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Polska marzeń 
Piotra W.

„W państwie moich marzeń Adam Michnik z całą czerwoną gmi-
ną stanąłby pod murem jak Nicolae Ceaușescu, a ja bez najmniej-
szych odruchów litości i wyrzutów sumienia chętnie pociągnąłbym 
za spust.”- pisze bloger Matka Kurka.

Nie wiem, czy po wyborach jego marzenie o mordowaniu redakto-
rów, komunistów i Żydów się spełni, ale wzrost poparcia dla PiS-u, 
nie pozwala mi lekceważyć spontanicznych wyznań orędowników 
tej partii. Uważam, że zanim jesienią wybierzemy jakąś Polskę, po-
winniśmy wszyscy wyobrazić sobie tę, o której publicznie śni Piotr 
W. Zwłaszcza, że część prawicowych mediów z TV Republika na 
czele, kreuje go na autorytet.
Listę osób do rozstrzelania w pierwszej kolejności (ewentualnie 
wybatożenia, napiętnowania, etc) wierni czytelnicy bloga Piotra 
W. mogą sobie mniej odtworzyć z pamięci. Michnik, Lis, Olejnik, 
Owsiak, Artymowicz, Wałęsa, Gross, Komorowski, Tusk, Pali-
kot, Niesiołowski, Kuźniar, Wojewódzki, Durczok, Żakowski, 
Paradowska, Karolak, Stuhr, Pasikowski, Pawlikowski – to pierw-
sze z brzegu nazwiska do wyeliminowania z publicznego obiegu. 
W niektórych przypadkach bloger chciałby osobiście robić za cyn-
giel nowej władzy.
W swych felietonach Matka Kurka nie precyzuje, czy egzekucje 
byłyby poprzedzone procesami sądowymi, czy też wyroki potrak-
towano by jako niepotrzebną mitręgę. To w sumie bez znaczenia, 
bo w Polsce z marzeń Piotra W. sądy nie są niezależne ani nieza-
wisłe. Sędziów, którzy wydają wyroki nie takie jak trzeba, stawia 
się pod sąd. 30 marca 2015 roku bloger napisał to wprost o sędzim 
Wojciechu Łączewskim, bo skazał byłego szefa CBA Mariusza 
Kamińskiego. Na czarnej liście publicysty jest też sędzia Igor Tu-
leya, którego Kurka dla odmiany proponuje wysmarować gównem. 
To miałaby być kara za uniewinnienie kardiochirurga Mirosława 
G. i użyte w uzasadnieniu wyroku porównanie metod CBA (w tym 
nocnych, wielogodzinnych przesłuchań) do tortur z czasów stali-
nizmu z lat 40. i 50. Sędzi Agnieszce Matlak, która 5 lat temu w 
trybie wyborczym kazała sztabowi Jarosława Kaczyńskiego spro-
stować nieprawdziwą informację o Bronisławie Komorowskim, 
Piotr W. oznajmia, że w Polsce jego marzeń skończyłaby karierę 
dyscyplinarką lub co najmniej naganą do akt. Sędziom Agnieszce 
Krótkiej ze Złotoryi i Pawłowi Pratkowieckiemu z Legnicy, któ-
rzy wydawali niekorzystne dla blogera wyroki w jego prywatnych 
sprawach, Matka Kurka udzielił w swych felietonach słownej re-
prymendy („sędzia apalant”, „sqrwysyństwo do 10 potęgi”), ale 
żadnych postulatów co do ich ukarania nie formułował. Państwo 
z marzeń Piotra W. potrafi więc być wspaniałomyślne i wyrozu-
miałe.
Dla homoseksualistów i innych zboczeńców Matka nie ma tyle 
litości. W blogu zaleca: „Pełna „nienawiść”, solidna „agresja” i mo-
delowe „chamstwo” niech zalewa profile ciot i niech płynie „jad”, 
niech spadnie lawina „wulgaryzmów”.” Nic nie poradzę, że puenta 
owego wpisu („Permanentne cioty są niereformowalne, na szczę-
ście bywają usuwalne!”) przywodzi mi na myśl faszystowskie obozy 
zagłady, w których obok Żydów masowo zabijano również śmier-
telnych, „na szczęście” - jak zauważa Kurka -„usuwalnych”, gejów.
W kwestii żydowskiej: „Czas najwyższy spojrzeć na Adolfa Hitle-
rem jak na człowieka (…) Nim oplujemy jeden z ostatnich, wielkich 
autorytetów historycznych, jakim niewątpliwie był Adolf Hitler z 
całym swoim wielkim dorobkiem, którego nie umniejszają popeł-
nione błędy, zadajmy sobie najprostsze pytanie. Ile w nas, Żydach, 
tkwi kompleksów...”(cytat za felietonem Kurki z 5 stycznia 2013). 
Chętnie bym posłuchał, co według Piotra W. było  „popełnionym 
błędem” a co „wielkim dorobkiem” Adolfa Hitlera. „Mein Kampf”? 
Auschwitz-Birkenau? Eksperymenty dra Mengele? Cyklon-B? 
Pawiak? Getta? Krematoria? Umschlagplatz? Kristallnacht? En-
dlösung? Co z tego warto wykorzystać w Polsce marzeń?

Piotr Kanikowski 
p. o. redaktora naczelnego, 
redakcja@24legnica.pl
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Zamieszanie na życzenie wojewody
Legnica musi wydzielić z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rodzinny Dom Dziecka oraz domy 
pomocy społecznej. W poniedziałek radni podejmą stosowne uchwały. Trzeba będzie wydać pienią-
dze na utworzenie nowej struktury administracyjnej, wyposażenie miejsc pracy, itd. Wszystko po to, 
żeby za pół roku - jak Bóg da - uchwały... unieważnić a DPS-y z powrotem połączyć z MOPS-em.

Zmiany dokonują się 
niechętnie, pod presją wo-
jewody dolnośląskiego. Za-
kwestionował on uchwałę 
Rady Miejskiej w Legnicy z 
1999 roku, na podstawie któ-
rej DPS-y zostały wchłonięte 
przez MOPS. Takie rozwią-
zanie uznał za niezgodne z 
ustawą o pomocy społecznej, 
według której domy pomocy 
powinny funkcjonować jako 
samodzielne jednostki. Mia-
sto wiedziało od tych zastrze-
żeniach od czasu przeprowa-
dzonej w   2013 roku kontroli, 
ale opierało się zmianom.

- Uchwała obowiązywała 
przez 15 lat i nikomu to nie 
przeszkadzało, choć nadzór 
prawny sprawowały wów-
czas te same osoby, które dziś 
uznają ją za niedopuszczalną 
- zwraca uwagę prezydent 
Legnicy Tadeusz Krzakowski.

Stanowisko wojewody 
poparł Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny we Wrocławiu. 
Z wykonaniem wyroku pre-
zydent nie może dłużej zwle-
kać.

Dlatego w poniedziałek 
pod obrady Rady Miejskiej w 
Legnicy trafią cztery uchwa-
ły wprowadzające zmiany w 
organizacji MOPS-u. Wyłą-
czone zostaną z niego dwie 
nowe jednostki budżetowe 

gminy z osobnymi struk-
turami administracyjnymi, 
odrębną dyrekcją, budżetem 
itd. Pierwsza to tworzo-
ny zupełnie od nowa, nigdy 
wcześniej nie funkcjonujący 
jako samodzielna placówka 
Rodzinny Dom Dziecka w 
Legnicy. Druga jednostka to 
Dom Pomocy Społecznej, 
czyli połączone DPS-y na ul. 
Grabskiego oraz ul. Kubusia 
Puchatka. Zmiany wejdą w 
życie od 1 stycznia 2016 roku.

- Ale w czerwcu Sejm 
przyjął nową ustawę o sa-
morządzie gminnym, która 
wprowadza szereg zmian 
m.in. w przepisach dotyczą-

cych pomocy społecznej - 
mówi wiceprezydent Legnicy 
Dorota Purgal. - Nowe prze-
pisy dają możliwość włączenia 
domów pomocy społecznej w 
strukturę MOPS-u, czyli do-
puszczają aktualny model le-
gnicki. Czekamy więc, kiedy 
Sejm przegłosuje poprawki 
Senatu, prezydent podpisze 
ustawę i stanie się ona w Pol-
sce obowiązującym prawem.

Jeśli tak się stanie, 1 stycz-
nia 2016 roku kwestionowa-
ny przez wojewodę legnicki 
model organizacji pomocy 
społecznej będzie jak najbar-
dziej legalny. Władze Legni-
cy planują wówczas uchylenie 

wprowadzonych siłą uchwał. 
Wszystko w MOPS-ie zosta-
łoby po staremu.

Tylko z budżetu miasta 
ucieknie kilkanaście, może 
kilkadziesiąt tysięcy złotych.

- Będą koszty, bo trze-
ba stworzyć nowe struktury 
administracyjne, wyposażyć 
miejsca pracy, zakupić biurka, 
komputery - mówi wicepre-
zydent Dorota Purgal.

