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NIESTANDARYZOWANA PROCEDURA 
UZYSKANIA KREDYTU BANKOWEGO 

ORAZ POŻYCZKI BEZ BIK 
I DUŻO WIĘCEJ...!

 

Zapraszamy 
do oddziału w Legnicy!

ul. Bilsego 5

506 289 100 
509 892 301

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,57 zł 40 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
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TURYSTYCZNYCH
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Wiceminister Patryk Jaki 
zaatakował posła Roberta 
Kropiwnickiego po tym, jak 
legnicki poseł zarzucił par-
lamentarnej większości, że 
próbuje przy pomocy ustawy 
pozbyć się z prokuratur naj-
bardziej doświadczonych pro-
kuratorów apelacyjnych i po-
wołać w ich miejsce nowych, 
swoich, aby można było nimi 
sterować. Co było potem? 

 – Pan poseł Kropiwnic-
ki wychodzi tu na mównicę i 
mówi wielokrotnie o standar-
dach. Problem polega na tym, 
że mieszkańcy okręgu pana 
posła Kropiwnickiego skarżą 
się, że pan poseł Kropiwnicki 
w swoim mieszkaniu prowadzi 
agencję towarzyską – oświad-
czył z sejmowej trybuny Pa-
tryk Jaki. Wzbudził wesołość 
części sali i oklaski. Druga 
część buczała, że taka wypo-
wiedź to skandal. Domagała 
się od marszałka odebrania 
głosu wiceministrowi. 

- Zejdź. Przeproś i zejdź 
– powtarzał kilkukrotnie obu-
rzony insynuacjami Jakiego 
poseł Robert Kropiwnicki. 

- Chciałbym skończyć. 
Można? - dopytywał się wice-
minister i jeszcze przez chwilę 
próbował kontynuować wy-
stąpienie, mimo okrzyków z 
ław Platformy Obywatelskiej: 
Zejdź z mównicy! Zejdź z 
mównicy!

-Prawda w oczy kole. 
Prawda w oczy kole – zdążył 
im odpowiedzieć Patryk Jaki 
zanim marszałek odebrał mu 
głos. Ale dzień później w tym 
samym Sejmie kajał się:

- Moją intencją nie było 
przedstawienie pana posła 
Roberta Kropiwnickiego jako 
osobę, która prowadzi agencję. 
Jeżeli ktoś tak zrozumiał, to 
bardzo przepraszam, że wczo-
raj wygłosiłem te informacje, 
które godziły w dobra osobiste 
i cześć posła Roberta Kropiw-
nickiego - ogłosił z mównicy 
sejmowej.

Zachowanie wicemini-
stra ostro skrytykował poseł 
Sławomir Neumann: - Takim 
ludziom oddaliście władzę w 
prokuraturze. Ludziom, któ-
rzy posługują się anonimami, 

donosami jako dowodami w 
sprawie – mówił do sejmowej 
większości.

O rzekomej agencji funk-
cjonującej w wynajętym przez 
posła Kropiwnickiego miesz-
kaniu pisały przed wyborami 
prawicowe portale. Publikacje 
opierały się na petycjach o 
lokatorów, według których w 
mieszkaniu w Rynku prosty-
tutki przyjmują obcych męż-
czyzn.

- W żadnym moim miesz-
kaniu nie ma i nigdy nie było 
agencji towarzyskiej – stwier-
dza kategorycznie poseł Ro-
bert Kropiwnicki.

Legnicki parlamentarzy-
sta wydał oświadczenie:

“Wypowiedź Pana posła 
Patryka Jakiego wygłoszona 
publicznie podczas posie-
dzenia Sejmu RP w dniu 28 
stycznia 2016 r., jest całkowi-
cie niezgodna z prawdą i może 

stanowić zniesławienia, o któ-
rym mowa w art. 212 § 1 i 2 
Kodeksu karnego. Tego typu 
twierdzenia, jakoby w moim 
mieszkaniu prowadzona była 
agencja towarzyska, są praw-
nie niedopuszczalne i skie-
rowane na poniżenie mojej 
osoby w opinii publicznej oraz 
utratę zaufania potrzebnego 
dla sprawowanego mandatu 
posła na Sejm RP.

 Sytuacja, jaka miała 
miejsce podczas posiedzenia 
Sejmu RP jest tym bardziej 
niedopuszczalna, iż Pan po-
seł Patryk Jaki sprawuje rów-
nież funkcję wiceministra 
sprawiedliwości. Publiczne 
zniesławianie funkcjonariuszy 
publicznych przez pełniącego 
tak ważną funkcję w państwie 
przedstawiciela rządu, sta-
nowi bezsprzecznie naduży-
cie i jest absolutnie prawnie 
niedopuszczalne. Publiczne 

zniesławianie posła z trybuny 
sejmowej przez wiceministra 
sprawiedliwości implikuje 
istotne wątpliwości w obsza-
rze kompetencji do sprawo-
wania tak istotnej społecznie 
funkcji.

W związku z powyższym 
niezwłocznie podejmę odpo-
wiednie kroki prawne. Wy-
stąpię z prywatnym aktem 
oskarżenia przeciwko Panu 
posłowi Patrykowi Jakiemu, 
jak również swojego dobrego 
imienia i czci będę dochodził 
na drodze postępowania cy-
wilnego. Będę się również do-
magać, aby na czas prowadze-
nia postępowania karnego Pan 
Patryk Jaki był zawieszony w 
wykonywaniu funkcji zastępcy 
Ministra Sprawiedliwości i, 
już zapewne niedługo, Proku-
ratora Generalnego.”

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Poligon dla 
posłów

Polityka nie kojarzy się w Polsce dobrze. Skwapliwie ko-
rzystam więc z okazji, by pokazać jej jaśniejsze oblicze.

Kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi ma problem. Przyjęta 
przez Sejm w 2014 roku nowelizacja Prawa górniczego i geo-
logicznego nałożyła na nią wymogi absurdalne jak na obiekt 
nie prowadzący wydobycia, a jedynie umożliwiający turystom 
zwiedzenie stu metrów historycznych wyrobisk pod Górą Mi-
kołaja. Do stycznia 2017 roku Aurelia musi m.in. opracować 
plan ruchu zakładu górniczego, zatrudnić jednostkę ratow-
nictwa górniczego i legitymującego się odpowiednimi kwa-
lifikacjami kierownika ruchu, podobnie jak od lat to czynią 
okoliczne kamieniołomy bazaltu albo kopalnie miedzi należą-
ce do KGHM. Koszty, jakie złotoryjski samorząd musiałby w 
związku z tym ponieść, przekroczą wpływy z biletów wstępu, 
więc realne stało się niebezpieczeństwo, że w przyszłym roku 
turyści pragnący poznać kolebkę średniowiecznego górnictwa 
złota, zastaną kopalnię ustawowo zamkniętą na cztery spu-
sty. Ten sam problem mają nieporównanie większa Wieliczka, 
górniczy skansen w Złotym Stoku, Wałbrzych, Kletno i kilka-
naście innych podziemnych tras. Cała nadzieja w parlamenta-
rzystach. Tylko Sejm może zmienić przepisy w taki sposób, by 
na ołtarzu biurokracji nie złożyć Aurelii i podobnych obiek-
tów rozsianych po całej Polsce.

Świadomy tego w piątkowe popołudnie wydzwaniałem 
po parlamentarzystach z regionu legnickiego. Udało mi się 
porozmawiać z dwoma: głogowskim posłem Prawa i Spra-
wiedliwości Wojciechem Zubowskim i posłem Platformy 
Obywatelskiej z Legnicy Robertem Kropiwnickim. I jeden, i 
drugi zadeklarowali pomoc. Akurat trwała przerwa w bardzo 
burzliwym posiedzeniu Sejmu, nie spodziewałem się więc bły-
skawicznej reakcji.

Tymczasem już w poniedziałek pracownik biura poselskie-
go Roberta Kropiwnickiego skontaktował się Centrum Infor-
macji Turystycznej w Złotoryi, które administruje kopalnią. 
Poprosił o przesłanie materiałów, które mogłyby być pomocne 
przy interwencji. We wtorek poseł Wojciech Zubowski od-
dzwonił do mnie, że spotkał się w tej sprawie z Głównym 
Geologiem Kraju. Okazało się, że prof. dr hab. Mariusz Orion
-Jędrysek zna problem i pracuje nad takim złagodzeniem 
przepisów, by nie przeszkadzały w działalności ani dużym 
żupom w Wieliczce, ani małej kopalni w Złotoryi. I Kropiw-
nicki, i Zubowski zamierzają trzymać rękę na pulsie. 

Polityka budzi łaziebne skojarzenia - z brudem i mydle-
niem oczu. Przywykliśmy patrzeć na naszych przedstawicieli 
w Sejmie jako na aroganckich karierowiczów, którzy mamią 
wyborców obietnicami a potem przez cztery lata mają ich w 
tak zwanym głębokim poważaniu. Czesio bierzemy deklaro-
waną przez nich troskę o region za gadkę-szmatkę, propa-
gandową bujdę, lep na muchy, kazanie dla naiwnych. Dlatego 
zdecydowanie zbyt rzadko decydujemy się sprawdzić, czy będą 
skłonni naprawdę przejąć się problemem swoich wyborców i 
zrobić dla nich coś bardzo konkretnego. Potem przychodzą 
wybory i znowu głosujemy na ślepo na ludzi, o których nie 
wiemy nic poza tym, jaki polityczny szyld reprezentują. Na-
mawiam, by trzy lata, jakie zostały do końca kadencji Sejmu, 
wykorzystać na przetestowanie lokalnych polityków. By pod-
rzucać im zadania do wykonania i obserwować, jak się z nich 
wywiązują. Urządźmy posłom poligon zanim zaczniemy urzą-
dzać kolejny Sejm.

Piotr Kanikowski   
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Kropiwnicki pozwie ministra
Podczas nocnej debaty nad zmianami w ustawie Prawo o prokuraturze wiceminister sprawiedliwości 
Patryk Jaki z trybuny sejmowej pomówił posła Roberta Kropiwnickiego o prowadzenie agencji towa-
rzyskiej. – To obrzydliwe kłamstwo. Kieruję sprawę do sądu – zapowiada legnicki parlamentarzysta. 
Platforma grzmi o skandalu i żąda od premier zdymisjonowania ministra.
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Fałszywi agenci CBŚ
Legnicka prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie przekrętów, jakich dopuściła się para do-
świadczonych recydywistów z Legnicy. 51-letni Ryszard S. udając agenta CBŚ wyłudził od dwoj-
ga starszych mieszkańców Warszawy i Jabłonnej prawie 50 tysięcy złotych. Pieniądze wybrał na 
poczcie jego kumpel spod celi, 40-letni Dariusz P. 

- Do obu zdarzeń doszło 
26 i 27 sierpnia 2015 r., a 
sposób działania sprawcy 
był prawie identyczny - in-
formuje prokurator Liliana 
Łukasiewicz, rzeczniczka 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy.

Ryszard S. kontaktował 
się z pokrzywdzonymi tele-
fonicznie, dzwoniąc na ich 
numery stacjonarne. Przed-
stawiał się jako funkcjo-
nariusz Centralnego Biura 
Śledczego Policji o konkret-
nym imieniu i nazwisku. 
Podawał też numer legity-
macji służbowej. Twierdził, 
że jest oficerem śledczym 
prowadzący postępowanie 
pod nadzorem konkretne-
go prokuratora. Namawiał, 
aby jego rozmówcy zadzwo-
nili pod nr 112 lub 997, by 
zweryfikować te dane. Po-
krzywdzeni twierdzą, że to 
zrobili. Ryszard S. poprosił 
ich następnie o podanie nu-
merów komórek, wmawia-
jąc, że telefony stacjonarne 
są na podsłuchu. Oddzwo-
niwszy, już przez telefon 
komórkowy informował, że 
oszczędności, które zgro-
madzili w bankach, są za-
grożone. W jednym przy-
padku - jak przekonywał 
- istniało niebezpieczeń-
stwo przejęcia ich przez 
mafię, mającą nieuprawnio-
ny dostęp d kont. W drugim 
- oszczędności planowała 
podjąć jakaś osoba posłu-
gująca się podrobionym do-

wodem osobistym pokrzyw-
dzonego.

- Oskarżony był bardzo 
przekonywujący - mówi 
Liliana Łukasiewicz. - Po-
krzywdzeni zachowywali 
się zgodnie z jego instruk-
cjami. Pozostając w ciągłym 
kontakcie telefonicznym, 
pojechali do swoich ban-
ków, wybierali tam pienią-
dze, a następnie wpłacili je 
na poczcie przesyłając prze-
kazem ekspresowym do Le-
gnicy na nazwisko Dariusza 
P. 66-letnia pokrzywdzona 
z Warszawy operację tę po-
wtórzyła dwukrotnie.  Za 
pierwszym w drodze do 
pierwszego banku towarzy-
szył jej nawet mąż, który 
również był przekonany o 
autentyczności zagrożenia. 
Kobieta wybrała i przeka-
zała przelewem do Legnicy 
prawie 30.000 zł. 70-letni 
mieszkaniec Jabłonnej wy-
brał ze swego konta prawie 
20.000 zł, ale na drugi prze-
lew nie dał się już namówić. 
Oboje pokrzywdzeni wie-
rzyli jednak swemu roz-
mówcy, gdy ten zapewniał, 
że po południu przyjedzie 
do nich spisać oficjalny pro-
tokół. Dopiero gdy nikt się 
nie zjawił nabrali podejrzeń 
i złożyli zawiadomienia o 
przestępstwie.

Przesłane błyskawicz-
nymi przelewami do legnic-
kich placówek pocztowych 
pieniądze tego samego dnia 
wybrał oskarżony Dariusz 
P. , któremu Ryszard S. za 
pomoc w oszustwie obiecał 
po 600 zł dziennie. Zda-
niem prokuratury, Dariusz 

P. od samego początku zda-
wał sobie sprawę, że osoby, 
które przekazywały mu pie-
niądzeto ofiary oszustwa, 
ale się tym nie przejmował.

- Gdyby nie to, że dru-
giego dnia został zatrzy-
many i wskazał, że sprawcą 
oszustwa jest Ryszard S., 
być może proceder trwałby 
nadal, bo współoskarżony 
zaproponował mu możli-
wość zarobienia kolejnych 
pieniędzy w kolejnych 
dniach w ten sam sposób - 
twierdzi prokurator Łuka-
siewicz.

Dariusz P. i Ryszard S. 
usłyszeli zarzuty dokonania 
wspólnie i w porozumieniu 
dwóch oszustw. W odróż-
nieniu od czterdziestolatka, 
jego starszy kolega nie trafił 
jednak od razu do tymcza-
sowego aresztu. Sąd pierw-
szej instancji nie uznał tego 
za konieczne, a kiedy złożo-
ne przez Prokuraturę Rejo-
nową w Legnicy zażalenie 
doprowadziło do zmiany 
decyzji, Ryszard S. przepadł 
jak kamień w wodę. Wyda-
no  za nim list gończy.

