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Legnica walczy o Konrada
Ponad 200 osób - wielu z wózkami i małymi dziećmi na rękach - przyszło pod szpital 
w Legnicy, by wesprzeć walczącego o życie 20-letniego Konrada Krzemińskiego. Są 
wściekli na państwu, które po cichu dało przyzwolenie na jego śmierć. - Chciałem do 
nich wyjść - mówi Konrad. Lekarze się nie zgodzili, bo jego układ immunologiczny 
jest zbyt osłabiony. Z okna na korytarzu obserwował, jak tłum nieznajomych macha 
balonikami i śpiewa mu „Sto lat!”.               »2
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Minister  
zamyka oczy

MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Wychowałem się na wsi. 
Gdy przed świętami rzeźnik 
przyjeżdżał zabić świnię, to 
wpychałem głowę pod stertę 
pierzyn i poduszek, żeby nie 
słyszeć jej kwiku. W Sejmie, 
rządzie, Narodowym Fundu-
szu Zdrowia siedzą dorośli 
ludzie, a robią to samo, byle 
tylko nie spojrzeć w oczy 
Konradowi Krzemińskiemu 
ani jego bliskim.

Od kilku dni nie tylko 
legnickie media nie przesta-
ją mówić o dwudziestolatku, 
który żeby żyć, potrzebu-
je zgody ministra zdrowia. 
Trudno mi uwierzyć, że te 
informacje nie przebiły się 
do lokalnej parlamentarnej 
śmietanki, a zwłaszcza wy-
wodzących sią stąd znaczą-
cych polityków Prawa i Spra-
wiedliwości. Oni stanowią 
prawo, przez które zabrakło 
pieniędzy na leczenie Kon-
rada Krzemińskiego. Ale w 
poniedziałek pod szpitalem, 
gdzie toczy się walka o życie 
chłopaka, nie widziałem żad-
nego z nich. Nie było ich w 
gronie ludzi, którzy – choć w 
pojedynkę niewiele znaczą – 
nie chcą milcząco przyglądać 
się śmierci dwudziestolatka. 

To chichot losu, że aby 
być spokojnym o życie Kon-
rada brakuje podpisu mini-
stra Konstantego Radziwiłła 
- członka partii, która uważa 
się za strażnika chrześcijań-
skich wartości, i rządu, który 
deklarował społeczną wraż-
liwość. W państwie, które 
oficjalnie stawia ludzkie życie 
ponad wszystko - ma szla-
chetne ustawy chroniące je 
od momentu poczęcia aż do 
naturalnej śmierci, troszczy 
się o los embrionów podczas 
zapłodnienia in vitro i ma za 
złe matkom aborcję dzieci 
bez mózgu. 

Tak wygląda praktyka, je-
śli chodzi o szacunek do ludz-
kiego życia w Polsce. Zamiast 
pieniedzy na lek dla Konrada 
politycy znowu zafundują 
nam frazesy o wartościach 
– te same, które z samoza-
dowoleniem wygłaszają od 
lat w programach publicy-
stycznych. Zamiast solidnej 
opieki dla matek, które boją 
się urodzić dziecko, będą ka-
zania o grzechu z sejmowych 
mównic i kościelnych ambon. 
Minister Konstanty Radzi-
wiłł zamknie oczy, wsunie 
głowę pod poduszki, da radę 
przetrzymać ten dramat.

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Dwudziestolatek z Legni-
cy jest jedyną na świecie oso-
bą zaatakowaną jednocześnie 
przez dwie rzadkie choroby: 
zakrzepicę żył wątrobowych 
oraz hemoglobinurię nocną. I 
jedną z trzech w Polsce, które 
potrzebują bardzo drogiego, 
nierefundowanego przez pań-
stwo leku o nazwie Soliris. Bez 
niego choroby zabiją Konrada 
w ciągu miesiąca. Narodowy 
Fundusz Zdrowia, do które-
go szpital i rodzice chłopaka 
zwrócili się o pomoc, odmówił 
sfinansowania leczenia. Mi-
nister zdrowia każe czekać na 
zakończenie procedur, po któ-
rych podejmie decyzję na tak, 
albo na nie.

Aby ratować chłopaka 
szpital w Szczecinie zakupił i 
podał mu 4 ampułki Solirisu, 
po których stan zdrowia Kon-
rada wyraźnie się poprawił. Ale 
gdy lek się skończył, choroby 
zaatakowały ze zdwojoną siłą. 
To skutek przedwczesnego 
przerwania kuracji.

Lekarze z Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w 
Legnicy nie mogli dłużej cze-
kać na decyzję ministra zdro-

wia, bo w ubiegłym tygodniu 
stan dwudziestolatka bardzo 
się pogorszył. Wykorzystując 
fundusze z prywatnych dat-
ków za 199 tysięcy złotych za-
kupiono cztery ampułki leku. 
Starczą na miesiąc. Kilka dni 
temu Konrad dostał pierwszą 
porcję.

Pieniędzy starczy jeszcze 
na może półtora miesiąca. Co 
potem? Wszyscy mają nadzie-
ję, że mimo wszystko państwo, 
które sprzeciwia się eutanazji, 
nie będzie tak bezduszne.

Ludzi skrzyknął pod szpi-
tal Krzysztof Piotrowski, pre-
zes stowarzyszenia Skorupia-
kom mówimy Nie!, inicjator 
licznych charytatywnych akcji 
i pierwszy kibic Miedzian-
ki. Dziś przypadają urodziny 
Konrada, więc ludzie przynieśli 
trzy torty, pudło muffinków z 
rodzynkami, kolorowe baloni-
ki i parę butelek szampana dla 
dzieci. Rozwinęli transparent: 
„Konrad, jesteśmy z Tobą”. Lu-

cyna Leśniewska zrobiła wła-
sny, z hasłem „Stop eutanazji!”. 
Przyszła z siostrą i jej dziećmi.

- Sama zmagałam się z 
ciężką chorobą. Mam w bli-

skim otoczeniu osoby, które 
też walczą o zdrowie - mówi. 
- Myślę, że w takich sytuacjach 
trzeba wykazać solidarność. A 
jeśli ten człowiek, od którego 
wszystko zależy, ma w ser-
cu choć odrobinę dobra lub 
empatii, to pomoc nadejdzie. 
Wierzę, ze ludzie mają dobre 
serca i intencje.

Wśród tłumu krążyły li-
sty, na których można się było 
podpisać pod apelem o refun-
dację leku dla Konrada. Wiele 
osób wrzucało do puszek datki 
na dalsze leczenie chłopaka. 
W ruch poszły też telefony, bo 
wsparcia można było tez udzie-
lić wysyłając SMS pod specjal-
nie uruchomiony numer. Pano-
wała pełna nadziei piknikowa 
atmosfera. Konrad dzwonił do 
organizatorów spotkania, aby 
przekazali wszystkim jego po-
dziękowanie.

Po godzinie tłum zaczął się 
powoli rozchodzić.

- Ja zostaję na dłużej- 
mówi Krzysztof Piotrowski. 
Rozbił pod szpitalem namiot, 
w którym będzie czekał na 
decyzję ministra o refundacji 
leczenia dla Konrada. Niestru-
dzenie koordynuje pomoc dla 
chłopaka. Zbiórkę zainicjowa-
ła już Polonia kanadyjska, lu-
dzie w Szwecji, Anglii, Irlandii. 
Będzie licytowana koszulka 
od Roberta Lewandowskiego 
i - być może - gadżety z Re-
alu Madryt oraz Barcelony. 
Młodzież ze stowarzyszenia 
Legnica Aktywnie i Kreatyw-
nie zapowiada cykl charyta-
tywnych trzech koncertów dla 
Konrada Krzemińskiego. W 
pierwszym, akustycznym, już 
3 lipca zagrają m.in. Czerwony 
Tulipan oraz Janusz Kaspro-
wicz. Szczegóły wkrótce na 
24legnica.pl.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica,pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Ponad 200 osób - wielu z 
wózkami i małymi dziećmi 
na rękach - przyszło pod 
szpital w Legnicy, by wes-
przeć walczącego o życie 
20-letniego Konrada Krze-
mińskiego. Są wściekli na 
państwu, które po cichu 
dało przyzwolenie na jego 
śmierć. - Chciałem do nich 
wyjść - mówi Konrad. Leka-
rze się nie zgodzili, bo jego 
układ immunologiczny jest 
zbyt osłabiony. Z okna na ko-
rytarzu obserwował, jak tłum 
nieznajomych macha baloni-
kami i śpiewa mu „Sto lat!”.

Legnica walczy o Konrada



WIADOMOŚCI STRONA  3redakcja@24legnica.pl23 czerwca 2016

Czy z perspektywy czło-
wieka, który spędza dużo czasu 
w Warszawie, widać, że w mię-
dzyczasie Legnica zamieniła 
się w smart city? 

