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Zarejestruj się, by żyli
Konrad Krzemiński - dwudziestolatek z Legnicy zmagający się z dwo-
ma rzadkimi chorobami: nocną napadową hemoglobinurią oraz za-
krzepicą żył wątrobowych - jest już po drugim przeszczepie wątroby 
i w szczecińskim szpitalu czeka na przeszczep szpiku kostnego. Mo-
żesz pomóc jemu lub innej śmiertelnie chorej osobie zgłaszając się 
do bazy dawców szpiku. Najłatwiej zrobić to 20 i 21 sierpnia - zakreśl 
w kalendarzu te daty.          »2

AKCJA TRWA OD 19.08 DO 25.08.2016R.
NA CAŁY ASORTYMENT

BEZ ODSETEK BEZ PROWIZJI

mediamarkt.plmediamarkt.pl

Dla propozycji kredytu ratalnego 50x0% oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A, zawartego na okres 50 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 19.08.2016 r. 
są następujące: RRSO 0%; cena towaru 2900,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%, całkowita kwota kredytu 2900,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 2900,00 zł; całkowity koszt kredytu O zł; 
wysokość 50 równych rat miesięcznych 58 zł.  Propozycja 50x0% obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 19.08.2016r. do dnia 25.08.2016r. Ostateczna dcyzja o przyznaniu kredytu 
z uwzglednieniem sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Zapytaj również o inne dstępne propozycje.
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Fundacja DKMS prze-
prowadzi w Legnicy ak-
cję rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku. W sobotę 20 
sierpnia w godz. 11-18 bę-
dzie czekać na nich na Rynku 
obok katedry, a w niedzielę 
21 sierpnia od godz. 11 do 18 
zainstaluje się w Galerii Pia-
stów. Rejestracja jest prosta 
i zajmuje tylko chwilę - po-
lega na wypełnieniu formu-
larza oraz pobraniu pałeczką 
wymazu z błony śluzowej 
wewnętrznej strony policzka. 
Osoby, które się na to zde-
cydują, zostaną dopisane do 
bazy potencjalnych dawców 
szpiku prowadzonych przez 
Fundację DKMS i w ten spo-
sób zyskają szansę uratowania 
czyjegoś życia. Od tej pory aż 
do ukończenia 60 roku życia 

mogą spodziewać się telefonu 
z DKMS, jeżeli badania wyka-
żą, że ich kod genetyczny jest 
zgodny z kodem osoby chorej, 
oczekującej na przeszczep.

Krzysztof Piotrowski jest 
jednym z ok. 2 tysięcy miesz-
kańców Legnicy, którzy zgło-
sili się do bazy potencjalnych 
dawców szpiku, i zarazem 
jednym z 16, którzy już oddali 
szpik nieznajomemu w śmier-
telnej potrzebie.

- Wydarzenia potoczyły 
się błyskawicznie - opowiada. 
- W listopadzie zarejestrowa-
łem się w DKMS, a w grudniu 
dostałem telefon, że jest bior-
ca, mój genetyczny bliźniak 
- opowiada. - Zabieg pobra-
nia szpiku jest bezbolesny i 
bezpieczny dla zdrowia. Przez 
kilka godzin tkwiłem z igłą w 
jednej ręce, igłą w drugą ręce, 
i jedyny problem, jaki musia-
łem rozwiązać, to jak w tym 
stanie podrapać się po nosie. 
Można oglądać telewizję, wy-
syłać smsy, surfować po sieci, 
siedzieć, leżeć.

Bezpośrednio po zabiegu 
Krzysztof Piotrowski poszedł 
na dobry obiad i popił go pi-
wem.

W polskiej bazie poten-
cjalnych dawców szpiku jest 
zarejestrowanych ponad 937 
tysięcy osób. Spośród nich 
3.178 osób tak jak Piotrowski 

oddało swoje komórki macie-
rzyste lub szpik pacjentom z 
Polski i zagranicy.

Grzegorz Łukowski z Le-
gnicy żyje, bo kiedy zachoro-
wał na wyjątkowo agresywną 
białaczkę, znalazł się ktoś, 
kto oddał mu swój szpik do 
przeszczepu.

- Nie wiem, kto to jest, ale 
bardzo chciałbym go poznać 
- deklaruje. Niebawem miną 
dwa lata od zabiegu i będzie 
mógł oficjalnie poprosić o 
skontaktowanie go z dawcą. 
Chciałby mu podziękować.

Do rejestrowania się w 

bazie dawców szpiku zachę-
cają Konrad Krzemiński i jego 
rodzice. Historię Konrada zna 
cała Legnica. Dwa miesiące 
temu bez mała dwieście osób 
przyszło na jego urodziny pod 
szpital w Legnicy, gdzie cze-
kał na podanie Solirisu - ba-
jecznie drogiego leku niere-
fundowanego przez NFZ. Po 
dramatycznej walce o kolejne 
ampułki i drugim przeszcze-
pie wątroby (pierwsza prze-
stała pracować, bo dla dwu-
dziestolatka zabrakło leku) 
stan Konrada jest coraz lepszy. 
W szpitalu w Szczecinie le-

gniczanin jest przygotowywa-
ny do przeszczepu szpiku ko-
stnego od niespokrewnionego 
dawcy. Zabieg jest niezbędny, 
aby Konrad wyzdrowiał. Jak 
mówi Anna Tabisz, mama 
chłopaka, dawca szpiku wciąż 
jest poszukiwany. Im więcej 
osób zarejestruje się w bazie 
DKMS, tym większa szansa, 
że uda się znaleźć genetyczne-
go bliźniaka Konrada.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Pokochałem 

Koleje 

MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Dobrze pamiętam brud-
ne i wiecznie opóźnione 
pociągi PKP, którymi jeź-
dziłem na studia. Cuchnące 
tytoniowym dymem wago-
ny, w których nie dało się 
otworzyć okna ani wyregu-
lować temperatury, trzaska-
jące drzwi od przedziałów, 
utopione w moczu toalety, 
wzorowane niechybnie na 
Madejowym łożu siedzenia 
i obszarpanych kondukto-
rów traktujących pasażerów 
z podejrzliwą arogancją. 
Było, minęło - stwierdzi-
łem podczas urlopu, gdy z 
współtowarzyszami podróży 
i trzema rowerami przyszło 
mi przeprawić się z zachodu 
na wschód Polski. 

Nie byliśmy łatwymi pa-
sażerami. A jednak zawsze, 
gdy wprowadzaliśmy do 
wagonów wielkie objuczo-
ne sakwami rowery, obsługa 
konduktorska z uśmiechem 
podrywała się do pomo-
cy. Jeśli zabrakło wolnych 
wieszaków dla rowerów 
dostawaliśmy instrukcję, 
jak ustawić nasz sprzęt, by 
bezpiecznie, nie powodując 
nadmiernych utrudnień, do-
jechać z nim do celu. Nawet 
w drugiej klasie siedzenia 
były wygodne, a toalety lśni-
ły czystością. W żadnym ze 
składów nie brakowało my-
dła, papieru, ręczników. Po-
ciągi meldowały się na kolej-
nych stacjach ze szwajcarską 
punktualnością. Niemal bez-
szelestnie rozpędzały się do 
prędkości 130 kilometrów 
na godzinę. Działało wi-fi. 
Można było podłączyć lap-
top do prądu lub podłado-
wać w drodze komórkę.

Podczas tygodniowej 
eskapady korzystaliśmy z 
ekspresów PKP Intercity i 
lokalnych połączeń obsługi-
wanych przez Koleje Dol-
nośląskie. Poziom obsługi u 
obu przewoźników był po-
dobny, bardzo wysoki. Kole-
je Dolnośląskie dodatkowo 
podbiły moje serce niena-
chalnym luzem, subtelnym 
i eleganckim poczuciem 
humoru. Mam na myśli na 
przykład planszę z sylwetką 
objuczonego bagażami pa-
sażera w pełnym galopie z 
podpisem (cytuję z pamięci): 
„Znajdź naszego konduk-
tora zanim on Cię znajdzie, 
bo wypisanie biletu będzie 
kosztować dodatkowo 35 
złotych”. Albo banalne „Ży-
czymy Państwu miłego dnia” 
z niebanalną gwiazdką i za-
strzeżeniem drobnym dru-
kiem „Chyba, że macie Pań-
stwo inne plany”.

