nowe drogi, chodniki – mówił 
prezes Modernbud Zbigniew 
Baran. – W kosztach ich budowy 

partycypowała gmina Legnica. 
Bez tego wsparcia nie byłoby 
osiedla.

A jak się tutaj mieszka? – 
Wspaniale. Spokój, cisza. Mamy 
wszystko, czego nam potrzeba. 
To osiedle jest - można powie-
dzieć - wzorcowe – mówią pań-
stwo Barbara i Kazimierz Ramo-
towscy.

W tej części miasta, na Pie-
karach inwestowali i budowali 
domy także inni przedsiębiorcy. 
Powstały inne okazałe budynki 
i domki jednorodzinne. Miasto 
także konsekwentnie wspiera-
ło te inwestycje, budując drogi, 
chodniki, kanalizację, wydając 
kilkanaście milionów złotych.

Wmurowanie kamienia 
węgielnego pod wznoszony 
apartamentowiec przy ul. Wro-
cławskiej to kolejna ważna dla 
miasta inwestycja, która przybli-
ża centrum miasta w kierunku ul. 
Wrocławskiej.

W sześciopiętrowym gma-
chu będzie 80 mieszkań, a tak-
że lokale usługowo–handlowe, 
gabinety lekarskie, podziemny 
parking. Zakończenie budowy 
zaplanowano na czerwiec przy-
szłego roku. Koszt inwestycji to 
około 35 mln zł.

- Ten nowoczesny i inte-
ligentny obiekt będzie naszą 
miejską wizytówką – powiedział 
prezydent Tadeusz Krzakowski.

Przypomnijmy, że w sąsiedz-
twie wznoszonego MPointu w 
minionym roku zbudowany zo-
stał równie nowoczesny gmach 
Urzędu Skarbowego. Aby połą-
czyć ten obiekt z miejskim ukła-
dem komunikacyjnym gmina 
zainwestowała w budowę dróg 
dojazdowych, chodników i par-
kingów ponad milion zł.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY
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Prezydent Miasta Legnicy

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
informuje, że został podany do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu:

Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333  

w godzinach pracy Urzędu. 

Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej pomieszczeniem 
magazynowo-gospodarczym o pow. 17,39 m2, położonej w Legnicy przy 

ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177, obręb Tarninów  
(KW LE1L/00061128/4).

Oczekiwania wobec programu Mieszkanie+
Jednym z głównych założeń 
obecnego rządu jest popra-
wienie sytuacji dzietności 
młodych Polaków. Dzia-
łania rozpoczęto od wdro-
żenia programu 500+ dla 
rodzin z dwójką i większą 
liczbą dzieci. Pani premier 
Beata Szydło, na początku 
kwietnia zapowiedziała na 
antenie Polsat News wdro-
żenie kolejnego programu - 
Mieszkanie+.

Tak naprawdę w Minister-
stwie Infrastruktury i Budow-
nictwa o Narodowym Programie 
Mieszkaniowym mówiło się już 
wcześniej. Chociażby w czasie 
podsumowania 100 dni pracy 
nowego rządu. Mówił o tym mi-
nister, Andrzej Adamczyk.

- Narodowy Program Budo-
wy Mieszkań był przygotowany 
już przed trzema laty. Mamy go-
towy projekt ustawy - mówił na 
podsumowaniu 100 dni nowego 
rządu minister Andrzej Adam-
czyk.

Plany te, potwierdziła na 
początku kwietnia pani premier 
Beata Szydło w programie Polsat 
News. Niestety, szefowa rządu 
nie zdradziła żadnych szcze-
gółów, poza tymi już znanymi. 
Mieszkanie+ będzie dedykowa-
ny klasie średniej i tym o najniż-
szych dochodach. Program ma 
dotyczyć mieszkań na wynajem 
oraz możliwości uzyskania kre-
dytu na mieszkanie po preferen-

cyjnych warunkach. Cześć z tych 
obietnic może dotyczyć miesz-
kań o niższym standardzie.

– Ten program musi się skła-
dać z kilku elementów. Musi ist-
nieć część dedykowana dla klasy 
średniej i klasa dedykowana dla 
tych, którzy mają niższe docho-
dy. To będą zarówno mieszkania 
na wynajem, możliwość uzyska-
nia kredytu na własne mieszka-
nie. To będą też mieszkania o 
niższym standardzie, ale tańsze. 
Tak staramy się to wszystko 
zrealizować. - Obiecuje premier 
Beata Szydło.

Do końca kwietnia wszyst-
kie znaki zapytania mają zostać 
rozwiane, jakie opcje obecnie 
brane są pod uwagę przez rząd:

- Najem mieszkań po ce-
nach niższych niż rynkowe. 

Mieszkania mają powsta-
wać na gruntach należących do 
Skarbu Państwa. Pozostaje pyta-
nie, kto miałby zająć się budową 
takich mieszkań? Czy specjalne 
spółki komunalne czy też pry-
watne przedsiębiorstwa? Jeżeli 
te pierwsze to powstaje pytanie 
czy sektor budowlany potrzebu-
je jeszcze konkurencji ze strony 
Państwa? W przypadku opcji 
drugiej, pytaniem jest opłacal-
ność dla firmy budowlanej takiej 
inwestycji.

Pomimo otrzymania grun-
tów, należy doprowadzić do dzia-
łek media (które są najczęściej 
prywatne i za darmo tego nie 
zrobią), czy wybudować drogę. A 
to dopiero początek kosztów!

- Najem mieszkań z moż-
liwością wykupienia lokalu na 
własność. Tutaj rodzą się wątpli-
wości dotyczące kryteriów otrzy-
mywania takich mieszkań. Które 
mogą okazać się nieuczciwe bądź 
prowadzić do poważnych nad-
użyć.

- Kasy mieszkaniowe
Powrócić również mogą 

Kasy Mieszkaniowe. W Niem-
czech podobne rozwiązanie 
działa od wielu lat. I to z powo-
dzeniem! Jak powiedział odpo-
wiedzialny za mieszkalnictwo w 
resorcie infrastruktury, sekretarz 
stanu Kazimierz Smoliński, takie 
wsparcie faktycznie jest rozwa-
żane.

– Chcemy uruchomić 
kasy mieszkaniowe, właściwie 
oszczędnościowo-budowlane. 

Jeśli ktoś będzie systematycznie 
oszczędzał, dostanie premię od 
państwa i będzie mógł przezna-
czyć te pieniądze na cele miesz-
kaniowe: kupno mieszkania czy 
domu – mówił sekretarz stanu, 
Kazimierz Smoliński.