- Tego się w ogóle nie od-
czuwa. To kolejna wydmuszka. 
Ktoś sobie wymyślił marketin-
gowy slogan, który zupełnie nie 
przekłada się na codzienne życie 
mieszkańców Legnicy. Drogi 
jak były fatalne, tak są fatalne. 
Znajomi, którzy do mnie przy-
jeżdżają i po raz kolejny prze-
pychają się przez Jaworzyńską, 
pytają” „O co chodzi z tym re-
montem?”. To naprawdę bloku-
je miasto. Smart city to pic.

Przed wyborami samo-
rządowymi politycy PO chęt-
nie przeciwstawiali rozmach, 
z jakim za inwestycje zabrał 
się popierany przez nich pre-
zydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej, pozbawionej często 
polotu, nudnej, ostrożnej mi-
trędze zarządzania, reprezen-
towanej w Legnicy przez Ta-
deusza Krzakowskiego. Dziś, 
kiedy wiemy, że zadłużenie 
Wałbrzycha przekracza wyso-
kość rocznego budżetu, byłby 
Pan skłonny przyznać, że jed-
nak racja była wtedy po stronie 
prezydenta Legnicy?

- Dług Legnicy też nie jest 
mały, bo to ponad 50 procent 
przychodów. Poza tym do końca 
nie wiadomo, ile długu jest jesz-
cze w spółkach. Proszę zwrócić 
uwagę, że wszystkie legnickie 
inwestycje – przeprawa mosto-
wa, wymiana taboru w MPK, 
itd. - są realizowane na kredyt. 
To świadczy, że także prezydent 

Krzakowski nie radzi sobie z 
bieżącym zarządzaniem. Szko-
puł nie tkwi w tym, że miasto   
zadłuża się bardziej lub mniej, 
bo istotne jest to, na co bierze 
kredyty. Gmina zachowuje się 
rozsądnie, jeśli z tych pieniędzy 
np. uzbraja strefę gospodarczą, 
żeby sprzedać grunt i ściągnąć 
inwestorów. Ale zadłużenie 
czysto konsumpcyjne jest bez 
sensu. W Legnicy, niestety, 
większość kredytu idzie na 
konsumpcję. Nie ma inwestycji, 
które by generowały oszczędno-
ści, miejsca pracy albo dodatko-
we przychody.

Zanim Prawo i Sprawiedli-
wość przystąpiło do obstrukcji 
Trybunału Konstytucyjnego, 
to Pan zgłosił w Sejmie po-
prawkę, by wybrać dwóch sę-
dziów na „zapas”. Czy czuje się 
Pan współodpowiedzialny za 
obecny kryzys konstytucyjny?

- Nie, nie. Nie było takiej 
poprawki.

Nie było takiej poprawki? 
To jest mit?

- Tak, ponieważ była wpro-
wadzona zmiana systemu wy-
boru sędziów, która później 
została inaczej zinterpretowana.

Proszę to wyjaśnić.
- Trzeba zacząć od tego, że 

my szanujemy wyroki Trybu-
nału Konstytucyjnego, jakie by 
one nie były – korzystne dla 
nas czy niekorzystne. Druga 
strona próbuje budować taką 
narrację, że psucie tej instytucji 
zaczęła Platforma, ale równie 
dobrze można liczyć ten czas 
od mojego przyjścia na świat, 
narodzin Grzegorza Schety-
ny czy czasów króla Świeczka. 
Proponuję, by popatrzeć na to z 
boku. Dostrzeżemy wówczas, że 
cały kryzys zaczął się nawet nie 
od gorączkowego unieważnia-
nia uchwał o wyborze sędziów 

z poprzedniej kadencji, ale od 
podważenia legalności wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. 
Od 3 grudnia 2015 roku, gdy 
PiS-u postanowił zlekceważyć 
wyrok i polską Konstytucję. 

  
Po ogromnych manifesta-

cjach, protestach pod siedzibą 
Rady Ministrów, interwencji 
Komisji Weneckiej i Rady Eu-
ropy, wierzy Pan, że jest w Pol-
sce albo na świecie siła, która 
mogłaby skłonić premier Be-
atę Szydło do opublikowania 
wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego?

- Oczywiście, że jest. To Ja-
rosław Kaczyński.  

Tylko on?
- Tylko on. Błąd naszego 

ustroju polega na nieformalnym 
podporządkowaniu rządu czy 
prezydenta ośrodkowi pozapar-
lamentarnemu albo partyjnemu. 
Kaczyński ma w tej chwili tak 
wielką siłę, że jak mówi, że nie 
będzie publikacji wyroku, to jej 
nie będzie. 

W Sejmie ma Pan okazję, 
by zaobserwować, jak w prak-
tyce wygląda to zarządzanie w 
wykonaniu Jarosława Kaczyń-
skiego. Co on takiego robi?

- Dość zabawnie wygląda, 
jak w trakcie głosowań poszcze-
gólni ministrowie przychodzą 
na audiencje do Jarosława Ka-
czyńskiego. Prezes ma po pra-
wicy posła Terleckiego, a po le-
wej puste miejsce, na którym w 
zależności od potrzeb przysia-
dająminister Błaszczak, minister 
Witek i inni ministrowie. Siedzą 
różnie, w zależności od długości 
głosowania, jedni pięć minut, 
drudzy dwadzieścia, spowiadają 
się, konsultują. To widać jak na 
tacy. Nikt nie podchodzi do pre-
mier Beaty Szydło, a u Kaczyń-
skiego cały czas trwają uzgod-

nienia, przeglądanie papierów. 
Nie mam żadnych wątpliwości, 
że naprawdę państwem rządzi 
Jarosław Kaczyński. 

Dlaczego mimo hałasu, 
jaki robi KOD i opozycja, w 
sondażach utrzymuje się oko-
ło 40-procentowe poparcie dla 
PiS-u?

- Moim zdaniem, to jest 
jeszcze efekt wyborczego zwy-
cięstwa i konsumpcji tego 
zwycięstwa. Przypuszczam, że 
będziemy go obserwować co 
najmniej do jesieni. Ludzie do-
stali po 500 złotych na dziecko 
i się cieszą, więc trudno oczeki-
wać zmiany nastrojów. Skutki 
negatywne złych rządów przy-
chodzą zawsze później. Będą 
rosnąć ceny, banki podniosą 
opłaty, wzrosną podatki. Co z 
tego, że rząd wprowadza wyższą 
płacę minimalną, skoro zeżrą ją 
podatki i summa summarum 
ludzie nie będą mieli więcej pie-
niędzy.

Czyżby sugerował Pan, 

że PiS jest w stanie pogrążyć 
polską gospodarkę, aby tylko 
wygrać następne wybory?

- Wygląda na to, że dla tego 
celu są w stanie zrobić wszystko, 
na przykład rozdać jak najwięcej 
więcej pieniędzy, za co będzie-
my wszyscy płacić w przyszłości. 
Taka polityka oznacza zadłu-
żanie Polski oraz podważanie 
naszej finansowej wiarygodno-
ści. W PiS-ie obserwuję takie 
podejście: rozdamy co się da 
rozdać, po nas choćby potop, bo 
chodzi o umocnienie się w bar-
dzo prosocjalnym elektoracie.     

Dlaczego więc opozycja 
o tym nie mówi? Wszyscy la-
mentują nad Konstytucją, a 
nikt nie broni gospodarki?

- Jak jest fala konsumpcyjna, 
to ciężko się przebijać z rozsąd-
nymi propozycjami.

Ludzie, którzy dostali 500 
złotych na dziecko, nieko-
niecznie chcą słuchać, że za 
chwilę zabraknie 500 złotych, 
by wysłać w sobotę patrol poli-

cji na ich ulicę albo zoperować 
babci zaćmę?

- Mają to w nosie. Dzisiaj 
się cieszą, bo dostali pieniądze. 
Sklepy odczują przez jakiś czas 
wyższe obroty. Te 500 złotych 
na dziecko, w moim odczuciu, 
za chwilę wejdzie na stałe do 
budżetu, a wtedy już nikt się 
nie będzie z tego cieszył. Ludzie 
uznają za normalne to, że pań-
stwo im płaci, bo mają dzieci.

A Platforma, gdyby wróci-
ła do władzy, nie zabierze tego 
dodatku?

- Ktokolwiek będzie rządził, 
500 złotych na dziecko zostanie. 
W obawie przed politycznymi 
skutkami nikt nie zdecyduje 
się ludziom zabrać tych pienię-
dzy. W moim odczuciu, można 
tylko rozmawiać o ewentualnej 
korekcie, tzn. na przykład za-
stanawiać się, czy nie dać też 
pieniędzy na pierwsze dziecko, 
zadbać o samotnie wychowują-
cych itd. Co do mechanizmu, on 
już musi zostać.

Z Robertem Kropiwnickim, 
legnickim posłem Platformy 
Obywatelskiej, rozmawia 
Piotr Kanikowski.