Pracownicy MOPS-u nie 
muszą obawiać się zamie-
szania. Dla nich nic się nie 
zmieni.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Kurka zaciągnął Owsiaka do sądu
Odwetowy proces, który Jerzemu Owsiakowi wytoczył bloger Matka Kurka, jednak się odbędzie. Sąd Okrę-
gowy w Legnicy uznał zażalenie Piotra Wielguckiego na decyzję Sądu Rejonowego w Złotoryi o umorzeniu 
sprawy. Bloger   puchnie z dumy: "Jerzy O., stanie przed sądem karnym za pomówienia i zniewagi!".

O co oskarża Piotr Wiel-
gucki Jerzego Owsiaka? "W 
dniu 14 października 2014 
roku zamieścił na swoim vi-
deoblogu nagranie, w którym 
określa pokrzywdzonego na-
stępującymi sformułowaniami: 
„głęboko upośledzony niena-
wiścią człowiek”, „mamy do 
czynienia z bardzo chorym 
gościem”, „nierób”, „mur” (slan-
gowe określenie napastliwe-
go pijaka, synonim „menela”). 
Ponadto oskarżony wyraźnie 
sugerował, że pokrzywdzony 
jest utrzymankiem żony, któ-
rą traktuje jak sutener, „ukry-

wa dochody”, jest życiowym 
nieudacznikiem, żebrzącym 
pijakiem zaczepiającym ludzi, 
czym znieważył i poniżył po-
krzywdzonego w oczach opinii 
publicznej, narażając na utratę 
zaufania potrzebnego do pro-
wadzenia działalności publicz-
nej, tj. popełnił czyn z art. 216 i 
art. 212 § 2 Kodeksu karnego."

Drugi zarzut z napisane-
go przez Matkę Kurkę aktu 
oskarżenia dotyczy rzekomych 
znieważeń i zniesławień, któ-
re znalazły się w liście Jerzego 
Owsiaka do sztabów Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 

z grudnia 2014 roku. ów list był 
reakcją na mejle, które razem z 
uzasadnieniem nieprawomoc-
nego wyroku ze Złotoryi wcze-
śniej przesłał im Matka Kur-
ka. Zdaniem blogera, w liście 
Owsiak zawarł "liczne pomó-
wienia i znieważenia", pisząc o 
Wielguckim jako o „człowieku 
wręcz niebezpiecznym”, „cy-
nicznym, pełnym jadu, prze-
pełnionym złem, a jednocze-
śnie przebiegłym, sprytnym, 
wyrachowanym”. 

Przypomnijmy: w lutym 
2015 roku Sąd Okręgowy w 
Legnicy uznał, że Matka Kurka 

dopuścił się znieważenia Jerze-
go Owsiaka i ukarał go 5 tysią-
cami złotych grzywny. Znie-
ważenie, zdaniem legnickiego 
sądu, stanowił nie tylko użyty w 
odniesieniu do Jerzego Owsia-
ka zwrot “hiena cmentarna”, ale 
również potraktowane z wyro-
zumiałością w wyroku pierw-
szej instancji określenia “król 
żebraków” i “król łgarzy”. Po 
wyjściu z sali sądowej bloger 
zapowiadał, że pozwie szefa 
WOŚP za znieważenia i znie-
sławienia.

Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski
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Wodociągi dla ochłody
Legnickie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Ka-
nalizacji zainstalowało 
w centrum miasta dwie 
bramki wodne, które 
podczas upałów ulżą 
legniczanom. To bardzo 
sympatyczny prezent 
dla mieszkańców od 
producenta wody.

Bramki wodne chłodzą już 
mieszkańców, sprawiając ra-
dość zwłaszcza tym najmłod-
szym. Ustawione zostały na ul. 
Najświętszej Marii Panny na 
jej początku i końcu. – Jest to 
nasz prezent dla mieszkańców 
– mówi Zbigniew Mróz, pre-
zes LPWiK.

Te kurtyny wodne jak za-
pewnia prezes będą urucha-
miane w upalne dni, w godz.10 
– 19. Nie są one ustawiane na 
stałe w tych miejscach.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Kolejna inwestycja LBO zakończona 

Tereny inwestycyjne na Zakaczawiu

Zakończyły się prace przy budowie terenu rekreacyjnego u zbiegu ulic 
Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego, realizowanego w ramach 
Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie trwają odbiory końcowe. 
Dodatkowo zasadzone zostanie tutaj 39 dorodnych drzew.

Trwa rozbiórka budynku przy zbiegu ulic Kartuskiej i Kamiennej, w którym 
mieściła się stołówka charytatywna. Jest to związane z przeznaczeniem 
tego terenu pod inwestycje mieszkaniowe.

Teren rekreacyjny po-
wstał w sąsiedztwie zbudo-
wanego w minionym roku 
(w ramach pierwszej edycji 
LBO) placu zabaw, bardzo 
popularnego wśród miesz-
kańców, zwłaszcza tych naj-
młodszych. Zbudowano tutaj 
ścieżki, ustawiono drewniane 
leżaki, ławki, kosze na śmieci, 

także stolik do gier planszo-
wych.

Sadzone są kilkuletnie 
drzewa: platany klonolistne, 
tulipipanowce amerykań-
skie, brzoza pożyteczna, lipy 
drobnolistne, lipa krymska, 
klony pospolite, klony polne. 
Na tym terenie wcześniej zo-
stały posadzone (w ramach 

nasadzeń kompensacyjnych): 
dęby czerwone, lipy holen-
derskie, graby kolumnowe, 
klon jawor, jarząb szwedzki, 
brzozy brodawkowate.

Przypomnimy, że w 
czerwcu przekazano już 
mieszkańcom siłownię przy 
ul. Tatrzańskiej. Pozostałe in-
westycje LBO są realizowane.

Budynek, w którym mie-
ściła się stołówka, był w złym 
stanie technicznym, dlatego 
zapadła decyzja o jego roz-
biórce. Przypomnijmy, że dwa 
lata temu rozebrane zostały 
dwa sąsiednie budynki. Nie 
nadawały się do remontu i też 
stanowiły zagrożenie.

- Teren ten jest przygoto-
wywany do sprzedaży z prze-
znaczeniem pod budownictwo 

wielorodzinne – mówi Urszula 
Nowakowska, dyrektor wy-
działu Gospodarki Nierucho-
mościami.

Plany zakładają, że w 
miejsce rozebranych kamienic 
zostaną zbudowane nowe. Po-
wstaną one przy ul. Kamiennej, 
Kartuskiej i Nadbrzeżnej. W 
porównaniu do nieistniejącej 
już przedwojennej zabudowy 
nowo zbudowane kamienice 

będą dalej odsunięte od jezdni.
W mieście jest więcej bu-

dynków do rozbiórki przy 
ul.:Wrocławskiej 101-103, 
Wandy 5-7-9, Okólnej 4, 
Łokietka 12, Murarskiej 2a, 
Kołodziejskiej 16/18/20, Sa-
downiczej, Kamiennej 11a. 
Przyczyny? M.in. zły stan 
techniczny, zakres prac byłby 
tak duży, że ich remont jest 
ekonomicznie nieuzasadniony.
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L e g n i c a  -  L u b i n

SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

 Hotel Sękowski zaprasza na półkolonie
Kręgielnia, pole do minigolfa i stoły do bilarda w legnickim Hotelu Sękowski nie mają wakacji. 
Od sierpnia przetestują je dzieci spędzające lato w mieście. Trwa nabór chętnych do zabawy. 

Hotel przyjmuje zapisy 
dzieci, które chciałyby spę-
dzić półkolonie w Sękowskim. 
Podstawowa oferta przewiduje 
codziennie dwa razy po go-
dzinie kręgli z instruktorem, 
godzinę gry w bilard i godzinę 
minigolfa, a w przerwie posiłek 
wraz z napojem na regenerację 
nadwyrężonych zabawą sił. Ten 
standardowy program można, 
oczywiście, zmodyfikować, je-
śli grupa zechce na przykład 
więcej czasu spędzić przy sto-
łach bilardowych kosztem toru 
bowlingowego lub postanowi 
dodatkowo poszaleć w fanta-
stycznie wyposażonym, wielo-
poziomowym małpim gaju.

Zgłaszać się mogą zarówno 
przedszkola, szkoły czy inne 
placówki organizujące wakacyj-
ny wypoczynek w mieście, jak 
też rodzice. Warunek: trzeba 
zebrać grupę dzieci liczącą od 
5 do 12 osób i wcześniej zare-
zerwować sobie miejsce. Wiek 
uczestników: 5 lat wzwyż. 
Koszt pięciodniowego turnusu 
wynosi 120 złotych od osoby. 

Ponieważ liczba miejsc na 
półkoloniach w Hotelu Sę-
kowski jest ograniczona, war-
to pospieszyć się z rezerwacją 
wolnego terminu. Obowiązuje 
zasada: kto pierwszy ten lepszy.    
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- Złotoryja nie była 
wybierana przez inwesto-
rów ze względu na za długi 
czas dojazdu z podstrefy 
do autostrady - mówi wice-
minister gospodarki Ilona 
Antoniszyn-Klik. Obwod-
nica omijając miasto pozwo-
li dużo szybciej dotrzeć do 
podlegnickiego zjazdu na 
A4. Ucieszyła ją deklaracja 
przywieziona przez Jadwigę 
Szeląg z Wrocławia.

