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„Mamy jedną Polskę. 
Dla wszystkich – Wolną i 
Demokratyczną. Nie ma 
naszej zgody na dzielenie 
Polski i Polaków. Komitet 
Obrony Demokracji – w 40 
rocznicę powstania KOR – 
zaprasza na wspólny marsz 
wszystkich, którzy wierzą w 
nasze wartości – Wolność, 
Równość, Demokrację! 
Wesprzyjmy Sędziów Try-
bunału Konstytucyjnego. 
Wesprzyjmy Sędziów Są-
dów Powszechnych. Zapro-
testujmy przeciwko łamaniu 
trójpodziału władzy. Za-
protestujmy przeciwko pla-
nowanym zmianom w edu-
kacji” – tak organizatorzy 
sobotniego marszu ulicami 

Warszawy zachęcają do de-
monstracji.

“Od miesięcy demonto-
wane są podstawy ustrojowe 
Rzeczypospolitej. Zaczęto 
od Trybunału Konstytucyj-
nego, potem media, służba 
cywilna i prokuratura. Na-
ruszono prawo do prywat-
ności i własności. Szykowa-
na jest destrukcyjna reforma 
edukacji, władza szuka ha-
ków na obywateli i organa 
konstytucyjne, dochodzi 
upartyjnienie instytucji pań-
stwowych” – wylicza w liście 
otwartym lider KOD Mate-
usz Kijowski.

Dzień później o zagro-
żeniach, jakie niesie ze sobą 
autorytarna władza, która 
nawet historię chce pisać na 
nowo wymazując z niej jej 
bohaterów, mówić będzie 
w Legnicy jedna z ważnych 
postaci Sierpnia’80 i Soli-
darności, aktualnie posłanka 
na Sejm RP Henryka Krzy-
wonos-Strycharska. Nie bę-
dzie to pierwsza wizyta w 
naszym mieście bohaterki 
legnickiego spektaklu te-
atralnego „Zrozumieć H.”, 
który w grudniu 2011 miał 
premierę na Scenie Gadzic-
kiego. „Mój spektakl po-

wstał z zazdrości. Bo ja też 
chciałbym mieć w sobie tyle 
siły i charyzmy co ona” – ob-
jaśniał motywy autor i reży-
ser tego przedstawienia Pa-
weł Palcat. – Bezpośrednio 
po spektaklu byłam oszoło-
miona. Dziękuję. Wzruszył 
mnie pan do łez – tak boha-
terka wydarzenia zareago-
wała na legnicką premierę, 
którą oglądała razem z le-
gnicką publicznością.

Warto wiedzieć, że 

Henryce Krzywonos został 
poświęcony także francuski 
film dokumentalny z cyklu 
„Świat bez tajemnic” – „Oni 
zrywali Żelazną Kurtynę. 
Polska. Henryka Krzywo-
nos i narodziny Solidarno-
ści” w reżyserii Małgorzaty 
Buckiej (2008) oraz książka 
Agnieszki Wiśniewskiej 
„Duża Solidarność, mała so-
lidarność. Biografia Henryki 
Krzywonos” (Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej, 2010).

Niedzielne (25 wrze-
śnia) i otwarte dla wszyst-
kich chętnych spotkanie z 
Henryką Krzywonos-Stry-
charską w teatralnej Caffe 
Modjeska organizują le-
gnicko-lubińskie struktu-
ry KOD, a poprowadzi je 
znany w mieście społecznik 
Jan Hila. Początek o godz. 
16.00.

Źródło: Komitet Obrony 
Demokracji

Zarząd RPK podpisał 
z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warsza-
wie umowę na dofinansowanie 
projektu pn. „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków i pom-
powni ścieków w Złotoryi”. 
Spółka komunalna otrzyma 
na unowocześnienie obiektu 
23,9 mln zł dotacji ze fundu-
szy unijnych. Pozostałą kwotę 
potrzebną do sfinansowania 
przedsięwzięcia, czyli ok. 13 
mln zł, RPK chce pozyskać 
również w NFOŚiGW, tyle 
że na zasadzie pożyczki spła-
canej przez kolejnych 20 lat. 
Cała inwestycja ma koszto-

wać ok. 37 mln zł.
Projekt opracowany 

przez RPK zakłada nie tyl-
ko modernizację oczyszczal-
ni i pompowni ścieków. We 
wniosku znalazła się również 
budowa 5 odcinków kanali-
zacji sanitarnej, monitoring 
sieci wodno-kanalizacyjnej, 
czyli wdrożenie systemu in-
formatycznego do zarządza-
nia infrastrukturą sieciową, 
tzw. GIS-u, a także układy 
fotowoltaiczne, które pozwo-
lą nam na produkcję energii 
potrzebnej do zasilania urzą-
dzeń pracujących na oczysz-
czalni.

Złotoryjska oczyszczal-
nia pracuje w technologii 
mechaniczno-biologicznej. 
Planowana modernizacja do-
tyczyć będzie nie tylko bloku 
biologicznego, lecz każdego 
segmentu technologiczne-
go, począwszy od budynku 
z kratownicami filtrującymi 
zanieczyszczoną wodę wpły-
wającą do obiektu, a kończąc 
na osadnikach, przy wylocie 
do Kaczawy.