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Zarejestruj się, by żyli
Konrad Krzemiński - dwudzie-
stolatek z Legnicy zmagający 
się z dwoma rzadkimi choro-
bami: nocną napadową he-
moglobinurią oraz zakrzepicą 
żył wątrobowych - jest już po 
drugim przeszczepie wątroby i 
w szczecińskim szpitalu czeka 
na przeszczep szpiku kost-
nego. Możesz pomóc jemu 
lub innej śmiertelnie chorej 
osobie zgłaszając się do bazy 
dawców szpiku. Najłatwiej 
zrobić to 20 i 21 sierpnia - za-
kreśl w kalendarzu te daty.

Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Legnicy przypomina 
prezydentowi Tadeuszowi 
Krzakowskiemu, że 2 września 
wchodzi w życie ustawa naka-
zująca samorządom usunięcie 
z przestrzeni publicznej nazw 
propagujących komunizm oraz 
inne ustroje totalitarne. W tym 
kontekście Wacław Szetelnic-
ki domaga się informacji, kie-
dy z placu Słowiańskiego znik-
nie tzw. Pomnik Braterstwa.

Mija 18. miesiąc odkąd 
prezydent Tadeusz Krzakowski 
ulegając naciskom PiS-u zgo-
dził się na rewitalizację placu 
Słowiańskiego. Wybrana póź-
niej w konkursie koncepcja nie 
przewiduje pozostawienia w 
tym miejscu Pomnika Brater-
stwa. Działaczom prawicy za-
leży, by kontrowersyjny monu-
ment odziedziczony po czasach 
PRL-u został jak najszybciej ro-
zebrany i przeniesiony w mniej 

eksponowane miejsce. Krza-
kowski się z tym nie spieszy.

Szansę na przyspieszenie 
decyzji w sprawie przenosin 
pomnika Wacław Szetelnicki 
dojrzał w ustawie o zakazie pro-
pagowania komunizmu lub in-
nego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i 
urządzeń użyteczności publicz-
nej, która od 2 września będzie 
obowiązywać w Polsce. "Naka-
zuje ona samorządom, w okresie 
12 miesięcy od początku obo-
wiązywania, usunięcie z prze-
strzeni publicznej wszelkich 
znamion odnoszących się do 
propagowania komunizmu czy 
totalitaryzmów." - twierdzi Sze-
telnicki. W rzeczywistości przy-
wołana ustawa nie wspomina o 
pomnikach. Koncentruje się na 
nazwach ulic, placów, budynków 
i obiektów odwołujących się do 
osób, organizacji, wydarzeń lub 
dat symbolizujących komunizm, 
w tym represyjny, autorytarny i 
niesuwerenny system władzy w 

Polsce z lat 1944-1989.
Jako legnicki radny w imie-

niu mieszkańców Szetelnicki 
skierował do prezydenta Le-
gnicy zapytanie "w sprawie po-
mnika wdzięczności armii so-
wieckiej". Chce wiedzieć, kiedy 
pomnik zostanie usunięty oraz 
w którym miejscu radzieckiego 
cmentarza przewidziano dla 
niego miejsce.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Pomnik drażni 
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Zgodnie z regulaminem, 
na przejechanie ze Świnouj-
ścia do Ustrzyk Górnych za-

wodnicy mają 70 godzin od 
startu. Walcząc z czasem nie 
śpią, na punktach kontrol-
nych połykają w biegu posiłki, 
uzupełniają poziom płynów 
i pedałują dalej. Ze wzglę-
du na jubileuszową, dziesiątą 
edycję imprezy w tym roku 
organizatorzy zdecydowali się 
podwoić dystans - najtwardsi 
po krótkim kilkugodzinnym 
odpoczynku wyruszą z po-
wrotem, by w czwartek (18 
sierpnia) lub piątek (19 sierp-
nia) zameldować się w Świ-
noujściu.

Piotr Ziętal startuje w 

ultramaratonie od początku 
tej imprezy. W pewnym sen-
sie jest jej legendą, bo jako 
jeden z dwóch ludzi w Polsce 
nie odpuścił żadnej z dzie-
więciu dotychczasowych edy-
cji Bałtyk-Bieszczady Tour. 
W 2014 roku 1008 kilome-
trów dzielące Świnoujście od 
Ustrzyk przejechał w czasie 
52 godzin i 15 minut. Miro-
sław Widawski poradził sobie 
z morderczym dystansem w 
57 godzin.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Wielka jazda

W sobotę 280 rowerzystów 
ruszy na trasę Ultramarato-
nu Bałtyk - Bieszczady Tour 
ze Świnoujścia do Ustrzyk 
Górnych . Będą wśród nich 
dwaj legniczanie: Piotr Zię-
tal i Mirosław Widawski. 
Dla obu 1008 kilometrów to 
za mało, więc w Bieszcza-
dach zawracają i razem z 
ok. 70 fanatykami rowerów 
jadą drugie 1008 kilome-
trów, nad Bałtyk.

Uzgodniono cztery lo-
kalizacje dla wypożyczalni 
rowerów. Pierwsza stacja 
będzie się mieścić na placu 
Słowiańskim, druga – na 
placu Wilsona przy wejściu 
do parku. Dwie pozostałe 
powstaną na największych 
legnickich osiedlach: przy 
al. Piłsudskiego obok kład-
ki dla pieszych na ul. Hory-
zontalnej (Kopernik) oraz 
w rejonie Ronda Niepodle-
głości i centrum Carrefour 
(Piekary). W pilotażowym 
etapie projektu – trwają-
cym do połowy listopada 
-  za ok. 91 tys. zł firma 
Nextbike udostępni miesz-
kańcom i turystom łącznie 
21 jednośladów. Jeśli legni-
czanie polubią taki sposób 
poruszania się po Legnicy, 
rowery publiczne zostaną w 
mieście na stałe.  

System jest bardzo pro-
sty, a rejestracja nowych 
klientów (przez stronę next-

bike.pl) zajmuje niespełna 
minutę. Po zarejestrowaniu 
się klient ma możliwość 
korzystania z rowerów 24 
godziny na dobę, przez 7 
dni w tygodniu. Co więcej, 
może korzystać z rowerów 
publicznych we wszystkich 
miastach, które we współ-

pracy z Nextbike urucho-
miły wypożyczalnie, czyli 
np. we Wrocławiu, Opolu, 
Poznaniu czy Łodzi. 

Pzejażdżka będzie ta-
nia. Pierwsze 15 minut 
jazdy jest bezpłatne. Za 
pierwszą pełną godzinę 
zapłacimy symboliczną 

złotówkę, podobnie zresz-
tą, jak za kolejną godzinę. 
Trzecia godzina kosztować 
nas będzie 2 zł, a każda na-
stępna - 4 zł.

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD MIASTA  

W LEGNICY

 Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia i dzierżawy: 

1.   ul. Chojnowska –działka nr 401/4 obręb Fabryczna- dzierżawa bez-
przetargowo – reklama.
2. ul. Partyzantów-Plac Targowy – działki nr 207, 208, 210, obręb Stare 
Miasto – dzierżawa bezprzetargowo – targowisko.
3. Dzierżawa bezprzetargowa na rzecz dotychczasowych dzierżawców- na 
cele rolne:
obręb Kąpielisko - nr 45;
obręb Czarny Dwór - nr 1, 545;
obręb Piątnica - nr 11, 12, 13/4, 15/4;
obręb Górka - nr 9, 17, 30/1, 31, 45, 68, 97, 103, 114/5, 115, 123/9, 139/1;
obręb Ulesie - nr 11, 13, 18/2, 22/2, 30, 39/3,70/1, 70/3, 72;
obręb Zosinek - nr 72, 74, 91, 94, 95;
obręb Ogrody - nr 368/74;
obręb Glinki - nr 5, 8/3, 15/11, 20/7;
obręb Nowe Osiedle - nr 12/1, 280;
obręb Ludwikowo- nr 4/7, 13, 17;
obręb Nowa Wieś- nr 80;
obręb Przybków - nr 8, 22, 26/2, 54, 115, 117,  134, 138, 140, 141, 143, 
165, 167, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 183, 186, 188, 189, 192, 614, 627, 
628, 629, 630, 635, 637, 638, 639, 640, 644, 646,648, 649, 659, 661, 662, 
663, 664,  666, 667/2, 677/1, 678/4, 703/1;
obręb Rzeszotary - nr 62, 87, 88, 119;
obręb Pawice - nr 15/2, 29/2, 59, 62, 70, 79, 85,104, 106, 140/2, 394, 407, 
414/1, 422, 452/3,     455;
obręb Pątnów - nr 2/2, 30/2, 32, 34, 35, 39, 46, 47, 63, 70, 71, 72, 99, 113;
obręb Piekary Stare - nr 37, 48/8, 48/9, 105, 109/3, 145/1, 158,  214, 215, 
229 
obręb Piekary Wielkie - nr 2/1, 4, 18, 20, 24/1, 29, 31, 59, 60, 66, 88, 120, 
249, 252/1, 255,     258, 274, 366, 
367, 372;    
obręb Piekary Osiedle - nr 337, 344/2, 1907;
obręb Bartniki - nr 433/1, 433/2, 434, 435, 436/1, 436/2.
4. Obręb Winiary część działki nr 104/6 – dzierżawa bezprzetargowa na 
poprawę warunków  zagospodarowani.
5. Obręb Pawice część działki nr 56 – dzierżawa bezprzetargowa na po-
prawę warunków zagospodarowani.
6. ul. Głogowska nr 64 i 66 działki nr 764/5, 764/4 obręb Czarny Dwór – 
sprzedaż w drodze przetargu.
7. ul. Masarska 11- działka nr 73 obręb Piątnica – sprzedaż w drodze 
przetargu. 
8. ul. Czarnieckiego 1, 32, ul. Wrocławska 52, ul. Cmentarna 3, ul. Ja-
worzyńska 93, ul. Oświęcimska 14, ul. Senatorska 6, ul. Gen. Andersa 
28-28of, ul. Chojnowska 143, ul. Lotnicza 36, ul. Drukarska 10, ul. Mickie-
wicza 4, ul. NMP 14, ul. Żwirki i Wigury 35, ul. Złotoryjska 138  - bezprze-
targowo lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców.