Dopłata do zebranych pie-
niędzy na mógłby wynosić 900 
złotych w skali roku. A uzyskane 
pieniądze można by było wyko-
rzystać również na cel remonto-
wy.

Na razie ze strony rządu 
otrzymujemy niepotwierdzone 
informacje. Szczegółowe plany 
Narodowego Programu Budowy 
Mieszkań znanego również jako 
Mieszkanie+, mają zostać ogło-
szone do końca kwietnia. 

Źródło: newseria.pl
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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

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

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

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

609 199 520

Świetlice szkolne będą uczyć dzieci korzystania z internetu
Już co drugie dziecko w wie-
ku 10–15 lat korzysta z wła-
snych lub należących do ro-
dziców urządzeń mobilnych z 
internetem. To stwarza duże 
szanse edukacyjne, ale wią-
że się również z zagrożenia-
mi. Uczeniem bezpiecznego 
surfowania po sieci zajmują 
się nie tylko rodzice, lecz 
także szkoła. Teraz będą mo-
gły robić to także świetlice 
szkolne w ramach programu 
MegaMisja Fundacji Orange.

– Obecnie około 55 proc. 
dzieci w wieku od 10 do 15 lat 
korzysta z podłączonych do 
internetu urządzeń własnych 
bądź udostępnianych. Z racji 
tego, że technologia otacza te 
dzieci właściwie na każdym 
kroku, to warto wyposażyć je 
w ważne umiejętności prak-
tyczne dotyczące tego, jak w 
sieci poruszać się bezpiecznie, 
z pożytkiem dla siebie, jak się 
dzięki temu rozwijać i uczyć 
– mówi agencji informacyjnej 
Newseria Biznes Ewa Krupa, 
prezes Fundacji Orange, orga-
nizatora akcji MegaMisja.

Z badań przeprowadzo-
nych przez GIODO wynika, 
że 93 proc. korzystających z 
internetu dzieci ma do nie-

go dostęp w domu, a 55 proc. 
zadeklarowało, że używa go 
w szkole. Już cztery lata temu 
27 proc. uczniów łączyło się z 
siecią przez telefon komórko-
wy. Od tego czasu odsetek ten 
znacząco wzrósł.

– Dzieci od samego po-
czątku są wychowywane w 
otoczeniu urządzeń elektro-
nicznych. Dlatego tak waż-
ne jest to, żeby pokazywać 
im możliwość wykorzystania 
technologii nie tylko dla za-
bicia czasu i rozrywki, lecz 
także w sposób edukacyjny i 
twórczy – mówi Ewa Krupa. 
– Zachęcamy do tego dzieci, 
ale staramy się też budować 
właściwe postawy w rodzicach 
oraz wspierać nauczycieli, wy-
chowawców w tym, żeby tak-
że w świetlicy szkolnej i we 
wszystkich tych miejscach, 
gdzie dzieci mają kontakt z 
technologią, pokazywać im 
dobre strony internetu.

80 proc. rodziców uważa, 
że właściwym miejscem do 
nauki bezpiecznego i odpo-
wiedzialnego korzystania z 
technologii w szkołach jest 
świetlica – tak wynika z bada-
nia przeprowadzonego przez 
Millward Brown dla Fundacji 
Orange. Jednocześnie dwoje 
na pięcioro rodziców oczekuje, 

że świetlica zapewni dzieciom 
wiedzę w zakresie bezpiecz-
nego korzystania z internetu 
i komputera, a co trzeci rodzic 
– że dziecko nauczy się tam 
także wykorzystywania tech-
nologii do odrabiania lekcji i 
poszerzania wiedzy.

– Przede wszystkim dzie-
ci trzeba zainteresować czymś 
ciekawym, czymś zupełnie 
innym, czymś, co wyłowią w 
nadmiarze informacji, które do 
nich trafiają, czy to ze smartfo-
nów, czy z telewizorów, co bę-
dzie wiązać się z jakąś przygo-
dą czy zabawą – mówi Michał 
Jeska, ekspert ds. grywalizacji 
z fundacji Highlight/ Inaczej.

Projekt MegaMisja przy-
gotowany przez Fundację 
Orange oparty jest na animo-
wanej historii dwojga boha-
terów – Julki i Kuby, małych 
eksperymentatorów, którym 
udaje się stworzyć sztuczną 
inteligencję w postaci śmiesz-
nego stworka. Wynalazek oka-
zuje się jednak nieco niesfor-
ny i rodzeństwo musi szukać 
sposobów w swoim cyfrowym 
laboratorium, jak go okiełznać. 
Dzieci biorące udział w pro-
gramie mają im w tym pomóc.

– Do tego są jeszcze ele-
menty takie jak odkrywanie 
świata cyfrowego laborato-

rium, zdobywanie punktów 
czy poznawanie nowych ani-
macji. Co ważne, w naszej gry-
walizacji punkty nie są ważne, 
mają tylko pokazać, że dzieci 
idą do przodu, że wygrywają, 
że jest postęp w ich działaniu, 
a nie, że z kimś rywalizują – 
wyjaśnia Michał Jeska.

W tej edycji programu 
udział weźmie trzysta szkół 
z całej Polski, a zgłaszać się 
mogą do 29 kwietnia na stro-
nie www.megamisja.pl. Cykl 
zajęć przeznaczony jest dla 

dzieci z klas I–III, aktywności 
odbywają się raz w tygodniu 
przez godzinę. Wychowawca 
wyposażany jest w materiały 
metodyczne, gotowe scena-
riusze zajęć, ma też dostęp do 
filmików i porad ekspertów, 
dzięki czemu może prowa-
dzić zajęcia. Fundacja Oran-
ge przeprowadziła już pilotaż 
programu w 50 szkołach.

– Dzieci na zajęciach z 
MegaMisji uczą się etykiety 
internetowej, komputerowej, 
uczą się korzystać z kompute-

ra i odkrywać dla siebie miej-
sce w internecie i korzystać z 
informacji w nim zawartych 
– mówi Alina Tukaj, wycho-
wawca w biorącej udział w 
pilotażu świetlicy szkoły nr 
257 na Białołęce w Warszawie. 
– To na pewno urozmaica za-
jęcia. Z MegaMisją związana 
jest cała historia Julki i Kuby, 
a dzieci mają okazję wejść w tę 
fabułę i poczuć się, jak pomoc-
nicy bliźniaków.