– Złotoryjska oczyszczal-
nia była budowana blisko 30 
lat temu, wtedy należała do 
najnowocześniejszych obiek-
tów w regionie. Teraz jednak 

ma problemy z zachowaniem 
norm czystości określonych w 
pozwoleniu wodno-prawnym 
na zrzut ścieków oczyszczo-
nych do Kaczawy. Bezwzględ-
nie wymaga modernizacji, bo 
inaczej miasto czekają wyso-
kie kary finansowe nakładane 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wro-
cławiu – podkreśla Wiesław 
Świerczyński, prezes RPK.

Wielomiesięczne przy-

gotowania do kompleksowej 
modernizacji złotoryjskiej 
oczyszczalni ścieków są na 
finiszu. 23 września ma być 
rozstrzygnięty przetarg na 
wykonawcę prac budowla-
nych, rozpisany jest też prze-
targ na inżyniera kontraktu, 
który będzie nadzorował pra-
ce modernizacyjne.

Prace przy moderniza-
cji zaczną się najprawdopo-
dobniej jeszcze w czwartym 
kwartale tego roku lub na po-

czątku przyszłego. Projekt ma 
być rozliczony w NFOŚiGW 
do 2020 r., do tego czasu zło-
toryjska oczyszczalnia ma też 
osiągnąć efekt ekologiczny, 
czyli wypuścić do rzeki ścieki 
spełniające normy określone 
w nowym pozwoleniu wodno
-prawnym.

Źródło: Urząd Miasta  
w Złotoryi

FOT. URZĄD MIASTA  
W ZŁOTORI
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Smycz, na której Minister 
Skarbu trzyma KGHM, nieraz 
uwierała, i załoga kombina-
tu ciskała się próbując nie iść 
tam, gdzie ich ciągnięto. Wraz 
z zapowiadaną likwidacją Mi-
nisterstwa Skarbu smycz nie 
zniknie. Będzie krótsza, a obro-
ża bardziej ciasna.

Przyznaję, porównanie z 
psem na spacerze nie jest dobre, 
bo zakłada, że pan lepiej wie co 
jest dobre dla wodzonego na 
smyczy głuptaska. Najnowsza 
historia KGHM dowodzi, że 
niekoniecznie. 

W 1992 roku rząd Hanny 
Suchockiej chciał sprzedać 51 
procent udziałów w Polskiej 
Miedzi amerykańskiemu kon-
cernowi Asarco za 400 mln 
dolarów czyli mniej więcej 
równowartość kwartalnego zy-
sku lubińskiej spółki w okresie 
koniunktury. Załoga wszczęła 
strajk, najpierw ostrzegaw-
czy, potem okupacyjny i po 32 
dniach protestu przekonała 
rząd do odstąpienia od tych 
planów. Dziś uważa się, że ten 
zryw uratował KGHM, bo 
amerykański inwestor wkrótce 
okazał się bankrutem.

W 2010 roku rząd Do-
nalda Tuska sprzedał 10-pro-
centowy pakiet akcji KGHM. 
Pogłoski, że pod młotek może 
pójść cała pula udziałów pań-
stwa w spółce (41,79 proc.) 
krążyły po kraju od miesięcy, 
podsycane wypowiedziami ta-
kich polityków jak np. twórca 
gospodarczego programu PO 
Adam Szejnfeld, i doprowa-
dziły do związkowego strajku 
przeciw prywatyzacji w sierp-
niu 2009 roku. Dziś uważa się, 
że jego skala powstrzymała 
rząd PO przed oddaniem ca-
łego KGHM w prywatne ręce.

W roku 2012 rząd Do-
nalda Tuska przeforsował w 
Sejmie formułę podatku od 
wydobycia niektórych kopalin, 
który powoduje trwałą nieren-
towność kopalni w Lubinie i 
zagrożenie dla pro rozwojo-
wych inwestycji np. w złoże 
Głogów Głęboki Przemysłowy 
czy we wznowienie wydobycia 
pod Bolesławcem. Rząd Beaty 
Szydło, mimo wielokrotnych 
deklaracji zniesienia lub złago-
dzenia tej daniny, ściąga pienią-
dze, pozwala Polskiej Miedzi 
niebezpiecznie się zadłużać i 
ignoruje potrzeby zagłębia.

Polska Grupa Narodowa, 
która ma powstać na gruzach 
Ministerstwa Skarbu, jeszcze 
ściślej uzależni rozwój KGHM 
od woli suwerena. To bardzo 
ryzykowne rozwiązanie. Co bę-
dzie, jeśli na przykład rząd zde-
cyduje, że budowanie lotniczej 
potęgi Polski jest ważniejsze 
od udostępniania nowych złóż 
miedzi pod Głogowem? 

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Kaczawa bez złotoryjskich ścieków?
Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Złotoryi otrzy-
ma blisko 24 mln złotych 
dotacji ze środków unijnych. 
To pieniądze, które pozwolą 
przystąpić miejskiej spółce 
do modernizacji złotoryjskiej 
oczyszczalni ścieków. Bę-
dzie to największa inwesty-
cja ostatnich kilkudziesięciu 
lat w mieście. Dla legniczan 
to także dobra wiadomość, 
bo diametralnie poprawi się 
czystość wody w Kaczawie, 
która zasila wodociągi w ich 
mieście.