- Ten kawałek drogi jest 
potrzebny, by duże firmy 
mogły inwestować pod Wil-
czą Górą - mówi pani wice-
minister.

Dwie firmy - niemiecka 
Schneider Pojemniki Trans-
portowe i polska Bisek-As-
falt - wybrały złotoryjską 
podstrefę nie wiedząc jesz-
cze o obwodnicy. Wicepre-
zesi LSSE Dorota Włoch 
i Andrzej Niemiec w obec-
ności wiceminister gospo-
darki Ilony Antoniszyn-Klik 
wręczyli im pozwolenia na 
działalność w strefie. Dzięki 
temu w Złotoryi powstanie 
ok. 100 nowych miejsc pra-
cy.

- Nasze miasto potrze-
buje miejsc pracy, by młodzi 
ludzie stąd nie odjeżdża-
li. Potrzebuje ich także dla 
tych, którzy już wyjechali 
za granicę, bo chcemy, żeby 
wrócili - mówi burmistrz 
Robert Pawłowski.

Firma Schneider istnie-
je w Niemczech już 52 lata. 
Za ponad 36 mln zł planuje 
uruchomić pod Wilczą Górą 
produkcję specjalistycz-
nych koszy i pojemników 
ze stali, przeznaczonych do 
transportowania oraz ma-
gazynowania gotowych wy-
robów innych firm, głownie 
motoryzacyjnych. Spółka 
współpracuje m.in. z BMW, 
Volkswagen, Daimler AG, 
Bosch, Siemens i Continen-
tal. Z deklaracji prezesa Kai 
Uwe Schneidera wynika, że 
- wbrew krążącym po Polsce 
opiniom o zagranicznych 
inwestorach - złotoryjanie 
mogą liczyć na dobrego, so-
lidnego i troskliwego praco-
dawcę.

- Jesteśmy bardzo sta-
bilną firmą. Lojalną wobec 
pracowników. Ale też za-
interesowaną, aby stworzyć 
załodze takie warunki, które 
pozwolą im się rozwijać tak-
że rodzinnie - mówi prezes 
Schneider. - Wysokie stan-
dardy z Niemiec chcemy 
kontynuować w Polsce.

Bisek-Asfalt to rodzin-
ny biznes. Na terenie LSSE 
spółka będzie produkowała i 
sprzedawała masy bitumicz-
ne z różnego rodzaju kru-
szyw i asfaltu. Właściciel 
firmy Michał Bisek zapo-
wiada stworzenie w Złotoryi 
jednego z najnowocześniej-
szych zakładów tej branży 
w Polsce. Rozruch jest za-
powiadany przed końcem 
przyszłego roku.

To nie koniec dobrych 
informacji. W sierpniu na 
rozmowy z burmistrzem 
zapowiada się kolejny inwe-
stor. Tym razem chodzi o 
branżę odzieżową. Robert 
Pawłowski jest dobrej myśli.

- Strefa w Legnicy jest 
pełna. Strefa w Legnickim 
Polu też się wypełnia. Jeste-
śmy atrakcyjną lokalizacją 
w pobliżu dużego ośrodka i 
ważnych szlaków komuni-
kacyjnych - mówi burmistrz 
Złotoryi. Miasto ma dla in-
westorów nie tylko podstrefę 
LSSE, ale też inne atrak-
cyjne działki oraz uchwałę 
oferującą zwolnienie z po-
datków. Wzorując się na Le-
gnicy, Złotoryja przygoto-
wała też poradnik inwestora.

Wszystkim, którzy 
chcieliby zainwestować w 
Złotoryi swoje pieniądze, 
miasto deklaruje pomoc od 
pierwszego kontaktu.

- Dużym problemem 
jest szkolnictwo zawodowe 
- mówi burmistrz Robert 
Pawłowski. - Uważam, że 
potrzebna jest większa ela-
styczność w tym zakresie. 
Motywuję starostwo, żeby-
śmy wspólnie usiedli do sto-
łu i rozważyli, jak je zmienić, 
by szkoły szybciej reagowały 
na potrzeby rynku pracy.

Piotr Kanikowski

Najpóźniej na przełomie września i października 
zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie 
oraz wybudowanie obwodnicy dla Złotoryi. Taką 
deklarację w imieniu marszałka Dolnego Ślaska 
złożyła w złotoryjskim ratuszu radna Sejmiku 
Jadwiga Szeląg. Nowa droga plus aktywność 
nowego burmistrza mogą rozhulać senną dotąd 
podstrefę Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej pod Wilczą Górą. Pierwsze jaskółki po-
zytywnych zmian już widać.

Nowi inwestorzy,  
nowa obwodnica



wEGwaeg
rsthwrthj
• srthjwrtjn

As
or

ty
m

en
t w

 p
od

an
yc

h 
ce

na
ch

 d
os

tę
pn

y 
od

 2
7.0

7 d
o 

 0
2.

08
.2

01
5 

lu
b 

do
 w

yc
ze

rp
an

ia
 za

pa
só

w
. I

nf
or

m
ac

je
 za

w
ar

te
 w

 g
az

et
ce

 n
ie

 st
an

ow
ią

 o
fe

rt
y 

w
 ro

zu
m

ie
ni

u 
ar

t. 
66

 §
 1 

K.
C.

Ca
ły

 a
so

rt
ym

en
t d

os
tę

pn
y 

w
 sk

le
pi

e 
in

te
rn

et
ow

ym
 m

ed
ia

m
ar

kt
.p

l o
ra

z w
 w

yb
ra

ny
ch

 sk
le

pa
ch

 st
ac

jo
na

rn
yc

h 
M

ed
ia

 M
ar

kt
.

Chłodziarki
w pełni zdrowe

60 cm

67 cm

18
5 

cm

18 l soku

SAMSUNG RB31FERNCSS
Chłodziarko-zamrażarka
• Pojemność całkowita 304 l 

(chłodziarka 206 l, zamrażarka 98 l)
• Zużycie energii 257 kWh/rok
• Poziom hałasu 39 dB
• Oświetlenie LED
• Szuflada Cool Select Zone
• System MultiFlow
• 10 lat gwarancji na kompresor 

Digital Inverter

Nr art. 1200635
 

Klasa
energe-
tyczna A

 KUP DOWOLNY SPRZĘT CHŁODNICZY  
I ZYSKAJ AŻ DO 30 L NATURALNEGO SOKU
do 999 pln 
9 l soku

od 1000 pln - 1999 pln
 18 l soku

powyżej 2000 pln
30 l soku

P_MM_PLV_2707HHV1_01.indd   1 17.07.15   12:24
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Centrum Medyczne 
w Legnicy 
Sp. z o.o.

ul. J. Libana 7
59-220 Legnica

rejestracja              tel.  76/ 72338 20
                                tel.  76/ 72338 21
sekretariat             tel. 76/ 72338 22
medycyna pracy   tel.  76/ 72338 34
fax                                 76/ 72338 37

czynna od 7.30 do 18.00

poczta@centrum-medyczne.legnica.pl

www.centrum-medyczne.legnica.pl

Poradnie 
podstawowa opieka zdrowotna, pediatria
alergologiczna, otolaryngologiczna
chirurgia urazowo-ortopedyczna,
ginekologiczno-położnicza, neurologiczna 
okulistyczna, dermatologiczna, urologiczna

Badania
badania laboratoryjne
testy alergologiczne
USG tarczycy, piersi, jamy brzusznej, ślinianek, jąder
USG ginekologiczne, położnicze, dołu podkolano-
wego, gruczołu krokowego
USG układu tętniczego i żylnego  kończyn dolnych, 
USG aorty brzusznej, tętnic biodrowych i dogłowo-
wych

EKG, 
Holter RR, 
komputerowe badanie wzroku i pola widzenia
spirometria, audiometria, cytologia, kolposkopia, 
tympanometria
szczepienia ochronne

Rehabilitacja

Medycyna pracy
badania kierowców, uczniów i studentów, 
badania dla zakładów pracy.

aBonaMenty PRywatnyCh fiRM uBez-
PieCzeniowyCh

Kominiarz Henryk B. wystawił 1112 protokołów kontroli przewodów ko-
minowych w mieszkaniach, których nawet nie widział na oczy. Przez jego 
nieodpowiedzialność tlenek węgla omal nie zabił młodej dziewczyny z 
Chojnowa i rodziny ze Złotoryi. Prokuratura oskarża kominiarza o liczne 
poświadczenia nieprawdy i trzykrotne narażenie lokatorów na niebezpie-
czeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

12 grudnia 2012 roku 
32-letni mieszkaniec ul. Ki-
lińskiego w Chojnowie trafił 
do szpitala na skutek zatrucia 
tlenkiem węgla. Mężczyzna ką-
pał się w łazience wyposażonej 
w przepływowy podgrzewacz 
wody, a kratka wentylacyjna w 
drzwiach przy podłodze była 
zasłonięta kartką papieru. Wła-
ścicielka mieszkania twierdziła, 
że kominiarz nie zwrócił na to 
uwagi. policja sprawdziła więc 
protokół z wykonanej niespełna 
dwa miesiące wcześniej kontroli 
kominiarskiej.