Państwem rządzi Kaczyński

Sąd pochyli się nad „nierobem”
Sąd Rejonowy w Złotoryi bę-
dzie musiał raz jeszcze zba-
dać, czy Jerzy Owsiak dopuścił 
się przestępstwa, gdy w swym 
videoblogu nazwał Piotra 
Wielguckiego (blogera Matkę 
Kurkę) nierobem, który nie 
radzi sobie w życiu ale chętnie 
ocenia innych. Co do reszty 
zarzutów Sąd Okręgowy w Le-
gnicy uznał, że uniewinniający 
szefa WOŚP wyrok pierwszej 
instancji był słuszny. 

Wyrokiem Sądu Rejonowe-
go w Złotoryi z 8 marca 2016 
roku Jerzy Owsiak został całko-
wicie uniewinniony od zarzu-
tów zniesławienia i znieważenia, 
stawianych mu przez blogera 
Matkę Kurkę. Piotr Wielgucki 
nie pogodził się z taką oceną i 
złożył w Sądzie Okręgowym 
w Legnicy apelację. Podniósł 
szereg zarzutów dotyczących 
przebiegu procesu oraz rzeko-
mej stronniczości sędziego Jac-

ka Kielara, który przewodniczył 
rozprawom. Przekonywał też, 
że Sąd Rejonowy w Złotoryi 
popełnił błąd nie uznając za 
nieważenia lub zniesławienia 
użytych przez Jerzego Owsiaka 
sformułowań ("osoba głęboko 
chora na niekochanie, na nie-
nawiść", "głęboko upośledzony 
nienawiścią człowiek", "nie-
rób", "oszołom"). Domagał się, 
aby Sąd Okręgowy w Legnicy 
uznał Jerzego Owsiaka za win-
nego, skazał na karę grzywny i 
nawiązkę lub uchylił wyrok i 
przekazał sprawę złotoryjskie-
mu sądowi do ponownego roz-
patrzenia. 

Sąd Okręgowy uchylił je-
den punkt z wyroku Sądu Re-
jonowego w Złotoryi. Dostrzegł 
w wypowiedzi Owsiaka z vide-
obloga fragment, który wymaga 
wnikliwszego zbadania pd ką-
tem paragrafu 212 i 216 Kodek-
su karnego i nakazał powtórnie 
rozpatrzyć ten wątek pierwszej 

instancji. W pozostałej części 
złotoryjski wyrok został utrzy-
many w mocy, a Matkę Kurkę 
obarczono kosztami procesu.

Skąd taka decyzja? Sąd wy-
jaśniał w ustnym uzasadnieniu 
wyroku, że wypowiedź Jerzego 
Owsiaka w videoblogu ma nie-
jednolity charakter. Jej pierwszy 
fragment dotyczył publicznej 
działalności Piotra Wielguckie-
go i podczas złotoryjskiego pro-
cesu uznano go za uprawnioną 
polemikę z treścią przesyconego 
szowinistyczną nienawiścią do 
Niemców artykułu Matki Kur-
ki. W ocenie Sądu Okręgowego 
w Legnicy, słusznie. 

- Inny motyw przyświeca 
oskarżonemu w drugiej części 
wypowiedzi - głosi uzasad-
nienie wyroku. - Jerzy Owsiak 
wkraczał w niej w sferę prywat-
ności oskarżyciela prywatnego, 
wskazywał że jest nierobem, 
porównywał jego zachowanie 
do zachowania osób negatywnie 

nazywanych. 
Sąd Okręgowy w Legnicy 

postanowił, że złotoryjski sąd 
dokładniej zbada ten fragment 
nagrania, określi czy wypowiedź 
nosi znamiona przestępstwa i 
ewentualnie jaki jest stopień jej 
społecznej szkodliwości.

Apelacja Matki Kurki nie 
zmieniła nic w kwestii zarzu-
tów związanych z listem, jaki 

w grudniu 2014 roku Fundacja 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy rozesłała do swoich 
sztabów. Zdaniem blogera, w 
liście Owsiak zawarł “liczne po-
mówienia i znieważenia”. Sąd 
Okręgowy w Legnicy potwier-
dził dziś, że to nieprawda: au-
torami zaskarżonej wypowiedzi 
były inne osoby. Owsiak zro-
bił jedynie krótki dopisek pod 

mejlem. Wprawdzie określił w 
nim Piotra Wielguckiego jako 
oszołoma, ale - jak głosi ustne 
uzasadnienie wyroku - pojęcie 
"oszołom" może mieć pozy-
tywne konotacje, funkcjonuje 
w publicznej debacie i nie jest 
zniesławieniem.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Trasa w każdym wa-
riancie będzie ekstremalnie 
trudna: z wyczerpującymi 
zbiegami i podbiegami, 
przez rwącą rzekę, trzęsa-
wisko, rowy melioracyjne, 
po dnie kanału wypełnio-
nego gęstym błotem. Tam, 
gdzie natura odpuściła, nie 
odpuścili organizatorzy bie-
gu: wznoszą kilkadziesiąt 
sztucznych przeszkód. Za-
wodnicy będą m.in. czołgać 
się pod drutem kolczastym, 
zjeżdżać po wzgórzu zasła-
nym 35-metrową folią do 
rowu pełnego wody, wspi-

nać się po siatce na wiadukt 
kolejowy nad Kaczawą i 
niczym Indiana Jones prze-
skakiwać na linach nad roz-
padlinami. W tunelu mu-
zycznym zostaną ogłuszeni 
dudniącą wśród strobosko-
pów i dymów muzyką. Bę-
dzie dużo słomy, drapania 
się przez samochody cięża-
rowe, przeskoków, ognia i 
dymu. Podczas biegu na 7 
kilometrów zawodnicy będą 
mieli złoto zanim dobiegną 
na metę - jedna z przeszkód 
na trasie to stanowisko sro-
gich płukaczy, którzy nie 
przepuszczą nikogo, kto 
nie znajdzie trzech ziarenek 
złotego kruszcu.

Na listy startowe zgło-
siło się   tysiąca śmiałków, 
którzy chcą się wystawić 
na tę próbę. Największą 
frekwencją cieszy się bieg 
główny ze złotoryjskiego 
Rynku, po mieście, przez 
zalew i Krucze Skały (nie-
dziela 26 czerwca, godz. 10. 
30). Dziś rano zapisanych 
było 726 osób (z czego 561 
już opłaciło startowe).   Sił 
w mniej wyczerpującym 
biegu na 7 kilometrów (so-
bota 25 czerwca, godz. 

17.50) chce spróbować 260 
mężczyzn i kobiet (z tego 
179 już wniosło opłaty star-
towe). Na starcie pierw-
szego i jedynego w Polsce 
ekstremalnego triathlonu 
(sobota 25 czerwca, godz. 

17.30) planuje stanąć na ra-
zie 55 twardzieli, w tym 9 
kobiet (opłaty wniosło 42).

To siódma edycja biegu, 
a siódemka w Złotoryi ko-
jarzy się z tragiczną zarazą, 
jaka nawiedziła to miasto w 
1553 roku. Według legendy 
przetrwało ją tylko sied-
mioro mieszczan. Chcąc 
nawiązać do tej historii or-
ganizatorzy Biegu Wulka-
nów będą fetować na mecie 
siódemkę najszybszych w 
każdej kategorii. Podczas 
dekoracji będą strzelały 
szampany, wybuchały wul-
kany a bohaterowie poczują 
się naprawdę jak bohatero-
wie.

Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski

redakcja@24legnica.pl
FOT.  

PIOTR KANIKOWSKI
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Tysiąc bohaterów na Wulkanach!
Bieg Wulkanów - z tysiącem 
najbardziej szalonych biega-
czy w Polsce - już w ten week-
end w Złotoryi. Jaki będzie 
siódma edycja? - Inna - od-
powiada Mirosław Kopiński 
- Urozmaiciliśmy naszą ofer-
tę. Dla ludzi, którzy nie czu-
ją się na siłach pokonać 13 
kilometrów, mamy też krót-
szy o połowę dystans. A dla 
tych, dla których ta trzynast-
ka to za mało, alternatywą 
jest triathlon: 700 metrów do 
przepłynięcia, 7 kilometrów 
biegu i 15 kilometrów jazdy 
na rowerze.