W 40. rocznicę powstania 
Komitetu Obrony Robotni-
ków, w dzień po planowa-
nej na sobotę w Warszawie 
ogólnopolskiej demonstra-
cji KOD pod hasłem „Jedna 
Polska – dość podziałów”, 
w niedzielę 25 września o 
godz. 16.00 legenda Soli-
darności i posłanka na Sejm 
RP Henryka Krzywonos-Stry-
charska spotka się z legni-
czanami w teatralnej Caffe 
Modjeska.

KOD w Warszawie, Krzywonos w Legnicy
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Przełom w sprawie Konrada?
Konrad Krzemiński ma 20 lat 
i cierpi na Napadową Nocną 
Hemoglobinurię (PNH). Po-
mimo początkowej odmow-
nej decyzji Ministra Zdrowia 
Konstantego Radziwiłła oraz 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia w sprawie refundacji 
leku Soliris, rozpoczął się 
jego proces refundacyjny.

W ostatnim czasie oka-
zało się, że postępowanie 
refundacyjne leku Soliris/
Eculizumab zostało roz-
poczęte. W obecnym mo-
mencie wniosek został 
przekazany Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i 
Taryfikacji w celu przygo-
towania wnikliwej analizy 
weryfikacyjnej związanej z 
jego obecnością na polskim 
rynku, mimo że autorzy ba-
dań związanych z Napado-
wą Nocną Hemoglobinurią 
podkreślają bezpieczeństwo 
stosowania leku Soliris.

- Nie ma wątpliwości, 
że brak leczenia pacjentów 
cierpiących na Nocną Na-
padową Hemoglobinurię 
lekiem Soliris będzie prowa-
dzić do ich niepotrzebnego 
cierpienia oraz przedwcze-
snej śmierci spowodowanej 
tą wyniszczającą chorobą – 

powiedział prof. Peter Hill-
men, współautor badań pt. 
"Long term treatment with 
eculizumab in paroxysmal 
nocturnal hemoglobinuria: 
sustained efficacy and im-
proved survival".

Niestety, postępowanie 
administracyjne o objęciu 
refundacją i ustaleniu urzę-
dowej ceny leku trwa 180 
dni, co oznacza, że Konrad 
Krzemiński może nie dożyć 
chwili, w którym lek będzie 
dla niego dostępny.

- W tym momencie kie-

ruję do Pana Ministra Zdro-
wia Konstantego Radziwiłła 
pytanie co jest według niego 
ważniejsze: długie, żmudne 
procedury związane z re-
fundacją leku czy człowiek, 
którego może uratować? Ile 
według Pana jest warte ludz-
kie życie? – pyta prof. Alicja 
Chybicka.

Temat procesu refunda-
cyjnego komentuje również 
sam Konrad, który ponow-
nie prosi Ministra Zdrowia 
o uratowanie życia.

- Panie Ministrze, jako 

młody chłopak, w którym 
tli się ostatnia iskra nadziei, 
błagam o przyspieszenie 
procesu refundacji leku So-
liris, który jest moją jedyną 
szansą na szczęśliwe, długie 
życie. Teraz jest ono w Pana 
rękach i to Pan zadecydu-
je czy powinienem żyć czy 
umrzeć – powiedział Konrad 
Krzemiński.

Więcej na 24legnica.pl

Źródło: Cohn&Wolfe
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Zielona Akcja po kontroli
Mimo zastrzeżeń, Najwyż-
sza Izba Kontroli pozytywnie 
oceniła działalność legnic-
kiej Fundacji Zielona Akcja 
w zakresie wykorzystania 
środków publicznych w pro-
jektach związanych z ochro-
ną przyrody i edukacją eko-
logiczną.

Kontrola objęła okres od 
1 stycznia 2013 roku do 18 
grudnia 2015 roku. Fundacja 
Zielona Akcja realizowała 
w tym czasie 15 projektów. 
Dwa z nich NIK prześwie-
tlił do dna.

Pierwszy nosił tytuł "Dla 
Kwisy, dla Natury - przygo-
towanie małej infrastruktury 
turystycznej służącej zabez-
pieczeniu rzeki Kwisy przed 
nadmierną presją turystów". 
Polegał m.in. na przygoto-
waniu miejsc postoju tury-
stów, miejsca biwakowego, 
parkingów, ścieżki przyrod-
niczo-krajobrazowej, tras 
edukacyjnych, itd. Fundacja 
wykorzystała do jego re-
alizacji środki pozyskane z 
Centrum Koordynacji Pro-
jektów Środowiskowych (ok. 
799 tys. zł) oraz Narodowe-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej (ok. 141 tys. zł). NIK 
w raporcie pokontrolnym 

wylicza szereg elementów 
stworzonych przez Zieloną 
Akcję w okolicach Kwisy. 
Jednocześnie stwierdza, że 
cel projektu nie został osią-
gnięty, bo nie osiągnięto 
określonych w umowach z 
CKPŚ i NFOŚiGW wskaź-
ników. Przede wszystkim 
zamiast 4 kilometrów ście-
żek dydaktycznych zmoder-
nizowano niespełna 2,5 km, 
na co NIK zwróciła uwagę 
Zielonej Akcji.