- Ryszard S. nie przyznał 
się do popełnienia zarzuca-
nych mu czynów. Twierdził, 
że nie zna pana Dariusza 
P. i nie ma ze sprawą nic 
wspólnego, a jego słowa to 
oszczerstwa. Przeczą temu 
zgromadzone dowody - in-
formuje prokurator Łuka-
siewicz. - Dariusz P. przy-
znał się do popełnienia obu 
czynów i złożył obszerne 
wyjaśnienia. Stwierdził, że 
skorzystał z okazji łatwego 
zarobienia pieniędzy.

Mężczyznom grozi  od 
6 miesięcy do 12 lat pozba-
wienia wolności.

Ryszard S. był już nie-
dawno karany za przestęp-
stwo o podobnym sposobie 
działania (modus operandi). 
30 czerwca 2015 r. Proku-
ratura Rejonowa w Legnicy 
oskarżyła go o dwa oszu-
stwa, których dopuścił się 
wspólnie i w porozumie-
niu z innym mężczyzną w 
dniach listopadzie 2014 r.   
Oszukał dwie kobiety me-
toda na tzw. wnuczka. W 
pierwszym przypadku po-
dając się za członka rodziny 
znajdującego się  w trudnej 
sytuacji materialnej spowo-
dowanej problemami w pra-
cy nakłonił pokrzywdzoną 
do zrobienia przelewu na 
konto wspólnika w wyso-
kości 2.950 zł. W drugim 
przypadku jako jako krew-
ny, który stracił pieniądze 
na giełdzie, uprosił wpłatę 
w wysokości 15 tys. zł.

- W sprawie tej zapadł 
wobec oskarżonego wyrok 
(a zatem Ryszard S. kolej-
nych przestępstw dopuścił 
się w trakcie trwania po-
stępowania przed sądem, a 
2 miesiące po skierowaniu 
aktu oskarżenia). Ww. zo-
stał skazany na karę 1 roku 
i 3 miesięcy pozbawienia 
wolności z warunkowym 
zawieszeniem wykonania 
kary na okres 5 lat próby 
oraz zobowiązany do napra-
wienia szkód wyrządzonych 
pokrzywdzonym poprzez 
zwrot przywłaszczonych 
pieniędzy - mówi Liliana 
Łukasiewicz.

Radni m.in. podjęli 
uchwały wyrażające zgodę na 
bezprzetargowy najem lokali 
użytkowych na czas nieozna-
czony, które służą tworzeniu 
stabilnych warunków dla roz-
woju przedsiębiorczości. Zde-
cydowano o nadaniu imienia 
Tadeusza Łabno części ulicy 
Stanisława Piaskowskiego. 
Nazwę Bieniowicka otrzy-
mała droga wewnętrzna, po-
łożona w sąsiedztwie ulicy 
Pątnowskiej. Z kolei ulicy 
położonej w sąsiedztwie ulic 
Pawła Jurosa, Tadeusza Gu-
mińskiego i Henryka Karliń-
skiego nadano imię znanego 
dziennikarza, popularyzatora 
wiedzy o historii miasta i rad-
nego, Włodzimierza Kalskie-
go.

Rada uchwaliła Plan go-
spodarki niskoemisyjnej z 
elementami planu mobilno-
ści miejskiej dla Legnicy do 
roku 2020. Uchwalenie po-
przedziły szerokie konsulta-
cje społeczne. To dokument 
strategiczny, którego opraco-
wanie jest niezbędne dla po-
zyskiwania środków unijnych 
przeznaczanych na walkę z 
emisją gazów cieplarnianych 
i zanieczyszczeń powietrza. 
Program dotyczący działań 
gminy, jak i wielu innych in-
stytucjonalnych i prywatnych 
podmiotów, zakłada rozwój 
niskoemisyjnych źródeł ener-
gii, poprawę efektywności 
energetycznej oraz zwiększa-
nie roli energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych.

Wielkość emisji na tere-

nie miasta uzależniona jest od 
wielu czynników, ale do naj-
ważniejszych z nich należą: 
ilość gospodarstw domowych, 
gęstość zaludnienia, ilość 
podmiotów gospodarczych 
działających na terenie miasta, 
natężenie ruchu samochodo-
wego i

szlaki tranzytowe przebie-
gające przez teren miasta.

Z przyjętego przez radę 
sprawozdania wynika, że 
w 2015 roku nasze miasto 
przeznaczyło ponad 360 tys. 
zł na realizację programu 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi i zapobiegania ich 
bezdomności. Na zapewnie-
nie sprawnego i skutecznego 
funkcjonowania schroniska 
przy ul. Ceglanej wydano z 
budżetu 286 tys. zł.

Działalność gminy w tej 
dziedzinie koncentrowała 
się głównie na: zapewnieniu 
zwierzętom opieki w schroni-
sku, odławianiu zwierząt bez-
domnych i ograniczaniu ich 
populacji, całodobowej opiece 
weterynaryjnej, opiece nad 
kotami żyjącymi na wolności, 
dokarmianiu i adresowanych 
do mieszkańców akcjach edu-
kacyjnych.

W ubiegłym roku w 
schronisku przebywały 473 
psy i 38 kotów. Dla prawie 
wszystkich (434 psy i 31 ko-
tów) udało się znaleźć nowe, 
przyjazne domy. Ten świet-
ny wynik jest także efektem 
działań edukacyjnych i pro-
mocyjnych.

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy

Podczas pierwszej w tym roku sesji Rada Miej-
ska Legnicy podjęła 10 uchwał i przyjęła dwa do-
kumenty sprawozdawcze. Chwilą ciszy uczczono 
pamięć niedawno zmarłego, zasłużonego dla 
miasta redaktora Czesława Pańczuka.

Walka o czyste 
powietrze
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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

SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

R
EK

LA
M

A

R
EK

LA
M

A
R

EK
LA

M
A

R
EK

LA
M

A

Nowe autobusy dla miasta
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podpisało (25 stycznia br.) 
10-letnią umowę z konsorcjum firm Solaris Bus & Coach jako liderem 
i Millenium Leasing na dzierżawę 15 autobusów. Koszt transakcji to 
ponad 18 mln zł.

Flota miejskich smar-
t-autobusów powiększy się o 
12 dwunastometrowych oraz 
trzy piętnastometrowe Sola-
risy Urbino. Należą do naj-
nowocześniejszych (trzecia 
i czwarta generacja), przy-
jaznych dla pasażerów, osób 
niepełnosprawnych oraz śro-
dowiska naturalnego pojaz-
dów. Wszystkie wypełniają 
międzynarodową normę spa-
lania Euro 6.

Dziesięć Solarisów Urbi-
no 12 dostarczonych będzie 
do Legnicy w maju 2016 
roku, natomiast pozostałe – 
na przełomie września i paź-
dziernika. „Dwunastki” będą 

mogły przewozić łącznie 95 
pasażerów, natomiast pięt-
nastki – 135, a także wózki 
dziecięce i inwalidzkie.

W każdym pojeździe sie-
dzenia dla osób starszych, 
także tych z problemami w 
poruszaniu się, usytuowane 
są na niskich podłogach bez 
schodków. Każdy posiada 
cztery odpowiednio ozna-
czone kolorami i napisami 
miejsca dla kobiet ciężarnych 
i osób niepełnosprawnych.

Autobusy są wyposażo-
ne w rampy umożliwiające 
wjazd różnego typu wózków 
inwalidzkich, w tym o napę-
dzie elektrycznym. Nowością 

będą zewnętrzne tablice in-
formacyjne dla osób niedo-
widzących oraz system zapo-
wiedzi głosowych wewnątrz i 
na zewnątrz pojazdów. Przy-
ciski STOP i otwierające 
drzwi są dodatkowo opisane 
alfabetem Braila.

Nowe Solarisy posiada-
ją energooszczędny system 
Ribas, klimatyzację dla pa-
sażerów i kierowcy oraz, co 
ważne z punktu widzenia 
ekologii i osób oczekują-
cych na przystankach, rury 
wydechowe umieszczone na 
dachach.

Źródło i fot.:  
Urząd Miasta w Legnicy

Głosami PiS-u Sejm odrzucił zgłoszony przez posła Roberta Kropiwnickie-
go wniosek do ustawy budżetowej, by zabrać milion złotych z obsługi długu 
zagranicznego i przeznaczyć na opracowanie dokumentacji obwodnicy po-
łudniowo-wschodniej Legnicy. 

Obwodnica Legnicy? 

PiS przeciw
Za było 190 posłów, 

przeciw cały PiS, 4 posłów 
Kukiz`15 i jeden niezależ-
ny (235 osób). 20 parla-
mentarzystów wstrzymało 
się od głosu a 15 w ogóle 
nie głosowało.

Jak w tej sprawie za-
chowali posłowie z nasze-
go okręgu? Za milionem 
złotych na obwodnicę dla 
Legnicy byli posłowie 
Platformy Obywatelskiej 
(Zofia Czernow, Ewa 
Drozd, Robert Kropiwnic-
ki i Stanisław Huskowski) 
oraz Elżbieta Stępień z 
Nowoczesnej. Przeciw-
ko zagłosowali Ewa Szy-

mańska, Adam Lipiński, 
Elżbieta Witek, Krzysztof 
Kubów, Marzena Macha-
łek i Wojciech Zubowski 
z PiS-u. W głosowaniu nie 

wziął udziału Robert Win-
nicki, poseł Kukiz15.

Piotr Kanikowski
FOT. SEJM.GOV.PL



POR ADNIA  
PODSTAWOWEJ OPIEKI  
ZDROWOTNEJ 
•	POR ADNIA POZ DLA  

DOROSŁYCH
•	POR ADNIA POZ DLA 

DZIECI

POR ADNIE  
SPECJALIST YCZNE
•	ALERGOLOGICZNA
•	OTOLARYNGOLOGICZ-

NA
•	OKULISTYCZNA
•	GINEKOLOGICZNO

-POŁOŻNICZA
•	DERMATOLOGICZNA
•	ORTOPEDYCZNA
•	UROLOGICZNA
•	NEUROLOGICZNA
•	DIETETYCZNA
•	DIABETOLOGICZNA
•	PSYCHIATRYCZNA
•	KARDIOLOGICZNA
•	CHIRURGII OGÓLNEJ
•	CHIRURGII ONKOLO-

GICZNEJ

Szczegółowe informacje:
tel. 76 723 38 20
tel. 76 743 98 65

REHABILITACJA
•	KINESIOTAPING
•	KINEZYTER APIA
•	FIZYKOTER APIA
•	DRENAŻ LIMFATYCZ-

N Y
•	MASAŻ

Szczegółowe informacje:
tel. 76 723 38 28
      
Centrum Medyczne świad-
czy usługi:    
•	na podstawie umowy z NFZ
•	w ramach abonamentów 

prywatnych ubezpieczycieli
•	odpłatnie
         
www.cmlegnica.pl 
e-mail: biuro@cmlegnica.pl

DIAGNOST YK A
•	BADANIA  

LABOR ATORYJNE
•	RTG W PEŁN YM  

ZAKRESIE
•	USG TARCZYCY,  

śLINIANEK, PIERSI, 
JAMY BRZUSZNEJ, 
JąDER

•	USG GINEKOLOGICZ-
NE, POŁOŻNICZE, 
GRUCZOŁU KROKO-
WEGO

•	USG UKŁADU TęT-
NICZEGO I ŻYLNEGO 
KOńCZYN DOLN YCH

•	USG AORT Y BRZUSZ-
NEJ, TęTNIC BIODRO-
W YCH I DOGŁOWO-
W YCH

•	TEST Y  
ALERGOLOGICZNE

•	EKG SPOCZYNKOWE, 
PRÓBA W YSIŁKOWA

•	HOLTER RR
•	KOMPUTEROWE  

BADANIE WZROKU  
I POLA WIDZENIA

•	SPIROMETRIA, AU-
DIOMETRIA, CYTOLO-
GIA, KOLPOSKOPIA

•	T YMPANOMETRIA

POR ADNIA MEDYCYN Y 
PR ACY 
Przeprowadza badania 
profilaktyczne pracowników: 
wstępne, okresowe i kontrolne
ZAKRES W YKON YWA-
N YCH BADAń PROFI-
LAKTYCZN YCH:
•	badania kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnie-
nia do kierowania pojaz-
dami

•	badania dla osób posiada-
jących lub ubiegających się o 
pozwolenie na broń

•	badania do celów sanitar-
no-epidemiologicznych i 
aktualizacja książeczek 
zdrowia 

•	konsultacje lekarzy medycyny 
pracy

•	badania uczniów szkół po-
nadpodstawowych, studen-
tów i doktorantów

•	badania pracowników nara-
żonych na promieniowanie 
jonizujące 

•	konsultacje lekarzy spe-
cjalistów (m.in. okulisty, 
neurologa, laryngologa, 
dermatologa)

•	badania laboratoryjne i dia-
gnostyczne (np. RTG, EKG, 
spirometria, audiogram)

•	udział lekarzy medycyny 
pracy w posiedzeniach za-
kładowych komisji BHP

•	przegląd stanowisk pracy 
przez lekarza i pielęgniarkę

•	szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej

PR ACOWNIA  
PSYCHOLOGICZNA
wykonuje badania psycholo-
giczne m.in. dla: 
•	kierowców i osób ubiegają-

cych się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami

•	kandydatów na instrukto-
rów i egzaminatorów nauki 
jazdy 

•	skierowanych przez policję 
za kierowanie pojazdem w 
stanie nietrzeźwości i po 
przekroczeniu 24 punktów 
karnych

•	osób ubiegających się lub 
posiadających pozwolenie 
na broń

•	operatorów wózków wi-
dłowych i transportowych, 
maszyn i urządzeń oraz 
sprzętu budowlanego

•	pracowników zatrudnionych 
na wysokości, na masztach, 
wieżach, wiaduktach i 
mostach,

•	kandydatów do objęcia 
urzędu sędziego, prokuratora 
i kuratora sądowego 

•	osób pracujących na sta-
nowiskach wymagających 
szczególnej sprawności 
psychofizycznej.

Badania wykonywane są w 
ciągu jednego dnia 
w godzinach 7.30 – 16.00

Szczegółowe informacje: tel. 
76 723 38 34, 43

Centrum Medyczne w Legnicy
Badania laboratoryjne  
– istota dobrej diagnozy

Są one źródłem informa-
cji na temat stanu chorego, 
pomocnym na każdym etapie 
diagnostycznym. Mają zasto-
sowanie nie tylko w procesie 
diagnostycznym u chorych z 
objawami chorobowymi, ale też 
mają znaczenie profilaktyczne, 
przesiewowe i co istotne w wie-
lu  przypadkach pozwalają na 
monitorowanie leczenia i prze-
biegu choroby. 