Program 7. Biegu Wulkanów
Sobota 25.06.2016
10.30 – 12.30   -    7. Bieg Ma-
łego Zdobywcy Wulkanów.
miejsce: Zalew Złotoryjski
10.30  –  klasy 1,2 i 3 Szkoła 
Podstawowa dziewczynki
10.45  –  klasy 1,2 i 3 Szkoła 
Podstawowa chłopcy
11.00  –  4, 5 i 6 Szkoła Pod-
stawowa dziewczynki
11.15  –  4, 5 i 6 Szkoła Pod-
stawowa chłopcy
11.30  –  1, 2 i 3 - Gimnazjum 
dziewczynki
11.45  –  1, 2 i 3 Gimnazjum 
chłopcy
12.15  –  Bieg Przedszkolaka 
(bieg z opiekunem)
Dekoracja poszczególnych ka-
tegorii zaraz po zakończeniu 
danego biegu
(7 pierwszych zawodników).
12.00  - rozpoczęcie Festynu 

Podróżnika,
13.00  – Start - 7. Zawody w 
terenowym Nordic Walking - 
Na Wulkan!!! Marsz!!!
17.15  – zakończenie Festynu 
Podróżnika – wręczenie na-
gród - Zalew Złotoryjski
17.30 – Oficjalne otwarcie 7. 
Biegu Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów, 1 Extremalnego 
triatlonu i Mistrzostw w Noc-
nym Płukaniu Złota – Zalew 
Złotoryjski,
17.40  – start triathlon extre-
malny po wulkanach (pływa-
nie 700m, rower 15 km, bieg 
7 km)
17.50 –  start 1 serii biegu wul-
kanów - 7 km
18.05  – start 2 serii biegu wul-
kanów - 7 km
18.20  – start 3 serii biegu wul-
kanów - 7 km
21.00  – dekoracja najlepszych 

w triathlonie i w biegu na 7 km
Noc z 25 / 26.06.2016 
21.30  – 7. Mistrzostwa w 
Nocnym Płukaniu Złota o 
puchar Dyrektora Biegu Wul-
kanów
Niedziela 26.06.2016
10:00  – zdjęcia drużyn przed 
startem na tle okolicznościo-
wej ścianki
10.20 –  Rozgrzewka - prowa-
dzi instruktor fitness ŻANE-
TA SZARATA
10.40 –  START - Bieg Głów-
ny K+M- start falowy- dystans 
13 km – miejsce: Rynek w 
Złotoryi
12:00  – pierwsi zawodnicy na 
mecie – Nad Zalewem.
14.00  - dekoracja najlepszych 
zawodników, dekoracja w Mi-
strzostwach w Nocnym Płuka-
niu Złota.
Zakończenie imprezy.
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Zagórski zamiast Bąka
- Nie widzę potrzeby zmiany 
zastępców ani wzmacniania 
komendy osobami z zewnątrz. 
To sprawdzona, dobrze pra-
cująca jednostka – mówi mł. 
insp. Leszek Zagórski, nowy 
komendant legnickiej Policji. 
Zastąpił   Sławomira Bąka, 
który 15 czerwca przeszedł na 
emeryturę. 

Leszek Zagórski ma za 
sobą 18 lat wszechstronne 
policyjne doświadczenie. Do 
Legnicy przyszedł z Komen-
dy Powiatowej Policji w Zgo-
rzelcu, którą dowodził przez 
ostatnie pięć lat. Ale zaczynał 
skromnie, od pracy w prewen-
cji i logistyce ówczesnej Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Jeleniej Górze. Dosłużył 
się tam stanowiska naczelni-
ka wydziału oraz szefa Szta-
bu Policji, odpowiedzailnego 
za zabezpieczanie imprez 
masowych, sportowych, za-
bezpieczenia VIP oraz dzia-
łania jednostki w sytuacjach 
kryzysowych. W 2006 roku 
wygrał konkurs na I zastępcę 
komendanta w Lwówku Ślą-
skim i odtąd on – prewencjusz 
– miał pod sobą pion krymi-

nalny. Okazało się to cennym 
doświadzeniem, dzięki które-
mu awansował do większych 
jednostek – najpierw na I 
zastępcę komendanta Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Bolesławcu, a potem na sa-
modzielnego dowódcę zgo-
rzeleckiej Policji, skąd trafił 
do Legnicy.

Nowy komendant zda-
je sobie sprawę, że bierze 
pod swą pieczę miasto, któ-
re ze względu na położenie 
oraz inne uwarunkowania w 
statystykach przestępczości 
zajmuje jedno z czołowych 
miejsc na Dolnym Śląsku i w 
Polsce. Jednocześnie docenia 
pracę całej komendy. - To jed-
nostka, która doskonale funk-
cjonuje od wielu lat – mówi. 
Przyznajem, że jej strukturę 
administracyjną uważa za 
zawiłą, chce ją zrozumieć, 
aby nie podejmować pochop-
nych działań, które mogłyby 
się odbić na bezpieczeństwie 
obywateli. Ceni kompetencje 
zastępców odziedziczonych 
po Bąku i nie myśli o ich 
zmianie. Śmieje się z żartów 
na temat busa ze specjalista-
mi, jaki rzekomo zajeżdża 

do komendy, gdy zmienia się 
szef. 

- Za mną żaden bus nie 
jedzie – zapewnia. - Kadra, 
która jest w Legnicy, działa 
dobrze. 

Zagórski przywozi za to 
pomysły, sprawdzone w jed-
nostkach, którymi dowodził. 
W Zgorzelcu, który podobnie 
jak Legnica miał spory pro-
blem z przestępczością nar-
kotykową, powołał do życia 
Policyjną Grupę Nysa, w ra-
mach której polscy policjanci 
współpracowali z niemiec-
kimi. Ruch okazał się suk-
cesem. Grupa Nysa uchodzi 
za wizytówkę zgorzeleckiej 
Policji. Leszek Zagórski chce 
wykorzystać te doświadcze-
nia i kontakty, by ograniczyć 
ilość narkotyków, jakie trafiają 
także na legnicki rynek. Przy 
czym nie nastawia się na za-
trzymywanie osób z działką w 
ręku, ale zwalczanie sposoba-
mi operacyjnymi producen-
tów środków odurzających i 
likwidowanie kanałów dys-
trybucji.   

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI  
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www.wwsse.pl

ul.  Radosna 17,  59-220  Legnica
tel. 518 695 721,  76 854 94 27,  61 222 45 56,   
fax  61 222 45 57      e-mail:  legnica@wwsse.pl

WIELKOPOLSKA  WYŻSZA  SZKOŁA  SPOŁECZNO-EKONOMICZNA  
W  ŚRODZIE  WIELKOPOLSKIEJ

WYDZIAŁ  NAUK  SPOŁECZNYCH  W  LEGNICY

STUDIA  LICENCJACKIE  NA  KIERUNKACH:
-  EKONOMIA  
-  PEDAGOGIKA  

STUDIA  PODYPLOMOWE
W  RÓŻNYCH  SPECJALNOŚCIACH

najniższe  czesne

w regionie 

Rodzinne popołudnie przy Słubickiej
Już piąty rok z rzędu legnic-
kie Przedszkole Niepublicz-
ne Hobbit zorganizowało 
Piknik Rodzinny, stwarza-
jąc rodzicom możliwość 
wybornej zabawy z dziećmi 
i celebrowania przyjaźni, 
które narodziły się w trak-
cie roku szkolnego.    

Pani dyrektor Ewa Celińska 
wykorzystała okazję, by zanim 
wszyscy rozjadą się na wakacje, 
wręczyć rodzicom uroczyste li-
sty jako podziękowanie za 10 
miesięcy współpracy z Hob-

bitem, zaangażowanie w życie 
przedszkola, poświęcony mu 
czas i pieniądze. Grono wyróż-
nionych było liczne, więc chwi-
lę potrwało, zanim doszło do 
oczekiwanego przez wszystkich 
występu dzieci z kółka teatral-
nego i grupy tanecznej, które w 
przedszkolu prowadzą Justyna 
Łabuz oraz Elżbieta Radu-
lewicz. Przebrane za kwiatki, 
owady, muchomora, ślimaka i 
zajączki zaprezentowały m.in. 
uroczą interpretację wiersza 
Jana Brzechwy o żuku, który 
chciał wziąć za żonę biedronkę. 
Publiczność doceniła artystów 

brawami. A potem zabawa roz-
kręciła się na dobre. Dzieci i 
dorośli swobodnie krążyli mię-
dzy salami, w których atrakcja 
goniła atrakcję. Można było na 
przykład pośpiewać karaoke, 
dowieść plastycznych talentów, 
sprawdzić się w rozwiązywa-

niu zagadek lub porywalizować 
trochę w konkurencjach sporto-
wych. Przyznawane aktywnym 
dyplomy i naklejki upoważniały 
do udziału w loterii fantowej, nie 
było więc przedszkolaka, który 
tego popołudnia nie wróciłby do 
domu bez nowej zabawki, książ-

ki lub gry. W zlokalizowanym 
po sąsiedzku Grillowisku trwała 
uczta przy kiełbaskach, pysznym 
cieście, kawie i napojach. Mimo 
popadującego jak na złość desz-
czu, który nie pozwolił poszaleć 
na obszernym przedszkolnym 
placu zabaw, było miło, wesoło, 

rodzinnie. Piknik w Hobbicie 
miał też walor charytatywny – 
kto chciał, mógł wrzucić  grosik 
do puszki na działalność Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Le-
gnicy. Koło TPD w przedszkolu 
jest jednym z najaktywniejszych 
w mieście. 