Drugi skontrolowany 
projekt to " Mała retencja - 
Duża sprawa - kampania na 
rzecz poprawy małej retencji 
na obszarach wiejskich". W 
tym przypadku działania 
Zielonej Akcji skupiały się 
na podnoszeniu świadomości 

mieszkańców wsi na temat 
problemów w gospodarowa-
niu wodą i znaczenia małej 
retencji w przeciwdziałaniu 
suszom, powodziom. Funda-
cja pozyskała na ten cel dofi-
nansowanie (ok. 276 tys. zł) 
z NFOŚiGW. NIK zgłosiła 
uwagi do umów z podmiota-
mi realizującymi szkolenia, 
bo jej zdaniem niedostatecz-
nie zabezpieczały interesy 
fundacji w sytuacji nietermi-
nowego lub niewłaściwego 
wykonania zlecenia.

Mimo drobnych zastrze-
żeń, raport pokontrolny do-
brze ocenia pracę Zielonej 
Akcji.

Piotr Kanikowski
FOT. ZIELONAAKCJA.PL



Legniczanka trenuje w 
grupie Ocelot. Od trzech 
lat bierze udział w spek-
takularnych widowiskach 
akrobatycznych stanowią-
cych oprawę m.in. Gali 
Mistrzów Sportu, występy 
Maryli Rodowicz na Fe-
stiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu czy pokazu mody 
4F kolekcja Olimpijska Rio 
2016. Jej tata przez wiele 
lat organizował konkur-
sy piękności, mama gra w 
serialach paradokumental-
nych.

Podczas castingu Top 

Model Julia zatańczyła na 
szarfach zawieszonych nad 
głowami jury i pozowała 
Marcinowi Tyszce do zdjęć 
z kolorowymi balonikami. 
Akrobatyczny pokaz wzbu-
dził zachwyty, a minisesja 
dowiodła, że siedemnasto-
latka dobrze wypada przed 
obiektywem. Legniczanka 
będzie walczyć o tytuł Top 
Model.

W 2011 roku bardzo 
bliska zdobycia tego tytułu 
była Honorata Wojtkow-
ska z Legnicy. Programu 
nie wygrała, ale zwróciła 
na siebie uwagę środowi-
ska. Dziś jest jedną z naj-
bardziej rozchwytywanych 
twarzy polskiego modelin-
gu.

Piotr Kanikowski
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Julia chce być 
Top Model
Wśród uczestników szóstej 
edycji programu "Top Mo-
del" znalazła się siedemna-
stoletnia Julia Maciuszek z 
Legnicy. Zrobiła show, de-
monstrując przed jury swoje 
akrobatyczne zdolności.

Około godziny 13 ej 
dyżurny legnickiej Komen-
dy otrzymał zgłoszenie o 
awanturze domowej w jed-
nej spod legnickich miej-
scowości . Kobieta zgłasza-
ła, że jej mąż jest pijany i 
agresywny. Policjanci, któ-
rzy przyjechali na miejsce 
potwierdzili ten fakt. Męż-
czyzna został umieszczo-
ny w Izbie Wytrzeźwień w 
Legnicy.

Kilka godzin później 
dyżurny otrzymał informa-
cję, że pod tym samym ad-
resem skąd wcześniej zabra-
no nietrzeźwego mężczyznę 
trwa alkoholowa libacja. 
Ponieważ w mieszkaniu 
była dwójka małych dzie-
ci na miejsce natychmiast 
skierowano dzielnicowych. 
Policjanci, którzy weszli do 
mieszkania wraz z pracow-
nicami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej stwier-
dzili, że są w nim trzy do-
rosłe osoby, wszystkie spo-
żywały alkohol, natomiast 
dwie małe dziewczynki 3 - 

miesięczna i 16 - miesięcz-
na, pozostawały bez opieki. 
Matka dzieci twierdziła, że 
jest trzeźwa, wyzywała po-
licjantów słowami wulgar-
nymi a nawet uderzyła jed-
nego z nich. Kobieta została 
zatrzymana. Badanie wyka-
zało ponad 2 promile alko-
holu w jej organizmie. Tra-
fiła do policyjnego aresztu.

Dzieci zostały zabrane 
karetką pogotowia do Szpi-
tala w Legnicy. Po zbadaniu 
przez lekarzy okazało się, że 
są zdrowe.

Jeżeli okaże się, że po-
przez swoje zachowanie 
kobieta naraziła dzieci na 
bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia grozić 
jej może kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Za naruszenie nietykal-
ności cielesnej funkcjona-
riusza publicznego podczas 
pełnienia przez niego obo-
wiązków służbowych, grozi 
nawet do 3 lat więzienia.

O sytuacji policjanci 
powiadomią również Sąd 
Rodzinny, który podejmie 
decyzję co do dalszej moż-
liwości sprawowania opieki 
nad dziećmi przez ich ro-
dziców.