Wyniki badań biochemicz-
nych krwi pozwalają zobrazo-
wać funkcję prawie wszystkich 
narządów, układów, gruczołów. 
Dla ułatwienia oceny zmian 
zachodzących w przebiegu róż-
nych chorób można pogrupo-
wać badania w tzw. profile, np.

•	 profil  nerkowy,
•	 profil wątrobowy,
•	 profil kostny,
•	 profil sercowy,
•	 profil lipidowy,
•	 profil alergiczny,
•	 profil reumatyczny.
Metodologiczny i techno-

logiczny postęp w medycynie 
laboratoryjnej spowodował, 
że dostępne obecnie badania 
umożliwiają wykrycie wielu 
chorób w bardzo wczesnym, 
bezobjawowym stadium, a tak-
że identyfikację osób obciążo-
nych zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia choroby. Badania 
laboratoryjne umożliwiają coraz 
bardziej szczegółową, precyzyj-
ną diagnostykę np. chorób no-
wotworowych i autoimmunolo-
gicznych.

Każdy z nas boi się, że za-
choruje na raka. Wtedy często 
chcemy zrobić sobie markery 
nowotworowe mając nadzieję, 
że wszystko wyjaśni się. Nie-
stety, choć badanie, to wykrywa 
raka, to jednak nie zawsze i nie 
u każdego.

Markery to substancje che-
miczne, których zwiększone 
stężenie we krwi można powią-
zać z toczącym się w organizmie 
procesem chorobowym. Są cha-
rakterystyczne dla konkretnych 
nowotworów (np. jądra, jajnika, 
stercza), choć niektóre mogą być 
wydzielane przez kilka różnych. 
Poziom markerów może być 
podwyższony również w innych 
chorobach, dlatego niezbędne 
jest przeprowadzenie dodatko-
wych badań potwierdzających 
lub wykluczających istnienie 

nowotworu. Oznaczenie pozio-
mu markerów ma szczególne 
znaczenie w monitorowaniu 
leczenia. Pomagają:
•	 w ocenie skuteczności le-

czenia,
•	 we wczesnym wykryciu na-

wrotu choroby.
W zależności od rodzaju 

nowotworu oznacza się różne 
markery, np.
•	 HCG i AFP – diagnostyka 

i monitorowanie leczenia 
nowotworów jądra i jajnika,

•	 Cyfra 21-1 - diagnostyka i 
monitorowanie płaskona-
błonkowego raka płuc,

•	 PSA - diagnostyka i moni-
torowanie raka stercza,

•	 CEA – monitorowanie, 
przewidywanie nawrotu i 
prognozowaniu raka jelita 
grubego.
Należy pamiętać, że ko-

mórki nowotworowe, mimo że 
posiadają zdolność produkcji 
markerów, to nie zawsze uwal-
niają je do krążenia, stąd u pew-
nego odsetka chorych na raka 
stężenie markerów może być w 
normie.

Innym problemem, który 
dotyczy coraz większej liczby 
osób to są choroby autoimmu-
nologiczne (autoagresywne)

U osób zdrowych zadaniem 
układu immunologicznego 
(odpornościowego) jest ochro-
na człowieka przed różnymi 

groźnymi infekcjami, m.in. po-
przez produkcję przeciwciał. Są 
to specjalnego rodzaju białka, 
które potrafią rozpoznawać 
oraz niszczyć wirusy i bakterie. 
Czasami jednak nasz układ im-
munologiczny zwraca się prze-
ciwko własnemu organizmowi 
i nie jest w stanie rozróżnić 
zdrowych tkanek od antyge-
nów. Produkuje wówczas duże 
ilości tzw. autoprzeciwciał, które 
atakują własne narządy i tkanki. 
Takie zaburzenie prowadzi do 
powstania chorób autoimmu-
nologicznych. Pojawia się wtedy 
reakcja nadwrażliwości podob-
na do reakcji obserwowanych w 
stanach alergicznych. Tak więc 
choroby autoimmunologiczne 
mogą prowadzić do niszczenia 
tkanek, do nieprawidłowego 
rozwoju organów i zmian w ich 
funkcji. Zmiany wywołane tym 
typem nieprawidłowości mogą 
dotyczyć naczyń krwionośnych, 
tkanki łącznej, tarczycy, trzustki, 
stawów, mięśni, krwinek czer-
wonych oraz skóry.

Istnieje kilka teorii na te-
mat przyczyn powstania chorób 
autoagresywnych. Według jed-
nej z nich wirusy z przebytych 
chorób (np. zapalenie mięśnia 
sercowego, mononukleoza, za-
palenie płuc, grypa, zapalenie 
wątroby i in.), które pozostając 
w organizmie w formie utajonej, 
zmieniają struktury komórek, 

nadając im cechy antygenów. 
W ten sposób wywołują reakcję 
autoimmunologiczną, czyli in-
wazję białych ciałek krwi, które 
zaczynają traktować te zmie-
nione przez wirusy komórki jak 
potencjalnego intruza i dopro-
wadzać do ich zniszczenia.

Niestety, lista chorób autoa-
gresywnych wydłuża się z roku 
na rok. Zalicza się do nich m.in. 
stwardnienie rozsiane, cukrzycę 
młodzieńczą, choroba Hashi-
moto, zespół Sjörgena, bielac-
two, chorobę Crohna, łysienie 
plackowate, toczeń rumienio-
waty, reumatoidalne zapalenie 
stawów i wiele innych.

Właściwa diagnostyka la-
boratoryjna pozwala często na 
diagnostykę chorób autoimmu-
nologicznych, sprecyzowanie 
miejsca rozwoju choroby i tym 
samym szybką interwencję far-
makologiczną opóźniając roz-
wijanie się zmian narządowych. 
Parametry laboratoryjne wyko-
rzystywane w wykrywaniu cho-
rób autoagresywnych to m.in.:
•	 ANA,
•	 AMA,
•	 CCP,
•	 ASMA,
•	 LKM-1.

Zainteresowanych tematem 
zapraszam do siedziby Centrum 
Medycznego w Legnicy.

mgr Dorota Dwojak
Diagnosta Laboratoryjny

Centrum Medyczne w Legnicy, ulica Libana 7

5POLECAMY
redakcja@24legnica.pl04 lutego 2016

Niezwykle ważnym elementem w postawieniu właściwej diagnozy, poza lekarskim badaniem 
przedmiotowym i podmiotowym, są badania dodatkowe, w tym badania laboratoryjne. 
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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: 

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

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu:

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieru-

chomości niezabudowanej położonej 

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieru-

chomości niezabudowanej położonej 

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

w godzinach pracy Urzędu 

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

w godzinach pracy Urzędu. 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz 
organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Pełne ogło-
szenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami - Stanisław Kasprowiak, tel. 767212-301, pokój 315; 
Danuta Ubych, tel. 767212-302, pokój 313; oraz organizacji przetargu - Wioletta 

Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

1. ul. Lotnicza – działki nr 99/9 , nr 102/5, ul. Hutników –działka nr 394/1 obręb 
Tarników, ul. Neptuna – działka nr 98/7 obręb Wrocławskie Przedmieście, ul. Cmen-
tarna - działka nr 488/4 obręb Kartuzy, ul. Gwiezdna – działki nr 65 i nr 76 obręb 
Wrocławskie Przedmieście, ul. Traugutta działka nr 139/1, obręb Bartniki,         ul. 
Czarnieckiego – działka nr 234, obręb Kartuzy, ul. Żwirki i Wigury – działka         nr 
1341, obręb Fabryczna  – dzierżawa bezprzetargowo na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców - części działek zabudowane pawilonami. 

2. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy – działka nr 529/1 obręb Wrocławskie Przedmieście,                    
ul. Zesłańców Sybiru – działka nr 14/19 obręb Wrocławskie Przedmieście, ul. Po-
znańska działka nr 664 obręb Czarny Dwór, al. Rzeczypospolitej – działka nr 239/4 
obręb Nowe Osiedle, ul. Gen. B. Komorowskiego – działka nr 1546/8 obręb Piekary 
Osiedle, ul. Zamiejska – działka nr 260/2 obręb Nowe Osiedle – dzierżawa bezprze-
targowo na rzecz dotychczasowych dzierżawców – części działek – reklamy. 

3. Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania w 
trybie bezprzetargowym: 
obręb Czarny Dwór - nr 200, 472, 473, 462, 432/4, 432/7, 137/4, 104/6, 136/14, 
104/3, 104/26, 136/15, 275, 104/27, 75/8, 137/10, 136/13, 284/1, 137/7;
obręb Piekary - nr 403/7, 432/1, 425, 189;
obręb Ogrody  - nr 368/74, 634, 177/1, 177/4, 366/51;
obręb Bielany - nr 550/7, 514/4, 443/2, 8;
obręb Bartniki - nr 363, 364/3, 361/3;
obręb Przybków - nr 614, 261, 950/6, 26/2;
obręb Piekary Osiedle - nr 22/18, 1812, 997/10, 1050/26, 25/13,19/18, 27/3, 
28/9,33/6;
obręb Domki -nr 420, 422;
obręb Winiary - nr 104/6, 312;
obręb Wrocławskie Przedmieście- nr 437/1;
obręb Nowe Osiedle- nr 22/1.
4. ul. Dębowa  działka nr 74/41 obręb Nowe Osiedle – w trybie bezprzetargowym 
sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego.
5.  ul. Grabskiego działka nr 353/1 obręb Bartniki – w trybie bezprzetargowym na 
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 
6.  ul. Korfantego 5, 6, ul. Krzemieniecka 8, ul. Czarnieckiego 4, ul. Piastowska 14, 
ul. Jaworzyńska 221-ul. Wielogórska 2, Rynek 36, ul. E. Plater 15, ul. Gen. Andersa 
25, ul. Poselska 1, ul. Pancerna 27, ul. Wrocławska 51ul. Żwirki i Wigury 29, ul. 
Złotoryjska 71, ul. Senatorska 62, ul. Jaworzyńska 132A, ul. Rzemieślnicza 16   - 
bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców,
6. Rynek 11 - bezprzetargowo lokal użytkowy na rzecz dotychczasowego najemcy,
7. ul. Łokietka 4, ul. Traugutta 1, ul. Złotoryjska 92 - wolne lokale mieszkalne w trybie 
przetargu nieograniczonego,

Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, położonej w Legnicy przy 
ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177, obręb Tarninów (KW LE1L/00061128/4).

w Legnicy przy ul. Działkowej 10 (obręb Fabryczna):
Działka nr 1357, o powierzchni 647 m2. KW  LE1L/00095608/0. 

Cena wywoławcza 237.000,00 zł+ pod. VAT .Wadium 24.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się  10.03.2016 r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 sala 318

w Legnicy przy:  ul. Nowodworskiej (obręb Przybków):
Działka nr 99, o powierzchni 1475 m2. KW  LE1L/00091790/4. 

Cena wywoławcza 150.000,00 zł+ pod. VAT .Wadium 20.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 04.03.2016 r. o godz. 12.00 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański  8, pokój nr 201.
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Kukiz`15 rozkręca referendum
Poseł Robert Winnicki (Kukiz`15) w sobotę był w Legnicy, ale nie poszedł 
z resztą prawicy manifestować w obronie rządu. Tłumaczy, że jako poli-
tyk nie chciał swoją obecnością zepsuć obrazu obywatelskiego, oddolne-
go protestu. Do stolicy okręgu wyborczego sprowadziła posła inna ważna 
sprawa: kukizowcy rozpoczęli zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referen-
dum w sprawie uchodźców.

Ach ten Chrystus!
Robert Winnicki źle ocenia 

też wezwanie Jezusa Chrystusa 
"Idź i ty czyń podobnie" z za-
kończenia przypowieści o miło-
siernym Samarytaninie, który 
pobitego przez zbójców kupca 
opatrzył, zawiózł do gospody, 
pielęgnował, a na odjezdnym 
opłacił karczmarza, "by miał o 
niego staranie". Według posła, 
chrześcijanie w Polsce nie są 
zobowiązani do traktowania 
uchodźców z Syrii jako bliźnich, 
bo - jak twierdzi Winnicki - ist-
nieje coś takiego jak stopniowa-
nie miłosierdzia.- W pierwszej 
kolejności miłosierdzie mamy 
okazywać przedstawicielom 
swojej wspólnoty, swojego naro-
du - tłumaczył Robert Winnicki, 
kompletnie ignorując fakt, że ży-
dowskiemu kupcowi z opowieści 
Jezusa pomógł obcy. Samary-
tanin. Przedstawiciel narodu, 
który żył z Żydami jak pies z ko-
tem. To potwierdza starą tezę, że 
gorliwi chrześcijanie największy 
kłopot mają z Chrystusem. 

"Czy jesteś za przyjęciem 
przez Polskę uchodźców, w ra-
mach systemu relokacji w Unii 
Europejskiej?".

Kukiz`15 chce zorganizo-
wania referendum,w którym 
Polacy odpowiedzą na tak 
postawione pytanie. Aby refe-
rendum się odbyło, jego inicja-
torzy muszą w trzy miesiące 
zebrać pół miliona podpisów.

- Liczymy na dużą mobi-
lizację społeczeństwa - mówił 
w Legnicy poseł Robert Win-
nicki. - Odzew jest bardzo 
duży. Ludzie dzwonią, pytają 
gdzie można pobrać listy.

Kukizowcy proponują, aby 
referenda stały się stałą prakty-
ką. Chcą "dnia refendalnego", 
czyli przypadającego raz do 

roku dnia, w którym obywate-
le byliby pytani o takie sprawy. 
Do dotyczących całego kraju 
dorocznych referendów można 
by dopisywać pytania lokalne, 
np. "Czy jesteś za usunięciem 
Pomnika Braterstwa z placu 
Słowiańskiego w Legnicy".

Za najpilniejsze w Ku-
kiz`15 uważa się wypytanie 
społeczeństwa, co począć z 
uchodźcami.

W porównaniu z bogat-
szymi, bardziej opiekuńczymi 
państwami zachodu Polska 
nie jest postrzegana przez 
imigrantów jako atrakcyjny 
kraj do osiedlenia. Ale, jak 
przekonuje poseł, to może się 
zmienić, gdy rząd PiS-u zreali-
zują swój sztandarowy pomysł, 

projekt 500 złotych na dziec-
ko. Robert Winnicki obawia 
się nie tylko napływu uchodź-
ców z Afryki. Zainspirowany 
przykładem Węgier, zgłosił 
poprawkę budżetową, by za-
bezpieczyć środki na budowę 
płotu, który uszczelni granicę 
z Ukrainą.

Zapytany, jak jako chrze-
ścijanin odbiera apel papieża 
Franciszka, by każda euro-
pejska parafia przyjęła jedną 
rodzinę uchodźców z Syrii, 
odpowiedział: - Oceniam go 
źle. Pochodzący z Argentyny 
papież nie zna specyfiki Euro-
py. Uważam słowa papieża za 
wyraz jego poczciwości i błęd-
nego humanitaryzmu.