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315  

w godzinach pracy Urzędu

Legnica siądzie na rower?
Firma Nextbike na zle-
cenie ratusza buduje 
stacje, w których legni-
czanie będą mogli wy-
pożyczyć rower.
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– Dotacje na założenie 
własnej działalności gospodar-
czej zawsze cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. To bez-
zwrotna pomoc, która pozwala 
wystartować z własnym bizne-
sem. Na tym jednak nie koniec, 
ponieważ przez rok działalno-
ści nowi przedsiębiorcy będą 
mogli liczyć na dodatkowe 
wsparcie – tzw. pomostowe – 
na pokrycie bieżących wydat-
ków firmy. Wówczas pomoc 
finansowa wzrośnie z 24 tys. 
zł nawet do 46 tys. zł. – wyli-
cza Ewa Grzebieniak, dyrektor 
Dolnośląskiego Wojewódzkie-

go Urzędu Pracy.
Projekty skierowane są do 

mieszkańców Dolnego Śląska, 
którzy mają więcej niż 30 lat, 
nie mają pracy i znajdują się w 
szczególnej sytuacji na rynku 
pracy – to osoby po 50 roku ży-
cia, kobiety, osoby z niepełno-
sprawnościami, osoby długo-
trwale bezrobotne oraz osoby o 
niskich kwalifikacjach. Pierw-
szeństwo podczas rekrutacji do 
projektów będą miały osoby

z niepełnosprawnościami 
oraz kobiety. Działania będą 
ruszały sukcesywnie po waka-
cjach i będą realizowane mak-
symalnie przez 2 lata.

Działania będą prowadzo-
ne w następujących powiatach: 
wołowskim, górowskim, lwó-
weckim, jaworskim, jelenio-
górskim ziemskim, lubańskim, 
złotoryjskim, legnickim ziem-
skim, dzierżoniowskim, kłodz-
kim, wałbrzyskim ziemskim, 
kamiennogórskim, strzeliń-
skim, polkowickim oraz ząbko-
wickim.

Na pomoc może liczyć po-
nad 1,8 tys. bezrobotnych, w 
tym minimum 1,5 tys. otrzyma 
bezzwrotną dotację na założe-
nie własnej firmy – 24,4 tys. zł, 

ale również wsparcie pomo-
stowe – maksymalnie 22 tys. 
zł, które można przeznaczyć 
na pokrycie opłat związanych 
z prowadzeniem biznesu m. 

in. składki na ubezpieczenia, 
czynsz, czy też opłaty za media. 
Fundusze będzie można wydać 
również np. na usługi księgowe, 
prawne, czy też promocję.

O dofinansowanie starało 
się 169 wnioskodawców, final-
nie fundusze – w sumie 77,3 
mln zł – otrzyma 27 z nich.

Więcej na 24legnica.pl

Źródło: Dolnośląski  
Wojewódzki Urząd Pracy

FOT. PIXABAY.COM
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Miliony na swój biznes
Minimum 1,5 tysiąca przed-
siębiorstw powstanie na 
Dolnym Śląsku w ciągu naj-
bliższych dwóch lat. Na ich 
założenie bezrobotni dostaną 
bezzwrotną dotację w wysoko-
ści ponad 24 tysięcy złotych. 
W piątek, 12 sierpnia Dol-
nośląski Wojewódzki Urząd 
Pracy opublikował listę 27 
podmiotów, które będą dys-
ponować ponad 77 mln zł z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego.
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Letnia epidemia filmowa
Powiedzieć, że w pomiesz-
czeniach Akademii Rycer-
skiej w Legnicy praca wre 
od rana do wieczora, to nic 
nie powiedzieć. Uczestnicy 
Letniej Akademii Filmowej 
przesiadują w niej także no-
cami, żeby zdążyć ze zrobie-
niem własnej animacji przed 
sobotnią galą.

Film animowany - na-
wet krótki, dwu-, trzymi-
nutowy czyli taki jaki naj-
częściej powstaje podczas 
LAF-u - składa się z kilku 
tysięcy różniących się nie-
znacznie zdjęć, które pusz-
czone po sobie tworzą na 
ekranie złudzenie ruchu. 
Najważniejszym elementem 
stanowisk, przy których 
pracują uczestnicy warszta-
tów w Akademii Rycerskiej, 
są więc sprzężone z kom-
puterami cyfrowe aparaty 
fotograficzne zamontowane 
na sztywno na drewnianym 
rusztowaniu kilkadziesiąt 
centymetrów nad stołem.

Pod obiektywem jedne-
go z nich Marta Grzegorek 
z Kobyłki przymocowa-
ła wykonaną pastelami na 
czarnym bristolu planszę, 
jedną z kilkunastu potrzeb-
nych do jej filmu. Rysunek 
przedstawia grupę pingwi-
nów. Aby na ekranie po-
ruszyły główkami i skrzy-
dełkami, Marta będzie po 
wielokroć je przemalowy-
wać, zamazując wcześniej-
sze ślady po kredce, i raz 
za razem naciskać enter 
uruchamiający migawkę 
zawieszonego nad stołem 
aparatu.

Robota jest żmudna, 
więc Michał Kotwica z 
Wrocławia, który we wto-
rek skończył pracę nad 
swym filmem (opowieścią 
o tym, jak człowiek niszczy 
ziemię), oferuje pomoc. Po 
całej Akademii wiszą jego 
ogłoszenia, że jeśli komuś 
przydałby się asystent do 
przyciskania entera, to on 
ma wolne ręce.

- Jedna osoba już sko-
rzystała z oferty - mówi.

Technika wybrana przez 
Martę Grzegorek (rysowa-
nie pastelami bezpośrednio 
pod obiektywem) jest efek-
towna, ale też wyjątkowo 
trudna i pracochłonna. Nie-
co prostszy sposób na ani-
mację to wycinanie postaci 
z papieru i przesuwanie ich 
po nieruchomym tle. W ten 
sposób powstaje pierwszy 
w życiu film ośmioletniego 
Marka Pawelskiego z Le-
gnicy - wzięta z życia hi-
storyjka o tym, że łatwiej 

naszkicować w zeszycie wy-
grzewającego się w słońcu 
kota niż ptaszka przelatują-
cego z gałęzi na gałąź.

- Robienie filmów nie 
jest takie trudne - deklaruje 
dziarsko Marek.

Debiutantką na LAF-ie 
jest Klara Zimnowłodzka 
z podlegnickich Ziemnic. 
Hasło warsztatów ("Ze-
szyt") podsunęło jej pomysł 
na film o szkole, w której 

uczą się różne przedmioty: 
cyrkiel, ołówek... Również 
nieprzygotowany do lekcji 
zeszyt, który na widok na-
pisanego na tablicy słowa 
"kartkówka" przestraszo-
ny wyskakuje z klasy przez 
okno. Co dalej? Okaże się 
podczas sobotniej gali LAF 
w kinie Piast.