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
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Studia 40+ pierwszego 
stopnia (3-letnie studia licen-
cjackie, 3,5- letnie studia inży-
nierskie) to  studia stacjonarne 
- czyli bezpłatne - ze wszyst-
kimi przysługującymi studen-
tom stacjonarnym prawami 
(stypendia socjalne, za wyniki 
w nauce, wyjazdy zagraniczne 
itp.). Studia kończą się obroną 
pracy dyplomowej i dają status 
absolwenta studiów wyższych, 
co otwiera drogę do kontynu-
owania nauki na studiach ma-
gisterskich na dowolnie wybra-
nej uczelni.

To propozycja wychodząca 
naprzeciw osobom pracującym, 
które chcą uzyskać wyższe wy-
kształcenie i nowe kwalifikacji 
zawodowe. Dzięki tej formie 
kształcenia doskonale można 
połączyć pracę zawodową lub 
inne obowiązki ze studiami.

Studia 40+ skierowane są 
do wszystkich osób, które z 
różnych względów nie mogą 
lub nie chcą studiować w tra-

dycyjnym trybie (praca zawo-
dowa, zobowiązania rodzinne, 
itp.). Ideą tej oferty jest reali-
zacja zajęć dydaktycznych w 
dni powszednie, w godzinach 
popołudniowych i wieczornych 
(od poniedziałku do soboty).

Naszym studentom przy-
sługują uprawnienia do po-
mocy materialnej – stypendia 
socjalne, za wyniki w nauce 
oraz możliwość korzystania z 
wyjazdów zagranicznych w ra-
mach programu Erasmus+.

Naszą ofertę kierujemy do 
osób, które:
•	 chcą połączyć studia z pracą 

zawodową,
•	 pragną zrealizować marze-

nia o studiowaniu i zdoby-
ciu dyplomu wyższej uczel-
ni,

•	 chcą rozwinąć swoje zainte-
resowania i pasje,

•	 zrealizować odłożone nie-
gdyś na bok plany, ambicje, 
marzenia,

•	 chcą podnosić swoje kwali-
fikacje zawodowe,

•	 planują nową ścieżkę karie-
ry zawodowej,

•	 ponownie chcą poczuć się 
studentami.
Studia 40+ w PWSZ im. 

Witelona w Legnicy to:
•	 studia bezpłatne,
•	 bez limitu wiekowego,
•	 atrakcyjny program kształ-

cenia,
•	 terminy zajęć dostosowane 

do możliwości studentów,
•	 zajęcia popołudniami, śred-

nio 2- 3 razy w tygodniu, w 
dni powszednie,

•	 do wyboru kierunki Admi-
nistracja, Zarządzanie oraz 
Inżynieria testowa

•	 wszystkie przywileje stu-
denckie,

•	 stypendia,
•	 wyjazdy zagraniczne,
•	 doświadczona kadra dydak-

tyczna,
•	 nowoczesna baza materialna.

Rekrutacja już trwa ! Jak 
zapisać się na studia?

Na tych studiach obowią-
zują takie same zasady rekru-
tacji jak na wszystkich kierun-
kach prowadzonych w trybie 
stacjonarnym. Zapisy na studia 
w PWSZ im. Witelona w Le-
gnicy są bardzo proste ! Wy-
starczy do 4 sierpnia 2016 roku 
wejść za pośrednictwem strony 
internetowej Uczelni w system 
elektronicznej rejestracji kan-
dydatów na studia.

Następnie, podczas reje-
stracji wypełnić i zatwierdzić 
formularz danych osobowych, 
wprowadzić informacje nie-
zbędne w procesie kwalifikacji 
a przede wszystkim dokonać 
wyboru studiów. Po rejestracji 
należy wnieść opłatę rekruta-
cyjną.

Szczegóły na stronie Uczel-
ni - www.pwsz.legnica.edu.
pl w zakładce Rekrutacja, pod 
numerami telefonów: 76 723 22 
10 do 11 lub pisząc na e-mail: 
rekrutacja@pwsz.legnica.edu.
pl

W roku akademickim 
2016/2017 w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy na 
kierunkach Administracja, 
Zarządzanie oraz Inżynieria 
testowa uruchamiane zosta-
ną studia 40+ (to sformuło-
wanie jest umowne, ponie-
waż na studia przyjmowani 
są kandydaci bez limitu wie-
ku – także młodsi).

Trwa nabór na bezpłatne Studia 40+ !
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W sesji uczestniczył Arka-
diusz Karliński - wnuk Henry-
ka Karlińskiego. To na jego ręce 
prezydent Tadeusz Krzakowski 
oraz przewodniczący rady miej-
skiej Wacław Szetelnicki złożyli 
przyznany pośmiertnie dyplom 
dla Honorowego Obywate-
la Legnicy. Henryk Karliński 
zmarł w 1975 roku, wciąż jed-
nak żyje w pamięci legniczan 
jako jedna z najwybitniejszych 
postaci w powojennej historii 
miasta. Stworzony przez niego 
chór kameralny „Madrygał”, 
wykonujący muzykę starofran-
cuską i staropolską rozsławił 
Legnicę w kraju i za granicą. 

Dziełem Karlińskiego jest też 
Ogólnopolski Turniej Chórów 
Legnica Cantat, organizowany 
nieprzerwanie od 1967 roku.  
Symboliczną wymowę miał 
wybór miejsca uroczystej sesji - 
odbyła się ona w Akademii Ry-
cerskiej, siedzibie Legnickiego 
Centrum Kultury im. Henryka 
Karlińskiego.

Po raz pierwszy w histo-
rii rada miejska zamiast jednej 
wręczyła dwie równorzędnie (10 
tys. zł) Nagrody Miasta Legnicy 
- dla Marii Kisielewskiej-Podrez 
i stowarzyszenia Jutrzenka. Ich 
wspólnym mianownikiem są 
laureaci - osoby z poświęceniem 
pracujące dla innych ludzi.

Na sesji w Akademii Ry-
cerskiej Wacław Szetelnicki i 

Tadeusz Krzakowski wręczyli 
również odznaczenia „Zasłużo-
ny dla Legnicy”. W tym roku 
otrzymali je: prezes Ligi Obro-
ny Kraju w Legnicy Kazimierz 
Adamczyk, działacz spółdziel-
czy Andrzej Andrzejewski, 
pedagog Czesław Myśliwiec, 
działacz społeczno-kulturalny 
Jana Plewczyński,  Renata Gar-
gaś i Monika Szpatowicz z Ga-
lerii Sztuki, działaczka PTTK 
Danuta Kukiz, działaczka Irena 
Nowak-Urban z Towarzystwa 
Miłośników Legnicy Pro Le-
gnica oraz legnicki oddział Pol-
skiego Towarzystwa Turystycz-
no – Krajoznawczego.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

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

na obiektach handlowych, na terenie miasta Legnica. 
Wymagane zaświadczenie z KRK.

Ogólnopolska firma ochrony
przyjmie do pracy

na stanowisko Pracownik ochrony

Telefon Kontaktowy: 
517032945 lub 511978014

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

609 199 520

Legnica dumna z ludzi
Podczas uroczystej sesji rady 
miejskiej, w pięknych wnę-
trzach Sali Królewskiej Aka-
demii Rycerskiej, Henryk Kar-
liński - twórca chóru Madrygał 
i festiwalu Legnica Cantat - 
pośmiertnie otrzymał tytuł Ho-
norowego Obywatela Legnicy, 
a Maria Kisielewska-Podrez 
ze Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentra-
cyjnych oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół i Rodziców Osób z 
Upośledzeniem Intelektual-
nym „Jutrzenka” - Nagrody 
Miasta Legnicy.
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Z okazji 7. urodzin sklep 
Saturn w Lubinie przygoto-
wał dla klientów tydzień pełen 
niespodzianek, dostępnych w 
dniach 9-15 czerwca br. w Ga-
lerii Cuprum Arena. Wszystkie 
atrakcje cieszyły się ogromną 
popularnością. Goście tłum-
nie odwiedzili targi technolo-
giczne, podczas których spe-
cjalistyczną wiedzą dotyczącą 
nowych technologii podzielili 
się specjaliści z ponad 20 wio-
dących firm, współpracujących 
z siecią Saturn m.in. Samsung, 
Karcher czy Philips. Klienci 
mogli osobiście przetestować 
nowe urządzenia i uzyskać po-
radę w temacie wyboru odpo-
wiedniego sprzętu. Szczególną 

popularnością cieszyły się sto-
iska firmy Parrot, która zapre-
zentowała najnowsze modele 
dronów oraz firmy Skymaster, 
polskiego dystrybutora mod-
nych elektrycznych deskoro-
lek. Głodni kulinarnej wiedzy 
wzięli udział w specjalnych po-
kazach przygotowanych przez 
markę Electrolux. Do zmia-
ny nawyków żywieniowych 
namawiała firma Eat2BeFit, 
która udzielała gościom porad 
dietetycznych i treningowych. 
A to tylko niektóre z bezpłat-

nych atrakcji, które czekały 
na gości Saturna!
W ciągu ostatnich lat Sa-

turn w Galerii Cuprum Arena 
stał się technologicznym cen-

trum dla mieszkańców miasta 
i okolic. W ramach obchodów 
urodzin marketu chcieliśmy 
podziękować klientom za za-
ufanie, jakim nas obdarzyli 
– podsumowuje wydarzenie 
Marta Kańska-Klonowska, 
Dyrektor Marketu Saturn w 
Lubinie. - Urodzinowa impre-
za okazała się takim samym 
sukcesem, jak 7 lat naszej obec-
ności w Lubinie. Goście dopi-
sali i chętnie włączyli się w ju-
bileuszową zabawę. W dniach 
9-12 czerwca klienci tłumnie 

odwiedzili Dni Otwarte, pod-
czas których odbyły m.in. się 
targi technologiczne oraz po-
kazy kulinarne. Prawdziwym 
urodzinowym hitem była też 

sobotnia gala w głównym 
atrium Galerii z gwiazdami 
sportu, pokazami tańca i mody 
oraz najnowszego sprzętu 
elektronicznego.