Piotr Kanikowski

Robert Winnicki jest pre-
zesem Ruchu Narodowego. 
Pochodzi ze Zgorzelca. W 
ubiegłorocznych wyborach par-
lamentarnych został jedynką 
komitetu Kukiz`15 w okręgu 
legnicko-jeleniogórskim i z wy-
nikiem prawie 12 tys. głosów 
wszedł do Sejmu.

Zniesławienie generała 
Marka Działoszyńskiego, o które 
oskarżyła go Prokuratura Okrę-
gowa w Warszawie, jest wcze-
śniejsze. 11 listopada 2014 roku 
Winnicki udzielając mediom 
wypowiedzi jako współorgani-
zator Marszu Niepodległości w 
Warszawie nazwał komendanta 
"bandytą w mundurze" i "poli-

tycznym pachołkiem" działają-
cym na zlecenie. Normalnie tego 
rodzaju przestępstwa ściga się z 
oskarżenia prywatnego. Proku-
ratura uznała jednak, że słowa 
Winnickiego naruszają autory-
tet całej Policji i wszczęła śledz-
two z urzędu.

W śledztwie Robert Win-
nicki nie przyznał się do winy i 
odmówił składania wyjaśnień. 
Portalowi PolskaNiepodlegla.
pl mówił w marcu 2015 roku: 
"Wszystko działo się w mo-
mencie gdy policja na zlecenie 
rządzących konfiskowała polskie 
flagi, herby, biła i zamykała mło-
dych patriotów. W wypadku gdy 
komendant policji działa na zle-

cenie rządzących, wykonując ich 
polityczne rozkazy, nie można 
myśleć inaczej, dlatego nie po-
czuwam się do winy'.

Jesienią ubiegłego roku akt 
oskarżenia trafił do Sądu Re-
jonowego Warszawa-Śródmie-
ście, który od listopada próbuje 
zbadać sprawę. Na pierwszym 
wyznaczonym terminie Robert 
Winnicki - wówczas świeżo 
upieczony poseł - się nie poja-
wił. Wczoraj, na drugą rozpra-
wę, przyszedł, ale nim doszło do 
odczytania aktu oskarżenia, jego 
adwokat oświadczył, że dopiero 
we wtorek został ustanowiony w 
tej sprawie i nie zdążył zapoznać 
się z aktami. Prosił, by dać taką 

możliwość również drugiemu 
obrońcy posła, akurat tego dnia 
nieobecnemu w sądzie. W tej 
sytuacji sędzia musiała odroczyć 
proces do marca.

Winnicki nie może skorzy-
stać z immunitetu poselskiego, 
bo akt oskarżenia w jego spra-
wie trafił do sądu zanim zdobył 
mandat. Ale gdyby zapadł wyrok 
skazujący, straciłby miejsce w 
poselskiej ławie na rzecz Anety 
Mazur ze Zgorzelca. Odwle-
kając sprawę do marca, legnicki 
poseł zyskuje dwa miesiące na 
polubowne załatwienie sprawy 
z generałem Działoszyńskim i 
prokuraturą.

Piotr Kanikowski

Tydzień temu w Warszawie miał ruszyć proces karny legnickiego posła Roberta Winnickiego (Kukiz`15) 
oskarżonego o znieważenie byłego komendanta głównego Policji Marka Działoszyńskiego. Na wniosek 
obrony, która nie zdążyła zapoznać się z aktami,sprawa została odroczona do marca. Ale - jak donosi 
Polska Agencja Prasowa - strony umówiły się na kontakt w celu omówienia możliwości pojednania.

Winnicki może stracić mandat
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Zgodnie z wyrokiem, któ-
ry 19 stycznia zapadł przed 
Sądem Rejonowym w Legni-
cy, Marek Z. ma do odsiedze-
nia w więzieniu 8 lat. Doży-
wotnio stracił prawo jazdy. 
Musi też zapłacić po 5 tysię-
cy złotych nawiązki na rzecz 
czterech osób, najbliższych 
pokrzywdzonego.

Marek Z. miał 2,1 promila 
alkoholu w organizmie, gdy 13 
sierpnia br. po północy usiadł 
za kierownicą swego Nissana 
Almery. Po grillu u znajomych 
w Kunicach był gotów prze-
spać się w samochodzie, ale 
koleżanka koniecznie chciała 
wracać do Legnicy, więc odpa-
lił samochód i pojechali.

Z ustaleń prokuratury wy-
nika, że prowadził dość bra-
wurowo. Przed pasami przy 
moście na ul Wrocławskiej za-
miast - tak jak inny kierowca 
- zatrzymać się, ominął samo-
chód i wjechał na przejście dla 

pieszych. Przechodził przez 
nie pokrzywdzony wraz z sio-
strą i jej koleżanką. Kobietom 
udało się odskoczyć, mężczy-
zna nie zdążył.

Potrącony 29-latek z cięż-
kimi obrażeniami ciała - m.in. 
otwartymi złamaniami obu 
nóg oraz prawego przedra-
mienia, urazem twarzoczasz-
ki, odmą płuc, uszkodzeniem 
wątroby - został przewieziony 
do szpitala w Legnicy, gdzie 
mimo wysiłków lekarzy 18 dni 
później zmarł.

Marek Z. - jak ustali-
ła prokuratura - nie po raz 
pierwszy prowadził po alko-
holu. Był już wcześniej karany 
za jazdę na podwójnym gazie. 
Miał orzeczony dwuletni za-
kaz prowadzenia pojazdów i 
13 sierpnia br. świadomie go 
naruszył.

Przed sądem stawał oskar-
żony o dwa czyny, tzn. spowo-
dowanie pod wpływem alko-

holu śmiertelnego wypadku 
oraz prowadzenie pojazdu 
pod wpływem alkoholu mimo 
wcześniejszego skazania za ta-
kie przestępstwo.

Liliana Łukasiewicz, 
rzecznik prokuratury Okręgo-
wej w Legnicy: - Prokurator z 
uwagi na przyjęcie przez sąd, 
iż zachowanie skazanego wy-
czerpało znamiona tylko jed-
nego przestępstwa (spowodo-
wanie pod wpływem alkoholu 
wypadku drogowego, którego 
następstwem była śmierci po-
krzywdzonego) i potraktowa-
nie pierwszego z opisanych 
przestępstw jako czynu współ-
ukaranego uprzedniego zwró-
cił się o pisemne uzasadnienie 
wyroku celem zapoznania się z 
argumentacją sądu i zdecydo-
waniu o istnieniu podstaw do 
wywiedzenia apelacji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Piotr Kanikowski
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Od trzech lat mężczyźni 
zamieszkiwali razem. Obaj nie 
stronili od alkoholu, a gdy popi-
li, wszczynali awantury i bójki. 
Jedna z takich kłótni zakoń-
czyła się tragicznie: Grzegorz 
D. chwycił nóż i dwukrotnie 
ugodził w pierś współlokatora. 
Ostrze przeszło przez płuco. 
Masywny krwotok wewnętrzny 
i zewnętrzny w krótkim czasie 
doprowadził do zgonu 62-latka.

Grzegorz D. przestraszył 
się. Nie wiedząc, co robić, ukrył 
ciało w wersalce, przykrył je 
orkami na śmieci i poszedł na 
miasto. Dzień w dzień pił. Do 
mieszkania, w którym leżały 
zwłoki, wracał tylko na noc. 
Znajomym, którzy po kilku 
dniach zaczęli dopytywać się 
o współlokatora, opowiadał, że 
kolega wyjechał do brata.

Nie wiadomo jak długo 
trwałaby ta sytuacja, gdyby 

któregoś dnia dwaj sąsiedzi 
nie zajrzeli do wersalki. Podej-
rzenie padło na Grzegorza D. 
Mężczyzna przyznał się do za-
bójstwa. Złożył obszerne wyja-
śnienia, z których wynikało, że 
współlokator zginął tuż przed 
sylwestrem. Pokłócili się o alko-
hol. 62-latek miał pretensje, że 
kolega nie przyniósł flaszki na 
przywitanie Nowego Roku. La-
ską, którą zazwyczaj podpierał 
się przy chodzeniu, tłukł Grze-
gorza D. W ferworze kłótni po-
bitemu wpadł w ręce nóż.

Grzegorz D. twierdzi, że 
nie chciał zabić. Bardzo żałuje 
tego, co się stało.

Prokuratura Rejonowa w 
Lubinie powołała biegłego, by 
ustalił, kiedy dokładnie doszło 
do zabójstwa. Okazało się to 
problematyczne. Mieszkanie 
było nieogrzewane, panowała w 
nim niska temperatura, co mo-

gło spowolnić rozkład zwłok. 
Zdaniem biegłego niewyklu-
czone, że zgon nastąpił ponad 
dwa tygodnie przed znalezie-
niem ciała w wersalce.

Grzegorz D. dziewięć razy 
próbował posłużyć się skradzio-
ną denatowi kartą bankomato-
wą: wybrać pieniądze z konta 
ofiary bądź zapłacić za produk-
ty w sklepie. Nie udało mu się 
to, bo karta okazała się przeter-
minowana albo brakło środków 
na koncie.

- Grzegorzowi D. za zabój-
stwo kolegi w zamiarze bezpo-
średnim grozi kara od 8 do 15 
lat pozbawienia wolności, 25 lat 
pozbawienia wolności lub na-
wet dożywotniego pozbawienia 
wolności - mówi prokurator 
Liliana Łukasiewcz, rzecznicz-
ka prasowa Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy.

Piotr Kanikowski

Prokuratura Rejonowa w Lubinie nie była w stanie wyjaśnić wszystkich 
okoliczności śmierci 62-letniego mieszkańca Ścinawy, którego zwłoki zna-
leziono 15 stycznia 2015 roku w wersalce w jego własnym mieszkaniu. 
Nie wiadomo na przykład, kiedy doszło do zbrodni. Jako sprawcę przeka-
zany właśnie do sądu aktu oskarżenia wymienia 42-letniego Grzegorza D., 
współlokatora denata.

Trup w wersalce Na 8 lat więzienia Sąd Rejonowy w Legnicy skazał Marka Z., który w 
sierpniu ub. r. wracając pijany z imprezy w Kunicach śmiertelnie potrącił 
na ul. Wrocławskiej 29-letniego legniczanina. Prokuratura rozważa ape-
lację. Surowszego wyroku domagała się na procesie rodzina i przyjaciele 
zabitego. Ich zdaniem pijani sprawcy wypadków powinni być traktowani 
przez prawo na równi z mordercami.

Wyrok za śmierć na Wrocławskiej
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Romantyczny wieczór Walentynkowy
Walentynki to szansa dla osób nieśmiałych na przełamanie obaw i wyrażenie uczuć. To także możliwość ożywienia długoletniego związku, w który 
wkradła się nuda. Scenariuszy na udany walentynkowy wieczór jest wiele: romantyczna kolacja, wieczór w teatrze, wyjazd tylko we dwoje, wyśpiewanie 
uczuć podczas karaoke. Ważne, aby wieczór ten diametralnie różnił się od innych i był bodźcem do walki z monotonią w związku. Nuda jest bowiem jedną 
z najczęstszych – obok zdrady, alkoholizmu jednego z partnerów i braku seksu – przyczyn rozpadu długotrwałych związków.

Zdaniem psychologów 
walentynki pomagają pod-
trzymać bliskie relacje z ko-
chanymi osobami, nie tylko 
partnerami życiowymi, lecz 
także członkami rodziny i 
przyjaciółmi.

– Święto to może być 
pierwszym bodźcem do tego, 
żeby dodać trochę pikanterii 
związkowi, np. dając sobie cie-
kawe prezenty z tej okazji czy 
organizując romantyczną ko-
lację. Czasami nie mamy czasu 
na to, by zająć się codziennie 
swoim partnerem, bo jesteśmy 
zabiegani czy zestresowani, ale 
walentynki mogą być dniem, 
kiedy robimy sobie przerwę i 
skupiamy się na sobie. Myślę, 
że to może przynieść bardzo 
dużo dobrego – mówi Kata-
rzyna Kucewicz, psycholog i 
psychoterapeuta, w rozmowie 
z agencją informacyjną New-
seria Lifestyle.

Walentynki mogą być po-

mocne przede wszystkim dla 
osób w długoletnich związ-
kach, do których często wkra-
da się nuda. Rutyna codzien-
nego życia i zaniedbywanie 
ze strony partnera to jedne z 
najczęstszych przyczyn rozpa-
dów długotrwałych związków. 
Z badań przeprowadzonych 
przez portal GoodInBed wy-
nika, że blisko połowa osób 
będących w trwałych związ-
kach nudzi się życiem z tym 
samym partnerem. 24 proc. 
ankietowanych przyznało, że 
związkowa monotonia po-
pchnęła ich do zdrady. Eks-
perci przekonują, że nuda jest 
czymś naturalnym i może się 
pojawić w każdym, nawet naj-
bardziej udanym związku, któ-
ry trwa więcej niż kilka lat.

– Oczywiście związek po-
winno się celebrować i dbać 
o niego każdego dnia. Często 
powtarzam pacjentom, że nuda 
jest czymś bardzo naturalnym 

i bardzo normalnym, ale war-
to jest z nią walczyć i przega-
niać ją tak jak ciemne chmury 
drobnymi gestami i prezenta-
mi. Czasami w ferworze zajęć 
nie mamy na to jednak czasu, 
po to są właśnie walentynki, bo 
siłą rzeczy przypominają o mi-
łości i związku, dlatego myślę, 
że są dobre – mówi Katarzyna 
Kucewicz.

Nuda może pojawić się na 
każdym etapie związku, często 
tuż po opadnięciu pierwszego 
zauroczenia i związanej z nim 
euforii. Według brytyjskich 
badaczy monotonia wkrada 
się najczęściej po trzech latach 
związku. Partnerzy znają się 
już doskonale, nie są w stanie 
niczym się zaskoczyć, spa-
da zainteresowanie seksem i 
wspólnym spędzaniem czasu. 
Bardzo często prowadzi to do 
poważnego kryzysu, a nawet 
rozpadu związku.

– Nuda zabija związki, 

ludzie mają potrzebę wymie-
niania partnerów. Prawie tak, 
jak z telefonami, czyli co dwa 
lata nowy model, może tro-
chę lepszy, może trochę bar-
dziej funkcjonalny. Niestety, 
nie jesteśmy przyzwyczajeni 
do tego, żeby naprawiać re-
lacje, tylko żeby je zmieniać. 
Podczas terapii par bardzo 
często wracamy do punktu 
wyjścia, czyli uczymy pary, 
jak wskrzesić na nowo dawną 
namiętność, wychodząc z ta-
kiego założenia, że jeżeli już 
raz coś kiedyś nam zaiskrzyło 
w związku, to ma szansę za-
iskrzyć ponownie, tylko musi-
my się postarać. Może włożyć 
trochę więcej wysiłku i pracy, 
bo wtedy będziemy w stanie 
znowu poczuć te motylki czy 
fajerwerki – mówi Katarzyna 
Kucewicz.