Z protokołu wynikało, że 
wykonał ją mistrz kominiarski 
Henryk B. Henryk B. przyznał, 
że nie był w mieszkaniu na Ki-
lińskiego osobiście, ale wysłał 
na sprawdzenie wentylacji swe-
go wuja Józefa M. - czeladnika 
kominiarskiego bez wystarczają-
cych uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w 
Złotoryi sporządziła akt oskar-
żenia przeciwko obu panom i 
skierowała go do sądu. Mogła 
na tym poprzestać. Postanowiła 
jednak sprawdzić pozostałe pro-
tokoły firmowane przez Henry-
ka B. I okazało się, że zdarzenie z 
ul. Kilińskiego to nie pojedynczy 
incydent.

24 października 2012 roku 
Henryk B. zawarł ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową Młodość w 
Chojnowie umowę na usługi 
kominiarskie. Do skontrolowa-
nia miał 1310 lokali, osobiście 
odwiedził jednak niespełna 200 
z nich. Do pozostałych posłał 

albo swojego 67-letniego wuja, 
albo mieszkającego po sąsiedzku 
22-letniego studenta politech-
niki. Pierwszy z nich był tylko 
czeladnikiem, bez uprawnień 
do robienia przeglądów komi-
niarskich. Drugi nie miał z ko-
miniarstwem w ogóle nic wspól-
nego.

"Zastępcy" Henryka B. 
chodzili od mieszkania do 
mieszkania. Przy każdej wizycie 
posługując się kalką sporządza-
li protokół w dwóch egzempla-
rzach. Jeden egzemplarz - z datą 
i zaleceniami, ale bez podpisu 
- wręczali lokatorowi. Drugi 
trafiał do Henryka B., który 
uzupełniał go o brakujący pod-
pis i składał w spółdzielni jako 
dowód realizacji usługi za co in-
kasował po 15 złotych netto od 
sztuki.

Jak wyjaśnia Liliana Łu-
kasiewicz, rzeczniczka praso-
wa Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy, Henryk B. 1112 razy 
poświadczył nieprawdę, co do 
istotnych pod względem praw-
nym okoliczności: - Uczynił to 
w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowej, albowiem za niewyko-
nane przez siebie usługi pobrał 
wynagrodzenie w łącznej kwocie 
20.505,28 zł.

Sprawa jest jednak poważ-
niejsza, bo nieprawidłowo prze-
prowadzone przeglądy naraziły 
lokatorów na niebezpieczeństwo.

19 lutego 2013 roku w 
mieszkaniu przy ul. Piotra Skar-
gi w Chojnowie przez czad 
wydobywający się z junkersa 

21-letnia kobieta zasłabła pod-
czas kąpieli. Reakcja rodziców, 
którzy otworzyli okno i wezwali 
karetkę uratowała jej życie.   1 
marca 2015 roku na ul. Złotej 
w Złotoryi doszło do zatrucia 
tlenkiem węgla trojga dorosłych 
członków rodziny. Cudem prze-
żyli. Inna lokatorka, skarżąca 
się na dziwne zapachy, dostała 
od wuja Henryka B. zalecenie 
zdemontowania mechanicznego 
wentylatora i założenia zwykłej 
kratki wentylacyjnej, co zakłó-
ciło odprowadzanie spalin do 
komina.

Henryk B. nie przyznał się 
do popełnienia żadnego z za-
rzucanych czynów i odmówił 
składania wyjaśnień. Grozi mu 
od 6 miesięcy do 8 lat pozbawie-
nia wolności. Złotoryjska pro-
kuratura wykonała gigantyczną 
robotę, Sam akt oskarżenia liczy 
900 stron.

Za potraktowaną osobno 
sprawę zatrucia na ul. Kilińskie-
go w Chojnowie Henryk B. i 
jego wuj zostali już skazani pra-
womocnym wyrokiem. Nowy 
proces kominiarza będzie się 
toczył przed Sądem Rejonowym 
w Złotoryi.

Piotr Wójtowicz, Prokurator 
Okręgowy w Legnicy, zwraca 
uwagę, że podobny przekręt był-
by niemożliwy, gdyby zarządcy 
mieszkań nie ograniczali się do 
gromadzenia protokołów, ale 
sami sprawdzili, czy przegląd 
rzeczywiście został wykonany.

Piotr Kanikowski

Jak kominiarz igrał z życiem

Chce, by o mandat posel-
ski walczyli w Legnicy dotych-
czasowi posłowie Grzegorz 
Schetyna i Robert Kropiwnic-
ki. Rekomendację na senatora 
dostał Piotr Borys. Wcześniej 
protasiewiczowcy z tzw. koła 
samorządowego rekomendo-
wali władzom wojewódzkim 
PO Jacka Kiełba (do Sejmu) i 
Macieja Mikulicza (do Senatu).

Kształt list do końca lip-
ca ustalą władze regionalne 
Platformy Obywatelskiej, a za-
twierdzi 6 sierpnia rada krajowa 
partii.  Wrocławscy działacze 
nie tylko z niechęcią patrzą 
na dominację Schetyny w po-
wiecie legnickim, ale też przed 
rokiem podjęli nieudaną próbę 
rozwiązania tutejszych struk-
tur i zastąpienia schetynowców 
protasiewiczowcami. Wybory 
są okazją do zmarginalizowania 

wewnątrzpartyjnej opozycji.
Schetynowcy to wiedzą, 

dlatego podkreślają, że rada po-
wiatu jednogłośnie rekomendu-
je Dolnośląskiej Radzie Regio-
nu i Zarządowi Krajowemu PO 
Schetynę, Kropiwnickiego i Bo-
rysa jako swoich kandydatów. 
Kandydatury zostały poparte 
przez Zarząd Powiatu oraz 
przez cztery legnickie koła te-
rytorialne Platformy Obywatel-
skiej RP w Legnicy. Piąte koło 
zgłosiło jednak innych kandy-
datów: Jacka Kiełba i Macieja 
Mikulicza.

- To równorzędne, uzupeł-
niające się rekomendacje - pod-
kreśla Jacek Kiełb.

Jacek Kiełb jest legnickim 
radnym, wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej w Legnicy.

Maciej Mikulicz - syn dłu-
goletniego wójta Kunic - bez 

powodzenia ubiegał się w ostat-
nich wyborach samorządowych 
o mandat w dolnośląskim Sej-
miku.

Grzegorz Schetyna pocho-
dzi z Wrocławia. Jest posłem 
na Sejm RP, ministrem spraw 
zagranicznych, byłym wicemar-
szałkiem Sejmu i wicepremie-
rem.

Robert Kropiwnicki jest le-
gniczaninem, posłem na Sejm 
RP, przewodniczącego Komisji 
Odpowiedzialności Konstytu-
cyjnej, przewodniczącym PO w 
powiecie legnickim.

Piotr Borysa to lubinianin. 
Był wicemarszałkiem woje-
wództwa dolnośląskiego oraz 
europosłem. Pełni funkcję do-
radcy Ministra Spraw Zagra-
nicznych.

Piotr Kanikowski

Rada Powiatu Legnickiej Platformy Obywatelskiej RP zgłosiła swoich kan-
dydatów do parlamentu. 

Kandydaci na listy Platformy
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Super strefa dla Jawora
W Jaworze powstanie 460-hektarowa Dolnośląska Strefa Aktywności Go-
spodarczej. - To będzie jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów inwesty-
cyjnych w Polsce - zapowiada wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn
-Klik. - Będziemy go promować na całym świecie jako lokalizację typu A.

O atrakcyjności jawor-
skich gruntów decyduje przede 
wszystkim położenie: w pobliżu 
niemieckiej i czeskiej granicy, u 
zbiegu ważnych arterii komu-
nikacyjnych, czyli prowadzącej 
z zachodu na wschód Europy 
autostrady A4 oraz budowanej 
drogi ekspresowej S3, która za 
kilka lat połączy Bałtyk z Ad-
riatykiem. Z ekspresówki będzie 
można zjechać bezpośrednio na 
tereny DSAG. W sąsiedztwie 
strefy biegnie też linia kolejowa 
Jaworzyna Śląska - Legnica, z 
dwoma bocznicami, które mogą 
być wykorzystane przez przed-
siębiorców.

Według nieoficjalnych in-
formacji, terenami mającymi 
stanowić Dolnośląską Strefę 
Aktywności Gospodarczej w 
Jaworze już interesuje się duży 
koncern z branży motoryzacyj-
nej. Wiceminister Ilona Anto-
niszyn-Klik zdecydowanie od-
mawia rozmowy na ten temat, 
bo szum w mediach może tylko 
zaszkodzić negocjacjom. Mówi 

jednak, że niezależnie od ich 
wyniku, teren w Jaworze szybko 
wypełni się inwestycjami.