Gala rozpoczęła się od po-
kazu breakdance w wykonaniu 
dwóch utalentowanych tance-
rzy – Kacpra Baziów oraz Ka-
rola Kołodyńskiego z Legnicy. 
Po niezwykle energetycznym 
wstępie emocje podgrzało 
spotkanie ze szczypiornistami 
z klubu Zagłębie Lubin oraz 
futbolistami 

z klubu Warriors. To nie 
jedyne wszystkie gwiazdy 
sportu, które uświetniły swoją 
obecnością urodziny sklepu 
Saturn. Goście witali oklaska-
mi kolejnych sportowców – 
medalistkę Grand Prix Fitness 
i trenerkę personalną Weroni-
kę Szczytyńską oraz utytuło-

wanego medalistę Mistrzostw 
Polski- pięściarza i trenera 
personalnego Pawła FURIĘ 
Czyżyka. Każda z zaproszo-
nych gwiazd dała pokaz swo-
ich umiejętności, a następnie 
pozowała do wspólnych zdjęć 
i rozdawała upragnione au-
tografy. To jednak jeszcze nie 
wszystkie atrakcje, które cze-
kały na uczestników sobotniej 
imprezy. Chętne osoby zostały 
oddane w ręce specjalistów od 
wiosennej metamorfozy – sty-
listki Jolanty Watral, makija-
żystki z firmy Douglas oraz 
ekspertów z salonu fryzjerskie-
go Loiret Revlon Professional 
w Lubinie i Legnicy. Tym-
czasem goście bawiący się w 
atrium Galerii Cuprum Arena 
mogli obejrzeć pokazy mody 
sportowej oraz koktajlowej, a 
także prezentację elektroniki 

użytkowej. Dla dzieci organi-
zatorzy przygotowali magicz-
ny występ baloniarza Piotra 
Dudka. Swoimi umiejętno-
ściami tanecznymi zaskoczyli 
widzów tancerze ze szkoły 
Origin Of Jana Jagodzińskiego 
oraz grup No, co Crew i Street 
Dance Academy z Wrocławia. 
Niezwykła energia wydarzenia 
udzieliła się wszystkim uczest-
nikom, którzy z niecierpliwo-
ścią czekali na kolejne atrakcje. 
Słodkim zakończeniem im-
prezy był wyśmienity tort uro-
dzinowy, pokrojony osobiście 
przez Martę Kańską-Klonow-
ską Dyrektor Marketu Saturn 
w Lubinie. 

Z myślą o klientach, któ-
rzy nie mogli wziąć udziału w 
urodzinowych obchodach, wy-
darzenie było relacjonowane 
na żywo przez TV Regionalną.

Tydzień urodzinowych niespodzianek od Saturna za nami
Saturn w Galerii Cuprum 
Arena w Lubinie zakończył 
huczne obchody 7. urodzin. 
Goście wzięli udział w tar-
gach technologicznych, 
spotkali się z gwiazdami 
sportu, podziwiali występy 
taneczne oraz poddali się 
wiosennej metamorfozie, 
przeprowadzonej przez 
specjalistów. W dniach 
9-15 czerwca br. na klien-
tów sklepu Saturn czekały 
także atrakcyjne promocje 
na wybrane artykuły i wy-
jątkowa akcja rabatowa 
- za każde wydane 700 zł 
sklep zwracał 70 zł na kartę 
podarunkową! 





W alei satyrykonowych sław 
odsłonięto w tym roku tylko 
jedną tablicę - ale jaką! Jest po-
święcona Andrzejowi Czeczo-
towi - zmarłemu przed cztere-
ma laty rysownikowi, grafikowi 
i twórcy filmów animowanych. 
Jego charakterystycznej grubej 
kreski i przesyconego ciepłą 
ironią stylu nie sposób pomylić 
z niczym innym. Tablicę odsło-
nił syn artysty, a asystowała mu 
przy tym rodzina, w tym wdowa 
po Andrzeju Czeczocie.

Nieobecnego w Legnicy 
Artura Andrusa, który przez 
kilka ostatnich lat podejmo-
wał się funkcji satyrykonowego 
konferansjera, zastąpił na scenie 
aktor Przemysław Bluszcz. Po 
mistrzowsku czytał wierszyki 
Andrzeja Waligórskiego i wy-
woływał do nagród kolejnych 
laureatów konkursu.

W dziale „Zło” I nagro-
da, złoty medal oraz nagroda 
pieniężna w wysokości 6.000 
PLN przypadła Grzegorzowi 
Myćce za pracę bez tytułu. Ko-
lejne miejsca zajęli Houmayoun 
Mahmoudi z Anglii oraz Jerzy 
Głuszek, a wyróżnienia - Łu-
kasz Kliś z Polski i Aristides 
Hernandez z Kuby. W dziale 
„Satyra i żart” I nagroda, złoty 
medal oraz nagroda pieniężna 
w wysokości 6.000 PLN po-
wędrowały do Mihai Ignata z 
Rumunii za pracę bez tytułu. 
Na podium stanęli też Włosi 
Alessandro Gatto oraz Andrea 
Pecchia. Dwa równorzędne 
wyróżnienia odebrali Alex Dre-
wiński (Polska/ Niemcy) oraz 
Ilya Katz z Izraela.

Nagroda Dyrektora Le-
gnickiego Centrum Kultury 
trafiła do Blagovesta Tsvetko-
va z   Bułgarii. Tomasz Wiater 
zdobył Nagrodę Dziennikarzy. 
Nagrodę specjalną im. Andrzeja 
Tomiałojcia przyznała Fundacja 
Satyrykon. W tym roku otrzy-
mał ją Břetislav Kovarik.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

KULTURA STRONA  13redakcja@24legnica.pl23 czerwca 2016

Legnica 
ul. Bilsego 5

509892301
promedica24.pl

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

609 199 520

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

609 199 520

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A

Przy głośnym aplauzie pu-
bliczności zgromadzonej 
wokół Filipa prezydent Ta-
deusz Krzakowski zawiesił 
szczerozłoty kluczyk na szyi 
austriackiego rysownika 
Gerharda Geppa, zdobyw-
cy Grand Prix tegorocznego 
Satyrykonu. W skład zesta-
wu, który stanowił nagrodę, 
wchodziły również pieniądze: 
8 tysięcy złotych dyskretnie 
włożone w kopertę. Weekend 
w Legnicy upłynął pod zna-
kiem Satyrykonu. I zła, które 
było tematem tegorocznego 
konkursu dla rysowników.

25 i 26 czerwca zapraszamy 
na przedstawienie„Krzywic-
ka/ Krew” Julii Holewińskiej 
w reżyserii Aliny Moś-Ker-
ger. Poruszającą opowieść 
o kobietach, choć przezna-
czoną nie tylko dla kobiet. To 
zarazem ostatnie spektakle 
Teatru Modrzejewskiej w tym 
sezonie.   

Dzięki Teatrowi Modrzejewskiej mamy do rozdania dla naszych Czytelników po jednym dwuosobowym zaproszeniu 
na oba spektakle. Zainteresowanych prosimy o mejle z tytułem „Krzywicka/ Krew 25”  lub „Krzywicka/ Krew 26” na 
adres konkursy@24legnica.pl. Zwycięzcę powiadomimy mejlowo, ale numer telefonu w treści ułatwi kontakt. 

Manifa w teatrze
Zło ma się dobrze na Satyrykonie

Spośród bohaterek sztu-
ki Holewińskiej tylko jedną 
znamy z imienia i nazwiska. 
To Irena Krzywicka, pisar-
ka, ikona polskiego femini-
zmu, „gorszycielka”, o której 
przed wojną mawiano,  że 

„wymachuje majtkami jak 
sztandarem”. Jej tragiczna 
biografia zestawiona z in-
nymi traumatycznymi hi-
storiami złożyła się na coś w 
rodzaju zbiorowego portre-
tu kobiet urodzonych w XX 
wieku. Polifoniczną, wielo-
głosową opowieść o pokole-
niach babek, matek, córek, 
wnuczek poddanych wciąż 
tej samej religijnej, politycz-
nej i obyczajowej presji. 