Aby walentynkowy wie-
czór spełnił swoje zadanie, na-
leży go skrupulatnie przygoto-

wać. Powinniśmy go spędzić 
wyjątkowo, tak by nie przypo-
minał codziennej aktywności. 
Warto zrobić coś, czego nie 
robi się zbyt często, np. spędzić 
wieczór w operze czy teatrze, 
zjeść wykwintną kolację w ele-

ganckiej restauracji, wyjechać 
na romantyczny weekend we 
dwoje lub zaskoczyć partnera 
własnoręcznie przygotowaną 
kolacją.

źródło: newseria.pl
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Nie kupuj swojemu fa-
cetowi kolejnego niefunk-
cjonalnego drobiazgu, który 
szybko rzuci w kąt. Nie pisz 
przereklamowanych wierszy-
ków na gigantycznej kartce. 
Zamiast tego zastanów się 
co On naprawdę lubi i czego 
nigdy nie zapomni. Nie po-
winno być z tym problemu, w 
końcu kto zna Go lepiej niż 
Ty?

Fajnym pomysłem są Wa-
lentynki na sportowo. Idźcie 
razem na ściankę wspinacz-
kową albo na strzelnicę, mo-
żecie też pościgać się na qu-
adach. Zmęczenie pobudza 
tworzenie się endorfin, a Twój 
jedyny poczuje się napraw-
dę wyjątkowo mogąc zapre-
zentować Ci jaki jest silny i 

zręczny. Jeśli nie masz pojęcia 
o takich zajęciach, bądź pew-
na, że otoczy Cię czułą opie-
ką. Możecie też pokusić się o 
nieco adrenaliny i np. skoczyć 
razem na bungee albo wybrać 
się na kurs nurkowania. Dla 
par nie brakuje korzystnych 
promocji cenowych. Warto 
przekraczać swoje granice!

Jeśli jednak nie czujesz się 
najlepiej w takich klimatach, 
nie rób nic wbrew sobie. Prze-
cież to święto dla Was obojga. 
Możesz zabrać ukochanego 
na wycieczkę za miasto, choć-
by do lasu, gdzie będziecie 
mogli w ciszy nacieszyć się 
sobą. Albo jedźcie nad jezioro 
(pamiętajcie o ciepłych ubra-
niach) i obejrzyjcie zachód 
słońca, trzymając się za ręce. 

Możecie zjeść wspólną kola-
cję, ale w plenerze. Gwaran-
tuję, że wtedy będzie smako-
wać zupełnie inaczej.

Jeśli oboje jesteście do-
matorami, zdecydujcie się na 
grę karcianą lub planszową 
na fanty albo na życzenia. 
Rozbierany poker jest jak 
najbardziej dozwoloną po-
zycją, a wśród popularnych 
planszówek jest spory wybór 
gier z podtekstem, które ide-
alnie podgrzeją atmosferę. A 
jeśli koniecznie chcesz Mu 
wręczyć prezent, zostań nim! 
Kup sobie śliczną bieliznę, 
zaoferuj masaż lub wspólną 
kąpiel i dajcie się oboje po-
nieść magii tego wyjątkowe-
go dnia.

źródło: urodaizdrowie.pl

Już niebawem Święto Zakochanych, a wraz z nim zatrzęsienie kwiatów, 
piórek, serduszek i kiczowatych bibelotów. Jeśli masz alergię na wszech-
ogarniający kolor czerwony i nie chcesz spędzić tego dnia przy tradycyjnej 
kolacji w blasku świec, ten artykuł jest dla Ciebie.

Jak niebanalnie 
spędzić Walentynki

Promocja NICOLE
Gabinet kosmetyczny Nicole (Legnica, ul. Jaworzyńska 31/35) serdecznie 
zaprasza wszystkie Panie i Panów codziennie w godz. 9-18 i w soboty w 
godz. 9-14.30. Telefon 602-467-604 oraz 76 852 47 43 

Gabinet kosmetyczny Ni-
cole od 25 lat współpracuje z 
renomowaną na światowym 
rynku kosmetycznym firmą 
Thalgo. Proponujemy zapo-
znanie się z ofertą naszego 
Gabinetu - być może znajdą 
Państwo dla siebie coś atrak-
cyjnego:

•	 henna rzęs i brwi;
•	 zagęszczanie rzęs meto-

dą 1:1;
•	 makijaż okolicznościowy 

(w tym sesje z wizażyst-
ką);

•	 zamykanie naczynek; 
•	 usuwanie włókniaków;
•	 pielęgnację twarz szyi i 

dekoltu z wykorzysta-
niem najnowszej apa-
ratury kosmetycznej 
(ultradżwięki, kawitacja, 
mikrodermabrazja, me-
zoterapia);

•	 klasyczne zabiegi oczysz-
czania twarzy, pleców; 

•	 zabiegi złuszczania na-
skórka kwasami, biopi-

lingiem;
•	 pojędrnianie i zagęszcza-

nie skóry (mikroigłowa 
mezoterapia frakcyjna, 
mezoterapia igłowa);

•	 zabiegi poprawiające gę-
stość włosów na głowie 
(mezoterapia);

•	 zabiegi na ciało (masaż 
klasyczny);

•	 masaż relaksacyjny (ka-
mieniami bazaltowymi); 

•	 masaż antycelulitowy 
bańką chińską (NO-
WOŚĆ!);

•	 zabiegi detoksykujące 
(aromaterapia);

•	 refleksologia stóp - depi-
lacja ciekłym woskiem

•	 depilacja twardym wo-
skiem (bikini,twarz ,pa-
chy);

•	 manicure klasyczny-ma-
nicure hybrydowy, franch 
manicure;

•	 żel ,akryl,zdobnictwo
-spa dłoni i stóp-pedicu-
re klasyczny;

•	 przebijanie uszu dzie-
ciom;

•	 body piercing,
•	 porady kosmetyczne.
Mamy przyjemność za-

prosić Państwa od 15 lutego 
do nowo otwartego CEZ0 
(Centrum Edukacji Zdrowe-
go Odżywiania), mieszczące-
go się przy  naszym Gabinie-
cie. Oferujemy:

•	 świeżo wyciskane soki
•	 literaturę prozdrowotną
•	 kursy zdrowego odży-

wiania
•	 kursy zdrowego gotowa-

nia
•	 zabiegi detoksykacyjne
•	 konsultacje indywidualne
Innowacją tego projektu 

jest połączenie klasycznej ko-
smetyki z promocją zdrowego 
stylu życia. 

Zapraszamy do korzysta-
nia z rabatów. 

Teresa Rogińska-Szeliga – 
polecam.
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Walentynki uczczone szampanem
Niezależnie od tego czy walentynki spędzane są w domu, w restauracji, 
albo na romantycznym weekendzie w Paryżu, warto uczcić ten dzień w 
szczególny sposób. Początek romantycznemu wieczorowi może dać kieli-
szek wykwintnego wina, wypitego wspólnie z ukochaną osobą.

Tradycje związane z obcho-
dzeniem 14 lutego bardzo się 
zmieniały, a dzisiejsze święto 
ma niewiele wspólnego z jego 
pierwowzorem, obchodzonym 
w Rzymie dniem płodności i 
macierzyństwa. Dzisiaj, chociaż 
często krytykowane za komer-
cyjny charakter, walentynki ob-
chodzone są prawie na całym 
świecie. We Francji najpopu-
larniejszą formą spędzania tego 
wieczoru jest wizyta w teatrze 
bądź udział w koncercie. We 
Włoszech panuje zwyczaj, aby 
wszystkie podarunki wręczane 
bliskim tego dnia były czerwone. 
W Japonii przyjęło się, że kobie-
ty wręczają mężczyznom czeko-
ladki. Istnieją dwa rodzaje – te 
przeznaczone dla przyjaciół i te, 
które otrzymać mogą jedynie ich 
ukochanym. Niezależnie od for-
my, jedno pozostało niezmienne. 
14 lutego od początku tradycji 
był dniem, który celebrował mi-
łość.

Wyjątkowy i niezwykle 
zmysłowy wieczór z ukochaną 
osobą może uświetnić jedynie 
francuski szampan. Jego lekkość 
i świeżość w połączeniu z bą-
belkami spowodowały, że do tej 
pory uważa się go za afrodyzjak. 
Serwując szampana podczas 
romantycznej kolacji warto po-
myśleć o truskawkach, ostrygach 

czy kawiorze. Ich subtelny po-
smak dopełni kompozycję sma-
ku i bukiet szampana.

Z jakich szczepów powstaje 
szampan? Są trzy podstawowe. 
Chardonnay, które nadaje lekko-
ści, świeżości i elegancji. Trunek 
produkowany tylko z tego szcze-
pu nosi nazwę "Blanc de Blan-
cs". Nie jest bardzo popularny, 
dlatego iż większość szampa-
nów to mieszanki szczepu pinot 
noir – to on nadaje winu nieco 
tajemniczości, szlachetności. 
Natomiast pinot 
meunier domyka 
bukiet doznań w 
szampanie dając 
mu dużą owoco-
wość. 

W produkcję 
szampana wkła-
da się całe serce. 
Zbiory są wyłącz-
nie ręczne, wy-
biera się najlepsze 
grona, które łą-
czone są następ-
nie w niezwykłe 
kompozycje sma-
ku i zapachu. Co 
powoduje, że jest 
on tak popularny? 
Z pewnością po-
maga mu położe-
nie geograficzne 
– bliskość Paryża 

– miasta wiecznej zabawy, licz-
nych kabaretów i lekkości życia. 
Chyba nie ma miejsca, gdzie 
jego cudowne bąbelki mogłyby 
zrobić większą furorę!

Oscar Wilde mawiał, że 
„bez szampana przyjemność 
jest tylko iluzją”, a zatem może 
warto w ten jedyny, absolutnie 
wyjątkowy dzień zaserwować 
swojej ukochanej osobie odrobi-
nę prawdziwej przyjemności?

źródło: newseria.pl

Detoksykacja - pierwszy krok ku zdrowiu 

ul. Nowy Świat 22/1a, Legnica
tel. 665 740 946, 604 260 828
naturalna.legnica@gmail.com

www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl

Z Dagną Matuszczyk, właścicielką sklepu Naturalna Medycyna w Legnicy, rozmawia Piotr Kanikowski.

Co to jest medycyna natu-
ralna? 

- Medycyna naturalna 
czerpie z różnych tradycyjnych 
metod leczniczych, których 
korzenie sięgają w zasadzie po-
czątków ludzkości. Od zawsze 
bowiem człowiek próbował 
ratować się przed chorobami 
przy pomocy tego, co znalazł 
dookoła, a część ludzi miała 
wręcz dar rozpoznawania ro-
ślin leczniczych. Tak powsta-
wały całe systemy medyczne, 
chociażby medycyna ajurwe-
dyjska, która opiera się głównie 
o ziołolecznictwo.

Dlaczego ta wiedza znowu 
staje się ważna i poszukiwana?

- Dla pewnych ludzi ta 
wiedza zawsze była ważna, a 
podążanie naturalnymi ścież-
kami stało się sposobem na 
życie. Są też osoby, które po 
przejściu przez kliniczną i 

farmakologiczną drogę, do-
świadczyły głównie leczenia 
objawów, a nie analizy tego co 
legło u podłoża konkretnego 
zdrowotnego problemu. Natu-
ropatia działa inaczej. Analizu-
je cały zespół czynników, które 
wpływają na organizm wywo-
łując np. chorobę. W chorobie 
widzi tylko objaw - wysłany 
przez organizm sygnał, że coś 
jest nie tak – i stara się odkryć 
przyczynę. Z niecierpliwością 
czekam na pojawienie się w na-
szym kraju szkół, które w spo-
sób kompleksowy kształciłyby 
zajmujących się nią doktorów 
medycyny naturalnej. W Sta-
nach Zjednoczonych, Kana-
dzie czy Australii to normalny 
tytuł naukowy, a naturopaci są 
z należytą powagą traktowani 
przez środowisko medyczne. 
Mam nadzieję, że ten trend 
dotrze także do nas. 

Tymczasem brak naturo-
patów w jakimś stopniu rekom-
pensuje sklep Naturalna Medy-
cyna, gdzie legniczanie coraz 
częściej szukają pomocy. 

- Często problem leży po 
stronie zanieczyszczonego or-
ganizmu, i źle działających na-
rządów wydalniczych. Układ 
trawienny i wydalnościowy 
znajduje się w opłakanym 
stanie, bo większość chorób 
jest leczonych przy pomocy 
tak agresywnych środków jak 
antybiotyki czy sterydy. One 
wyjaławiają naszą florę bakte-
ryjną, obciążają wątrobę i inne 
narządy całą masą substancji 
syntetycznych, z którymi or-
ganizmowi trudno sobie pora-
dzić. Takie leczenie przynosi 
doraźny efekt, ale później po-
woduje rozstrojenie organizmu 
i spadek jego zdolności do re-
generacji i obrony.

To takie ważne?
- Bardzo. Detoksykacja – 

oczyszczenie tych narządów, 
które nas oczyszczają: wątro-
by, nerek, woreczka żółciowe-
go, jelit – warto potraktować 
jako zalecenie praktyczne dla 
każdego człowieka. I zarazem 
pierwszy krok do porządków, 
bo, mówiąc symbolicznie, 
mamy zmienioną brudną  w 
wiadrze. Bez tego organizm 
często broni się przed samym 
sobą. Komórki są tak zanie-
czyszczone i zmienione, że 
organizm traktuje je jako pa-
togen i zaczyna inwazje. Pro-
ces zdrowienia rozpocznie się 
w momencie, kiedy oczyścimy 
jelita ze złogów, usuniemy pa-
sożyty, uwolnimy wątrobę od 
nadmiaru toksyn, pozostałości 
leków a także zwrócimy baczną 
uwagę na jakość pożywienia. 
Następny krok, nad którym 

radziłabym się zastanowić, to 
zakwaszenie organizmu, które 
również może powodować sze-
reg dysfunkcji. 

Czyli klienci, którzy zajrzą 
do Pani sklepu, zastaną nie tyl-
ko zioła i inne sprawdzone pro-
dukty medycyny naturalnej, ale 
też osobę, która doradzi? 

- Staram się postępować 
odpowiedzialnie. Zawsze, kie-

dy to możliwe i kiedy klient 
pozwoli na taką rozmowę, 
próbuję zgłębić przyczynę jego 
problemu. Staram się zaopa-
trzyć osobę w jak najwięcej 
materiałów do poczytania i 
wskazówki do przemyślenia. 
Uświadamiam ludziom, że 
wiedza jest ich największym 
atutem w trosce o własne zdro-
wie. 

Kraina Lodu balowała w Hobbicie
Przedszkole Niepubliczne Hobbit żegnało karnawał prawdziwym balem. 