- Dobra infrastruktura. Re-
welacyjna lokalizacja. Dużo rąk 
gotowych do pracy. Bliskość 
Legnicy jako bazy edukacyjnej 
- pani wiceminister wymienia 
atuty jaworskiej strefy.

Pierwsze decyzje inwesto-
rów, którzy mogliby funkcjono-
wać w Jaworze, są spodziewane 
na przełomie sierpnia i września. 
Ministerstwo wspólnie z samo-

rządami Jawora i Dolnego Ślą-
ska przygotowało dla nich dobrą 
ofertę, ale według Ilony Antoni-
szyn-Klik nie ma sensu zabiegać, 
by za wszelką cenę zachodni in-
westorzy inwestowali w Polsce. 
Mając dobrych, wykwalifikowa-
nych pracowników, powinniśmy 
się cenić. Dlatego nacisk jest po-
łożony na to, aby tworzyć dobre 
miejsca pracy i wdrażać innowa-
cyjne technologie.

Piotr Kanikowski
FOT.: PIOTR KANIKOWSKI

Ritex to polska rodzinna 
firma z branży transportowej. 
Ma sto pojazdów, dwustu pra-
cowników, własne magazyny 
oraz ambicję, by łączyć nowo-
czesne technologie z logistyką. 
Taki cel stoi przed jej spół-
ką-córką o nazwie Centrum 
Intermodel Ritex Transport 
Spedycja Logistyka, która do 
końca 2019 roku deklaruje za-
trudnienie na terenie podstrefy 
LSSE w Legnickim Polu 50 
pracowników. Dziś w Złoto-
ryi właściciel Ritexu Walde-
mar Michałowski i specjalista 
do spraw rozwoju i inwestycji 
Arkadiusz Żurek odebrali z 
rąk wiceprezes strefy Doroty 
Włoch pozwolenie na działal-
ność.

Przedsiębiorstwo zakupi 
3 hektary gruntu, na których 
wybuduje wielofunkcyjne, in-
nowacyjne, logistyczne cen-
trum badawczo-rozwojowe. 
We współpracy z prestiżowy-

mi uczelniami - Akademią 
Koźmińskiego w Warszawie, 
Politechniką Wrocławską i 
Politechniką Śląską - będzie 
testować w Legnickim Polu 
nowe technologie i rozwią-
zania, dzięki którym może 
nastąpić przewrót w logistyce. 
Jednym z takich projektów jest 
wykorzystanie dronów w lo-
gistyce. W przyszłości zdalnie 
sterowane bezzałogowe stat-
ki powietrzne bez wątpienia 
przejmą część zadań realizo-
wanych dziś przez tradycyjny 
transport samochodowy czy 
kolejowy. Częścią projektu Ri-
teksu jest Park Technologiczny 
z Inkubatorem Przedsiębior-
czości. Inwestycja pochłonie 
28 milionów złotych.

Centrum logistyczne 
wysokiego składowania w 
Legnickiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej przyjmie 
pierwsze transporty już w dru-
giej połowie 2016 roku. Projekt 

zakłada powstanie   m.in. ma-
gazynu wysokiego składowa-
nia z trzydziestoma rampami 
załadowczymi i dodatkowy-
mi śluzami umożliwiającymi 
wprowadzenie TIR- ów do 
magazynu, gdy charakter prze-
wożonego towaru wymaga 
przeładunku w szczególnych 
warunkach. Centrum przyjmie 
pierwsze transporty w drugiej 
połowie 2016 roku.

Waldemar Michałowski 
wierzy, że ich inwestycja pod-
niesie atrakcyjność regionu 
legnickiego wśród przedsię-
biorców i przyciągnie inne fir-
my wymagające nowoczesnej 
logistyki.

- Nas także to przed-
sięwzięcie napawa nadzieją. 
W Legnickim Polu rodzi się 
przyszłość dla całego sekto-
ra - uważa wiceminister Ilona 
Antoniszyn-Klik, która przy-
jechała na wręczenie zezwoleń.

Piotr Kanikowski

Niemcy transportują dronami paczki o ciężarze do 2 kilogramów. Firma Ri-
tex, która dziś dostała zezwolenie na działalność w podstrefie Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnickim Polu, jako pierwsza W Europie 
będzie testować wykorzystanie dronów do przenoszenia trzykilogramowych 
ładunków i inne pomysły, które zrewolucjonizują współczesną logistykę.

Poligon dla dronów pod Legnicą
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Wielkie nic z referendów
W gminie Legnickie Pole miały być dwa referenda w sprawie zakładu plazmowego spalania odpadów przemysłowych. Najprawdopodobniej nie będzie 
żadnego. Wójt Henryk Babuśka będzie musiał sam podjąć decyzję, choć publicznie obiecał oddać głos mieszkańcom i uszanować ich wolę.

Pierwsze z niedoszłych re-
ferendów była inicjatywą wój-
ta Babuśki. Planowano zadać 
w nim pytanie:"Czy jest Pan/
Pani przeciw budowie w No-
wej Wsi Legnickiej zakładu 
wytwarzającego energię oraz 
inne produkty z odpadów 
przetwarzanych plazmowo?". 
Rada gminy podjęła stosow-
ną uchwałę w sprawie głoso-
wania, ale wojewoda uchylił 
ją jako niezgodną z prawem. 
W uzasadnieniu wyjaśnia, że 
lokalizacja inwestycji podlega 
wieloetapowej procedurze ad-
ministracyjnej z konsultacjami 
społecznymi włącznie i nie da 
się tego zastąpić referendum. 
Wójt powinien sam podjąć 
decyzję kierując się wyłącznie 
przepisami kodeksu postępo-
wania administracyjnego.

- Nie zgadzam się z taką 
argumentacją. Nie było moim 
celem złamanie prawa i doko-
nanie zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania spo-
łecznego wbrew zapisom z kpa 

- mówi wójt Henryk Babuśka. 
Od decyzji wojewody odwołał 
się do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wro-
cławiu.

Drugie referendum to 
inicjatywa oddolna, społecz-
na, poparta podpisami tysiąca 
mieszkańców gminy Legnic-
kie Pole. Ich zdaniem, prze-
pędzenie Korporacji Plazma 
Power załatwi problem tylko 
doraźnie. Dopóki nie zmieni 
się planu zagospodarowania 
przestrzennego, jak pszczoły 
do miodu do Nowej Wsi Le-
gnickiej będą lecieli kolejni 
inwestorzy szukający lokaliza-
cji pod zakłady do utylizowa-
nia odpadów przemysłowych. 
Według referendarzy, trzeba 
zapytać ludzi, czy chcą od-
powiedniej zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy oraz planu zago-
spodarowania przestrzennego. 
To wyeliminowałoby ryzyko 
niechcianej inwestycji raz na 

zawsze.
Pomimo tysiąca podpisów 

pod wnioskiem referendal-
nym, Rada Gminy Legnickie 
Pole odrzuciła go w głoso-
waniu. Dlaczego? Bo  przed-
miotem referendum lokalnego 
nie może być kwestia zakazu 
przeznaczenia terenu dla okre-
ślonego celu lub zakazu loka-
lizacji określonych obiektów. 
Wspomina o tym w swoim 
rozstrzygnięciu nadzorczym 
również wojewoda.

-   My nie myślimy o za-
kazywaniu w planie konkret-
nych przedsięwzięć, ale raczej 
o wskazaniu katalogu inwesty-
cji, które mogą być tam loka-
lizowane. Podobnie jak to jest 
sformułowane w przypadku 
strefy ekonomicznej - mówi 
Rafał Plezia, jeden z inicjato-
rów społecznego referendum. 
- Zaskarżyliśmy decyzję rady 
gminy do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Letnie warsztaty  
kulinarne z Gabinetem  
Kosmetycznym Nicole

Wakacje to dobry okres na 
remonty i naprawy domowe.
Można by w tym momencie 
pomyśleć o naszym prywatnym 
domu-o naszym ciele.Kosme-
tyką zawodowo zajmuję się 25 
lat -nigdy nie sądziłam,że moje 
poszukiwania zaprowadzą 
mnie do kuchni-a właściwie 
do odżywiania.Zyskałam fan-
tastyczną wiedzę w temacie -co 
zrobić aby utrzymać zdrową 
,gładką skórę i smukłą sylwetkę.
Bo tak naprawdę czym zajmuje 
się kosmetyka...dbaniem o nasz 
wygląd-pielęgnowaniem i po-
prawianiem go.To ma wpływ 
na poprawę naszego samopo-
czucia,zadowolenia,wreszcie 
lepszej oceny bliżnich.Ważne 
jest używanie odpowiednich 
kosmetyków,korzystanie  z 
zabiegów wykorzystujących 
najnowsze zdobycze techniki.
Nie sądziłam jednak,że w tym 
całym procesie dbania o sie-
bie, jedzenie odgrywa aż tak 
ważną rolę.Francuzi mawiają 
nawet ,że łyżką człowiek ko-

pie sobie grób...Antyoksydan-
ty to niewyczerpalna kopalnia 
związków potrzebnych dla 
prawidłowego funkcjonowania 
i zdrowego wyglądu naszego 
ciała.Żywność funkcjonala -bo 
takim terminem dzisiejsza na-
uka określa nurt w odżywianiu 
pełni ważną funkcję w stabili-
zacji naszego zdrowia.Działa 
dla urody -np likwiduje trądzik 
czy celulitis oraz dla zdrowia- 
np.udrażnia naczynia krwiono-
śne -czyli nasz transpor tkrwi -i 
tego co ona niesie dla naszych 
komórek.