„Krzywicka” to wy-
zwanie dla wszystkich, i 
aktorek, i publiczności. 
Wymaga od widza poko-
nania oporu przed szczerą, 
intymną rozmową, jaką w 

istocie jest spektakl Aliny 
Moś-Kerger. Temat religii 
został w nim zderzony z 
fizjologią i seksualnością, z 
opowieściami o piersiach, 
które nie chciały rosnąć, o 
spóźniającej się miesiączce, 
niechcianej ciąży i aborcji, 
błonie dziewiczej odczuwa-
nej grzesznie nie jako stan 
uświęcenia ale uwierające 
kalectwo. Wszystko to Ho-
lewińska podlała narodo-
wo-patriotycznym sosem, w 
którym mieszają się wojna, 
trumny, partyzanci, zdrajcy, 
komuniści, esbecja, Solidar-
ność, niepodległość, ksiądz 

Popiełuszko, perfumy Być 
Może, mydełko Fa i sklep 
Zary. Całość robi przejmu-
jące wrażenie.   

„Bohaterki sztuki Julii 
Holewińskiej zaczynają od 
wymachiwania czerwonymi 
majtkami, a kończą niczym 
ukraiński Femen. W sa-
mych majtkach” - zdradza 
w swej recenzji Grzegorz 
Żurawiński (@kt, Gazeta 
Teatralna). 

Po marcowej premierze 
„Krzywickiej” recenzenci 
podkreślali kunszt Joanny 
Gonschorek, Zuzy Motor-
niuk, Katarzyny Dworak 

– Wolak, Gabrieli Fabian, 
Magdy Skiby i Magdy Bie-
gańskiej. „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.” - 
pisała Ewa Hevelke (e-teatr.
pl). „Bez łatwizny i tanich 
łez” - zachwycał się Jacek 
Sieradzki („Zwierciadło”).

Po spektaklu 26 czerw-
ca prezes Stowarzyszenia 

Przyjaciół Teatru Modrze-
jewskiej, już po raz dwu-
nasty, wręczy "Bombę Se-
zonu", nagrodę dla twórcy, 
którego praca przyczyniła 
się do rozsławienia Teatru 
Modrzejewskiej w Legni-
cy w sezonie teatralnym 
2015/2016. 

„Krzywicka/Krew” na 
Scenie Gadzickiego w sobo-
tę 25 czerwca i niedzielę 26 
czerwca o godz. 19.00. Bilet 
27 zł (ulgowy 16 zł). Rezer-
wacja tel. 76 72 33 505 lub 
bilety@teatr.legnica.pl.

FOT. PIOTR KANIKOW-
SKI
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KULTURA DOSTĘPNA
Od teraz w każdy czwar-
tek o godz. 18:00 bilety 
na wybrane polskie filmy 
w naszych kinach będą 
kosztowały tylko 10 zło-
tych. Kultura Dostępna 
to projekt, który pozwo-
li, aby szerokie grono 
odbiorców mogło zapo-
znać się z polską sztuką 
filmową. Jednocześnie 
zniwelowana zostanie 
jedna z głównych barier 
w dostępie do kina, jaką 
jest wysoka cena bile-
tów.
JESTEŚ BOGIEM
Biograficzny  Muzyczny
Czas trwania: 123 min. 
Od lat: 15 Produkcja: 
Polska [2012]
Premiera: 21.09.2012 
(Polska)
„Jesteś Bogiem” w re-
żyserii Leszka Dawida, 
to oczekiwany od blisko 
dekady film o legendar-
nej grupie Paktofonika, 
która na zawsze zmie-
niła oblicze polskiego 
hip-hopu. Za sprawą 
niezwykłej historii Piotra 
Łuszcza - Magika (Mar-
cin Kowalczyk), Seba-
stiana Salberta - Rahima 
(Dawid Ogrodnik) i Woj-
ciecha Alszera - Fokusa 
(Tomasz Schuchardt) 
rzesze wiernych fanów 
PFK, a także kinomani 
spragnieni prawdziwego 
obrazu Polski, prześle-
dzą losy trzech kumpli z 
Mikołowa i Katowic, któ-
rzy dzięki oryginalnym 
utworom, takim jak słyn-
ny „Jestem Bogiem”, 
stali się głosem poko-

lenia mło-
dych Polaków. Pak-
tofonika powstała 
w 1998 roku, a jej 
nazwę, oznaczającą 
„”pakt zawiązany przy 
brzmieniu głośnika””, 
wymyślili Magik i 
Rahim. Trzy wydaw-

nictwa zespołu: „Kine-
matografia”, mini album 
„Jestem Bogiem” oraz 
„Archiwum kinematogra-
fii” sprzedały się w gi-
gantycznych nakładach. 
Wkrótce po premierze 
„Kinematografii” fanami 
Paktofoniki wstrząsnęła 
wiadomość o samobój-
czej śmierci Magika.
GODZ. : 18:00*
* Seans odbędzie się 
30.06.2016
FILMOWE PORANKI 
Wakacje z Bobem Bu-
downiczym cz. 1
Kino Helios gwarantuje 
Państwu oraz Państwa 
Dzieciom wspaniałe 
wrażenia filmowe, moc 
konkursów oraz wspól-
ną zabawę połączoną z 
edukacją.
Zapraszamy na waka-
cyjne premierowe od-
słony Wakacji z Bobem 
Budowniczym w ramach 
Filmowych Poranków w 
Kinie Helios, w co dru-
ga niedzielę, o godzinie 
10:30 i 14:00. Dodatko-
wo Wakacje z Bobem 
Budowniczym będą 
również miały seanse 
codziennie o godzinie 
10:00.
 Najbliższe seanse „Wa-
kacji z Bobem Budow-
niczym cz. 1” już 26 
czerwca o godzinach 
10:30 i 14:00
Bob Budowniczy to je-
den z najpopularniej-
szych seriali na kanale 
telewizyjnym MiniMini+.
NOCNE MARATONY 
FILMOWE 

Maraton Horrorów: Po-
czuj Obecność
Już 24 czerwca w kinach 
Helios w całej Polsce, 
ogłaszamy rozpoczę-
cie wakacji! Z tej oka-
zji przygotowaliśmy dla 
Was pełną strachu ucztę 
filmową z jednymi z naj-
mocniejszych horrorów 
ostatnich lat. Zagramy 
kultową już „Obecność” 
Jamese Wana i dalej, 
tuż po premierze jej 
kontynuację – „Obec-
ność 2”. Zanim zdążycie 
odetchnąć rozpocznie-
my projekcję świetnie 
ocenianego i prawdzi-
wie przerażającego „Za-
nim się obudzę”. Nasza 
ostatnia propozycja, 
tylko teoretycznie jest 
prequelem Obecności, 
postanowiliśmy więc 
zagrać ją na koniec. 
Nad ranem wrócimy do 
najsłynniejszych bada-
czy zjawisk paranor-
malnych, Eda i Lorraine 
Warrenów, którzy jedną 
z badanych przez sie-
bie spraw zainspirowali 
również powstanie „An-
nabelle”. 
Jesteśmy przekonani, 
że taka dawka obez-
władniającego strachu, 
jeszcze długo po powro-
cie do domu nie pozwoli 
Wam zasnąć. Czy jeste-
ście gotowi, żeby poczuć 
ICH obecność … ?
Start: 24.06.2016. godz. 
23:00 do rana
Zagramy:
• Obecność
• Obecność 2
• Zanim Się Obudzę
• Annabelle
Do każdego biletu w ka-
sie kina dołączony bę-
dzie kupon uprawniający 
do jednorazowej dolewki 
napoju w kubku (Pepsi, 
Mirinda, 7up, Ice Tea), 

sprzedawanego w barze 
kina Helios. Kupon waż-
ny tylko w czasie mara-
tonu.
PREMIERY: 
3D DZIEŃ NIEPODLE-
GŁOŚCI: ODRODZENIE  
/NAPISY 
Science-Fiction  Akcja  
Przygodowy, Czas trwa-
nia: 120 min. Od lat: 12 
Produkcja: USA [2016], 
Premiera: 24.06.2016 
(Polska)
„Dzień Niepodległości: 
Odrodzenie” to konty-
nuacja jednego z naj-
większych przebojów 
w dziejach kina, spek-
takularna opowieść o 
inwazji przedstawicie-
li obcej cywilizacji na 
naszą planetę, którą 
wyreżyserował mistrz 
fantastyczno-naukowe-
go filmu katastroficzne-
go Roland Emmerich 
(„Pojutrze”, „2012”). Po 
najeździe obcych na 
Ziemię ludzie wykorzy-
stali pozostawione przez 
nich zdobycze techniki 
do budowy superno-
woczesnego systemu 
obronnego dla całej na-
szej planety. Nic jednak 
nie mogło przygotować 
nas na ponowny najazd 
przybyszy, którzy po-
wracają, by ze zdwojo-
ną siłą przypuścić atak 
na Ziemię. Gigantyczne 
statki obcych obracają w 
gruzy największe metro-
polie i los świata wydaje 
się przesądzony. Końcu 
świata zapobiec może 
tylko zdecydowana ak-
cja wszystkich ludzi, któ-
rzy jednoczą się w zma-
sowanym kontrataku, by 
pokazać obcym, że Zie-
mia jest już zajęta.
GODZ. 20:30, 22:15
Dzień Niepodległości: 
Odrodzenie /napisy

