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Do zdarzenia doszło 
nocą z 4 na 5 czerwca na 
stacji paliw przy ul Po-
znańskiej w Legnicy. Po-
szkodowany mężczyzna 
zachowywał się agre-
sywnie. Jeszcze zanim 
przyjechały radiowozy, 
uderzył pięścią w twarz 
kolegę i zaatakował jed-
nego z klientów, rzucając 
się na jego samochód. Gdy 
policjanci próbowali go 

zatrzymać, stawiał opór. 
Stąd do interwencji na Po-
znańskiej zaordynowano 
aż trzy patrole. Po użyciu 
gazu pieprzowego i obez-
władnieniu 21-latka, udało 
się go zakuć w kajdanki. 
Jak pisze Mateusz Różań-
ski, konieczna okazała się 
również pomoc medyczna. 
Doszło do zatrzymania 
akcji serca. Mężczyzna od 
tygodni jest nieprzytomny. 

Ma obrażenia w obrębie 
klatki piersiowej.

Prokuratura sprawdza, 
czy policjanci nie przekro-
czyli swoich uprawnień. 
Zabezpieczyła monitoring 
ze stacji. Przesłuchała 
funkcjonariuszy biorących 
udział w zatrzymaniu. 
Czeka na wyniki badań 
toksykologicznych pobra-
nych od ofiary interwen-
cji płynów ustrojowych. 

Nikomu nie postawiono 
zarzutów - postępowanie 
toczy się w sprawie.

Wewnętrzne postępo-
wanie zakończyła już Ko-
menda Miejska Policji w 
Legnicy. Wynika z niego, 
że zastosowane podczas 
interwencji środki przy-
musu wewnętrznego zo-
stały użyte zgodnie z pra-
wem.

Piotr Kanikowski
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Ślubuję
12 listopada 2015 roku 

Ewa Szymańska przyrzekała 
uroczyście „przestrzegać Kon-
stytucji”. 12 lipca 2017 roku 
Ewa Szymańska podpisała się 
pod projektem ustawy o Są-
dzie Najwyższym łamiącej co 
najmniej dwa artykuły Kon-
stytucji, której przed Bogiem i 
Narodem ślubowała dwa lata 
temu przestrzegać.

Nie obędzie się bez nu-
dziarstwa, czyli cytowania za-
pisów z Konstytucji RP. Arty-
kuł  173: „Sądy i Trybunały są 
władzą odrębną i niezależną od 
innych władz.”. Artykuł 180.1 
„Sędziowie są nieusuwalni.”. 
Artykuł 183.3: „Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego 
powołuje Prezydent Rzeczy-
pospolitej na sześcioletnią ka-
dencję spośród kandydatów 
przedstawionych przez Zgro-
madzenie Ogólne Sędziów 
Sądu Najwyższego.”

Nie da się tego pogodzić 
np. z art. 87. z projektu ustawy 
wniesionego do Sejmu m.in. 
przez posłankę Ewę Szymań-
ską: „Z dniem następującym po 
dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy sędziowie SN, powo-
łani na podstawie przepisów 
dotychczasowych, przechodzą 
w stan spoczynku, z wyjątkiem 
sędziów wskazanych przez Mi-
nistra Sprawiedliwości”.  Jeśli 
PiS-owski Sejm zakwestionuje 
trwałość kadencji prezes SN 
Małgorzaty Gersdorf, to nie 
będzie hamulca, by po zmianie 
układu sił skrócić też kadencję 
prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Jeśli nie działa art. 183.3 Kon-
stytucji, to nie działa również 
art. 127.2 („Prezydent Rze-
czypospolitej jest wybierany na 
pięcioletnią kadencję i może 
być ponownie wybrany tylko 
raz.”). 

Zgaduję, że to nie Ewa 
Szymańska wymyśliła projekt 
ustawy o Sądzie Najwyższym. 
W tej sprawie jest zapewne 
figurantką. Rząd posłużył się 
nią, bo z jakiegoś powodu Zbi-
gniew Ziobro wolał nie pod-
pisywać się pod tą inicjatywą. 
Fikcyjność autorstwa nie zwal-
nia jednak Ewy Szymańskiej z 
odpowiedzialności przed wy-
borcami za złamanie poselskiej 
przysięgi. Trybunał Stanu jej 
nie grozi, bo parlamentarzy-
stów - inaczej niż prezydenta 
czy ministrów - można posta-
wić przed nim tylko za złama-
nie zakazu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej (art 107. 
Konstytucji). Ale ta sprawa 
napiętnuje ją na zawsze.

Dla Ewy Szymańskiej to 
pierwsza kadencja w Sejmie. Z 
perspektywy Legnicy, jałowa i 
stracona. Teraz jej nazwisko zna 
cała Polska. Zna z listy narodo-
wej hańby. Z listy sejmowych 
krzywoprzysięzców.

Piotr Kanikowski

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

Jaworzyńska nareszcie gotowa
Dokonany został odbiór koń-
cowy tej jednej z najwięk-
szych inwestycji drogowych 
w mieście. Co zrobiono? 
Nową nawierzchnię jezdni, 
kilka kilometrów chodni-
ków i ścieżek rowerowych, 
ronda, zatoki autobusowe, 
nowe oświetlenie, kanali-
zację. Wartość inwestycji to 
niemal 52 mln zł. Prace wy-
konywała firma Skanska.

Poprawa bezpieczeń-
stwa i komfortu jazdy kie-
rowców była priorytetem. 
Największe zmiany w tym 
zakresie zaszły na skrzy-
żowaniach ul. Jaworzyń-
skiej z ulicami Andersa, 
Chłapowskiego i Traugut-
ta oraz na skrzyżowaniu z 
ulicami Rataja i Oświęcim-
ską, gdzie powstały ronda. 
Zwiększają one przepusto-
wość skrzyżowań, a w kon-
sekwencji ruch jest bardziej 
płynny. Zmiany te podno-
szą bezpieczeństwo jazdy i 

eliminują ryzyko najgroź-
niejszego zderzenia czoło-
wego.