Źródło: newseria.pl
fot.: www.flickr.com
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Na czym polega Pani praca?
- Jako logopeda staram się 

niwelować wady wymowy u 
dzieci, poprzez usprawnianie 
ich aparatu artykulacyjnego, 
ćwiczenia oddechowe oraz 
naukę prawidłowej wymowy 
wyrazów. 

W jaki sposób pracuje-
cie nad tym w Przedszkolu  
Gedeon?

- Na początku zrobiłam 
badanie przesiewowe, by z 
ogółu przedszkolaków wyod-
rębnić dzieci, które wymagają 
pomocy logopedy. Systema-
tycznie spotykam się z nimi 
w ramach terapi indywidu-
alnych. Robimy różne ćwi-
czenia, które mają im pomóc 
w pozbyciu się błędnych na-
wyków. Staram się, by forma 
tych ćwiczeń była dla dzieci 
atrakcyjna, zróżnicowana, za-
chęcająca do wysiłku. Dodat-
kowo w ramach profilaktyki 
mamy w przedszkolu zajęcia 
grupowe, podczas których 

proponuję różne logopedycz-
ne zabawy. Dzieci chyba je 
polubiły, bo dostaję od nich 
bardzo sympatyczne zwrotne 
komunikaty.    

Jak ważne jest, żeby za-
brać się za to w odpowiednim 
wieku?

- Bardzo ważne. Wady 
wymowy utrwalają się, jeśli 
się nad nimi nie pracuje. Im 
później przystąpimy do ćwi-
czeń, tym gorzej, bo wada już 
utrwalona staje się trudna do 
wyeliminowania. Warto mieć 
świadomość, że nawet jeśli 
dziecku z pomocą logopedy 
uda się wypracować właści-
wy model wymowy głoski, to 
wciąż jest to tylko początek 
drogi. Potrzeba dużo czasu i 
dużo pracy, aby ów mecha-
nizm wszedł do spontanicz-
nej wymowy. 

To chyba wyzwanie także 
dla rodziców. 

- Tak. Dużą wagę przy-
wiązujemy do współpracy z 
rodzicami i uwrażliwienia 
ich na ten ten problem, bo w 
korygowaniu wad wymowy 
procentuje systematyczność. 
Oprócz spotkań z logopedą, 
dzieci mają więc założone 

zeszyciki do pracy w domu. 
Dostają zadania domowe, 
by codziennie po troszeczkę 
– dziesięć, może piętnaście 
minut – poćwiczyły swoje na-
rządy mowy.  

Czy prawidłowa wymo-
wa wpłynie na to, jak dziecko 
później będzie sobie radzić w 
szkole?

- Na pewno. Jeśli niepra-
widłowo mówi, to może mieć 

problemy z pisaniem. Często 
się tak zdarza. Jestem przeko-
nania, że dzięki ćwiczeniom 
logopedycznym dzieciom z 
Gedeona nauka pisania pój-
dzie łatwiej.

W Gedeonie dobrze mówią

Chrześcijańskie Przedszkole GEDEON
ul. Wielogórska 41; 59-220 Legnica; telefon kontaktowy 508-156-792 lub 76 852 48 81

www.przedszkolegedeon.pl

Z Ewą Krysą, logopedą, o jej 
pracy z dziećmi z Przedszko-
la Chrześcijańskiego Gedeon 
w Legnicy rozmawia Piotr 
Kanikowski. 

Rodzice świadomi znaczenia 
wczesnej diagnozy i terapii dziecka 
dla jego sukcesów rozwojowych i 
edukacyjnych cieszą się z możli-
wości uczestniczenia ich pociech 
w różnorodnych zajęciach przed-
szkolnych. 

Nasze przedszkole zapew-
nia dzieciom udział w zajęciach 
logopedycznych. Logopeda bada 
sprawność języka, warg, rodzaj gło-
su, tempo mowy, słownictwo; może 
też określić rodzaj słuchu, zgryzu, 
typ oddechu dziecka. Często jest 
pierwszą osobą sugerującą rodzi-
com konsultacje z innymi specja-
listami: laryngologiem, foniatrą, 
neurologiem. 

Ćwiczenia artykulacyjne i 
oddechowe prowadzone indywi-
dualnie i w małych (3-4 osoby) 
zespołach są dla przedszkolaków 
atrakcyjne z uwagi na fakt pracy 
przed lustrem, z ciekawymi przy-
borami, grami, kartami, ilustracja-
mi, pomocnymi przy wywoływaniu 
pożądanej głoski czy słownictwa. 
Każde dziecko ma osobisty zeszyt, 
w którym logopeda przekazuje ro-
dzicom zalecenia do wykonywania 
w domu. Taka współpraca uczy nas 
wszystkich systematyczności, wy-
trwałości, empatii, radosnego ocze-
kiwania efektów pracy. 

Iwona Palimąka,  
dyrektor Przedszkola  

Chrześcijańskiego Gedeon
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Praca czeka na studentów
Szanse młodych ludzi na roz-
poczęcie kariery zawodowej 
zwiększają staże. Minimum 
miesiąc jest potrzebny na to, 
by poznać specyfikę danej 
pracy, strukturę organizacji i 
zakres zadań. W tym czasie 
pracodawca może się zorien-
tować, na ile dany pracownik 
sprawdzi się w swojej roli. 
Studenci mogą też bez więk-
szych problemów podjąć pra-
cę, najczęściej tymczasową.

  – Na studentów cze-
ka praca przede wszystkim 
w branżach, gdzie nie jest 
wymagane duże doświad-
czenie, ale raczej liczą się 
predyspozycje i "miękkie" 
umiejętności – mówi Agen-
cji Informacyjnej Newseria 
Marcin Bielawski, kierow-
nik oddziału Job–Impul-
se. – Mamy oferty pracy w 
branżach związanych z ob-
sługą klienta, handlem, call 
center, i tu na pewno młodzi 
ludzie mają szansę zdobycia 
pierwszych doświadczeń za-
wodowych.

Przewagą tego typu za-
jęć jest też elastyczność. Stu-
dent bez problemu powinien 
dostosować dni i godziny do 
planu zajęć na uczelni.

 – Bardzo często pracę 

tymczasową, staż czy prak-
tyki wykonują osoby uczące 
się dziennie. Są w stanie po-
łączyć naukę z pracą. Np. w 
jednym z naszych biur mamy 
praktykantów, którzy rotują, 
pracując 2–3 dni w tygodniu 
wymieniają się obowiązka-
mi, a jednocześnie łączą tę 
pracę z bieżącymi obowiąz-
kami edukacyjnymi – mówi 
Bielawski.