Źródło: Policja Legnica

Ponad 2 promile alkoholu 
w organizmie miała 31-let-
nia kobieta, która miała pod 
opieką dwójkę małych dzieci. 
Nietrzeźwa matka została za-
trzymana przez policjantów.

Mamusia wypiła
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Nie przetrzymuj 
Coraz więcej seniorów po-
siada konto w banku. Sam 
ZUS przekazuje już blisko 
70 procent świadczeń na ra-
chunki osobiste. Nad obawą 
przed nowymi technologiami 
zaczynają przeważać korzy-
ści i wygoda korzystania z 
własnych pieniędzy.

Liczby mówią same za 
siebie. Z 7,8 mln osób po-
bierający świadczenia z ZUS 
już 5,3 mln otrzymuje je na 
rachunek bankowy. Pozostali 
co miesiąc oczekują listono-
sza. Wskaźnik ubankowienia 
seniorów cały czas rośnie, ale 
jak wynika z raportu Ban-
ku Światowego nadal ok 22 
proc. dorosłych Polaków nie 
ma rachunku osobistego, z 
czego większość to właśnie 
osoby starsze. Najbardziej 
ubankowieni świadczenio-
biorcy ZUS mieszkają dziś 
w Warszawie i jest ich ponad 
600 tys. Na drugim miejscu 
plasuje się Gdańsk z ponad 
340 tys. emerytów i rencistów 
mających konto w banku.

- Emerytura przelewana 
na bankowe konto oznacza 
bezpieczeństwo dla pie-
niędzy seniorów i ogromne 
oszczędności dla budżetu 

państwa – mówi Iwona Ko-
walska rzecznik regionalny 
ZUS.

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych na samą dys-
trybucję świadczeń za po-
średnictwem poczty wydaje 
rocznie prawie 200 mln zł. 
Przekazania emerytury, czy 
renty na rachunek w banku 
to dziś, dzięki korzystnym 
umowom, które zawarł ZUS, 
nie kosztuje nic – dodaje Ko-
walska.

Możliwość dokonywania 
prostej płatności elektronicz-
nej to o wiele szerszy wybór, 
często lepszych i tańszych 
produktów z całego świa-
ta. Osoby starsze, nierzadko 
mające coraz poważniejsze 
problemy ze swobodnym po-
ruszaniem się są z tej pozy-
tywnej zmiany wykluczone. 
Dodatkowo musimy pamię-
tać z czym wiąże się odkłada-
nie pieniędzy do domowych 
skrytek. Gotówka dostarcza-
na bezpośrednio do domu, 
w pełnej wysokości, naraża 
seniorów na niebezpieczeń-
stwo kradzieży lub oszustwa. 
Postęp technologiczny nigdy 
nie stawał się od razu udzia-
łem starszego pokolenia, ale 
bardzo ważne jest podnosze-

nie świadomość, dzięki której 
wszyscy skorzystamy z postę-
pu w równym poziomie.

- Często zgłaszają się do 
nas osoby, które straciły pie-
niądze trzymane w domu w 
czasie wizyty oszustów poda-
jących się za przedstawicieli 
różnych urzędów także za 
pracowników ZUS – mówi 
Iwona Kowalska. Nie miało-
by to miejsca gdyby pienią-
dze senior trzymał w banku 
a nie w szafie pod ręcznikami 
– dodaje.

Jak ważna jest walka z 
wykluczeniem finansowym i 
cyfrowym pokazują działania 
na poziomie Unii Europej-
skiej, jak choćby uchwalenie 
Dyrektywy w sprawie porów-
nywalności opłat związanych 
z rachunkami płatniczymi, 
przenoszenia rachunku płat-
niczego oraz dostępu do pod-
stawowego rachunku płatni-
czego. Rachunek w banku 
uznany został za dobro, do 
którego prawo powinni mieć 
wszyscy, bez wyjątku. Polska 
wdrożyła postanowienia Dy-
rektywy w lipcu 2016 r. Pro-
jekt nowelizacji wprowadza 
podstawowy rachunek płat-
niczy, który ma być dostępny 
dla osób nie mających dotąd 
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pieniędzy w skarpecie

innego rachunku płatniczego 
w bankach krajowych, od-
działach banków zagranicz-
nych, spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredyto-
wych oraz instytucjach kre-
dytowych.

Co ważne szczególnie dla 
starszych klientów banków 
– na dostawców usług płat-
niczych nałożono obowiązek 
bezpłatnego przekazywania 
informacji dotyczących opłat 
pobieranych za usługę pro-

wadzenia rachunku płatni-
czego. Informacje mają być 
jasne i precyzyjne, aby klient 
był w pełni świadomy za ja-
kie usługi zapłaci.