Helena Stańczyk z War-
szawy pracuje jak karabin 
szybkostrzelny: we wtorek 
miała już skończone dwa 
filmy i przykucnęła obok 
dziewczyn z podświetla-
czem oraz plikiem kartek , 
by przed galą zrobić trzeci. 
Obiecuje, że za rok przy-
jedzie do Legnicy pobić 
rekord LAF-u w kreatyw-
ności, tzn. ilości animacji 
stworzonych podczas jednej 
edycji. Bohaterem pierw-
szego z jej tegorocznych 
filmów jest Albert Einstein.

- Robi jakieś równa-
nia, myśli intensywnie, a w 
końcu zapisuje w swoim ze-
szycie równanie: "E=mc2" 
- opowiada Hela. - Zado-
wolony kładzie się spać. Śni 

o Noblu. Ale ostatecznie 
noblistką zostaje mysz, któ-
ra kradnie mu zeszyt z obli-
czeniami.

Hela - drugi raz na 
LAF-ie - tak skutecznie 
reklamowała legnicką im-
prezę wśród koleżanek, że 
inna warszawianka, Tosia 
Bednarkiewicz, postanowi-
ła zrobić pierwszy krok w 
animacji.

- Mój film opowiada o 

smoku, który urodził się 
bez skrzydeł. Jest smutny, 
że nie może latać jak inne 
smoki, dopóki nie odkrywa 
uroków latania balonem - 
opowiada Tosia.

Film Julii Jemielity 
z Warszawy - jak LAF, 
czwarty w jej życiu - prze-
konuje, że w dobie nowych 

technologii niełatwo być 
aniołem. Anioł stróż, który 
jest jego bohaterem, przy 
pomocy komputera kieruje 

życiem chłopca. Dzieciak 
rośnie zdrowo, staje się 
mężczyzną, zakochuje się i 
planuje ślub...

- A wtedy trach! Kończy 
jak Mario Bros - rozwiewa 
złudzenia Julia.

Na LAF-ie zadebiutu-

je w tym roku legniczanin 
Patryk Wajs. Pracuje nad 
opowieścią o nurku, który 
wyczerpany ucieczką przed 

rekinem, przysiadł przez 
przypadek na skrzyni ze 
skarbem. Figurki człowieka 
i rekina (piękna praca) wy-
konał z plasteliny, tak samo 
jak tło do swojego filmu. 
O warsztatach, podczas 
których uczy się animacji, 

mówi, że to fajna przygoda.
Za fajną przygodę LAF 

uważa też Julia Fischer. Od 
czterech lat przyjeżdża do 

Legnicy realizować swoje 
pomysły na filmy animo-
wane. Tegoroczny to pro-
wokująca różne interpreta-
cje przypowieść o czarnym 
chłopcu, który próbuje do-
pasować się do kolorowego 
świata na zewnątrz. W fi-
nale zakłada na twarz ma-
skę wyciętą z gazety.

- Najwspanialsza tu-
taj jest atmosfera - mówi o 
LAF-ie. - Dla mnie to wa-
kacyjna odskocznia od co-
dziennych obowiązków, ru-
tyny życia, i zarazem szansa 
na realizowanie swoich 
pasji. Niesamowita i inspi-
rująca jest możliwość prze-
bywania z kreatywnymi 
ludźmi, którzy przyjeżdżają 
tu z całej Polski. Spotyka-
my się później przy okazji 
różnych festiwali. Gdyby 
nie filmy animowane, pew-
nie nie mielibyśmy okazji 
się poznać.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI



WIADOMOŚCI STRONA  6 redakcja@24legnica.pl 18 sierpnia 2016

W ciągu niespełna dwóch 
lat, jakie minęły od ostatnich 
wyborów samorządowych, wójt 
Babuśka dorobił się poważnych 
wrogów. Najbardziej naraził się 
mieszkańcom wsparciem dla 
inwestora, który chciał wybu-
dować w Nowej Wsi Legnickiej 
zakład utylizujący odpady prze-
mysłowe metodą pirolizy. Choć 
od początku deklarował, że nie 
zrobi niczego wbrew ludziom a 
ostatecznie odmówił zgody na 
lokalizację tego przedsięwzięcia, 
społecznego poparcia nie udało 
mu się odzyskać.

-Budowa spalarni, kolej-
nych wiatraków w Taczalinie, 
ale także „kolesiostwo” w urzę-
dzie, obserwowane niezdarność, 
brak poszanowania prawa przez 
wójta i jego współpracowników 
jest wystarczającym powodem, 
aby zastanowić się czy nie nastał 
odpowiedni czas na podzięko-

wanie wójtowi Babuśka za jego 
dotychczasową pracę na rzecz 
Gminy Legnickie Pole. Patrząc 
bowiem na działania urzędni-
ków, na kolejne sprawy w Sądzie 
Administracyjnym we Wro-
cławiu, na zaniechania prawne 
- chyba najwyższy czas pokazać 
nie tylko żółtą, ale czerwoną 
kartkę - zagrzewa przeciwni-
ków Babuścki radny Sławomir 
Pienias, lider antywójtowej opo-
zycji.

Z tonu jego wypowiedzi 
można spodziewać się bru-
talnej kampanii referendalnej. 
Aby odwołać Henryka Babuś-
kę, przeciwnicy wójta musieli-
by zmobilizować do udziału w 
głosowaniu 1442 osoby (tzn. 3/5 
liczby wyborców, którzy brali 
udział w wyborach samorządo-
wych w Legnickim Polu w roku 
2014). Spośród nich więcej niż 
połowa musiałaby zagłosować 
za odwołaniem Babuśki. Z do-
świadczeń innych gmin można 
wnosić, że referendarzom nie 
będzie łatwo spełnić te warunki. 
Większość podobnych inicjatyw 
skończyła się fiaskiem ze wzglę-
du na niską frekwencję.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Babuśka 
na włosku

Na 25 września delegatura 
Krajowego Biura Wyborczego 
w Legnicy wyznaczyła ter-
min referendum w Legnickim 
Polu. Jego inicjatorzy chcą 
odwołania wójta Henryka Ba-
buśki wraz z całą radą oraz 
rozpisania przedterminowych 
wyborów w gminie.

Złotoryja zaprasza w trzeci 
weekend sierpnia na niepo-
wtarzalną inscenizację sztur-
mu wojsk napoleońskich i 
walk ulicznych na złotoryjskiej 
starówce. To jedno z nielicz-
nych, a być może jedyne w 
naszym kraju widowisko bata-
listyczne organizowane w cen-
trum miasta, poprzedzone na 
dodatek kanonadą armatnią 
prowadzoną ze średniowiecz-
nych murów obronnych.

Bitwa z Napoleonem

Biwak napoleoński w „zło-
tym mieście” organizowany jest 
drugi rok z rzędu na pamiątkę 
wygranej przez Napoleona bi-
twy o Złotoryję, która rozegrała 
się 23 sierpnia 1813 r. i poprze-
dziła wielką klęskę Francuzów 
nad Kaczawą. Zeszłoroczna 
inauguracja imprezy, której 
głównym punktem jest insceni-
zacja walk na starówce, zyskała 
sobie na tyle wysokie uznanie 
w środowisku rekonstruktorów, 
że w tym roku zjawią się w licz-
bie dwukrotnie większej. Swój 
udział w bitwie zapowiedziało 
dobrze ponad dwustu pasjo-
natów epoki napoleońskiej z 
Polski, Niemiec, Francji, Belgii 
i Litwy.

Najbardziej widowiskowy 
element biwaku, czyli insce-
nizacja walk na złotoryjskiej 
starówce, będzie miała miejsce 
w sobotę 20 sierpnia o godz. 
15:30. Rekonstruktorzy poma-
szerują na potyczkę w Rynku 
w dwóch kolumnach: pruskiej 
(obrońcy) i francuskiej (sztur-
mujący). Wyruszą pół godziny 
wcześniej z obozu rozłożo-
nego pod murem klasztoru 
franciszkańskiego. Żołnierzom 
towarzyszyć będą artylerzyści 

z armatami, werbliści i markie-
tanki, a także widzowie, którzy 
już po zakończeniu bitwy będą 
mogli wejść na teren obozowi-
ska i przyjrzeć się od środka, jak 
wyglądało życie wojaków.