Odbycie praktyk i staży 
jest szczególnie przydat-
ne w późniejszej karierze, 
zwłaszcza w przypadku osób 
młodych, bez udokumento-
wanego doświadczenia za-
wodowego. Im więcej zadań 
zrealizują w ten sposób, tym 
lepiej, bo pokazuje to ich in-
wencję i aktywność w pracy. 
Na tej podstawie przyszłe-
mu pracodawcy łatwiej bę-
dzie ocenić zaangażowanie 
potencjalnego pracownika 
na etatowym stanowisku.

Liczba ofert uzależniona 
od sezonowości

Liczba ofert pracy tym-
czasowej waha się w ciągu 
roku. To efekt sezonowo-
ści. Popyt na pracowników 
rośnie w wakacje, przed 
świętami, a także w okre-
sie zwiększonej aktywności 
produkcyjnej w poszczegól-

nych branżach. Co jakiś czas 
firmy poszukują też pracow-
ników do inwentaryzacji.

Rodzajów stanowisk, 
o jakie mogą ubiegać się 
studenci, jest bardzo dużo. 
Spora jest również rozpię-
tość zarobków – najczęściej 
waha się od 10 do ponad 20 
złotych brutto za godzinę.

 – Stawki są uzależnione 
zarówno od lokalizacji, jaki 
i od zadań powierzanych 
młodym ludziom – wyjaśnia 
szef oddziału Job-Impulse. 
– Minimalne stawki, jakimi 
operujemy w stosunku do 
prostych prac, gdzie nie są 
wymagane specjalne kwalifi-
kacje, to 10–11 złotych brut-
to, natomiast przy bardziej 
rozbudowanych zadaniach 
stawki mogą wynosić ponad 
20 złotych za godzinę.

Ocenia przy tym, że ry-
nek pracy tymczasowej, w 
tym staży i praktyk zmienił 
się nie tylko na korzyść pra-
cownika, ale i pracodawcy. 
Rosnące zatrudnienie w tym 
sektorze pozwala obu stro-
nom lepiej się poznać, a co 
za tym idzie zdobyć więcej 
doświadczenia we wzajem-
nej współpracy.

Źródło: newseria.pl
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Dojna krowa narodowa
KGHM zanotował w ubie-
głym roku 5 mld zł stra-
ty. Mimo to zarząd spółki 
będzie rekomendował 
Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy wypłatę dy-
widendy.

Decyzja, czy będzie dy-
widenda, czy nie, i ewentual-
nie w jakiej wysokości, należy 
do Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy 
KGHM, które zwykle spółka 
zwołuje pod koniec maja lub 
na początku czerwca. Ponieważ 
akcje znajdują się w znacznym 
rozproszeniu a duża część udzia-
łowców w ogóle nie uczestniczy 
w Walnym decydujący głos na-
leży do przedstawiciela Skarbu 
Państwa, jako właściciela 31,79 
procent udziałów. 

Propozycja zarządu to 1,50 
zł dywidendy za akcję. W takiej 
sytuacji z ok. 300 mln zł, jakie 
KGHM wydałby na ten cel, 
około 96 mln zł trafiłoby bez-
pośrednio do Skarbu Państwa. 
Z jednej strony rządowy budżet, 
obciążony realizacją programu 
Rodzina 500+ i innymi wydat-
kami, nie powinien pogardzić 
takimi pieniędzmi. Z drugiej, 
ministerstwo musi zdawać so-
bie sprawę, że reszta dywidendy, 
którą można by sfinansować 
rozwój Polskiej Miedzi, utonie 
w kieszeniach prywatnych i in-
stytucjonalnych akcjonariuszy.

Z tego powodu rząd Plat-
formy Obywatelskiej znalazł 
korzystniejszy dla państwo-
wych finansów sposób dojenia 
KGHM. Od 2012 roku na 
mocy specjalnej ustawy fiskus 
pobiera z Polskiej Miedzi tzw. 
podatek od wydobycia niektó-
rych kopalin. Do końca 2015 
roku spółka przekazała w tej 
formie do polskiego budżetu 
bez mała 7 miliardów złotych. 
O tyle też został w ciągu 4 
ostatnich lat pomniejszony zysk 
firmy. Dzieje się to kosztem 
akcjonariuszy, ale też pracowni-
ków KGHM, bo od wysokości 
zysku zależy wysokość ich pre-
mii rocznej. 

Politycy Prawa i Sprawie-
dliwości z prezydentem An-
drzejem Dudą i premier Beatą 
Kempą w kampanii wyborczej 

obiecywali zniesienie tej daniny. 
Budżet na 2016 rok przewidu-
je jednak wpływy z tego tytułu. 
Według ostatnich zapowiedzi, 
złagodzenie formuły, według 
której nalicza się należność, 
miało nastąpić w drugiej po-
łowie roku. Niedawno w TVP 
Info wiceminister finansów 
Wiesław Janczyk zapewniał, 
że PiS nie wycofujemy się z 
tych obietnic. - Mamy świado-
mość tego, że rynek cen mie-
dzi dzisiaj jest w innej sytuacji 
(...). Trwają prace, mamy jeden 
projekt opozycji zgłoszony w 
tej sprawie. Myślę, że będziemy 
mieli własny projekt i na pewno 
będziemy przyglądać się temu 
w sposób analityczny – mówił 
Janczyk. 

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM.PL      
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Srebrna 
kulminacja 

Legnica będzie błyszczeć 
podczas tego weekendu - do-
słownie i w przenośni - bo 
swą kulminację ma jedna z 
najważniejszych na świecie 
imprez prezentujących biżu-
terię artystyczną: Legnicki 
Festiwal Srebro. Galeria 
Sztuki przygotowała 25 wy-
staw, gromadzących łącznie 
ponad 2 tysiące obiektów z 
50 krajów, koncert, semi-
narium, projekcje filmowe, 
happeningi. Ogłosi też zwy-
cięzców 25. Międzynarodo-
wego Konkursu Sztuki Złotni-
czej Miasto.

Festiwal rozpocznie się 
korowodem ze Złotym Palu-
chem, który w piątek o godz. 15 
przejdzie spod Galerii Sztuki 
do Akademii Rycerskiej. Na jej 
dziedzińcu dokona się obrzęd 
intronizacji krasnala będącego 
od sześciu lat czymś w rodzaju 
festiwalowej maskotki.