Bale przebierańców odby-
wają się w Hobbicie co roku, 
zawsze są jednak inne. Po 
biało-błękitnej dekoracji sali 
nietrudno się domyślić, że in-
spiracją tegorocznej zabawy 
był uwielbiany przez dzieci 
film „Kraina Lodu”. Nic więc 
dziwnego, że na w tany ruszyły 
ze dwa tuziny księżniczek – a 
jedna piękniejsza od drugiej. 
Były też wróżki z całkiem in-
nej bajki, motylki, mały smok 
i puma, policjant, kowboje, 
a nawet niewielka delegacja 
„Gwiezdnych wojen” z demo-
nicznym Lordem Vaderem na 

czele. Wybranie z tego grona 
jednego Króla i jednej Królo-
wej Balu graniczyło z cudem, 
tytuł przyznano więc ex aequo 
wszystkim przedszkolakom. 
Grał wrocławsko-legnicki ze-
spół Privat Dancer, a dzieci 
tańczyły, śpiewały z wokali-
stami swoje ulubione piosen-
ki i rywalizowały w wesołych 
konkursach sprawnościowych. 
Zachwyt wzbudziło confetti, 
które w kulminacyjnym mo-
mencie błyszczącym deszczem 
opadło na uradowane główki 
balowiczów. Fantastyczna za-
bawa to duża zasługa Mileny 

Nowak, która z pomocą kole-
żanek przygotowała tegorocz-
ny bal. 

Choć karnawał za kilka 
dni minie, przedszkole Hobbit 
jest pewne, że do wakacji nie 
braknie okazji do zabawy. W 
soboty i niedziele, kiedy zaję-
cia się nie odbywają, oferuje do 
wynajęcia dużą salę – idealną 
na przyjęcia urodzinowe dla 
dzieci. Można skorzystać rów-
nież z profesjonalnego didżeja, 
który pokieruje imprezą, oraz z 
przedszkolnej kuchni, wyspe-
cjalizowanej w przygotowywa-
niu dań dla maluchów. 

Legnica, ul.Gliwicka 19-21

e-mail: przedszkole@hobbit-akademia.pl; http://www.hobbit-akademia.pl
Kontakt z właścicielem : 601 580 698; Kontakt z dyrektorem : 697 661 252
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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

do sprzątania marketówdo sprzątania marketów
Rejon: LegnicaRejon: Legnica
Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawnościMile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

tel. 510-139-708tel. 510-139-708

Firma poszukuje osóbFirma poszukuje osób
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KGHM pomaga na tłusto
Zamiast kupować pączki na mieście – pracownicy KGHM będą kupować je w pracy! Będzie smacznie i pożytecznie. Po raz kolejny wolontariusze KGHM 
będą wspierać szczytny cel. Tym razem dochód z każdego pączka sprzedanego w Tłusty Czwartek trafi do Lubińskiego Hospicjum.

W Tłusty Czwartek w 
Oddziałach KGHM Polska 
Miedź SA zostanie prze-
prowadzona Słodka Akcja, 
podczas której będzie moż-
na kupić smaczne pączki. 
Cena minimalna za jeden 
słodki wypiek wynosić bę-
dzie 3 zł. Organizatorzy 
liczą jednak na to, że wielu 
kupujących pracowników 
zaoferuje znacznie wyższą 
cenę. W sprzedaży pącz-
ków wolontariuszy KGHM 
wesprą uczniowie z lubiń-
skich szkół: Liceum Sale-
zjańskiego im. Świętego 
Jana Bosko oraz Zespołu 
Szkół nr 1 im. Bolesława 
Krupińskiego.

Słodka Akcja trafi do 
większości Oddziałów 
KGHM, wezmą w niej 
udział: Centrala, Centrum 
Usług Księgowych, ZG 
Lubin, ZG Rudna, ZG 

Polkowice – Sieroszowice, 
Zakłady Wzbogacania Rud, 
Centralny Ośrodek Prze-
twarzania Informacji.

Tłusty Czwartek roz-
poczyna ostatni tydzień 
karnawału. Ludowe prze-
sądy mówią, że kto nie zje 
w tym dniu pączka, nie 
może liczyć na dobrobyt. 
Dlatego w Tłusty Czwartek 
objadanie się jest nie tylko 
dozwolone, ale wręcz wska-
zane . Dzisiejsze pączki z 
marmoladą, budyniem czy 
czekoladą kiedyś jadano ze 
skwarkami. Musiało być 
tłusto i porządnie, tak by się 
najeść przed 40 – dniowym 
postem, w którym spożywa 
się tylko postne potrawy.

Wyrzuty sumienia 
związane z jedzeniem pącz-
ków są zatem tego dnia nie 
na miejscu. Pracownicy 
KGHM tym bardziej nie 

muszą się martwić, ponie-
waż dodatkowe kalorie spa-
lą w ogniu charytatywnych 
działań.

Lubińskie Hospicjum 
Stacjonarne od 10 lat otacza 
opieką pacjentów onkolo-
gicznych  i paliatywnych. 
Każdy chory ma zapew-
nioną profesjonalną opie-
ką lekarską, pielęgniarską, 
psychologiczną i duchową 
oraz wspierany jest przez 
wolontariuszy medycznych. 
Placówka posiada dwadzie-
ścia łóżek, a warunki przy-
pominają klimat troskliwe-
go domu. Hospicjum jest 
miejscem, w którym poma-
ga się chorym radzić sobie z 
bólem i innymi uciążliwymi 
objawami choroby.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź SA

FOT. PIXABAY.COM

Sąd za uderzone dziecko
Prokuratura Rejonowa w Lubinie zakończyła śledztwo w sprawie trzymiesięcznej dziewczynki, którą wujek - 23-letni Paweł K. - w złości uderzył me-
talowym prętem. Dziecko doznało ciężkich obrażeń ciała. Z ustaleń śledczych wynika, że lubinanin zamachnął się na matkę dziewczynki, ale z całym 
impetem trafił w głowę maleństwa.

To jedna z najbardziej 
bulwersujących spraw z 
ostatnich miesięcy. Trage-
dia wydarzyła się 8 sierpnia 
2015 roku. Tego dnia do 
mieszkania Pawła K. przy-
szedł jego brat ze swą kon-
kubiną i dziećmi, w tym 
trzymiesięczną Nikolą. Obaj 
mężczyźni byli nietrzeźwi 
i wściekli na siebie. Doszło 
do kłótni, a potem bójki na 
podwórku.

- Po bójce Paweł K. czuł 
się przegrany - relacjonuje 
ustalenia śledczych proku-
rator Liliana Łukasiewicz z 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy. - Z tego powodu, 
gdy jego brat z partnerką i 
dzieckiem na ręku wyszli z 

budynku i udali się w kie-
runku swojego domu, po-
biegł za nimi. Na podwórzu 
chwycił metalową rurkę od 
starej anteny, podbiegł do 
kobiety z dzieckiem i za-
machnął się na nią prętem, 
chcąc ją uderzyć, Cały impet 
ciosu skupił się nie na matce, 
lecz na głowie trzymiesięcz-
nej dziewczynki.

Nikola doznała obrażeń, 
które zagrażały jej życiu: 
wgniecenia i pęknięcia kości 
czaszki, stłuczenia mózgu, 
silnego krwawienia śródmó-
zgowego. Obecnie dziecko 
jest poddawane silnej reha-
bilitacji neurologicznej. Ro-
kowania co do jej przyszłego 
stanu zdrowia są niepewne.

Policja - wezwana przez 
sąsiadów jeszcze w czasie 
bójki - zatrzymała Pawła K. 
Po wytrzeźwieniu usłyszał 
zarzut umyślnego spowo-
dowania u dziecka ciężkich 
obrażeń ciała. Pod takim za-
rzutem 23-latek stanie przed 
Sądem Rejonowym w Lubi-
nie, który zdecyduje o jego 
winie.

Ponieważ w trakcie po-
stępowania przygotowaw-
czego mężczyzna przedsta-
wił inną, bardziej dla siebie 
korzystną wersję wydarzeń, 
4 listopada 2015 roku pro-
kuratura przeprowadziła 
wizję lokalną z udziałem 
matki Nikoli, jej partnera 
oraz siostry matki dziecka, 

która była naocznym świad-
kiem zajścia. Starano się 
precyzyjnie ustalić położenie 
poszczególnych osób wzglę-
dem siebie w czasie, kiedy 
padł cios.   Ustalenia wizji lo-
kalnej okazały się przydatne 
przy wydawaniu opinii przez 
biegłą z Zakładu Medycyny 
Sądowej Akademii Medycz-
nej w Poznaniu. Oględziny 
ciała matki dziecka wykaza-
ły, że także ona   doznała ob-
rażeń: pręt trafił ją w głowę, 
powodując rozstrój zdrowia 
na okres poniżej 7 dni.

Pawłowi K. grozi od roku 
do 10 lat pozbawienia wol-
ności.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM
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Mamy do rozdania dwa dwuosobowe zaproszenia na piątkowy recital Zuzy Motorniuk. Zainteresowanych prosimy o 
błyskawiczne mejle z tytułem „Ta piosenka brzmi znajomo” na adres: konkursy@24legnica.pl. W treści proszę podać 
swoje imię i nazwisko. Zwycięzców powiadomimy pocztą elektroniczną, ale numer telefonu ułatwi kontakt. 

BILETY: 30 zł. INFORMACJA i REZERWACJA: bilety@teatr.legnica.pl, tel. 76/72 33 505. 
Kasa jest czynna od poniedziałku do piatku w godz. 10-16 w Teatrze Modrzejewskiej (Rynek 
39) oraz na godzinę przed spektaklem w miejscu jego grania. 

Zuza Motorniuk gnie przeboje

Koncept tego koncertu 
może przywodzić mi na myśl 
show “Słów cięcie-gięcie”, 
którym Szymon Majewski 
debiutował w publicznej tele-
wizji w połowie lat dziewięć-
dziesiątych. Bawił się języ-
kiem polskim, giął i przycinał 
słowa, układając je w zabawne 
zagadki i kalambury, a Polacy 
wydzwaniali próbując nadą-
żyć za susami nieposkromio-
nej wyobraźni autora. Zuza 
Motorniuk z Łukaszem Ma-
tuszykiem wzięli na warsztat 
światowe przeboje, głównie 
z lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych. Rozebrali je 
na części, obejrzeli po zegar-
mistrzowsku pod lupą, tu coś 
wyprostowali, tam zagięli… 
A potem poskładali do kupy 
w piosenki, które brzmią zna-
jomo, jednak są zupełnie inne: 
nieoklepane, świeże, czasami 
tkliwe, czasami zabawne i 
uroczo bezpretensjonalne.

Nie do przecenienia jest 
frajda, jaką ma publiczność, 
gdy próbuje przykładać dola-
tujące ze sceny melodie, frazy, 
motywy, słowa do chaosu w 
swej pamięci i nagle w “Chcę 
bohatera” rozpoznaje “Hol-
ding Out For A Hero” Bonnie 
Tylor, w “Chciałabym tańczyć 
z kimś takim” przerobiony 
na latynoską bossanowę hit 
„I wanna dance with some-
body” Whitney Houston, a 
w “Po prostu chcę żyć” sły-
szane pewnie po tysiąckroć 
”Wonderful life” Blacka. Tym, 
którzy w latach osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych 
namiętnie oglądali “Wideo-
tekę” Krzysztofa Szewczy-
ka lub MTV, w zgadywance 
mogą pomóc inspirowane 
teledyskami rysunki Gabrieli 
Fabian, które przez cały kon-
cert wyświetlają się za pleca-
mi muzyków. Nawet z taką 
podpowiedzią, łatwo nie jest, 
bo odpowiedzialny za aranże 
Łukasz Matuszyk oraz autor-
ka tekstów Zuza Motorniuk 
starali się mylić tropy i zacie-
rać ślady.

Recitalu legnickiej ak-
torki można też słuchać jak 
każdego innego koncertu: 
bez zawracania sobie gło-

wy muzycznymi śledztwami 
poddać się zniewalającemu 
pięknu piosenek i kameralnej, 
niemal intymnej atmosferze 
wieczoru. Delikatne jazzowe 
aranże nadały osłuchanym 
kompozycjom nowe życie, a 
świetne, dalekie od songwrit-
terskiego pustosłowia teksty 
Zuzy Motorniuk sprawiły, że 
sam parę razy czułem grudę 
w gardle. Na przykład wtedy, 
gdy na popiskiwania gumowej 
żyrafki wykorzystanej przez 
artystkę w charakterze instru-
mentu, z głębi sali sponta-
nicznie odezwał się jej roczny 
synek, i kołysanka zrobiona z 
„I love you baby” Frankie Valli 
zamieniła się w najszczersze 
wyznanie matczynej miło-
ści. Albo podczas zaśpiewa-
nej tylko z towarzyszeniem 
kontrabasu piosenki o tym, 
że odtąd “ja i ty już nie my” 
– tak rozpaczliwie smutnej, że 
niczym “Ostatnia niedziela” 
Petersburskiego i Fiedwal-
da nadawałaby się na hymn 
samobójców. Nie mam poję-
cia jak to możliwe, ale nawet 
wulgarnie popowe hity w ro-
dzaju “Umbrella” Rihany czy 
„It`s my life” Dr. Albana – obu 
szczerze nie znoszę – zostały 
podane tak smacznie, z taką 
subtelnością, że gdyby Zuza 
wydała je na płycie, pierwszy 
pobiegłbym do sklepu.

Na “Ta piosenka brzmi 
znajomo” można również 
spojrzeć jako na zestaw kilku-
nastu aktorskich etiud. Zuza 
Motorniuk nie ogranicza 
się bowiem do odśpiewania 
napisanych przez siebie tek-
stów, ale przy każdej piosen-

ce jest kimś innym: kobie-
tą-modliszką, kruchą istotką 
spragnioną silnego męskiego 
ramienia, znużoną kochanką, 
czułą matką, kimś, kogo mi-
łość uskrzydla i kimś, kogo 
miłość zabija. Całość układa 
się w opowieść o relacjach 
między ludźmi: mężczyzną 
a kobietą, kobietą a kobietą, 
kobietą a dzieckiem. Artystka 
traktuje ją jednak z dystan-
sem, bawi się kolejnymi rola-
mi, zmienia nastroje i co rusz 
zaskakuje, nie pozwalając na 
chwilę nudy. Także znakomici 
muzycy, którzy jej towarzy-
szą -Marta Sochal-Matuszyk 
(skrzypce), Andrzej Jani-
ga (fortepian, instrumenty 
klawiszowe), Marcin Spera 
(kontrabas, gitara basowa) i 
Przemek Pacan (instrumen-
ty perkusyjne) – muszą mieć 
frajdę na widok zdziwionych 
min publiczności, gdy np. 
przebój Whitney Houston 
niespodziewanie zamienia się 
w “Guantanamerę” i wszyst-
kim udziela się klimat meksy-
kańskiej fiesty.