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych stara się wspie-
rać swoich klientów także w 
wyborze banku, w którym 
otwarty zostanie rachunek. 
W zorganizowanym w 2015 
konkursie, ZUS wyłonił 
banki, które miały najlepszy 
pomysł na zachęcenie eme-

rytów i rencistów do korzy-
stania z kont bankowych i 
bezgotówkowego odbioru 
swoich emerytur i rent. Naj-
ciekawszą ofertę przygoto-
wał dla seniorów bank BPH, 
który zaproponował darmo-
we prowadzenie rachunku, 
przelewy krajowe, wypłaty 
z bankomatów, czy obsługę 
karty płatniczej przez okres 2 
lat. Oprócz tego bank zapro-
ponował zwrot części wydat-
ków na leki opłacane w apte-

ce kartą oraz otwarcie limitu 
na koncie, również bez opłat. 
Do tego dochodzą usłu-
gi assistance czy bezpłatna 
pomoc w nieoczekiwanych 
sytuacjach. Każdy emeryt 
czy rencista bez obaw może 
założyć konto we wskazanym 
banku. Jego bezpieczeństwo i 
brak ponoszenia opłat gwa-
rantuje sam ZUS.

Źródło: ZUS



W tym roku spośród 258 
372 zdających egzaminy ma-
turalne bardzo wysokie kryteria 
konkursu spełniło 48 matu-
rzystów, a 24 osobom Kapitu-
ła przyznała zaszczytny tytuł 
Laureata. W ich gronie znala-
zła się właśnie Dominika Kuli-
kabsolwentka klasy 3b o profilu 
humanistycznym.Jak informują 
organizatorzy, projekt ten ma 
na celu wyróżnienie i docenie-
nie najlepszych z najlepszych 
corocznych maturzystów, a 
także środowisk, które tworzą 
warunki do osiągania tak zna-
komitych wyników.

Cieszymy się, że dla Domi-
niki takim środowiskiem stało 
się II Liceum Ogólnokształcą-
ce w Legnicy, które ukończyła z 
wyróżnieniem, zdobywając tak-
że certyfikat Deutsche Sprach-
diplom.

Dyplom Języka Niemiec-
kiego stopnia II (DSD Stufe II) 
to najwyższy poziom egzaminu 
Republiki Federalnej Niemiec 
osiągany przez uczniów za gra-
nicą, który jest równoznaczny 
z wynikiem DSH-2 egzami-
nu Deutsche Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang i 
zwalnia z egzaminu z języka 
niemieckiego na większości 
kierunków wyższych uczelni w 
Niemczech.

Jest to możliwe dzięki 
przystąpieniu naszej szkoły do 
niemieckiego programu rzą-
dowego, wspierającego naukę 
języka niemieckiego w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

Dominika dała się też po-
znać jako aktywna wolonta-
riuszka. Należała do szkolnego 

Koła Amnesty International 
i była jedną z organizatorek 
szkolnego Maratonu Pisania 
Listów .

Gratulujemy serdecznie 
Dominice i życzymy realizacji 
wszelkich życiowych planów i 
marzeń.

Źródło: II LO w Legnicy
FOT. II LO W LEGNICY
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L e g n i c a  -  L u b i n

609 199 520

Maturzystka na szóstkę
Dominika Kulik - absolwent-
ka II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. St Wyspiańskiego 
w Legnicy - została laureat-
ką III edycji ogólnopolskiego 
konkursu "Matura na 100 
procent" organizowanego 
przez Fundację Zawsze War-
to wespół z Centralną Komi-
sją Egzaminacyjną. 
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W ofercie edukacyjnej przy-
szli studenci mają do wyboru 
następujące kierunki studiów 
licencjackich, inżynierskich oraz 
magisterskich.

Studia pierwszego stopnia 
(licencjackie i inżynierskie):
•	Administracja - studia stacjo-

narne, studia niestacjonarne,
•	Bezpieczeństwo wewnętrzne 

- studia stacjonarne, studia 
niestacjonarne,

•	Dietetyka - studia stacjonar-
ne

•	Filologia angielska - studia 
stacjonarne,

•	Finanse, rachunkowość i 
podatki - studia stacjonarne, 
studia niestacjonarne,

•	Fizjoterapia - studia stacjo-
narne,

•	Informatyka - studia stacjo-
narne,

•	Inżynieria testowa - studia 
stacjonarne,

•	Pedagogika - studia stacjo-
narne,

•	Pielęgniarstwo - studia sta-
cjonarne,

•	Ratownictwo medyczne - 
studia stacjonarne,

•	Zarządzanie - studia stacjo-
narne, studia niestacjonarne,

•	Zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji - studia stacjonarne, 
studia niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia 
(magisterskie):
•	Pedagogika - studia stacjonar-

ne, studia niestacjonarne,
•	Finanse i zarządzanie w 

przedsiębiorstwie - studia 
stacjonarne, studia niestacjo-
narne,

•	Zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji - studia stacjonarne, 
studia niestacjonarne.

Jak zapisać się na studia?
Zapisy na studia w PWSZ 

im. Witelona w Legnicy są bar-
dzo proste ! Wystarczy pomię-
dzy 10 sierpnia a 25 września 
2016 roku wejść za pośred-
nictwem strony internetowej 
Uczelni w system elektronicznej 
rejestracji kandydatów na studia. 
Następnie, podczas rejestracji 
wypełnić i zatwierdzić formularz 
danych osobowych, wprowadzić 
informacje niezbędne w procesie 

kwalifikacji a przede wszystkim 
dokonać wyboru studiów. Po 
rejestracji należy wnieść opłatę 
rekrutacyjną.