Złotego Palucha stworzył 
Gijs Bakker z Holandi podczas 
legnickich warsztatów Silver 
Time w 2010 roku. W tym roku 
podczas kulminacji na dziedziń-
cu Akademii Rycerskiej artyści z 
kilku europejskich krajów zrze-
szeni w stowarzyszeniu Ham-

merclub będą pracować nad 
wazą Legnica 2016, którą pla-
nują podarować Galerii Sztuki. 
Będzie można obserwować ich 
przy pracy, poznając przy okazji 
tradycyjne techniki złotnicze.

Wystawy będą prezentowa-
ne we wszystkich legnickich ga-
leriach sztuki, salach Akademii 
Rycerskiej i Muzeum Miedzi, 
holu Starego Ratusza, hotelu 
Qubus, a nawet w obiektach pa-
rafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, gdzie w niedzielę zosta-
nie otwarta ekspozycja z biżute-
rią sakralną.

W sobotę, 21 maja o godz. 
19.30 w holu dawnego ratusza 
(Teatr Modrzejewskiej) odbę-
dzie się ceremonia podsumowa-
nia festiwalu i wręczenia nagród 
w 25. Międzynarodowym Kon-
kursie Sztuki Złotniczej Miasto.

Oprócz wernisaży przy-
gotowano szereg wydarzeń 
towarzyszących: seminarium , 
koncert, projekcje filmowe, hap-
peningi i wiele innych. Szcze-
gółowy Program Legnickiego 
Festiwalu Srebro publikujemy 
na 24legnica.pl. Skrócona wer-
sja - srt. 12

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

„Stop the tempo!” bez trzymanki
Spolonizowana sztuka re-
belianckiej rumuńskiej 
dramaturżki   Gianiny Căr-
bunariu przeniesiona na 
legnicką scenę i wyreży-
serowana przez Jarosława 
Tumidajskiego to mocna 
rzecz o pokoleniu rozczaro-
wanych i wkurzonych. Grana 
będzie pierwszy raz w tym 
roku i ostatni raz w sezonie 
artystycznym 2015/2017 w 
najbliższy czwartek 19 maja 
o godz. 19.00 na Scenie na 
Strychu. W promocyjnej ce-
nie biletów!

Bohaterowie „Stop the 
Tempo!” to pokolenie 30-
40 latków w postkomu-

nistycznym kraju, który 
gwałtownie przyspieszył 
wybierając liberalny, ale 
nieco neokolonialny model 
rozwoju w świecie globa-
lizacji i turbokapitalizmu.   
To świat, w którym liczy się 
jednostka i jej indywidu-
alny sukces, którego miarą 
jest konsumpcja nakręcana 
agresywną i wszechobecną 
reklamą. Ceną za udział w 
gonitwie, aby być trendy, 
cool i na topie, jest samot-
ność, poczucie bezradności i 
bezsensu życia. Przypadko-
wy seks, klubowe spotkania 
przy drinku i ogłuszającej 
muzyce, która nie wymaga 
podjęcia rozmowy, zastępu-

ją trwalsze związki.
Choć sztuka ma ru-

muński rodowód to akcja 
toczy się we współczesnej 
nam Polsce (może nawet w 
Legnicy, bo i ten trop pod-
rzucają realizatorzy odwo-
łując się w pewnej chwili 
do nazwy pewnej znanej w 
mieście dyskoteki), co wy-
jątkowo dobitnie podkreśla 
warstwa muzyczna przed-
stawienia ze słynnym, ale 
bardzo szyderczym, „Jesz-
cze Polska nie zginęła” w 
nieortodoksyjnym wykona-
niu Edyty Górniak.

Zrodzona z frustracji 
wściekłość trojga bohate-
rów, których połączył przy-

padek i samochodowy wy-
padek, brawurowo granych 
przez Joannę Gonschorek, 
Magdę Skibę i Bartosza 
Bulandę, na oczach widzów 
przerodzi   się w anarchi-
styczny bunt. I choć bohate-
rowie dramatu przez chwilę 
poczują się jak „Urodzeni 
mordercy” z filmu Olivera 
Stone’a to ostatecznie prze-
grają. W świecie, w którym 
żyją, wszystko - nawet ich 
rewolta - jest bowiem na 
sprzedaż.

„Ten kameralny dramat 
agresywnie atakuje zmysły. 
Jednych ogłuszy i oburzy 
brutalnością. Innych zasko-
czy radykalną diagnozą spo-

łeczną.   U jeszcze innych 
wzbudzi zachwyt” – pisa-
łem po premierze przed-
stawienia. „Na przekór ty-
tułowi, „Stop the Tempo!” 
w legnickiej wersji to jazda 
bez trzymanki. Teledysk z 
życia. Ciąg dynamicznie 
zmontowanych pod klubo-
wą muzykę scen, precyzyjny 
jak cięcie wirtuoza chirurgii 
dokonującego zabiegu lo-
botomii. Podmalowany ba-
letem świateł narkotyczny 
trip mknący niczym Pen-
dolino przez upstrzoną bill-
boardami zgrzebność post-
komunistycznej Europy’ 
dodawał Piotr Kanikowski 
z 24legnica.pl.

Scena na Strychu Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy. 
Gianina Cărbunariu „Stop 
the Tempo!” w przekładzie 
Radosławy Janowskiej-La-
scar. Reżyseria: Jarosław 
Tumidajski, muzyka: An-
drzej Janiga, scenografia i 
światło Attic Kids. Bilet 
15 zł. Spektakl w czwar-
tek 19 maja o godz. 19.00. 
UWAGA: widownia tego 
przedstawienia wyłącznie 
dla dorosłych widzów jest 
więcej niż kameralna. Licz-
ba biletów jest zatem bar-
dzo ograniczona. Trzeba się 
spieszyć.

Grzegorz Żurawiński, @
kt Gazeta Teatralna



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, któ-
ry pozwoli, aby szerokie grono odbiorców 
mogło zapoznać się z polską sztuką filmo-
wą. Jednocześnie zniwelowana zostanie 
jedna z głównych barier w dostępie do 
kina, jaką jest wysoka cena biletów.

PANIE DULSKIE
Komediodramat, Czas trwania: 91 

min., Od lat: 12, Produkcja: Polska [2015], 
Premiera: 02.10.2015 (Polska)

GODZ. : 18:00*
* Seans odbędzie się 26.05.2016
KINO KONESERA
BULWAR   - napisy
GODZ. 19:00*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 

25.05.2016
FILMOWE PORANKI - KO-

SMOLOTY
Kolejny seans Filmowego Poranka w 

Kinie Helios już wkrótce!
W niedzielę 22 maja o godzinie 

10:30 zapraszamy na zestaw bajek z serii 
Kosmoloty.