– Nasz inauguracyjny bi-
wak zrobił w zeszłym roku duże 
wrażenie, więc rekonstruktorzy 
garną się do walki. Inscenizacja 
wśród murów miejskich to dla 
nich duża atrakcja, nie wszędzie 
są takie warunki do odwzoro-
wania historycznych wydarzeń 
jak u nas. W tym roku będziemy 
mieli też na bitwie konie. Li-
czymy więc na to, że przyjedzie 
jeszcze większa liczba widzów 
niż rok temu – tłumaczy Ceza-
ry Skała ze Stowarzyszenia Hi-
storycznego 3. Pułku Piechoty 
Regionu Irlandzkiego Cudzo-
ziemskiego, które organizuje 
biwak. Podczas inscenizacji na 
polu bitwy pojawi się Napoleon 
Bonaparte, a także walczący w 
szeregach armii napoleońskiej 

książę Józef Poniatowski.
Dużą atrakcją dla widzów 

i nowością w programie bi-
waku będzie pokaz walk w 
czworoboku, czyli jeden z naj-
bardziej charakterystycznych 
manewrów obronnych tamtej 
epoki. Kilkunastominutowe 
przedstawienie odbędzie się na 
stokach „Wilczej Góry” w so-
botę przed południem. Insceni-
zacja upamiętni wydarzenia hi-
storyczne, które miały miejsce 
w dniu 27 sierpnia 1813 r. pod 
Wilkołakiem podczas ucieczki 
wojsk napoleońskich po prze-
granej bitwie nad Kaczawą – 
ponad tysiąc Francuzów zosta-
ło wówczas otoczonych przez 
oddziały rosyjskie i broniło się 
na polach nad Złotoryją przez 
kilka godzin. Przy okazji czwo-
roboku o godz. 11 na skrzyżo-
waniu ulic Hożej i Lubelskiej 
odsłonięty będzie pomnik upa-
miętniający bitwę o Złotoryję, 
z tablicą w 3 językach. Obelisk, 

nawiązujący formą do inne-
go pomnika, który stał przez 
lata w lesie pod Wilkołakiem, 
postawiony został na skwerze 
miejskim.

Bitwę na starówce po-
przedzi piątkowa kanonada na 
skwerze przy murach obron-
nych na ul. Klasztornej (w są-
siedztwie klasztoru franciszka-
nów). Ma być huczniejsza niż 
rok temu, gdyż urządzi ją dwa 
razy więcej armat, aż 12, wspar-
tych przez moździerz. Dzia-
ła hukną przy zapadającym 
zmierzchu, bo „kanonada ar-
matnia południowego muru” – 
która upamiętnia ostrzał artyle-
ryjski miasta z sierpnia 1813 r., 
poprzedzający francuski szturm 
na mury – planowana jest na 
godz. 20.

Patronat nad biwakiem 
objął burmistrz Robert Paw-
łowski, a całą imprezę współ-
organizuje Urząd Miejski w 
Złotoryi. – Bitwa o Złotoryję 
była jedną z bardziej spekta-
kularnych batalii w kampanii 
napoleońskiej z 1813 r., w do-
datku brali w niej udział Polacy, 
walczący w Legionie Irlandz-
kim. Warto więc to wydarzenie 
wykorzystać do promocji Zło-
toryi, tym bardziej, że insceni-
zacja walk w środku miasta to 
ewenement w Polsce, a tym 
samym duża atrakcja nie tylko 
dla widzów. Jest u nas hucznie, 
ale bezpiecznie. Rok temu szy-
by w oknach wytrzymały huk 
dział, mam nadzieję, że i tym 
razem nie popękają. Zaprasza-
my do Złotoryi – zachęca do 
przyjazdu do „złotego miasta” 
burmistrz Robert Pawłowski.

Źródło (tekst, zdjęcia): 
Urząd Miasta w Złotoryi
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Szkoły policealne (studium 
policealne)

Szkoły policealne to naj-
lepsza alternatywa dla studiów 
wyższych. W ramach szkół, któ-
re do niedawna nazywano stu-

dium policealne, można nabyć 
wiedzę, umiejętności i tytuł za-
wodowy technika - umożliwia-
jący lepszy start na rynku pracy. 
Osobom nieco starszym, szkoły 
policealne pozwalają przekwa-
lifikować się zgodnie z wymo-
gami rynku. Jeśli już pracują w 
zawodzie, mogą tu uzupełnić 
swoją edukację. Tak więc, szkoła 
policealna, to edukacja zawodo-
wa skierowana do każdej grupy 
wiekowej.

Liceum i gimnazjum dla 
dorosłych

Liceum i gimnazjum dla 
dorosłych to propozycja dla 
osób, które nie kontynuowały 
nauki, a marzą o zdobyciu dal-
szego wykształcenia. Jednocze-
śnie nie muszą rezygnować z 
pracy i codziennych obowiąz-

ków. My otwieramy drogę dal-
szego kształcenia dla wszyst-
kich, ponieważ prowadzimy 
zapisy na wszystkie semestry. W 
ten sposób masz szansę kształcić 
się dalej i zdobyć lepszą pracę.

Kursy i szkolenia
Celem naszych kursów i 

szkoleń jest podnoszenie kom-
petencji zawodowych, nabywa-
nie nowych kwalifikacji oraz 
rozwój zainteresowań i pasji. 
Na zakończenie nauki, uczest-
nicy otrzymają certyfikat oraz 
zaświadczenie na druku Mi-
nisterstwa Edukacji Narodo-
wej. Zaświadczenie upoważnia 
kursanta do prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej, 
polegającej na wykonywaniu 
czynności, której nauczył się na 
kursie.
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AP Edukacja to najczęściej 
wybierane szkoły w Polsce!
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Ogólnopolska sieć szkół i 
placówek oświatowych, któ-
ra działa od ponad 11 lat 
w 24 miastach w Polsce. 
Prowadzimy szkoły poli-
cealne, policealne szkoły 
medyczne (dawniej studium 
policealne) oraz licea ogól-
nokształcące i gimnazja dla 
dorosłych, a także kursy i 
szkolenia - w systemie za-
ocznym lub stacjonarnym do 
wyboru. Prowadzimy zapisy 
na wszystkie semestry.
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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
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Trwa rekrutacja na studia podyplomowe 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy !
Do 30 września bieżącego 
roku w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legni-
cy można zapisywać się na 
studia podyplomowe. Do 
wyboru jest kilkanaście kie-
runków z różnych dziedzin, 
dostosowanych do aktual-
nych potrzeb rynku pracy.

Jest to forma kształcenia 
przeznaczona dla osób posia-
dających wyższe wykształcenie 
licencjackie, inżynierskie bądź 
magisterskie, stwarzająca moż-
liwość pogłębienia i aktualizacji 
posiadanej wiedzy oraz pod-
niesienie swoich kompetencji 
zawodowych. 

Dzięki tej formie kształ-
cenia można uzyskać między 
innymi nowe kwalifikacje i 
możliwości rozwoju osobistego 
i zawodowego oraz zdobyć do-
datkowe umiejętności i kompe-
tencje zwiększające szanse na 
runku pracy.

Studia podyplomowe dosko-
nalące:
•	Administracja i zarządzanie
•	Audyt wewnętrzny i kontro-

la zarządcza w administracji 
publicznej

•	Bankowość i ubezpieczenia 
•	Bezpieczeństwo i higiena 

pracy
•	Coaching we wsparciu psy-

chologicznym – NOWOŚĆ
•	Dietetyka – poradnictwo ży-

wieniowe
•	Efektywne zarządzanie pod-

miotami leczniczymi 
•	Energetyka na źródłach od-

nawialnych 
•	Kadry i płace 
•	Nowoczesne zarządzanie 

firmą
•	Ochrona informacji niejaw-

nych i danych osobowych
•	Personal branding i etykieta 

biznesu –NOWOŚĆ
•	Prawo dla menedżerów
•	Promocja zdrowia
•	Rachunkowość i controling 

w ZP
•	Rachunkowość i doradztwo 

podatkowe 
•	Tłumacz języka angielskiego
•	Tłumacz języka niemieckie-

go 
•	Zarządzanie jakością w orga-

nizacji 
•	Zarządzanie zasobami ludz-

kimi w nowoczesnej firmie    

Studia podyplomowe kwa-
lifikacyjne:
•	Doradztwo zawodowe
•	Edukacja dla bezpieczeństwa
•	Edukacja i terapia osób z 

niepełnosprawnością inte-
lektualną

•	Edukacja wczesnoszkolna i 
wychowanie przedszkolne

•	Logopedia 
•	Nauczanie języka angielskie-

go
•	Nauczyciel teoretycznej i 

praktycznej nauki zawodu
•	Oligofrenopedagogika – 

NOWOŚĆ
•	Organizacja i zarządzanie 

oświatą
•	Pedagogika korekcyjno

-kompensacyjna z terapią 
pedagogiczną

•	Pomoc psychologiczna 
„Szkoła kontaktów interper-
sonalnych”