W dniach 23, 24 i 26 wrze-
śnia 2016 r. odbywa się przyjmo-
wanie od kandydatów dokumen-
tów w jednej z Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych.

Ostatnim krokiem rekruta-
cji jest informacja czy kandydat 
dostał się na wymarzone stu-
dia. Informacja ta pojawi sie 27 
września 2016 roku.

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

 
Terminy rekrutacji na studia 

I i II stopnia:
•	elektroniczna rejestracja kan-

dydatów: 10 sierpnia - 25 
września 2016 r.

•	przyjmowanie dokumentów:
-23 września (od godz. 8:30 
do 17:00),
-24 września (od godz. 9:00 
do 15:00),
-26 września (od godz. 8:30 
do 17:00).

•	ogłoszenie list kandydatów 
przyjętych na I rok studiów - 
27 września 2016 r.

Rekrutacja uzupełniająca na studia 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Do 25 września bieżącego 
roku w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy trwa 
rekrutacja uzupełniająca 
kandydatów na studia na rok 
akademicki 2016/2017. Jest 
to szansa dla osób, które nie 
zdążyły zapisać się na studia 
wcześniej.



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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Wejściówki dla Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie pojedyńcze wejściówki ufundowane przez Kino HE-
LIOS na film pt. „SIEDMIU WSPANIAŁYCH  ” w Legnicy – do wykorzystania w PIĄTEK 
-  jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij maila na adres konkursy@24legnica.pl w treści podając 
imię i nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

FILMOWE PORANKI  
Filmowe Poranki - Kosmoloty  
- seans z atrakcjami_25.09 - HDD
nd 10:30  
 
KULTURA DOSTĘPNA 
Obce niebo - Kultura Dostępna
czw 18:00     
KINO KONESERA  
Zjednoczone Stany Miłości - Kino Konesera    
śr 19:15     
PREMIERY    Siedmiu wspaniałych (2D,napisy)
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 14:30 18:30 21:30   
Sekretne życie zwierzaków domowych (2D,dubbing)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 10:15 12:30 13:15 14:45 17:00 18:00

Sekretne życie zwierzaków domowych (3D,dubbing)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw11:00 15:45    
    
POZOSTAŁE TYTUŁY 
Blair Witch (2D,napisy) 
pt, sb, nd, pn, wt, śr 12:15 17:30 22:00   
czw 12:15 22:00  
Bridget Jones 3 (2D,napisy) 
pt, sb, pn, wt, śr, czw 10:45 13:30 16:15 19:00 20:15 21:45
nd 13:30 16:15 19:00 20:15 21:45 
Sługi boże (2D,pl)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr 10:00 13:00 19:45 22:15  
czw 10:00 13:00 20:00 22:15 Smoleńsk (2D,pl)   
pt, sb, nd, pn, wt, czw 10:15 15:30 19:15 śr 10:15 15:30   
 

   od 23.09.2016 do 29.09.2016

Cennik biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny 
– (pon. – czw.) 23 zł, (pt. – nd., święta) 25 zł
Bilet ulgowy
 – (pon. – czw.) 19 zł, (pt. – nd., święta) 21 zł
Junior/Senior 
– (pon. – czw.) 19 zł, (pt – nd., święta) 21 zł

Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 19 zł
Tani wtorek Ulgowy – 17 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 17 zł
Seanse do godziny 13.30 – (pon. - pt.) – 17 
zł (nie obowiązuje na seanse 3D oraz w Ta-
nie wtorki)

Cennik biletów 3D:
Bilet normalny 
– (pon. – czw.) 26 zł, (pt. – nd., święta) 28 zł
Bilet ulgowy 
– (pon. – czw.) 22 zł, (pt. – nd., święta) 24 zł
Junior/Senior 
– (pon. – czw.) 22 zł, (pt – nd., święta) 24 zł

Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 19 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 19 zł

Do wszystkich biletów na filmy 3D doliczana 
jest dopłata w wysokości 3 zł. Jest to do-
płata związana z użytkowaniem okularów 
3D, niezbędnych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. Okulary zostaną 
Państwu udostępnione do jednorazowego 
użytku. Prosimy o ich zwrot obsłudze kina 
po seansie.

Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ HeliosPolska



„Dla Julii” Margarety 
Garpe (2015) to wzrusza-
jąca historia o kobietach 
z mężczyznami w tle. 
Osiemnastoletnia Julia 
wyprowadza się z domu. 
Gloria, jej matka, jest 
aktorką i czeka na tele-
fon z teatru z informacją, 
czy będzie jej dane za-
grać wymarzoną rolę Julii 
z dramatu Strindberga. 
To punkt wyjścia historii 
traktującej o miłości i o 
tęsknocie za nią, o napię-
ciach w relacjach między 
matką i córką, o przeka-
zywanych z pokolenia na 
pokolenie błędach. Czy 
można skutecznie odciąć 
niewidzialną pępowinę 
łączącą matkę z córką? 
W tle życiowe dramaty: 
niepowodzenia, niespeł-
nienie, traumy, śmierć, 
dojrzewanie, konf likty, 
macierzyństwo, niechcia-
ny spadek, rozstania, źle 
lokowane uczucia. 