Na polskim, pożal się 
Boże, rynku muzycznym 
funkcjonuje szereg sztucznie 
wypromowanych popowych 
gwiazdeczek śpiewających 
nieudolne teksty o niczym do 
banalnych kompozycji. Żeby 
posłuchać czegoś naprawdę 
dobrego, trzeba wyłączyć ra-
dio i przyjść do Caffe Modje-
ska. Najbliższa okazja pojawi 
się w piątek 5 lutego o godz. 
19. Zabawa gwarantowana – 
gorąco polecam.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

W recitalu “Ta piosenka brzmi znajomo” Zuza Motorniuk objawia się jako femme fatale, krucha istotka 
tęskniąca za silnym męskim ramieniem, znużona kochanka, odtrącona dziewczyna, królowa parkietów, 
psiapsiółka psiapsiółki, inkarnacja matczynej miłości z grzechotką na podorędziu. Rapuje jak hiphopo-
wiec, śpiewa głosem operowej divy, uroczo zaciąga po wiejsku albo drapie bębenki solidnym rockowym 
pazurem. Uwodzi, hipnotyzuje, nie można od niej oderwać wzroku.

Benefis Jana Henryka Bacy
Przeszło pięć dekad twórczości legnickiego artysty Jana Henryka Bacy Ga-
leria Sztuki podsumowuje benefisem – wystawą, prezentującą obszerny 
zbiór prac z ostatnich lat, w tym najnowszych.

To wyjątkowe wydarze-
nie, bo od połowy lat osiem-
dziesiątych artysta zaniechał 
działalności wystawienniczej, 
nie przestając jednocześnie 
malować. Pochłonął go kon-
takt z indywidualnym od-
biorcą „Malując obraz, mam 
świadomość, że maluję tylko 
dla jednego człowieka – tego, 
który stanie się jego właścicie-
lem” - pisze, dając świadecwo 
intymnej albo wręcz metafi-
zycznej relacji łączącej twórcę 
z, nieznanym często na etapie 
tworzenia, odbiorcą dzieła. 
- „Jest człowiek, dla którego 
maluję obraz, i są tłumy ludzi, 
dla których moje obrazy są bez 
wartości.” - dodaje. To pozwala 
w wystawie, która od 5 lutego 
będzie dostępna w legnickiej 
Galerii Sztuki, dostrzeć okazję 
do wyjątkowego spotkania.

Jan Henryk Baca jest legni-
czaninem od urodzenia, absol-
wentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu (specjalizacja: ma-
larstwo ścienne), założycielem 
i pierwszym dyrektorem Gale-
rii Sztuki w Legnicy, funkcjo-

nującej początkowo jako de-
legatura wrocławskiego Biura 
Wystaw Arystycznych. Rady-
kalne poszukiwanie Prawdy, 
Dobra i Piękna, wokół których 
koncentruje się w swym ar-
tystycznym credo, w natural-
ny sposób skonfliktowało go 
z PRL-owskimi władzami. 
Krzywym okiem patrzono na 
zrealizowany w połowie lat 
siedemdziesiątych przez Bacę 
cykl kilkudziesieciu grafik i 
rysunków nawiązujących do 
wydarzeń w Katyniu, jego 
kontakty z antykomunistycz-
ną opozycją, zaangażowanie 
w przygotowania do pierw-
szej wizyty Jana Pawła II w 
ojczyźnie. Był represjonowany, 
odmawiano mu zatrudnienia, 
pomijano przy organizowa-
nych imprezach artystycznych, 
ograniczano dostęp do zleceń 
itp. Trudny okres pomógł ar-
tyście przetrwać Kościół Ka-
tolicki, dla którego później 
wykonał wiele interesujących 
zamówień. W stanie wojen-
nym nie wstąpił do reżimowe-
go Związku Polskich Artystów 
Malarzy i Grafików. Aby móc 

prowadzić działalność zawo-
dową wstąpił do legnickiego 
Cechu Rzemiosł jako malarz i 
tapeciarz, taki szyld wisiał nad 
jego bramą. Tak przetrwał do 
roku 1989 i wszedł w kulmi-
nacyjny okres swej artystycznej 
aktywności.

Poza malarstwem sztalu-
gowym, szeroko reprezento-
wanym na wystawie w Ga-
lerii Sztuki, tworzy również 
malarstwo monumentalne, 
freski, sgraffita, witraże i mo-
zaiki. Zajmuje się też rzeźbą i 
konserwacją dzieł sztuki. Jest 
autorem m.in. takich realizacji 
jak: mozaika na ścianie przy ul. 
Partyzantów (obok wejścia do 
Legnickiej Biblioteki Publicz-
nej), obrazy, rzeźby i witraże 
w kościele p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, a także re-
nowacja ołtarzy bocznych w 
kościele parafialnym p.w. św. 
Jana Chrzciciela czy fresk na 
plafonie w przedsionku holu 
Starego Ratusza.

Źródło: Galeria Sztuki w 
Legnicy

Wystawa: Henryk Jan Baca - STO
Termin: 5 – 28.02.2016

Ekspozycja: Galeria Sztuki
Wernisaż: 20 lutego (sobota), godz. 17.00

Wstęp wolny

Fantastyczna rupieciarnia 
Zbigniewa Halikowskiego
„Imaginarium” - wystawa od 5 lutego dostępna w legnickiej Galerii Ring 
– prowadzi w baśniowy świat, który powstał w wyobraźni chojnowskiego 
artysty Zbigniewa Halikowskiego. 

Halikowski w 1978 r. ukoń-
czył eksperymentalny wydział 
ceramiczny w Technikum Bu-
dowlanym w Legnicy. W latach 
1978-1980 pracował jako pla-
styk w Dolnośląskich Zakła-
dach Wyrobów Papierniczych 
„Dolpakart” w Chojnowie. Od 
roku 1980 prowadzi prywatny 
zakład wyrobu szyldów i re-
klam.  Zaczynał od malarstwa 
sztalugowego, porzucił je jednak 
na rzecz rysunku, który od 2001 
roku całkowicie zawładnął jego 
wyobraźnią. „Kiedy nie rysuję, 
tęsknię za rysowaniem, rysując 
nie mogę doczekać się końco-
wego efektu. Rysowanie to ode-
rwanie od rzeczywistości, sma-
kowanie wolności, czas relaksu 
i odprężenia. To moja pasja.” - 
deklaruje Zbigniew Halikowski.

Był współzałożycielem 

Stowarzyszenia Miłośników 
Sztuki. Należy do Gildii Arty-
stów Chojnowa. Od 2002 roku 
jego prace były prezentowane 
na kilkunastu wystawach indy-
widualnych. Jego prace prezen-
towano m.in. na V. Triennale  
Autoportretu w Radomiu (2006 
r.), wystawie zbiorowej  „Drogi 
Twórcze. Art-Fabrik” w Wup-
pertalu (2006), VIII Międzyna-
rodowym Biennale Rysunku w 
Pilznie (2012) oraz przy okazji 
kilku edycji Międzynarodowych 
Konkursów Rysunku we Wro-
cławiu.

Zbigniew Halikowski naj-
chętniej posługuje się ołów-
kiem. W jego rękach staje się 
narzędziem o nieograniczonych 
możliwościach, zaskakującym 
skalą odcieni, które można uzy-
skać dociskając rysik do kartki 

papieru. Z ołówkiem w ręku 
Halikowski powołuje do życia 
świat, którego nie ogranicza nic 
poza wyobraźnią autora. Ów 
świat na pierwszy rzut oka przy-
pomina rupieciarnię, z porzu-
conymi przez kogoś skorupami 
glinianych naczyń, cebrzykami, 
naparstkami, guzikami, agraf-
kami, strzępkami sznurków, 
pokrzywionymi gwoździami i 
drewnianymi zabawkami. Eks-
pansywną, bujną plątaninę traw, 
gałęzi i korzeni, która spowija 
te skarby – miniaturowe zamki 
i domki przypominające budki 
lęgowe -  zamieszkują zwierzęta 
i fantastyczne długonose stwo-
rzenia w spiczastych czapecz-
kach. Twórczość Halikowskie-
go pełna jest sentymentalnych 
odwołań do mitów dzieciństwa, 
baśni, bajek, legend. 

Zbigniew Halikowski   IMAGINARIUM
5 – 28.02.2016, Wernisaż 5 lutego br., godz. 18.00
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KULTURA DOSTĘPNA
Od teraz w każdy czwartek 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 odbiorców mogło zapo-
znać się z polską sztuką filmo-
wą. Jednocześnie zniwelowana 
zostanie jedna z głównych barier 
w dostępie do kina, jaką jest wy-
soka cena biletów.
KRÓL ŻYCIA
Komedia, Czas trwania: 96 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Polska 
[2015]
Edward jest najeżony, zaimpre-
gnowany na otaczający go świat. 
Wszystko go denerwuje. Jakby 
chodził ciągle w za ciasnych 
butach. Złośliwy dla żony, nie-
cierpliwy dla córki, prawie nie ma 
czasu dla swego starego ojca. 
Któregoś dnia ulega groźnemu 
wypadkowi. W wyniku niespo-
dziewanych zdarzeń porzuca 
swoje dotychczasowe życie, by 
na nowo odkryć żonę, córkę i 
otaczający go świat. Zaczyna 
być szczęśliwy i dostrzegać lu-
dzi i rzeczy, które przecież ciągle 
go otaczały. Podobno szczę-
ście jest zaraźliwe na odległość 
800 metrów. Na to wygląda, bo 
główny bohater roztacza taką 
pozytywną aurę. Edward ni-
gdzie nie wyjeżdża, nie ucieka 
w podróż dookoła świata, nie 
jedzie do Amazonii. Mieszka w 
tym samym mieszkaniu, chodzi 
tym samym chodnikiem, spotyka 
tych samych ludzi, ale wszystko 
jest inne.
GODZ. : 18:00*
* Seans odbędzie się 11.02.2016
PREMIERA:
PLANETA SINGLI
Komedia romantyczna, Czas 
trwania: 136 min., Od lat: 12, 
Produkcja: Polska [2016]
Ania (Agnieszka Więdłocha) jest 
uroczą, romantyczną, ale nie-
zbyt pewną siebie nauczycielką, 
poszukującą idealnego mężczy-
zny na internetowych portalach 
randkowych. Przypadkiem, w 

walentynkowy wieczór, spoty-
ka showmana Tomka (Maciej 
Stuhr), który prowadzi najpopu-
larniejszy i najbardziej kontro-
wersyjny program telewizyjny w 
kraju. Zachwycony niepopraw-
nym romantyzmem Ani, propo-
nuje jej, żeby została bohaterką 
jego show – ona będzie umawiać 
się na randki przez internet, a 
on w swoim programie pokaże 
prawdziwą twarz facetów flirtują-
cych w sieci i wyśmieje naiwność 
kobiet szukających tam ideału. 
Szalone randkowe przygody Ani 
szybko stają się wielkim prze-
bojem. Jednak pewnego dnia 
Ania nieoczekiwanie spotyka… 
idealnego faceta – Antoniego 
(Michał Czernecki). Naciskany 
przez bezwzględną szefową sta-
cji (Ewa Błaszczyk) Tomek musi 
ratować oglądalność programu. 
A może i własne uczucie do Ani?
GODZ. : 10:00, 12:30, 15:15, 
20:45
MISIEK W NOWYM JORKU/DU-
BBING
Komedia/Animacja/Przygodo-
wy, Czas trwania: 91 min., Od 
lat: b.o., Produkcja: USA/Indie 
[2016]
Źle się dzieje na biegunie! Chci-
wy przedsiębiorca planuje wybu-
dować tam sieć centrów handlo-
wych i osiedli mieszkaniowych. 
Już teraz na północy pojawiają 
się tłumy turystów, śmiecąc i 
zakłócając spokój zwierzakom. 
Poczciwy niedźwiedź polarny, 
zwany przez wszystkich Miś-
kiem, dostaje arcytrudne zada-
nie. Ma wyruszyć do Nowego 
Jorku – siedziby biznesmena – i 
zniechęcić ludzi do zasiedlania 
Arktyki. W niebezpiecznej misji 
towarzyszy mu trójka kompletnie 
nieobliczalnych lemingów. Spo-
tkanie zwierzaków z północy z 
mieszkańcami wielkiego miasta 
zaowocuje serią nieporozumień, 
które rozbawią wszystkich do 
białości!
GODZ. : 11:30*, 14:30, 17:00
*SEANS ODBEDZIE SIĘ W 
DNIU 05.02.2016
GĘSIA SKÓRKA/NAPISY/3D

Akcja/Fantasy/Przygodowy, 
Czas trwania: 109 min., Od lat: 
10, Produkcja: USA [2015]
Obraz powstał w oparciu o serię 
powieści dla młodzieży autor-
stwa R.L. Stine’a, pod tytułem 
„Gęsia skórka”.
Po przeprowadzce do małego 
miasteczka, Hanna zaprzyjaźnia 
się z Zachiem. Ich znajomość 
oparta jest początkowo na nie-
wyjaśnionej tajemnicy, którą 
nieufna dziewczyna nie chce się 
podzielić. Sytuacja zmienia się 
diametralnie, kiedy Zach poznaje 
ojca Hanny – R.L. Stine’a, twór-
cę książek dla dzieci. Niestety, 
chłopak przypadkowo uwalnia 
zamieszkujące karty powieści 
Stine’a duchy i potwory, które 
opanowują miasteczko. Czy Za-
chowi, Hannie i pisarzowi uda się 
zagonić je z powrotem do świata 
baśni?
GODZ. : 13:15
GĘSIA SKÓRKA/NAPISY
Akcja/Fantasy/Przygodowy, 
Czas trwania: 109 min., Od lat: 
10, Produkcja: USA [2015]
Obraz powstał w oparciu o serię 
powieści dla młodzieży autor-
stwa R.L. Stine’a, pod tytułem 
„Gęsia skórka”.
Po przeprowadzce do małego 
miasteczka, Hanna zaprzyjaźnia 
się z Zachiem. Ich znajomość 
oparta jest początkowo na nie-
wyjaśnionej tajemnicy, którą 
nieufna dziewczyna nie chce się 
podzielić. Sytuacja zmienia się 
diametralnie, kiedy Zach poznaje 
ojca Hanny – R.L. Stine’a, twór-
cę książek dla dzieci. Niestety, 
chłopak przypadkowo uwalnia 
zamieszkujące karty powieści 
Stine’a duchy i potwory, które 
opanowują miasteczko. Czy Za-
chowi, Hannie i pisarzowi uda się 
zagonić je z powrotem do świata 
baśni?
GODZ. : 17:15, 19:30
TYTUŁY TYGODNIA
BERNADETTA. CUD W LOUR-
DES
Dramat, Czas trwania: 115 min., 
Od lat: 15, Produkcja: Francja 
[2011], Premiera: 29.01.2016 
(Polska)
Jej wiara zmieniła bieg historii.
Poruszająca opowieść o cudow-
nych objawieniach, które odmie-
niły duszę 14-letniej dziewczynki 
i dały początek kultowi Matki Bo-
żej z Lourdes.
Od lutego do lipca 1858 roku, 
Matka Boża 18 razy objawia się 
Bernadetcie Soubirous, skrom-