Science-Fiction  Akcja  
Przygodowy, Czas trwa-
nia: 120 min. Od lat: 12 
Produkcja: USA [2016], 
Premiera: 24.06.2016 
(Polska)
GODZ. 16:15, 19:30
3D Dzień Niepodległo-
ści: Odrodzenie /dub-
bing 
Science-Fiction  Akcja  
Przygodowy, Czas trwa-
nia: 120 min. Od lat: 12 
Produkcja: USA [2016], 
Premiera: 24.06.2016 
(Polska)
GODZ. 12:30
Dzień Niepodległości: 
Odrodzenie /dubbing
Science-Fiction  Akcja  
Przygodowy, Czas trwa-
nia: 120 min. Od lat: 12 
Produkcja: USA [2016], 
Premiera: 24.06.2016 
(Polska)
GODZ. 10:45
TYTUŁY TYGODNIA
OBECNOŚĆ 2 / NAPISY
Horror, Czas trwania: 
131 min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA [2016], 
Premiera: 17.06.2016 
(Polska)
GODZ. :15:15, 18:30, 
20:00*, 20:15**, 00:58***
*SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 30.06.2016
**SEANS ODBĘDZIE 
SIĘ 30.06.2016
***SEANS ODBEDZIE 
SIĘ 24.6.2016
GDZIE JEST DORY - 
DUBBING / 3D
Animacja, Przygodowy, 
Czas trwania: 103 min., 
Od lat: b.o, Produkcja: 
USA [2016], Premiera: 
17.06.2016 (Polska)
GODZ. : 10:00, 14:30*, 
14:45**, 17:00
*SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 26.06.2016
**SEANS ODBĘDZIE 
SIĘ 26.06.2016
GDZIE JEST DORY - 
DUBBING

Animacja, Przygodowy, 
Czas trwania: 103 min., 
Od lat: b.o, Produkcja: 
USA [2016], Premiera: 
17.06.2016 (Polska)
GODZ. : 10:30, 13:00, 
15:30, 18:00
WARCRAFT: POCZĄ-
TEK / NAPISY / 3D
Akcja, Fantasy, Przygo-
dowy, Czas trwania: 123 
min., Od lat: 12, Produk-
cja: USA [2016], Premie-
ra: 10.06.2016 (Polska)
GODZ. : 11:30*, 12:00**
*SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 26.06.2016
**SEANS ODBĘDZIE 
SIĘ 26.06.2016
WARCRAFT: POCZĄ-
TEK / NAPISY
GODZ. : 19:00, 21:45
WARCRAFT: POCZĄ-
TEK / DUBBING
GODZ. : 13:30
ZANIM SIĘ POJAWIŁEŚ 
/ NAPISY 
Dramat, Obyczajowy, 
Czas trwania: 110 min., 
Od lat: 15, Produkcja: 
USA [2016], Premiera: 
10.06.2016 (Polska)
GODZ. :15:00, 21:30
ANGRY BIRDS – dub-
bing
Komedia, Animacja, 
Akcja, Czas trwania: 
97 min., Od lat: b.o., 
Produkcja: Finlandia/
USA [2016], Premiera: 
27.05.2016 (Polska)
GODZ. : 10:15, 12:30, 
17:30*
*SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 30.06.2016

Repertuar Kina Helios
w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów  
ul. Najświętszej Marii Panny 9 

Rezerwacja tel. 76/ 862 02 00

Rezerwacja on-line: www.helios.pl

   od 24.06.2016 do 30.06.2016

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie po-
jedyńcze wejściówki ufundowane przez 
Kino HELIOS na film pt. „Obecność 2” 
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.
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609 199 520

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,43 zł 36 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH
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- Uważam, ze zdjęcie ren-
tgenowskie nie jest w stanie 
oddać tego, co doświadczony 
bioenergoterapeuta wyczuwa 
koniuszkami swych palców. Dla 
mnie palce są jak oczy – mówi 
Jerzy Rak. Rozmowa z legnic-
kim bioenergoterapeutą, oste-
opatą i healerem.

Jak długo zajmuje się Pan 
medycyną alternatywną?

- Robię to już 40 lat. Liczba 
osób, którym pomogłem, idzie 
w tysiące. Mam pacjentów z Ka-
nady, Stanów Zjednoczonych, 
Belgii, Holandii, Niemiec, An-
glii, Islandii, Rosji i z całej prak-
tycznie Polski. Potwierdzeniem 
mojej skuteczności są świadec-
twa, które uzdrowieni wpisują 
do księgi gości na mojej stronie 
internetowej rakjerzy.pl.tl.

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

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

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

- One dotyczą różnych 
dolegliwości, ale zwróciłbym 
uwagę przede wszystkim na eli-
minowanie zagrożeń ze strony 
kręgosłupa. Badanie pacjentów 
rozpoczynam zwykle od spraw-
dzenia, czy są zachowane prze-
strzenie międzykręgowe a kręgi 
na siebie nie uciskają. Każdy 
krąg w kręgosłupie jest bowiem 

połączony unerwieniem z okre-
ślonym narządem, a wszelkie 
nieprawidłowości w ich położe-
niu mogą być przyczyną odczu-
wania problemów zdrowotnych. 
Wykonuję masaże. Potrafię me-
todą kręgarską, bezoperacyjnie, 
podczas jednorazowego zabiegu 
trwającego 2-3 sekundy, wydłu-
żyć krótszą nogę o nawet 2,5 
centymetra. To alternatywa dla 
metody Ilizarowa, polegającej 
na rozcięciu pod narkozą kości 
udowej, rozsunięciu jej, zalaniu 
kostniną i – po zrośnięciu się – 
długotrwałej rehabilitacji.

Wśród najbardziej spek-
takularnych uzdrowień jest 
przypadek starszej pani przez 
dwa lata unieruchomionej w 
łóżku. Podobno po jednym 
zabiegu, który Pan wykonał, 
znowu mogła chodzić?

- Tak było. Pani miała bli-
sko osiemdziesiąt lat, wzrok 
zniszczony przez cukrzycę, ale 
przede wszystkim w ogóle nie 
wstawała z łóżka. Zbadałem ją, 
zdiagnozowałem i ponastawia-
łem kręgosłup. I proszę sobie 
wyobrazić, że po raz pierwszy 
od dwóch lat wstała. Podtrzy-
mywana przeze mnie zrobiła 
kilkanaście kroków. Gdy wyszła 
z mieszkania na półpiętro, w ka-
mienicy od razu zrobił się szum. 
Wszyscy byli zaskoczeni, że są-
siadka może się poruszać. Wy-
glądali, jakby ducha zobaczyli. 
Chodziłem do tej pani jeszcze 
na następne zabiegi, po których 
odzyskała również wzrok.

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

- Uważam, ze zdjęcie ren-
tgenowskie nie jest w stanie 
oddać tego, co doświadczony 
bioenergoterapeuta wyczuwa 

koniuszkami swych palców. Dla 
mnie palce są jak oczy. Nimi wy-
konuje badanie: dotykając krę-
gosłupa staram się dotrzeć do 
przestrzeni zagrożonych, obję-
tych chorobą i szukać przyczyn 
dolegliwości. Na 99 procent 
potrafię wyłapać, gdzie pojawia 
się ucisk korzeniowy; gdzie są 
cechy dysku centralnego. To dar. 
Czasem pacjenci przychodzą do 
mnie ze zdjęciami rentgenow-

skimi. Odstawiam wtedy na bok 
opis, nie czytam go. Oglądam 
zdjęcie,diagnozuję, spisuję swe 
spostrzeżenia i dopiero na koń-
cu porównuję moją diagnozę 
z opisem specjalisty radiologa. 
Wszelką zgodność pomiędzy 
nimi traktuję jako potwierdze-
nie swej fachowości.

Czy medycyna alternatyw-
na może być uzupełnieniem 
konwencjonalnej?

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

Zaufanie w moc uzdrowi-
ciela wydaje mi się kluczowe. 
Pacjenci oddają się w Pana ręce 
bez obaw?

- Tak, bo wiedzą, że ich 
bezpieczeństwo jest dla mnie 

najważniejsze. Dbam, by nie 
zaszkodzić osobie, która się do 
mnie zgłasza. Zajmuje się tylko 
tymi pacjentami, którym jestem 
w stanie pomóc. Przy pierwszej 
wizycie dokładnie sprawdzam 
przeciwskazania. Jeśli mam ja-
kiekolwiek wątpliwości, nie po-
dejmują się wykonania zabiegu. 
W końcu zdrowie każdy ma 
tylko jedno.

Jerzy Rak, człowiek-rentgen z Legnicy

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