Dla wszystkich małych kinomanów 
zaprezentujemy:

• Uziemieni
• Satelita Sikorka
• Całkowite zaćmienie
• Posąg sępa
• Ogród na Marsie
• Sikorka poznaje Księżyc
Projekcję nowych Filmowych Po-

ranków poprzedzają atrakcje w holach kin 
oraz konkursy i zabawy na sali kinowej.

Dla każdego młodego uczestnika 
Filmowych Poranków przygotowaliśmy 
wspaniałe upominki od PLAYMOBIL! *

Uczestnicy Filmowych Poranków!
Każdy z Was może wziąć udział w 

naszej nowej zabawie: Łamigłówki He-
lioSówki! W ramach Łamigłówek bę-
dziemy rozwiązywać zagadki, poznawać 
ciekawostki i brać udział w ciekawych 
konkursach. Zadania, które przed nami 
stoją, wymagają spostrzegawczości, reflek-
su, sprawności, a przede wszystkim dużo 
dobrych chęci. Więc do dzieła!

Każdy młody uczestnik Filmowych 
Poranków otrzymuje kartę Łamigłówki 
HelioSówki, a na każdym spotkaniu bę-
dzie zdobywał pieczątki za rozwiązane 
zagadek i udział w konkursach. Za 8 zdo-
bytych pieczątek czeka na Was wyjątkowa 
odznaka HelioSówki – potwierdzająca 
zdobyte umiejętności! Baw się z nami i 
zdobądź brązową, srebrną i złotą odznakę 
HelioSówki!

Pomysłodawcą i autorem scenariusza 
zabaw w ramach Łamigłówek HelioSówki 
jest czasdzieci.pl

Cykl Filmowych Poranków w Kinie 
Helios odbywa się w co drugą niedzielę 
miesiąca we wszystkich kinach ogólno-
polskiej sieci kin Helios, zawsze o godzi-
nie 10:30. Przeznaczony jest dla dzieci w 
wieku od 3 lat w towarzystwie opiekunów. 
Każde spotkanie rozpoczynają kilkuna-
stominutowe konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami.

Scenariusz wydarzenia:
• zabawy i konkursy z animatorem 

[10-15 min]
• projekcja - zestaw bajek lub film 

[60-70 min.]
Specyfika seansu filmowego:
• dźwięk ściszony w stosunku do 

standardowej głośności
• pozostawione na cały seans przy-

ciemnione światła na sali [półmrok]
Po seansie każdy uczestnik otrzyma 

upominek.
Zapraszamy również na kolejne spo-

tkanie z Filmowymi Porankami 5 czerwca 
o godzinie 10:30. Obejrzymy zestaw bajek 
z serii Dinopociąg:

• Kwiaty dla Mamy
• Mistrzowie prędkości
• Zęby T-Rexa
• Jestem T-Rexem
• Nuk Czworonóg
Więcej aktualności, konkursów i 

relacji fotograficznych dostępnych jest na 
profilu FB Helios Dla Dzieci. 

PRZEDPREMIERA: 
3D ANGRY BIRDS FILM – du-

bbing
Komedia, Animacja, Akcja, Czas 

trwania: 97 min., Od lat: b.o., Produk-
cja: Finlandia/USA [2016], Premiera: 
27.05.2016 (Polska)

GODZ. : 10:45*, 15:45**
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 

25.05.2016
** SEANS ODBĘDZIE SIĘ 

26.05.2016
ANGRY BIRDS – dubbing
Komedia, Animacja, Akcja, Czas 

trwania: 97 min., Od lat: b.o., Produk-
cja: Finlandia/USA [2016], Premiera: 
27.05.2016 (Polska)

GODZ. : 10:15*, 15:00**, 17:15**
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 

25.05.2016
**SEANS ODBĘDZIE SIĘ 

26.05.2016
PREMIERY: 
3D ALICJA PO DRUGIEJ 

STRONIE LUSTRA – dubbing
Fantasy, Przygodowy, Familijny, Od 

lat: 7, Produkcja: USA [2016], Premiera: 
26.05.2016 (Polska)

GODZ.: 10:30*, 16:30*
*seans odbędzie się 26.05.2016
3D ALICJA PO DRUGIEJ 

STRONIE LUSTRA – dubbing
GODZ. 13:00*
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 

26.05.2016
3D X-MEN: APOCALYPSE – 

dubbing
Akcja, Fantasy, Przygodowy, Od lat: 

12, Produkcja: USA [2016], Premiera: 
20.05.2016 (Polska)

GODZ. – 11:00*
*SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 

23.05.2016
3D X-MEN : APOCALYPSCE – 

napisy
GODZ. – 14:00, 20:00
X-MEN : APOCALYPSE – dub-

bing
GODZ. – 13:00*, 17:00
*seans nie odbędzie się 26.05.2016
X- MEN APOCALYPSE  - napisy
GODZ. 18:30
ZAKŁADNIK Z WALL STREET 

– napisy
Dramat, Od lat: 15, Produkcja: USA 

[2016], Premiera: 20.05.2016 (Polska)
GODZ. 14:30, 17:15*, 19:00**, 21:15
*SEANS ODBĘDZIE SIĘ 

25.05.2016
**SEANS NIE ODBĘDZIE SIĘ 

25.05.2016
TYTUŁY TYGODNIA
NICE GUYS. RÓWNI GOŚCIE 

- napisy

Triller / Akcja / komedia,Od lat: 15, 
Produkcja: USA/Wlk. Brytania [2016], 
Premiera: 20.05.2016 (Polska)

GODZ. : 10:30*, 15:30**,  16:00*, 
18:00*, 19:45**, 21:30 

*seans nie odbędzie się 26.05.2016
**seans odbędzie się 26.05.2016
MÓJ PRZYJACIEL ORZEŁ - du-

bbing
Familijny / przygodowy, Czas trwa-

nia: 97 min., Od lat: 15, Produkcja: AU-
STRIA [2015], Premiera: 13.05.2016 
(Polska)

GODZ. : 10:00, 12:15, 16:45
Dzień Matki - napisy
Komedia, Czas trwania: 118 min., 

Od lat: 12, Produkcja: USA [2015], Pre-
miera: 13.05.2016 (Polska)