Zapraszam chętne osoby 
na cykle spotkań WARSZTA-
TY KUCHNI MAKROBIO-
TYCZNEJ oraz ŻYWNOŚĆ 
FUNKCJONALNA-NASZĄ 
BRONIĄ PRZED CHORO-
BAMI CYWILIZACYJNYMI 
XXI WIEKU.

Kontakt Gabinet kosme-
tyczny Nicole ul.Jaworzyńska 
31/35 tel 602 46 76 04 76 852 
47 43 Teresa Rogińska -Szeliga 
-polecam.

Ludzie zdrowieją pod jego dotykiem
To nie złudzenie
- To nie autosugestia. Mój 

Szymuś był bardzo chory, grozi-
ła mu skomplikowana operacja. 
Ale, że było do niej parę tygodni, 
to zaczęłam chodzić z nim do 
uzdrowiciela. No i co? Po sześciu 
wizytach u pana Darka okazało 
się, że serce Szymka się zregene-
rowało i żadna operacja nie jest 
potrzebna – Magda Piszczela 
opowiada o uzdrowieniu, jakiego 
doświadczyła.

W jej rodzinie sporo osób 
korzystało z pomocy uzdrowi-
ciela. Mamie pani Magdy po-
mógł na bóle kolan i hemoroidy. 
Stryj – ze Świdnicy - trafił do 
niego z mocnym niedowładem 
po wylewie – i rehabilitacja za-
częła następować błyskawicznie. 
W listopadzie chodził o dwóch 
kulach i niewyraźnie bełkotał, a 
już w marcu podpierał się tylko 
laseczką i mówił niemal normal-
nie. Kuzynce pani Magdy   pod 
dotykiem uzdrowiciela zniknął 
guzek w piersi i przeszły migre-
ny. 

- Ale mąż ciągle mówił, 
że to nie pan Darek tylko siła 

autosugestii. Uwierzyli, iż wy-
zdrowieją, więc zaczęli zdro-
wieć. Dopiero teraz widzi, że się 
pomylił, bo przecież nasz synuś 
jest zbyt mały, by coś z tego ro-
zumieć, by uwierzyć, że będzie 
zdrowy. Po prostu pod dotykiem 
pana Darka w jego organizmie 
zaczęły zachodzić błyskawiczne 
zmiany – mówi pani Magda i 
dodaje: - Od czterech lat miesz-
kamy w Holandii. Teraz jest tam 
też teściowa. Ale jak zobaczyła, 
że Szymuś wyzdrowiał pod do-
tykiem pana Darka, to też się tu 
wybiera ze swoją cukrzycą.

A rzeczywiście bardzo wiele 
powikłań po cukrzycy cofa się 
pod jego dotykiem. Na przykład 
pani Zofia Maraszek z Lubina 
miała już nie gojące się rany na 
nogach. Po trzeciej wizycie za-
częły się goić, po szóstej znikły 
zupełnie. Bardzo też opadł jej 
cukier, poprawiły się wyniki ja-
skry, przestała boleć wątroba i 
kręgosłup. – Pan Darek odjął mi 
piętnaście lat – mówi z uśmie-
chem. 

Egzemy na rękach i chro-
niczny katar były od kilku lat 

przekleństwem pana Janusza Pi-
koły z Wałbrzycha. Próbował już 
wszystkiego, był u wielu specja-
listów, korzystał z akupunktury, 
zażywał leki homeopatyczne. I 
nic. Wreszcie w lutym tego roku 
trafił do pana Darka. – Zbliżała 
się wiosna, a wiosną katar zawsze 
się nasilał, więc myślałem o nim 
z lękiem. Kilka lat temu trochę 
mi pomógł inny uzdrowiciel, to 
postanowiłem spróbować u tego. 
Ale efekt u pana Darka prze-

szedł moje najśmielsze oczeki-
wania. Mamy maj, rośliny pylą 
na całego, a ja nie mam kataru. 
Wcale! No i pęknięcia na dło-
niach wygoiły się, ręce wyglądają 
normalnie, nie pieką, nie swędzą. 
Miałem też problemy gastrycz-
ne, ale one także minęły. Na-
reszcie wiem, że dotyk naprawdę 
potrafi uzdrawiać! To nie żadne 
złudzenie, to naprawdę działa!

(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Legnicy, ul. Ściegiennego 1. 
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989
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Prezydent Raczyński się wysypał
Hamulce puściły. Paweł Kukiz publikuje dokument przygotowany przez środowisko skupione wokół prezydenta Lubina. To wykaz 29 nazwisk, które 
Bezpartyjni Samorządowcy chcieli "odgórnie" wcisnąć na jego listy wyborcze. 

Poza Robertem Raczyń-
skim reprezentację dla okręgu 
nr 1 mieli stanowić burmistrz 
Polkowic Wiesław Wabik, 
wójt gminy Lubin Tadeusz 
Kielan, starosta lubiński Adam 
Myrda i prezydent Bolesławca 
Piotr Roman.

Z dokumentu wynika, że 
do desantu na parlament w 
przebraniu WoJOWników 
Bezpartyjni Samorządowcy 
chcieli też wydelegować prezy-
dentów Gliwic, Rudy Śląskiej, 
Jaworzna, burmistrzów Jawo-
rzyny Śląskiej, Sierpca, Wy-
szkowa, Piastowa, Ożarowa, 
Tłuszcza, Zielonki i Karczewa, 
starostę Warszawy Zachod-
niej, wicestarostę Pruszkowa, 
wójtów Wieliszewa, Izabelina, 
Jadowa, Osiecka, radnych z 
Kłocka i Gliwic oraz sekreta-
rza z Nowego Sącza. Na opu-
blikowanej przez Kukiza liście 
z 29 nazwiskami jest tylko 

jeden "zwykły" kandydat, bez 
funkcji w samorządzie. W peł-
nej wersji wykazu występuje 
169 nazwisk z całej Polski.

"Już miesiąc temu zaczęli 
"dzielenie". Jakieś 2 tygodnie 
temu dotarł do mnie ten do-
kument." - pisze Paweł Kukiz. 
Bez owijania w bawełnę rela-
cjonuje historię swych kontak-
tów z Robertem Raczyńskim.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Co pisze Paweł Kukiz

„We wrześniu 2014 roku 
przyjechała do mnie do domu 
wydelegowana grupa Bezpar-
tyjnych Samorządowców z Dol-
nego Śląska. Zakomunikowali, 
że od Bezpartyjnych odszedł 
Rafał Dutkiewicz a wraz z nim 
większość Bezpartyjnych Samo-
rządowców z Dolnego Śląska i 
że zamierza on (Dutkiewicz)
startować z list PO na urząd 
Prezydenta Wrocławia.

I że w związku z tym mają 
prośbę, abym ja kandydował z 
ich ramienia (Bezpartyjnych Sa-
morządowców, którzy nie poszli 
z Dutkiewiczem) na ten urząd.

(...) Starali się mnie przeko-
nać, że dam radę a kiedy katego-
rycznie odmówiłem zapropono-
wali „jedynkę” na liście. (…)

Mając w pamięci sztandro-
we hasło Bezpartyjnych Samo-
rządowców-”Stop Partiom”- 
zaproponowałem im, że mogę 
kandydować z ostatniego miejsca 
na liście ponieważ hasło to do-

skonale konotuje się z JOW-ami. 
(...)

Cały koszt „mojej” kampanii 
pokryli Bezpartyjni Samorzą-
dowcy. Wątpię, czy przekroczył 
20 tys. złotych. Były billboardy i 
plakaty z moją twarzą i napisem 
„Stop Partiom”. I tyle promocji z 
ich strony. Promocji, która w 
znacznie większy sposób przy-
służyła się im a nie mnie. (...)

Raczyńskiego widziałem 
w życiu 4-5 razy. Kiedy więc 
media tuż po wyborach prezy-
denckich okrzyknęły go „strate-
gicznym partnerem”, „mentorem 
politycznym” Kukiza stanow-
czo poprosiłem Bezpartyjnych 
by sprostowali te komunikaty i 
ogłosili, że pan Raczyński NIE 
JEST moim szczególnym part-
nerem a tym bardziej „strate-
gicznym”. Nie zrobili tego.