nej 14-letniej dziewczynce z Lo-
urdes na południu Francji. Wielu 
ludzi nie daje wiary opowieściom 
dziewczynki, niektórzy mają ją 
nawet za obłąkaną. Jednak jej 
niewinność, szczerość i czystość 
szybko przekonują wątpiących. 
Do małego miasteczka zaczyna-
ją przybywać pielgrzymi, docho-
dzi do cudownych uzdrowień, a 
wieść o Lourdes obiega świat.
Dziś Lourdes jest jednym z naj-
sławniejszych miejsc pielgrzy-
mek na świecie, odwiedzanym 
co roku przez 6 milionów piel-
grzymów.
A skromna Bernadetta uznana 
została Świętą.
GODZ.: 10:30
THE BOY - NAPISY
Horror, Czas trwania: 98 min., 
Od lat: 15, Produkcja: USA 
[2016], Premiera: 29.01.2016 
(Polska)
Amerykańska niania, Greta 
(Lauren Cohan), otrzymuje wy-
marzoną pracę w angielskiej 
posiadłości. Na miejscu okazu-
je się, że syn państwa Heelshi-
re – Brahms, który ma być jej 
podopiecznym, to lalka ludzkich 
rozmiarów. Początkowo Greta 
podchodzi do zlecenia z przy-
mrużeniem oka, traktując Bra-
hmsa jako przejaw dziwactwa 
zmanierowanych bogaczy. Jed-
nak kiedy łamie zasady kodeksu 
opieki nad „synkiem”, do którego 
przestrzegania zobowiązali ją 
pracodawcy, dochodzi do serii 
przerażających zdarzeń. Dziew-
czyna zaczyna podejrzewać, że 
lalka nawiedzona jest przez zło-
wrogą, mroczną siłę.
GODZ.: 20:00*, 22:15
*SEANS NIE ODBEDZIE SIĘ W 
DNIU 11.02.2016
ZJAWA - NAPISY
Dramat/Przygodowy, Czas trwa-
nia: 156 min., Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA [2016], Premiera: 
29.01.2016 (Polska)
„Zjawa” to oparta na faktach hi-
storia przetrwania. Legendarny 
traper Hugh Glass (Leonardo 
DiCaprio) został zaatakowa-
ny podczas jednej ze swoich 
wypraw przez niedźwiedzia i 
porzucony przez pozostałych 
członków ekspedycji. Prawie zgi-
nął, ale nie poddał się – dzięki 
sile woli i miłości do żony i syna 
pokonał ponad 300 kilometrów, 
idąc śladem mężczyzny, który go 
zdradził, czyli Johna Fitzgeralda 
(Tom Hardy). Kierowany żądzą 
zemsty stawił czoło przeciwno-

ściom losu i przeżył.
GODZ.: 14:00, 19:00, 20:30
ODLOTOWA PRZYGODA / DU-
BBING
Komedia/ Animacja/ Przygodo-
wy, Czas trwania: 92 min., Od 
lat: b.o., Produkcja: HISZPANIA 
[2015], Premiera: 29.01.2016 
(Polska)
Pierwsza misja na Księżyc prze-
szła do historii i stała się jednym 
z najważniejszych symboli XX 
wieku, możliwości człowieka i 
triumfu nauki.
Teraz multimilioner, Richard Car-
son, ogłasza w telewizji, że księ-
życowa misja Neila Armstronga 
była jedynie... hollywoodzkim 
trickiem, chce również zmienić 
bieg historii i stać się pierwszym 
człowiekiem, którego stopa do-
tknie Księżyca. Powstrzymać go 
może jedynie dwunastoletni sur-
fer Mike. Wspólnie z przyjaciół-
mi, przyszłą dziennikarką Amy 
i typowym geekiem - Martym, 
oraz dziadkiem - byłym astro-
nautą - wyruszają na Księżyc, by 
uratować świat przed zamiarami 
Carsona.
„Odlotowa przygoda” to przede 
wszystkim wzruszająca rodzinna 
historia o pojednaniu, miłości, 
zaufaniu i wybaczeniu.
GODZ.: 12:00, 18:30
3D ODLOTOWA PRZYGODA / 
DUBBING
Komedia/ Animacja/ Przygodo-
wy, Czas trwania: 92 min., Od 
lat: b.o., Produkcja: HISZPANIA 
[2015], Premiera: 29.01.2016 
(Polska)
GODZ.: 15:30
ALVIN I WIEWIÓRKI: WIELKA 
WYPRAWA / DUBBING
Komedia/ Animacja/ Przygodo-
wy, Czas trwania: 92 min., Od 
lat: b.o., Produkcja: USA [2015], 
Premiera: 22.01.2016 (Polska)
GODZ.: 10:00, 12:45, 16:30 
PITBULL. NOWE PORZĄDKI
Kryminał, Czas trwania: 133 
min., Od lat: 15, Produk-
cja: Polska [2016], Premiera: 
22.01.2016 (Polska)
GODZ.: 11:15*, 17:30, 20:00**, 
22:00 
*SEANS NIE ODBEDZIE SIĘ W 
DNIU 05.02.2016
**SEANS ODBEDZIE SIĘ W 
DNIU 11.02.2016
MOJE CÓRKI KROWY
Komedia, Dramat, Czas trwania: 
88 min., Od lat: 15, Produkcja: 
Polska [2015]
GODZ.: 21:45

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 05.02.2015 do 11.02.2016 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 fil-
my 3D doliczana jest dopłata 
w wysokości 3 zł. Jest to do-
płata związana z użytkowa-
niem okularów 3D, niezbęd-
nych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. 
Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazo-
wego użytku. Prosimy o ich 
zwrot obsłudze kina po se-
ansie.

Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ Helio-
sPolska

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie 
pojedyńcze wejściówki ufundowane 
przez Kino HELIOS na film pt. „Pitbull” 
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.
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Gala Mistrzów Sportu 2015
To był wspaniały wieczór w hotelu Qubus. Podczas sobotniej Gali Mistrzów 
Sportu (30 stycznia br.) poznaliśmy najlepszych zawodników i trenerów Za-
głębia Miedziowego. Zwyciężyli w nim Maciej Paterski, kolarz grupy CCC 
Sprandi Polkowice oraz Piotr Stokowiec, trener KGHM Zagłębie Lubin.

Maciej Paterski nie przyje-
chał na galę, bo przygotowuje 
się do nowego sezonu. Miniony 
rok był bardzo udany dla tego 
utalentowanego kolarza z grypy 
CCC. W sezonie 2015 odniósł 
m.in. pierwsze w karierze zwy-
cięstwo w wyścigu zaliczanym do 
cyklu UCI World Tour (pierw-
szy etap Volta a Catalunya). Piotr 
Stokowiec wprowadził Zagłębie 
do ekstraklasy. Obecnie drużyna 
zajmuje 7. miejsce w tabeli.

Gala odbyła się pod patrona-

tem KGHM Polska Miedź SA. 
Jej organizatorami byli: Urząd 
Miasta Legnicy, Regionalny 
Portal Informacyjno-Publicy-
styczny e-legnickie.pl, Legnickie 
Centrum Kultury oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Legnicy. 
Oczywiście, podczas gali nie 
mogło zabraknąć szefów samo-
rządów naszego regionu, którzy 
wręczyli nagrody najlepszym 
sportowcom w ich gminach. Po 
części oficjalnej dobry koncert 
dał zespół Szu Szu Szu. A potem 

wspaniały bal.
- Ta gala jest ważnym wyda-

rzeniem sportowym i kultural-
nym w regionie. Takie imprezy 
budują tożsamość Zagłębia Mie-
dziowego. Dziękuję sportowcom 
za ich kunszt, który podziwiamy. 
Dziękuję ludziom biznesu, dzięki 
którym sport się rozwija i oczy-
wiście samorządowcom, którzy 
ten rozwój wsperają – mówił 
podczas gali prezydent Tadeusz 
Krzakowski.

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy

Najlepszy sportowiec gminy 
Chojnów: Kamil Mroczkowski 
(boks)
Najlepszy sportowiec gminy 
Jawor:  Grzegorz Lenart (kic-
kboxing)
Najlepszy sportowiec gminy 
wiejskiej Lubin:  Dorota Dja-
czyńska-Nowacka (tenis sto-
łowy)
Najlepszy trener gminy wiej-
skiej Lubin: Jerzy Dzikowski 
(łucznictwo)
Najlepsza drużyna powiatu lu-
bińskiego:  KS Cuprum Lubin 
(siatkówka)
Najlepszy sportowiec gminy 
Polkowice: Bartosz Muszyński 
(kickboxing)
Najlepszy sportowiec gmi-
ny Ścinawa:  Paulina Wityk

-Szumna (nordic walking)
Najlepszy sportowiec gminy 
Złotoryja: Kacper Harkawy 
(boks)
Legnicki trener roku:  Paweł 
Wita (piłka ręczna)
Sport Press Foto:  Leszek 
Wspaniały (Radio Elka)
Osobowość sportowa roku:  Pa-
weł Wechta (KS Polkowice)
VIP-FIT:  Rafał Jurkowlaniec 
(prezes LSSE)
Mecenas Sportu: CCC S.A. 
oraz Mine Master sp. z o.o.
Sportowe odkrycie roku:  Sió-
demka Legnica (juniorzy, piłka 
ręczna)
Najpopularniejsi sportowcy:
1. Mieszko Fortuński (bilard, 
Lubin)
2. Marcin Pawłowski (lekko-

atletyka, Złotoryja)
3. Wioletta Miśkiewicz (ta-
ekwon-do, Legnica)
4. Anna Rachwał (łucznictwo, 
Pielgrzymka)
5. Szymon Romać (siatkówka, 
Lubin)
Najpopularniejsi trenerzy:
1. Paweł Wita (piłka ręczna, 
Legnica)
2. Daniel Dudkiewicz (piłka 
nożna, Przemków)
3. Wojciech Gibasiewicz (kara-
te, Legnica)
Wydarzenie sportowe roku:  
Wyścig kolarski Szlakiem Gro-
dów Piastowskich
Wydarzenie sportowe roku 
:  Bieg Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów

Wyniki plebiscytu

Śledź wyszkoli Miedzi młodzież
Marek Śledź został nowym dyrektorem Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. – To jeden z najlepszych specjalistów od szkolenia młodzieży. Do tej pory 
wykonaliśmy ogrom pracy w Akademii, a teraz wykonujemy kolejny krok w rozwoju. Z pracą pana Marka Śledzia w Miedzi wiążę ogromne nadzieje – 
mówi właściciel Miedzi Andrzej Dadełło.

- Od 2012 roku wykona-
liśmy w Akademii Piłkarskiej 
Miedzi ogrom pracy. Ale pro-
fesjonalny futbol wciąż wy-
maga od nas więcej, dlatego 
zatrudnienie pana Marka Śle-
dzia jest kolejnym, naturalnym 
krokiem w rozwoju. Akademia 
to dla nas bardzo ważny pro-
jekt, na który przekazujemy 
ponad 30 procent budżetu klu-
bu. Wszyscy czekamy na to, by 
w przyszłości nasza młodzież 
masowo trafiała do pierwsze-
go zespołu. Żeby tak się stało, 
nasze szkolenie musi być jesz-
cze bardziej profesjonalne oraz 
efektywne i to jest zadanie dla 
nowego dyrektora – mówił 
Andrzej Dadełło podczas spe-
cjalnej konferencji prasowej, na 
której oficjalnie przedstawiono 
Marka Śledzia w roli dyrektora 
APML.

Śledź to jeden z najlep-
szych specjalistów w Polsce od 
szkolenia młodzieży, a prowa-

dzona przez niego Akademia 
Piłkarska Lecha Poznań często 
stawiana była za wzór dla in-
nych. Za szkolenie młodzieży 
w Lechu odpowiadał od 2007 
roku. W 2012 roku objął sta-
nowisko dyrektora tamtejszej 
akademii i to za jego kadencji 
do pierwszego zespołu Lecha 
wprowadzani byli tacy gracze, 
jak Marcin Kamiński, Karol 
Linetty czy Dawid Kownacki. 
Z Lecha odszedł w połowie 
2015 roku, a w rundzie jesien-
nej pełnił rolę dyrektora spor-
towego Radomiaka Radom, 
skąd odszedł po 5 miesiącach 
pracy z przyczyn osobistych. – 
Obserwowaliśmy jego pracę od 
dawna, a teraz szybko przystą-
piliśmy do działania – mówił 
Dadełło o kulisach zatrudnie-
nia nowego dyrektora. – Nego-
cjacje były bardzo konkretne i 
wszystko potoczyło się błyska-
wicznie. Nie zastanawiałem się 
długo, ponieważ Miedź w pol-

skiej piłce to już uznana marka. 
Mam świadomość, jak wiele 
zrobiono tu przez ostatnie lata 
i dlatego też zdecydowałem się 
przystąpić do tego projektu. 
Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego i bursa dla zawodników 
to ogromna wartość dla klubu 
i Akademii Miedzi. Moim za-
daniem będzie dodać do tego 
wartość szkoleniową, m.in. 
poprzez stworzenie i wdroże-
nie modelu gry oraz profesjo-
nalizację szkolenia. To się nie 
wydarzy jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki – cze-
ka nas ciężka, systematyczna i 
bardzo konsekwentna praca – 
zapowiedział Marek Śledź.

Właściciel Miedzi ujawnił, 
że zatrudnienie nowego dy-
rektora Akademii nie oznacza 
rozstania z Januszem Kudy-
bą, który dotychczas pełnił tę 
funkcję. – Janusz stanowi dla 
nas olbrzymią wartość i zostaje 
w klubie. Trzeba docenić pracę, 

jaką wykonał dotychczas. Przez 
ostatnie lata skupiliśmy się na 
głównie na sprawach organi-
zacyjnych i zbudowaniu so-
lidnego fundamentu. Przypo-
minam, że kiedy zaczynaliśmy 
budowanie Akademii, to nasi 
juniorzy przegrywali mecze po 
0:11 i walczyli o utrzymanie w 
Lidze Dolnośląskiej Juniorów, 

a rezerwy walczyły o utrzy-
manie w IV lidze. Teraz drugi 
zespół to czołowa drużyna III 
ligi, juniorzy walczą o awans 
do Centralnej Ligi Juniorów, a 
juniorzy młodsi awansowali do 
ligi makroregionalnej jako jed-
na z dwóch najlepszych drużyn 
w województwie. Poprawa ja-
kości jest więc ogromna, ale 

musimy nadal się rozwijać – 
powiedział Andrzej Dadełło.

Zaraz po konferencji pra-
sowej nowy dyrektor udał się 
na spotkanie z trenerami i pra-
cownikami Akademii Piłkar-
skiej Miedzi.

Źródło: Miedź Legnica
FOT. MIEDŻ LEGNICA
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