GODZ. : 12:30*, 14:45**, 19:30
*seans odbędzie się 26.05.2016
**seans nie odbędzie się 24 i 

26.05.2016
#WSZYSTKOGRA
Musical, Czas trwania: 120 min., Od 

lat: 15, Produkcja: USA [2016], Premiera: 
06.05.2016 (Polska)

GODZ. : 10:00*, 10:30**, 12:30***, 
17:30*****, 22:00

*seans odbędzie się 24.05.2016
**seans odbędzie się 25.05.2016
***seans nie odbędzie się 

24,25,26.05.2016
DZIELNY KOGUT MANIEK - 

DUBBING
Animacja, Czas trwania: 100 min., 

Od lat: b.o, Produkcja: MEKSYK [2015], 
Premiera: 06.05.2016 (Polska)

GODZ. : 10:15*, 12:30**, 12:45***
*seans nie odbędzie się 24 i 

25.05.2016
**seans odbędzie się 25.05.2016
***seans odbędzie się 24.05.2016
KAPITAN AMERYKA – Napisy
SF / Akcja / Przygodowy, Czas trwa-

nia: 175 min., Od lat: 12, Produkcja: USA 
[2016], Premiera: 06.05.2016 (Polska)

GODZ. : 20:30*, 
*seans nie odbędzie się 26.05.2016
KAPITAN AMERYKA – Dubbing
SF / Akcja / Przygodowy, Czas trwa-

nia: 175 min., Od lat: 12, Produkcja: USA 
[2016], Premiera: 06.05.2016 (Polska)

GODZ. : 12:00*, 12:30**
*seans nie odbędzie się 25.05.2016
**seans odbędzie się 25.05.2016
3D KAPITAN AMERYKA – na-

pisy
SF / Akcja / Przygodowy, Czas trwa-

nia: 175 min., Od lat: 12, Produkcja: USA 
[2016], Premiera: 06.05.2016 (Polska)

GODZ. : 13:00*, 15:00*
*seans odbędzie się 26.05.2016
**seans nie odbędzie się26.05.2016

Dzięki środkom Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Instytut Teatral-
ny im. Zbigniewa Raszew-
skiego w Warszawie drugi rok 
z rzędu dał miłośnikom sceny 
okazję do kupna biletów za 
wyjątkową cenę. W 90 teatrach 
z 39 polskich miast w sobotę 
21 maja spektakle grane będą 
za 400 groszy. W Legnicy bę-
dzie to „Car Samozwaniec”, po 
którego 14 maja przed kasą w 
Starym Ratuszu  ustawiła się 
kolejka chętnych.   

W ten weekend Teatr Mo-
drzejewskiej pokaże to zna-
komite przedstawienie jeszcze 
dwukrotnie. Najpierw w piątek 
20 maja o godz. 18 podczas te-

atralnego mini maratonu - na 
trzy godziny przed „Hymnem 
narodowym” Przemysława 
Wojcieszka, na który przyje-
dzie lider KOD-u Mateusz Ki-
jowski. I  w niedzielę 22 maja 
o godz. 19 - dla tych, którzy 
nie zmieścili się na widowni w 
piątek ani w sobotę (wszystkie 
spektakle na Scenie na Nowym 
Świecie). 

„Car Samozwaniec” to do-
konana przez Roberta Urbań-
skiego adaptacja niemal zu-
pełnie zapomnianego dramatu 
Adolfa Nowaczyńskiego o rze-
komo cudownie ocalałym synu 
Iwana IV Groźnego, którego w 
1605 roku Polacy osadzili na 
kremlowskim tronie. Wyreży-
serowany przez Jacka Głom-
ba spektakl zdobył II nagrodę 
w ubiegłorocznym konkursie 
„Klasyka Żywa”, który Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Instytut Te-
atralny ogłosiły dla uczczenia 
250-lecia teatru publicznego w 
Polsce. 

„Car Samozwaniec...” w 
legnickiej inscenizacji to poli-
tyczny thriller, mocna rzecz o 
bebechach polityki równie bru-
talnej i bezwzględnej dziś, jak 
i w początkach XVII wieku, z 

których czerpie scenariuszową 
historię. Sztuka ocieka krwią, 
wali w pysk, chlasta po oczach 
i uszach bez znieczulenia.” - 
pisał po premierze Grzegorz 
Żurawiński (@kt Gazeta Te-
atralna)

„Grana na żywo muzyka 
Kormoranów ( Jacek „Tuńczyk” 
Fedorowicz, Piotr „Blusmen” 
Jankowski, Krzysztof „Konik” 
Konieczny, Artur „Gaja” Kraw-
czyk) to strzał w dziesiątkę. 
Ci teatralni profesjonaliści 
wiedzą, kiedy zagrać głośno, 
a kiedy dyskretnie podkre-
ślić akcję. Sprawdzili się w stu 
procentach. Spektakl to gorą-
ca, prawdziwa „klasyka żywa”. 
Znakomity.” - zachwycała się 
Małgorzata Matuszewska (Ga-
zeta Wrocławska).

Piotr Kanikowski
FOT. KAROL BUDREWICZ

BILETY: 29/18 zł; IN-
FORMACJA i REZERWA-
CJA: : tel. 76 72 33 505, bilety@
teatr.legnica.pl Kasa jest czynna 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 10-16 w Teatrze Mod-
rzejewskiej, Rynek 39 oraz na 
godzinę przed spektaklem w 
miejscu jego grania.  
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W ramach akcji „Grosze 
grają rolę” w rekordowym 
tempie 28 minut wyprzeda-
na została cała pula biletów 
po 400 groszy na sobotniego 
„Cara Samozwańca” Adolfa 
Nowaczyńskiego w reżyserii 
Jacka Głomba. Widzom, któ-
rzy jeszcze nie widzieli tego 
spektaklu, polecamy nie-
dzielne przedstawienie. Są 
jeszcze ostatnie wolne miej-
sca na widowni.

Dla naszych Czytelników Teatr Modrzejewskiej ufundował podwójne zaproszenie na piątkowe przedstawienie „Cara 
Samozwańca” (20 maja, wyjątkowo o godz. 18). Prosimy o błyskawiczne mejle zatytułowane „Car” na adres konkur-
sy@24legnica.pl. W treści prosimy podać nazwisko oraz telefon kontaktowy, na który oddzwonimy do zwycięzcy.