„Przyjemność, jaka 
z tego wynika jest nieco 
perwersyjna, ale jakże na 
miejscu; polega na szcze-
gólnym rodzaju smutku, 
jakiego doświadczamy w 

zetknięciu z czymś głę-
boko uniwersalnym, wie-
lopiętrowym i tylko odro-
binę optymistycznym, a 
w dodatku do złudzenia 
przypominającym życie. 
To teatr, który od życia 
dzieli niezwykle cienka 
granica, a niemal niedo-
strzegalna jest sceniczna 
iluzja i umowność” – oce-
niła Paulina Żebrowska w 
Dzienniku Teatralnym.

„Psiunio” Agnes i Da-
niela Besse (2014)  to 
wbrew tytułowi komedia 
dla dorosłych, a przy tym 
psychodrama. Ukocha-
ny piesek znika z domu. 
Czy zrobił to celowo, aby 
uświadomić właścicie-
lom coś, czego sami nie 
są w stanie zauważyć?  W 
pozornie spokojne życie 
małżeństwa ze stażem i 
odchowanym synem wkra-
da się ogrom frustracji i 
wzajemnych oskarżeń. Po-
jawia się zazdrość o męża, 
o monotonię życia, które 
skupiło się jedynie na re-
lacjach z Psiuniem. Odży-
wają zadawnione preten-

sje. 
„To oczywiście kome-

dia, pozwalająca aktorom 
pokazać wachlarz swoich 
aktorskich możliwości, 
wykorzystanych w tym 
spektaklu bez zarzutu. 
Niby banalna historyj-
ka, powodująca wybuchy 
szczerego śmiechu, ale i 
zawieszającego się w na-
głym opadnięciu ust” – 
zauważyła Marta Fox na 
swoim blogu.

„Ciemno. Jasno. Cień” 
Andrzeja Dopierały 
(2009) inspirowana jest 
losami przyjaciół i zna-
jomych autora i reżysera 
sztuki, z którymi zetknął 
się na portalu nasza-klasa. 
Spektakl jest wędrówką w 
czasie do świata młodości, 
w którym wszystko było 
prostsze i inaczej smako-
wało. Początkowo utkany 
jest z błahostek, strzęp-
ków wspomnień dokleja-
nych chaotycznie na wzór 
wpisów na internetowym 
forum. Jednak ten senty-
mentalny ciąg przerywa 
tragiczna historia siostry 

szkolnej koleżanki autora, 
która od 10 lat nie opusz-
cza łóżka z powodu po-
stępującego stwardnienia 
rozsianego. 

„Właśnie o tym jest 
najnowszy spektakl - o 
lękach zarówno tych, któ-
rzy na co dzień obcują z 
nieuleczalnie chorymi, 
jak i tych, którzy stoją w 
bezpiecznej odległości od 
tragedii innych. To także 
spektakl o bólu, f izycznym 
i duchowym, w którym bez 
patosu zanurzają się za-
proszeni do spektaklu ak-
torzy” – pisała Aleksandra 
Czapla-Oslislo w Gazecie 
Wyborczej Katowice. 

Teatr Bez Sceny w 
Katowicach gościnnie na 
scenie Teatru Modrzejew-
skiej w Legnicy. „Dla Ju-
lii” w piątek 23 września 
o godz. 19.00. „Psiunio” 
w sobotę 24 września o 
godz. 19.00. „Ciemno. Ja-
sno. Cień” w niedzielę 24 
września o godz. 19.00. 
Bilety na wszystkie spek-
takle w jednakowej cenie 
– 30 zł. 
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NIEMCY • HOLANDIA • BELGIA • LUKSEMBURG
tel. 48 668 358962, 48 76 745 83 33, 48 604 984 433

LICENCJONOWANE PRZEWOZY OSÓB Z ADRESU POD ADRES
WYJAZDY OKOLICZNOŚCIOWE

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

WYNAJEM BUSA Z KIEROWCĄ

WYJAZDY Z POLSKI:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA

POWROTY DO POLSKI:
WTOREK, CZWARTEK, NIEDZIELA

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,71 zł 35 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

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

609 199 520
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Dla Czytelników 24 Tygodnika mamy jedno dwuosobowe zaproszenie na spektakl „Dla Julii” w piątek 23 września. Prosimy o błyskawiczne mejle zatytułowane 
„Dla Julii” na adres konkursy@24legnica.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. W treści mejla prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu, byśmy mogli 
szybko przekazać zwycięzcy dobrą wiadomość.

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

Trzydniówka z katowickim Teatrem Bez Sceny
„Dla Julii” Margarety Garpe, 
„Psiunio” Agnes i Daniela 
Besse oraz „Ciemno. Jasno. 
Cień” Andrzeja Dopierały to 
tytuły, które kameralny, pry-
watny Teatr Bez Sceny z Ka-
towic zaprezentuje kolejno w 
nadchodzący weekend (23-
25 września) gościnnie na 
legnickiej Scenie Gadzickie-
go. Wszystkie spektakle w 
reżyserii twórcy tego teatru 
Andrzeja Dopierały.
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