(...)  Już wówczas mało co 
nie odciąłem się od tego środo-
wiska. (...) Czułem bowiem już 
wtedy, że coś kombinują. Że chcą 
przejąć Ruch aby listy wyborcze 
zagospodarować „swoimi”.

(...) Parę dni przed spotka-
niem w Lubinie, w TVN 24 po-
jawia się .... Raczyński. I komu-
nikuje, że w Lubinie „zostanie 
ogłoszony program Ruchu i jego 
nazwa, która jest jeszcze niespo-
dzianką” (!).

Rzeczywiście, i program i 
nazwa Ruchu byłyby ogromną 
niespodzianką bo nawet ja ich 
nie znałem.

(...)
Ja nie mam gotowych list 

wyborczych. One mają być two-
rzone „oddolnie”. Wyznaczyliśmy 
co prawda 16 „reprezentantow 
naszej sprawy” ale już teraz 
tworzą się wokół nich kilkuna-
stoosobowe zespoły robocze, które 
SAME wybiorą spośród siebie 
lidera, podzielą obowiązkami 
a następnie same wskażą 41 
mężów zaufania, którzy (za-
twierdzeni przeze mnie i zespół 
doradczy) pomogą w tworzeniu 
wyborczych list. Bo listy mają być 
tworzone ODDOLNIE.  

Wiecie jak sobie wszystko 
zaplanowali Bezpartyjni Sa-

morządowcy? (…) Już miesiąc 
temu zaczęli „dzielenie”. Jakieś 2 
tygodnie temu dotarł do mnie ten 
dokument. (…) Już nawet okręgi 
sobie powpisywali. Kto z którego. 
Zwróćcie uwagę na tytuł doku-
mentu („kandydaci projekt”). 
Na dokumencie wyszczególniono 
169 nazwisk. Z całej Polski.

W życiu nie zgodzę się - ani 
ja , ani prawdziwi WoJOWni-
cy, którzy walczą o Polskę dla 
Obywateli - na takie roszady i 
knucia. Nigdy. Jeśli zniknie ety-
ka, transparentność, oddolność i 
obywatelskość to przegramy Pol-
skę. Wolę wprowadzić do Sejmu 
elitarny oddział „sił specjalnych”, 
uczciwość, przyzwoitość i etykę 
niż potężną armię, która tuż po 
zwycięskiej ofensywie rozpocznie 
rabunek i gwałty.

I tyle w temacie „konfliktu” z 
Bezpartyjnymi Samorządowca-
mi. (...)”

(Fragmenty Komunikatu 
dla WoJOWników z profilu face-
bookowego Pawła Kukiza)
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Orzeźwiający Pietraszko
Na wakacje i upał w mieście Galeria Sztuki w Legnicy poleca kadry pełne lodu czyli wystawę fotografii pt. „Lodownia” miejscowego fotografika Czesła-
wa Pietraszko. Od 21 sierpnia można ją oglądać w Galerii Ring (Rynek12)

Tematem cyklu są detale 
przyrody zastygłej w formie 
lodu i zimowe pejzaże. Zdjęcia 
nie poddane żadnym efektom 
specjalnym ani jakiejkolwiek 
obróbce przypominają ma-
larstwo abstrakcyjne. Kon-
kretność sfotografowanych 
motywów ulega zatarciu, prze-
mieszczają się one w kierunku 
form dowolnych, swobodnych 
i otwierają pole dla wyobraźni 
i  niezliczonych interpreta-
cji.  Obrazy zamrożonej wody, 
suchej trawy, liści, bąbelków 
powietrza zatrzymanych 
przez lód kryją w sobie wiele 
sprzeczności: chaos i przypad-
kowość działań natury kontra 
harmonia i logika, fotograficz-
na skala mikro kontra prze-
strzeń otwarta, dwuwymia-
rowość płaszczyzny medium 
kontra iluzja głębi.

Czesław Pietraszko 
mieszka i pracuje w Legnicy. 
Zajmuje się fotografią (ar-
chitektura, pejzaż, reportaż, 
portret). Prace prezentował 
na wystawach regionalnych 
oraz towarzyszących festiwa-
lowi Jazz Jamboree. Wystawy 
indywidualne: Stary cmentarz 
żydowski w Legnicy, 1998; 
Architektura Legnicy w latach 
1920-30, 2004; 7:11 do Wro-
cławia, 2006; Modernizm w 
Legnicy, 2007/2008; Dzikość 

uśpiona, 2009; Woda na wy-
sokości, 2010; Wieża i okolice, 
2012; Sans Souci, 2012 oraz 
zbiorowe: FotoJazzFoto, 2005; 
XXVI Wystawa Plastyki Za-
głębia Miedziowego, 2010. 

Wernisaż legnickiej wysta-
wy odbędzie się 24.07.2015, 
godz. 18.

Źródło: Galeria Sztuki w 
Legnicy, oprac. PEKA

FOT. CZESŁAW PIE-
TRASZKO/ GALERIA 
SZTUKI W LEGNICY

(…) Formalnie są to 
zdjęcia – realistyczne, nie 
poddane żadnym efektom 
specjalnym, ani jakiejkol-
wiek obróbce, ścisłe odwzo-
rowanie natury. Ale wystar-
czy, że raz na nie spojrzymy, 
a złapiemy się na trudnym 
do odparcia przeświadcze-
niu, że zdecydowanie bliżej 
im do malarstwa abstrak-
cyjnego, aniżeli programu 
przyrodniczego. Formal-
nie zdjęcia przedstawiają 
realnie istniejące obiekty 
– liście, trociny, bąbelki po-
wietrza, zamrożoną wodę. 
W praktyce przedmioty te 
szybko tracą swą realność, 
rozmywając się w bez-
kształcie. Ich konkretność 
się zaciera, przemieszczają 
się w kierunku form do-
wolnych, swobodnych, nie 
związanych koniecznością 
bycia czymś. Tym sposo-
bem otwiera się pole dla 
wyobraźni, która zapewne 
każdemu z oglądających 
pozwoli ujrzeć na fotogra-
fiach coś innego. A im bar-
dziej nierealne i nierealnie 
istniejące będą to skojarze-
nia, tym lepiej. (…)”

Daniel Wołyniec, frag-
ment tekstu z katalogu wy-
stawy, 2015



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 pro-
jekt, który pozwoli, aby 
szerokie grono odbior-
ców mogło zapoznać się 
z polską sztuką filmową. 
Jednocześnie zniwelowa-
na zostanie jedna z głów-
nych barier w dostępie 
do kina, jaką jest wysoka 
cena biletów.
MIASTO 44 
Dramat, Wojenny, Czas 
trwania: 130 min., Od lat: 
15, Produkcja: Polska 
[2014] Film „Miasto 44” to 
opowieść o młodych Po-
lakach, którym przyszło 
wchodzić w dorosłość w 

okrutnych realiach oku-
pacji. Mimo to są pełni 
życia, namiętni, niecier-
pliwi. Żyją tak, jakby każ-
dy dzień miał okazać się 
tym ostatnim. Nie wynika 
to jednak z nadmiernej 
brawury czy młodzieńczej 
lekkomyślności - taka 
postawa jest czymś na-
turalnym w otaczającej 
ich rzeczywistości, kiedy 
śmierć grozi na każdym 
kroku. 
Warszawa, lato 1944. 
Stefan (Józef Pawłow-
ski) opiekuje się matką i 
młodszym bratem. Prze-
jął obowiązki głowy ro-
dziny po tym, jak ojciec 
- oficer Wojska Polskie-
go - zginął w kampanii 
wrześniowej w 1939 roku. 
Pracuje w fabryce Wedla, 
z coraz większym trudem 

znosząc upokorzenia ze 
strony Niemców. Marzy o 
chwili, kiedy będzie mógł 
im za wszystko odpłacić i 
spełnić obowiązek wobec 
Ojczyzny. Obiecał matce, 
że nie zaangażuje się w 
działalność ruchu oporu, 
jednak - kiedy tylko nada-
rza się okazja - wstępuje 
w szeregi Armii Krajowej. 
Do konspiracji wciąga go 
Kama (Anna Próchniak), 
sąsiadka z kamienicy na 
warszawskiej Woli, z któ-
rą przyjaźni się od dziec-
ka. Dziewczyna skrycie 
kocha się w Stefanie, ma-
jąc nadzieję, że po wojnie 
będą razem. Ale to za 
sprawą spotkania z sub-
telną i wrażliwą Biedronką 
(Zofia Wichłacz) Stefan 
zazna smaku pierwszej, 
młodzieńczej miłości. 

Jednak Stefanowi i Bie-
dronce nie jest dane zbyt 
długo cieszyć się wza-
jemnym zauroczeniem.
„Miasto 44” nie jest fil-
mem historycznym, ani 
dokumentem o przebiegu 
Powstania. Mimo że roz-
grywa się w walczącym 
Mieście, opowiada histo-
rię ludzi, a nie oddziałów 
czy barykad. „Miasto 44” 
nie ma być argumentem 
w powstańczej dyskusji. 
Film ma przekazywać 
emocje, a nie ważyć racje 
czy odsłaniać kulisy de-
cyzji sprzed 70-ciu laty. 
To zostawiamy history-
kom. Nie szukamy spiżo-
wych bohaterów. „Miasto 
44” nie jest filmem o poli-
tyce. Jest filmem o miło-
ści, młodości i walce.