•	Profilaktyka i psychoterapia 
uzależnień

•	Przygotowanie pedagogiczne 
•	Socjoterapia
•	Specjalista edukacji doro-

słych (Andragog)
•	Terapia pedagogiczna z arte-

terapią
•	Wczesna interwencja – po-

moc dziecku i rodzinie

Od kandydatów na studia 
podyplomowe wymagane są na-
stępujące dokumenty:
•	podanie o przyjęcie na studia,
•	ankietę kandydata,
•	dyplom ukończenia studiów 

wyższych oraz jego kseroko-
pię,

•	kserokopię dwóch stron do-

wodu osobistego,
•	dwie aktualne fotografie 

kandydata zgodnie z wyma-
ganiami dotyczącymi dowo-
dów osobistych,

•	dowód wpłaty opłaty rekru-
tacyjnej,

•	zobowiązanie kandydata 
do sfinansowania kosztów 
kształcenia lub oświadczenie 

pracodawcy o pokryciu kosz-
tów kształcenia słuchacza 
(jeśli pracodawca finansuje 
studia pracownikowi)

Komplet dokumentów należy 
złożyć w pok. 104, bud. C, od po-
niedziałku do piątku w godz. od 
7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą 
na adres Uczelni.



Urząd pod chmurką
Jeśli planujemy ślub cywilny, 

uroczystość pod gołym niebem 
jest jak najbardziej możliwa. 
Od 2015 roku weszło bowiem 
w życie nowe prawo regulujące 
kwestie zawierania ślubu cywil-
nego w plenerze. Na wniosek 
przyszłych małżonków, urzęd-
nik może udzielić ślubu poza 
urzędem stanu cywilnego, jeśli 
miejsce wskazane we wniosku 
pozwala na zachowanie uro-

czystej formy jego zawarcia i 
jest bezpieczne dla uczestników. 
Może więc nie będzie to typo-
we łono natury – jak, łąka, las 
czy dzika plaża, jednak ogród 
czy park jak najbardziej wcho-
dzą w grę i co więcej pozwalają 
stworzyć wyjątkową scenerię dla 
ślubnej uroczystości.

Ślub kościelny poza ko-
ściołem?

O ile ślub cywilny można 
zawrzeć poza urzędem, o tyle 
ze ślubem kościelnym lub kon-
kordatowym nie jest już tak ła-
two. Oczywiście istnieją pewne 
„wyjątkowe okoliczności”, w 
ramach których ksiądz może 
przychylić się do naszej proś-
by. Jednak każdorazowo musi 
zwrócić się o zgodę do biskupa 
i podać konkretny powód, dla 
którego ślub powinien odbyć 
się poza kościołem. A nie jest to 
takie proste. Chodzi bowiem o 
to, że sakrament ślubu powinien 
zostać udzielony w uświęconym 
miejscu. Kompromisem może 
być więc ślub w małej, urokliwej 
kapliczce – położonej w ogro-
dzie, parku czy w górach. 

Wesele w polskim klimacie
Jeśli po uroczystości ślub-

nej pragniemy pozostać na 
łonie natury, by bawić się do 
białego rana, musimy zadbać 
o kilka ważnych detali, aby nic, 

a zwłaszcza kapryśna pogoda, 
nie pokrzyżowało nam szyków. 
Miejsce, w którym planujemy 
ślub, pomimo natury, która je 
otacza, powinno posiadać też 
pełną infrastrukturę imprezową. 
Wesele to bowiem zarówno tań-
ce, jak i uroczysty obiad, kolacja,  
przekąski i napoje. A te najle-
piej spożywać przy stołach. Tak 
więc wesele w plenerze to duże 
przedsięwzięcie logistyczne i 
dobrze zorganizować je w miej-
scu, które profesjonalnie zajmu-
je się organizacją wesel Najważ-
niejsze to być przygotowanym 
na każdą pogodę – zwłaszcza 
w naszym klimacie. Jeśli nawet 
parkiet do tańczenia chcemy 
umieścić „pod chmurką”, to już 
stoły i cała część cateringowa 
powinny znaleźć się pod namio-
tem. Unikniemy w ten sposób 
niepotrzebnego rozczarowania, 
gdy nagle lunie niespodziewany 
deszcz.

Jak widać możliwości jest 
naprawdę wiele. Planując ślub 
i wesele, warto więc dokładnie 
przemyśleć na czym szczegól-
nie nam zależy i absolutnie nie 
rezygnować z marzeń. Istnieją 
bowiem miejsca, w których z 
pewnością spełnimy je w 100%. 
Wystarczy ich tylko dobrze po-
szukać.

Źródło: newseria.pl
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Niejedna kobieta marzy o 
ślubie w plenerze – roman-
tyczna, powiewająca na wie-
trze suknia, kwiaty we wło-
sach, tańce przy zachodzie 
słońca. Niestety w Polsce, 
z uwagi na panujący u nas 
klimat i kapryśną pogodę, a 
także tradycję ślubną, dość 
rzadko organizowane są tego 
typu wesela. A przecież ślub 
to jeden z najważniejszych 
momentów w naszym życiu, 
który powinien być taki, ja-
kim go sobie wymarzymy. 
Dlatego, planując ten waż-
ny dzień, nie rezygnujmy z 
marzeń na rzecz tradycji i 
dowiedzmy się w jaki sposób 
zorganizować ślub i wesele 
w plenerze. To obecnie ła-
twiejsze niż nam się wydaje.

Ślub w plenerze – o czym warto  
pamiętać planując taką uroczystość?



Miejsce na miejscu
Coraz częściej nietypowe 

lokale na ślub wygrywają z tra-
dycyjnymi domami weselnymi, 
ponieważ sprawiają, że ceremo-
nia nabiera bardziej osobistego 
charakteru. Pomyśl o swoich 
zainteresowaniach – czy nie 
warto byłoby na ten jeden dzień 
przenieść się w zupełnie inny 
świat? Niektóre zamki w Polsce 
oferują organizację wesel w za-
bytkowych murach, dzięki cze-
mu panna młoda może poczuć 
się jak prawdziwa księżniczka. 
Warszawska Stara Oranżeria to 
miejsce na bajkowy ślub w stylu 
Alicji z Krainy Czarów. Piękne 
wesele można zorganizować w 
przebudowanej stodole w stylu 
rustykalnym, w starej fabryce ce-
gieł w klimacie industrialnym, a 
nawet w dawnym szybie w stylu 
glamour. Oferta jest bogata, war-
to rozejrzeć się w internecie za 
miejscem, które zachwyci i mło-
dych, i gości.

Wyśniona scenografia
Ślub jak z filmów nie jest 

niemożliwy. Polska oferuje ba-
jeczne krajobrazy – wesele moż-
na zorganizować w górach, na 
wsi, nad morzem, na polanie, 
nad jeziorem, na plaży, w parku, 

w lesie – aż szkoda ograniczać się 
do najbliższego domu weselnego. 
Zadbaj o wyjątkową oprawę swo-
jego święta, pomyśl o girlandach, 
lampionach, świecach, wstęgach, 
kwiatach, balonach wypełnionych 
helem. Niecodzienne lokalizacje 
pozwalają na większą swobodę w 
aranżacji przestrzeni, wykorzystaj 
ją kreatywnie, tworząc wspaniałą 
scenerię, która oczaruje gości i na 
długo zapadnie w pamięć.

Wymarzone prezenty
Prezenty ślubne bywają pro-

blematyczne dla gości, ponieważ 
wymagają dobrego pomysłu oraz 
dla pary, bo co można zrobić 
z drugim i trzecim mikserem? 
Uniknij niechcianych upomin-
ków i stwórz listę przedmiotów, 
o których marzysz. Trend na 
oryginalne, niesztampowe pre-
zenty szerzy się wśród par, które 

doceniają inwencję, pamiątki wy-
sokiej jakości i osobisty charakter 
podarunków. Jeśli twoje serce bije 
mocniej na widok mebli i akce-
soriów vintage, skorzystaj z usługi 
Patyna.pl/wedding. Jest to naj-
większe polskie targowisko inter-
netowe, które od kolekcjonerów z 
kraju i zagranicy gromadzi uni-
kalne elementy wystroju wnętrz 
wyróżniające się kultowym, dwu-
dziestowiecznym wzornictwem. 
Z pomocą ekspertów sklepu mo-
żesz stworzyć spersonalizowaną 
stronę internetową, na której 
przedstawisz swoim gościom listę 
wyselekcjonowanych prezentów.