„Car” jak świeże bułeczki
Repertuar Kina Helios
w Legnicy

od 20.05.2016 
do 26.05.2016

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie po-
jedyńcze wejściówki ufundowane przez 
Kino HELIOS na film pt. „#WSZYSTKO 
GRA” 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 POINFOMO-
WANI JUŻ W PIĄTEK telefonicznie  
lub mailem.



Kibice niepełnospraw-
ni utworzyli specjalną 
eskortę, która wyprowa-
dziła piłkarzy na przed-
meczową prezentację. Już 
w tunelu prowadzącym 
na murawę kibicom towa-
rzyszyły ogromne emocje, 
było tradycyjne przybija-
nie piątek z zawodnikami 
i pamiątkowe zdjęcia z 
trenerem Ryszardem Ta-
rasiewiczem. W parze z 
kapitanem Miedzi Woj-
ciechem Łobodzińskim na 
murawę wyszła niewidoma 
kibicka Miedzi Rozalia. – 
Dla córki było to ogromne 
przeżycie. Bardzo fajnie, 
że mogła słuchać komen-
tarza z meczu dzięki au-
diodeskrypcji. W zasadzie 

od meczu nie rozstaje się 
z szalikiem. Na trybunach 
nie chciała go zdjąć ani na 
chwilę, mimo że było gorą-
co, a następnego dnia rano 
po meczu, gdy tylko się 
obudziła, to pierwsze o co 
zapytała, to gdzie jej sza-
lik. Bardzo nam się podo-
bało i z chęcią przyjdziemy 
na kolejne mecze Miedzi 
– mówi Aldona Szcze-
pańska, mama Rozalii. Po 
prezentacji kibice niepeł-
nosprawni uczestniczący w 
eskorcie udali się na sektor 
rodzinny, gdzie wspólnie 
przez cały mecz dopingo-
wali Miedziankę i bardzo 
dobrze się bawili. Byli tam 
nie tylko kibice z Legnicy, 
ale też m.in. ze Świerzawy, 
Legnickiego Pola, Złoto-
ryi, Chojnowa, Milicza i 
Wrocławia.

Nowością na stadionie 
była audiodeskrypcja czyli 
specjalny rodzaj komenta-
rza, który powstała z myślą 
o osobach niewidomych i 
słabowidzących. To pe-
łen opis tego, co dzieje się 
na boisku, uruchamiający 
wyobraźnię, pozwalający 

zobaczyć mecz cudzymi 
oczami. Przeprowadzi-
li ją dziennikarze radio-
wi: Michał Waszkiewicz 
i Przemysław Pozowski, 
od lat współpracujących z 
wrocławską Fundacją na 
Rzecz Rozwoju Audiode-
skrypcji „Katarynka”. Było 
to kolejne działanie legnic-
kiego klubu skierowane do 
środowiska osób niepełno-
sprawnych. Przypomnij-
my, że przy Miedzi prężnie 
działa w formie stowarzy-
szenia Klub Kibiców Nie-
pełnosprawnych, a podczas 
Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych 
na Stadionach, z trybun 
w Legnicy dopingowało 
Miedź ponad 170 kibiców 
niepełnosprawnych! – Ki-
bice niepełnosprawni są 
mile widziani na każdym 
meczu Miedzi. Zapra-
szamy także wszystkich 
do współpracy z naszym 
Klubem Kibiców Niepeł-
nosprawnych – zachęca 
Krzysztof Piotrowski, kie-
rownik ds. organizacyj-
nych Miedzi.

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

Niezwykła historia legnickiego terapeuty
Jerzy Rak to niezwykle barwna, charyzmatyczna i ekscentryczna postać. Jeszcze kilka lat temu irytował 
wszystkich swoim sposobem bycia, niesamowitym poczuciem humoru, dużym dystansem do siebie i bez-
kompromisowością. 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? 

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 
choroby. Jerzy doszedł do wnio-
sku, że jeżeli zaszedł proces , 
powiedzmy niekorzystny, to na-
leży go odwrócić. Myśli o tym, 
jak można naprawdę pomóc 
danemu 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 na-
zwiskach. Ma fotograficzną pa-
mięć i wykazuje się geniuszem 
w diagnozowaniu. Kim więc 
jest ten człowiek? Oskarżany 
o magię, o bycie szalonym na-
ukowcem, 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.

Niewidomi zobaczyli mecz
Mecz Miedzi z Sandecją był 
świętem kibiców niepełno-
sprawnych, których na try-
bunach w Legnicy zasiadło 
aż 150! Specjalnie z myślą 
o nich na stadionie dostępna 
była usługa audio deskryp-
cji – po raz pierwszy w I li-
dze! Osoby niepełnosprawne 
utworzyły także eskortę, któ-
ra wyprowadziła na prezenta-
cję piłkarzy obu drużyn.

Paweł „Furia” Czyżyk z 
Energetyki Lubin nie zawiódł 
podczas sobotniego meczu 
bokserskiego Polska- Niem-
cy w hali przy ul. Lotniczej w 
Legnicy. W efektownym sty-
lu pokonał mniej doświad-
czonego  Ricka Kumma z 
Boxen Club Frankfurt. Mimo 
wszystko sobotnia gala za-
kończyła się wynikiem 4:3 
dla Niemców.

Gala 4:3 dla Niemców

W ramach meczu bok-
serzy z Dolnego Śląska i 
Brandenburgii stoczyli 7 
walk. Poza Czyżykiem, 
który wystąpił w katego-
rii 81 kilogramów, swoje 
walki wygrali Ireneusz 
Wojtasiński (Bombardier 
Wrocław, kategoria 69 kg) 
oraz Patryk Trochimiak  
(Kaczor Box Team Wał-

brzych, kategoria 60 kg). 
Zanim doszło do zapo-
wiadanego jako kulmina-
cja wieczoru pojedynku 
walczącego w wadze su-
perciężkiej chojnowianina 
Kamila Mroczkowskiego 
(Champion Chojnów) z  
Ericem Brechlinem  (SV 
Motor), jako pokonani z 
ringu zeszli   Damian Gło-
wacz (Energetyka Lubin, 
kategoria 64 kg),  Robert 
Wołczewski (Cendrow-
ski Team, kategoria 74 
kg), Piotr Cierpisz (OKB 
Dzierżoniów, katego-
ria 91 kg). Mroczkowski 
walczył dobrze. Był bliski 
zwycięstwa przez nokaut. 
Sędziowie liczyli Niemca. 
Ostatecznie jednak uznali, 
że to Brechlin był lepszy.
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