GODZ. 18:00*
* SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
30.07.2015r.
PREMIERY:
KLUCZ DO WIECZNOŚCI 
/ napisy    Thriller, Scien-
ce-Fiction, Czas trwania: 
117 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA [2015], Pre-
miera: 24.07.2015 (Pol-
ska)
GODZ. :  12:45, 19:00, 
21:30
KOKO SMOKO / dubbing            
Animacja, Familijny, 
Czas trwania: 83 min. 
Od lat: b.o. Produkcja: 
Niemcy [2015] Premiera: 
24.07.2015 (Polska) 
GODZ. :  10:00, 12:00, 
14:00, 16:00, 17:30
3D PIKSELE / napisy
 Komedia Science-Fic-
tion Czas trwania: 105 
min. Od lat: 12 Produk-
cja: USA [2015] Premiera: 
24.07.2015 (Polska)                              
GODZ. : 16:15
2D PIKSELE / napisy
 Komedia Science-Fic-
tion Czas trwania: 105 
min. Od lat: 12 Produk-
cja: USA [2015] Premiera: 

24.07.2015 (Polska)      
GODZ. : 10:30, 18:30, 
21:00
TAŚMY WATYKANU / na-
pisy 
Thriller Horror, Czas trwa-
nia: 91 min., Od lat: 15, 
Produkcja: USA [2015], 
Premiera: 24.07.2015 
(Polska) 
GODZ. : 15:15, 20:00*, 
20:45**, 22:00*
*SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 30.07.2015
**SEANS ODBĘDZIE SIĘ 
30.07.2015        
TYTUŁY TYGODNIA
ANT-MAN / dubbing / 3D
Science-Fiction, Akcja, 
Czas trwania: 117 min., 
Od lat: 12, Produkcja: 
USA [2015], Premiera: 
17.07.2015 (Polska)
GODZ. : 15:00
ANT-MAN / napisy / 3D
GODZ.: 22:00
ANT-MAN / dubbing / 2D
GODZ.:10:00, 12:30, 
ANT-MAN / napisy / 2D
GODZ.:19:30
MAGIC MIKE XXL / napi-
sy
Komedia, Dramat, Mu-

zyczny, Czas trwania: 115 
min., Od lat: 15, Produk-
cja: USA [2015], Premie-
ra: 17.07.2015 (Polska)
GODZ. : 14:15, 18:00, 
20:30
Z DALA OD ZGIEŁKU / 
napisy
Dramat, Czas trwania: 
118 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: Wlk. Brytania/
USA [2015], Premiera: 
17.07.2015 (Polska)
GODZ. : 17:15*
*SEANS NIE ODBĘDZIE 
SIĘ 30.07.2015
TERMINATOR: GENISYS 
- napisy
Science-Fiction, Akcja, 
Thriller, Czas trwania: 
150 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA, Premiera: 
01.07.2015
GODZ. : 11:30
W GŁOWIE SIĘ NIE MIE-
ŚCI / dubbing
 Komedia, Animacja, 
Czas trwania: 101 min., 
Od lat: b.o., Produkcja: 
USA [2015], Premiera: 
01.07.2015 (Polska)
GODZ.: 11:15, 13:30, 
16:45

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 24.07.2015 do 30.07.2015

Cennik 
biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – 
czw.) 22 zł, (pt. – nd., świę-
ta) 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., świę-
ta) 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 do-
płata w wysokości 3 zł. 
Jest to dopłata związana z 
użytkowaniem okularów 3D, 
niezbędnych do właściwego 
odbioru projekcji trójwymia-
rowych. Okulary zostaną 
Państwu udostępnione do 
jednorazowego użytku. Pro-
simy o ich zwrot obsłudze 
kina po seansie.

Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ He-
liosPolska

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie 
pojedyńcze wejściówki ufundowane 
przez Kino HELIOS na film pt. „KLUCZ 
DO WIECZNOŚCI” w Legnicy – do wy-
korzystania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją 
wygrać, wyślij maila na adres konkur-
sy@24legnica.pl w treści podając imię i 
nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,82 zł 47 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Czesi chwalą Miedź
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W meczu sparingowym rozegranym w czeskim Oldrisovie Miedź po dobrej grze zremisowała ze Sle-
zskym FC Opava 1:1. Wynik otworzył już w 8. minucie Janetzky, a wyrównał jeszcze przed przerwą 
Tadas Labukas. Miedź dominowała, miała szanse na kolejne gole, ale bardzo dobrze spisywali się 
bramkarze rywali.

Spotkanie rozgrywane 
było w pełnym słońcu, w mo-
mencie rozpoczęcia termo-
metr na stadionie w Oldrisovie 
pokazywał aż 36 stopni Cel-
sjusza! Gospodarze szybko 
wyszli na prowadzenie. Już w 
8. minucie Janetzky pewnym 
strzałem posłał piłkę do siat-
ki. Miedź niemal natychmiast 
odpowiedziała groźną akcją, 
po której bramkarz czeskiej 
drużyny z trudem wybił piłkę 
na róg. Legniczanie dążyli do 
wyrównania i dopięli swego 
w 30. minucie. Piłka trafiła w 
pole karne do Tadasa Labu-
kasa, ten obrócił się w stronę 
bramki i mimo asysty obrońcy 
uderzył nie do obrony. Jeszcze 
przed przerwą Miedź mogła 
objąć prowadzenie, ale groźny 
strzał Daniela Ferugi z linii 
pola karnego pewnie obronił 
Vasek.

Ze względu na bardzo 
wysoką temperaturę trener 
Kuźma musiał rozsądnie roto-
wać siłami swoich podopiecz-
nych, dlatego już w przerwie 
dokonał aż siedmiu zmian w 

składzie Miedzi, a na boisku 
od początku drugiej połowy 
pojawili się m.in. Rumen Tri-
fonov, Łukasz Garguła, Ma-
rek Gancarczyk czy Bartosz 
Ślusarski. W 57. min szybką 
akcję Miedzi wyprowadził 
Garguła, kapitalnie podał w 
pole karne do Gancarczyka, 
ten od razu zdecydował się na 
strzał, ale ładną interwencją 
popisał się strzegący w dru-
giej połowie bramki Opavy 
Kveton, który wybił piłkę na 
rzut rożny. W 81. min czeski 
golkiper ubiegł także w polu 
karnym pędzącego na bram-
kę Ślusarskiego. W 82. min 
groźnie zaatakowali gospoda-
rze, ale strzał sprzed pola kar-
nego w ładnym stylu wybro-
nił Lis, który wybił piłkę na 
róg. Do końca meczu żaden 
z bramkarzy nie dał się już 
zaskoczyć i spotkanie zakoń-
czyło się remisem 1:1.

- Dominowaliśmy w tym 
meczu, stworzyliśmy więcej 
sytuacji bramkowych, ale kil-
ka razy zabrakło nam zimnej 
krwi w polu karnym rywali, 

by oddać precyzyjny strzał. 
Natomiast jeden błąd w 
obronie kosztował nas stratę 
gola. Wciąż mamy nad czym 
pracować. Ważne jednak, że 
tym razem zespół wyglądał 
już znacznie lepiej motorycz-
nie, niż w ostatnim sparingu 
w Legnicy, gdzie po zawod-
nikach wyraźnie było widać 
trudy zgrupowania w Sza-
motułach i wyczerpujących 
treningów kondycyjnych. W 
ostatnich dniach zmniejszy-
liśmy obciążenia treningowe 
i zawodnicy powoli odzyskują 
świeżość i dynamikę – powie-
dział po meczu Ryszard Kuź-
ma, trener Miedzi.

Przypomnijmy, że Slezsky 
FC Opava w ostatnich dniach 
rozgrywał sparingi także z 
innymi polskimi drużynami. 
Pokonał m.in. ekstraklasowy 
Ruch Chorzów 2:0 i II-ligo-
wy ROW Rybnik 3:0 a także 
przegrał 0:1 po rzucie karnym 
w końcówce spotkania z eks-
traklasowym Piastem Gliwi-
ce. Tym bardziej cieszy opinia 
Czechów, którzy po sobotnim 

meczu przyznali, że Miedź 
była dla nich najbardziej wy-
magającym rywalem spośród 
polskich drużyn, z którymi 
rywalizowali tego lata. – To 
miłe słowa, ale pamiętajmy 
że mecz meczowi nierówny. 
Skupiamy się na sobie i na 
tym, co musimy jeszcze po-
prawić przez najbliższy ty-
dzień –  dodał trener Kuźma.

Relacje z innych sparin-
gów Miedzi znajdziesz na: 
MiedzLegnica.eu. 

Źródło: MiedzLegnica.eu
FOT. BARTŁOMIEJ HA-

MANOWICZ/ MIEDZLE-
GNICA.EU
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