Niezbędne dodatki
Diabeł tkwi w… wiadomo 

gdzie. Zadbaj więc o szczegóły 
i zaskocz gości podczas wesela 
drobnymi upominkami czeka-
jącymi na nich przy stole. Niech 

będą to przedmioty, które dodat-
kowo rozkręcą imprezę i nadadzą 
rytm na parkiecie, na przykład 
marakasy lub kastaniety. Możesz 
też stworzyć zabawny zestaw 
przetrwania – paczuszkę zawie-
rającą kartkę z podziękowaniem 
za przybycie, aspirynę i magnez, 
okazjonalną przypinkę i zdjęcie 
młodej pary.

Profesjonalny barman
Drinki mogą robić piruety 

w powietrzu, płonąć, dymić i 
skwierczeć. Fanów Bonda to nie 
przekona, ale wielu gości z pew-
nością doceni pyszne, kolorowe 
drinki, przygotowane zgodne z 
ich  preferencjami. Zatrudnij pro-
fesjonalnego barmana, który nie 
tylko zadba o estetyczne podanie, 
ale także efektowne wykonanie.

Portrety
Czasem fotograf to za mało. 

Zaproś na uroczystość karyka-
turzystę, który w parę minut 
uchwyci całą prawdę o twoich 
gościach. Będzie co oglądać i z 
czego się śmiać!

Karty Dobrych Rad
Wymyśl kilka pytań, na które 

mogliby odpowiedzieć goście i 
umieść je pojedynczo na niewiel-
kich kartkach. Niech czekają na 
każdego przy stole z towarzy-
szącym ołówkiem. Zapytaj gości 
jak powinniście nazwać pierwsze 
dziecko lub poproś o uzupełnie-
nie zdań: mąż powinien…, mi-
łość nigdy nie zmusza do… Karty 
będą dobrą pamiątką, a czytanie 
ich następnego dnia świetną roz-
rywką.

Fotobudka
Wyobraź sobie elegancko 

ubranych gości w indiańskich 
pióropuszach, z drewnianymi faj-

kami i toporkami lub w kolczu-
gach i hełmach z misją podboju 
stołu wiejskiego. Stwórz tema-
tyczną fotobudkę, która zainspi-
ruje do dobrej zabawy i szalonych 
zdjęć. To może być niewielkie 
tipi zaopatrzone w indiańskie 
gadżety lub krzesło imitujące 
średniowieczny tron z rycerskimi 
akcesoriami.

Znajdź swoją parę
Wywołaj wasze wspólne 

zdjęcia i przetnij je na pół. Rozdaj 
gościom koperty, w której każdy 
znajdzie połowę zdjęcia młodej 
pary. Goście powinni znaleźć 
osobę z drugą połową i wznieść 
z nią toast. To prosty sposób na 
skuteczną integrację, w którą 
każdy chętnie się zaangażuje i 
będzie miło ją wspominał.

Źródło: newseria.pl
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REKLAMA
24TYGODNIK  

LEGNICA - LUBIN
609 199 520

Powiedz „tak” niekonwencjonalnym pomysłom na ślub
Ślub to okazja, by pozwolić 
sobie na więcej. Wykorzy-
staj ją! Jeśli chcesz, aby 
twoje wesele było oryginal-
ne, niezapomniane i odlo-
towe to niech takie właśnie 
będzie. Marzy ci się cere-
monia na średniowiecznym 
zamku? A może pragniesz 
wystroić swój dom ślubnymi 
prezentami w stylu vintage? 
Pamiętaj, że masz wpływ na 
wszystko, od miejsca wese-
la po prezenty, i nie musisz 
zadowalać się półśrodkami. 
Poznaj sposoby na nietypo-
we wesele.
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Nikt chyba nie chciałby, aby 
jego wesele kojarzyło się 
przede wszystkim ze spuch-
niętymi, obolałymi nogami. 
Dlatego nawet wtedy, gdy 
budżet młodej pary z trudem 
się domyka, ostatnią rzeczą, 
z której można zrezygnować 
są dobre buty. 

Jakie buty na ślub i wesele?

Bardzo często państwo 
młodzi traktują zakup bu-
tów do ślubu podobnie jak 
wybór pozostałych części 
garderoby. Zapominają 
przy tym, że o ile suknia 
ślubna lub garnitur będą 
spełniały przede wszyst-
kim funkcje estetyczne, o 
tyle buty muszą zapewnić 
nogom maksimum wygody. 
Będą w końcu najinten-
sywniej eksploatowanym 
elementem stroju zarówno 
przed, jak i po ceremonii 
ślubnej, podczas całonoc-
nego wesela.

Buty uniwersalne – 
trwałe, ale mniej wygodne

Najszybciej i najłatwiej 
kupić buty ślubne w buti-
ku sprzedającym zarówno 
obuwie codzienne, jak i 
wizytowe. Za takim wy-
borem, poza łatwą dostęp-
nością, przemawia również 

duży wybór dostępnych „od 
ręki” fasonów i kolorów.

Niestety, zakup w zwy-
kłym sklepie butów, które 
miałyby się sprawdzić za-
równo podczas uroczysto-
ści w kościele lub urzędzie, 
jak i podczas zabawy we-
selnej, może się wiązać z 
dużym ryzykiem. Standar-
dowe obuwie, kierowane 
na masowy rynek, powsta-
je taśmowo na podstawie 
gotowych form, podczas 
gdy ludzkie stopy mocno 
się między sobą różnią. 
W efekcie bardzo rzadko 
zdarza się, że takie buty 
idealnie pasują. Ich wybór 
oznaczać musi kompromis 
pomiędzy tym, co nam się 
podoba, a przybliżonym 
rozmiarem i „jako taką” 
wygodą.

Warto wiedzieć, że pro-
ducenci masowi przykłada-
ją dużą wagę do trwałości 
oferowanych butów. Wy-
daje się to zaletą, dopóki 
nie uświadomimy sobie, że 
mocne materiały zazwyczaj 
nie są tymi najwygodniej-
szymi. W zwykłym butiku 
możemy więc kupić dobre 
i mocne buty do codzien-
nego użytku, ale takie 

obuwie nie sprawdzi się na 
przykład na parkiecie. Nie 
możemy mieć wtedy pre-
tensji do producenta. Jeśli 
po przetańczeniu nocy w 
butach, które nie zostały 
stworzone do tańca, będą 
bolały nas nogi, winić mo-
żemy wyłącznie siebie.

Buty na zamówienie – 
dobrane do stopy

Więcej możliwości bę-
dziemy mieli wówczas, gdy 
zdecydujemy się na buty 
przygotowywane na indy-
widualne zamówienie. Tyl-
ko wtedy, gdy dokładnie 
określimy wymiary oby-
dwu naszych stóp, a pro-
ducent uwzględni te dane 
przygotowując buty, może-
my mieć pewność, że będą 
one naprawdę odpowiednio 
dopasowane.

Poza tym możemy wte-
dy mieć buty wymarzone, 
wykonane niemalże we-
dług dowolnego wzoru. 
Kolejna korzyść wynika 
z możliwości doboru ma-
teriałów. Satyna? Skóra? 
Kryształki Swarovskiego 
na obcasie lub kwiatowy 
motyw na nosku? Wybór 
należy do klienta!

źródło: newseria.pl
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Weź 
pożyczkę

Konkurs „Moja zaradność” kierowany jest do klientów, którzy w czasie trwania 
konkursu zawrą umowę pożyczki i wyślą zgłoszenie konkursowe. Konkurs trwa  

w okresie od 16.08.2016 r. do 11.09.2016 r.  Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie www.optima.pl i u przedstawicieli terenowych. Nagrody w konkursie:  

4 x10 000 zł oraz 50 nagród rzeczowych do wyboru, o wartości do 500 zł każda. 
Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244), ul. Grunwaldzka 82,  

KRS 0000355315, NIP 5833101093.

od 500 do 12 000 zł i wygraj  
w KONKUrSiE nawet

lub nagrody rzeczowe!
10 000 zł   

ZaDZwOŃ 500 600 370

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,61 zł 36 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH
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Pańskie oko za oceanem
Rada nadzorcza KGHM zle-
ciła dwóm swoim członkom 
- prawnikom Dominikowi 
Hunkowi oraz Ryszardowi 
Czarnikowi - samodzielny 
nadzór nad interesami spółki 
w zagranicznych nabytkach z 
ostatnich lat.

Uchwała upoważnia ich 
do prowadzenia samodziel-
nych działań nadzorczych 
w tym zakresie. Obowią-
zuje do końca października 
2016 roku.

Zrealizowane przez po-
przedni zarząd KGHM za-
kupy zagranicznych akty-
wów (Quadra FNX, Afton 
Ajax) miały stanowić za-
bezpieczenie na wypadek 
spadku cen miedzi. Od-
krywkowa kopalnia miedzi 
i molibdenu Sierra Gorda 
w Chile, z którą wiązano 
największe nadzieje, nie 
osiągnęła zakładanych pa-
rametrów operacyjnych czy 
wydajnościowych. Mimo 
nakładów inwestycyjnych 
w wysokości 4,2 mld dola-
rów w ubiegłym roku przy-
niosła 224 mln zł straty. 
Nadzieja, że kiedyś zacznie 
na siebie zarabiać, wiąże się 
z koniecznością zwiększe-

nia produkcji, a to kolejne 
wydatki. - Biorąc pod uwa-
gę aktualne poziomy ceny 
molibdenu i miedzi oraz 
obecny poziom efektyw-
ności operacyjnej kopalni 
Sierra Gorda, nie jest na 
tym etapie możliwe pod-
jęcie decyzji o rozpoczęciu 
realizacji II fazy projektu – 
informował przed wakacja-
mi komunikat podpisany 

przez Mirosława Bilińskie-
go, wiceprezesa KGHM.  

Więcej niż myślano 
(jeszcze ok. 1,3 mld USD 
czyli ponad 5 mld zł) bę-
dzie kosztować też urucho-
mienie wydobycia w kopal-
ni Afton-Ajax w Kanadzie. 
Na pierwszą miedź z tego 
projektu trzeba będzie po-
czekać ponad dwa lata.

Zarząd KGHM pracuje 

nad programem napraw-
czym, który w dużej czę-
ści będzie odnosił się do 
inwestycji zagranicznych. 
Na początek roku 2017 
zapowiada przedstawienie 
nowej strategii spółki.

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM  

INTERNATIONAL
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Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników 
dwie pojedyńcze wejściówki 
ufundowane przez Kino HELIOS 
na film pt. „RANDKA NA WESE-
LU ” w Legnicy – do wykorzy-
stania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz 
ją wygrać, wyślij maila na adres 
konkursy@24legnica.pl w tre-
ści podając imię i nazwisko oraz 
nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFO-
MOWANI JUŻ W PIĄTEK telefo-
nicznie lub mailem.

   od 19.08.2016 do 25.08.2016 Cennik 
biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
22 zł, (pt. – nd., święta) 24 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 18 
zł, (pt. – nd., święta) 20 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
18 zł, (pt – nd., święta) 20 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 18 zł
Tani wtorek Ulgowy – 15 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 15 
zł
Seanse do godziny 13.30 – 
(pon. - pt.) – 15 zł (nie obo-
wiązuje na seanse 3D oraz w 
Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 18 
zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
25 zł, (pt. – nd., święta) 27 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 21 
zł, (pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt – nd., święta) 23 zł
Do wszystkich biletów na filmy 
3D doliczana jest dopłata w 
wysokości 3 zł. Jest to dopła-
ta związana z użytkowaniem 
okularów 3D, niezbędnych do 
właściwego odbioru projekcji 
trójwymiarowych. Okulary zo-
staną Państwu udostępnione 
do jednorazowego użytku. 
Prosimy o ich zwrot obsłudze 
kina po seansie.
Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ Helio-
sPolska
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KULTURA DOSTĘPNA  
Niewinne KD - Kultura Dostępna 
czw 18:00  

KINO KOBIET   
Boska Florence - Kino Kobiet 
czw 18:30  

PREMIERY   
Batman: Zabójczy żart (2D,napisy) 
sb, nd 20:00  
Ben-Hur (2D,napisy)   
pt, sb 14:00 21:45 
nd 11:00 21:45 
pn, wt, śr, czw 14:15 21:45 
Ben-Hur (3D,napisy)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 19:00 
Boska Florence (2D,napisy)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr 12:45 18:00 
21:00
czw 12:45 21:30 
Jak zostać kotem (2D,dubbing) 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:45 

17:00 
Rekiny wojny (2D,napisy)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr 15:15 18:30 
22:30
czw 15:15 18:00 22:30  

DLA DZIECI   
Mój przyjaciel smok (2D,dubbing) 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:00 15:30 

Mój przyjaciel smok (3D,dubbing) 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 12:15
Epoka lodowcowa 5: Mocne uderze-
nie (2D,dubbing)   
pt, sb, pn, wt, śr 11:00 13:15 
17:45
nd 13:15 17:45 
czw 11:00 13:15 
Wakacje z Bobem Budowniczym cz. 
4 - HDD pt, sb 10:00  
Wakacje z Bobem Budowniczym cz. 
5 - HDD nd 10:30 nd 
14:00 

pn, wt, śr, czw 10:00  
Barbie: Gwiezdna przygoda (2D,dub-
bing)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:15 
14:30 16:30  

POZOSTAŁE TYTUŁY  
Sausage Party (2D,napisy)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 12:30 
17:15 20:30
Śmietanka towarzyska (2D,napisy) 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 21:30 
Randka na weselu (2D,napisy) 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 19:15 
Legion samobójców (2D,dubbing) 
pt, sb 11:15  
pn, wt, śr, czw 11:30  
Legion samobójców (2D,napisy) 
pt, pn, wt, śr 14:30 20:00 
sb, nd 14:30 22:00 
czw 14:30 20:15 



Łemkowskie Jeruzalem 
gości w legnickiej Galerii 
po raz trzeci. Jest to projekt 
od 15 lat tworzony przez 
dwie artystki i kuratorki: 
Natalię Hładyk i Joannę 
Zemanek. Obejmuje wy-
stawę i plener artystyczny. 
Projekt z założenia odwo-
łuje się do łemkowskich 
tradycji artystycznych i ma 
na celu integrację łemkow-
skiego środowiska, ale jest 
otwarty na twórców róż-
nych narodowości.

Tytuł tegorocznej edy-
cji projektu – Peryferie – 
odnosi się do peryferyjnej 
natury Łemkowszczyzny. 
Łemkowskie peryferie to 
peryferie terytorialne, po-
lityczne, ale również świa-
topoglądowe, kulturowe, a 
zatem i artystyczne. Peryfe-

rie to z jednej strony krańce, 
obrzeża większych, bardziej 
ekspansywnych formacji 
kulturowych; z drugiej – 
centralny punkt odniesienia 
dla osobowości ukształto-
wanych przez ten obszar.

Oglądając prace 14 
artystów trudno znaleźć 
uzasadnienie dla nieco pe-
joratywnego nacechowania 
słowa peryferie. Wystawa 
prezentuje różnorodne pra-
ce, od typowo malarskich, 
poprzez rysunek i fotografię 
aż po klatki z nagrania wi-
deo dokumentujące pewien 
performance. Peryferie tych 
twórców to nie kulturowy 
zaścianek, ale ich nieusu-
walny punkt odniesienia, 
miejsce i zarazem środek 
(…) [ich] dualistycznej 
struktury, (…) [który] 
ukształtował (…) [ich] jako 
ludzi (…) [ i] artystów (Na-
talia Hładyk) i na zawsze 
zdefiniował ich spojrzenie 
na świat odzwierciedlone w 
ich twórczości.

Źródło: Galeria Sztuki  
w Legnicy

FOT. GALERIA SZTU-
KI W LEGNICY
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Łemkowskie Jeruzalem w Legnicy
Galeria Sztuki zaprasza 
od 17 sierpnia na wysta-
wę prac artystów w różny 
sposób związanych z Łem-
kowszczyzną. Wernisaż 
odbędzie się 19 sierpnia 
o godz. 18.00 w głównej 
siedzibie Galerii Sztuki, a 
ekspozycję będzie można 
oglądać do 4 września.
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