Wprowadzono dodat-
kowe pasy na skrzyżo-
waniach, które ułatwiają 
kierowcom skręt w lewo.   
Do bezpieczeństwa przy-
czynia się również 180 no-
wych latarni, które oświe-
tlą ulicę po zmroku. Nowe 

oświetlenie LED nie tylko 
poprawi widoczność, ale 
umożliwi także oszczęd-
ności. Zadbano również o 
bezpieczeństwo pieszych i 
rowerzystów, dla których 
powstało siedem kilome-
trów chodników oraz czte-
ry kilometry ścieżek rowe-
rowych.

Projekt w liczbach - po-

równania
Podczas budowy Skan-

ska wykopała 90 tys. m 
sześc. ziemi, wyłożyła 17 
tys. ton masy bitumicznej. 
Dla porównania, masę bi-
tumiczną zużytą podczas 
tego projektu można by-
łoby użyć do wyłożenia 20 
boisk piłkarskich warstwą 
o grubości 5 cm. Ziemia 

z wykopów napełniłaby 
36 basenów olimpijskich. 
Wykonano: 4 km nowej 
nawierzchni, 7 kilometrów 
chodników, 4 km ścieżek 
rowerowych, 5 km kanali-
zacji deszczowej, 2 km ka-
nalizacji sanitarnej.

Żródło: Urząd Miasta w 
Legnicy, Legnica.eu,

Policjanci zbyt brutalni?
Prokuratura Okręgowa w Le-
gnicy sprawdza, czy podczas 
interwencji na jednej ze stacji 
paliw funkcjonariusze legnic-
kiej Policji nie przekroczyli 
uprawnień. Młody mężczyzna, 
wobec którego użyto gazu 
pieprzowego i chwytów obez-
władniających, od miesiąca 
leży nieprzytomny w szpitalu. 
Sprawę opisuje Gazecie Wro-
cławskiej Mateusz Różański, 
który rozmawiał z matką i zna-
jomym 21-latka.
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Okulary przeciwsłoneczne można porów-
nać do leku bez recepty - niby mało ważna 
witamina C, ale przecież nie kupujesz jej na 
bazarze. Nie musisz mieć specjalnych wska-
zań, jak przy okularach korekcyjnych, ale po-
winienieś oczekiwać konkretnych rezultatów. 
Pamiętajmy, że okulary przeciwsłoneczne od-
grywają kluczową rolę nie tylko przy ochronie 
przed zaćmą, ale także przed - jakże częstym 
- zapaleniem spojówek, które może być wy-
woływane przez nadmiar światła słonecznego.  

Jak skutecznie chronić oczy przed słoń-
cem? Należy nosić okulary z filtrem przeciw-
słonecznym, zwanym inaczej filtrem ultra-
fioletowym, czyli filtrem UV400. Tylko takie 
zapewnią prawidłową ochronę. 

Na okularach nie warto oszczędzać. 
Chcąc chronić swój wzrok, starajmy się wy-
bierać okulary ze sprawdzonych źródeł i takie, 
które posiadają odpowiednie filtry chroniące 
we właściwy sposób nasze oczy. Po założeniu 
okularów bez filtra źrenice rozszerzają się, a do 
oczu może dostać się więcej szkodliwych pro-
mieni słonecznych. Chyba nie warto ryzyko-
wać takiej sytuacji, bo oczy mamy tylko jedne. 

Upewnij się, że kupujesz bezpieczne dla 
wzroku okulary przeciwsłoneczne. Po we-
wnętrznej stronie zausznika, na soczewce, na 
pudełku lub w ich instrukcji powinny znaleźć 
się oznaczenia potwierdzające występowanie 
filtru ochronnego UV400 w postaci napisów: 
„UV400”, „100% UV Reduction”, „100% UV 
Block” lub „UV100%”

Zdecydowanie odradzamy zakup okula-
rów, które nie mają żadnej marki. Nie dziw, że 
ich producenci nie chcą się przyznawać do bu-
bli. Dobre okulary przeciwsłoneczne nigdy nie 
są anonimowe. Producenci zwykle podpisują 
się na nich - na soczewce, na zauszniku (na 
zewnątrz lub od środka), na opakowaniu lub 
przewieszce z instrukcją i specyfikacją.

Nie sposób wymienić wszystkich marek 
okularów dostępnych na polskim rynku. Salo-
ny Dr OKO oferują wyłącznie takie produkty, 
co do których mają pewność, że nie zniszczą 
nikomu wzroku.

Wszystkie okulary z oferty Dr OKO po-
siadają filtr UV400, czyli bezpieczną i prawi-
dłową ochronę przeciwsłoneczną dla oczu.

Okulary przeciwsłoneczne mogą posiadać 
także powłokę antyrefleksyjną i polaryzację. 
Dzięki powłoce antyrefleksyjnej światło nie 
będzie się odbijać od gładkich powierzch-
ni. Powłoka wyostrza widziany obraz i może 
także chronić okulary przed osadzaniem się 

na nich kurzu lub wody. Z kolei filtr polary-
zacyjny zneutralizuje refleksy i odblaski mo-
gące powodować np. niebezpieczne sytuacje 
na drodze podczas prowadzenia samochodu. 
Dzięki niemu możemy na przykład zniwelo-
wać efekt odbicia światła na mokrym asfalcie. 
Można wybrać tańsze okulary, pozbawione 

polaryzacji i powłoki antyrefleksyjnej, ale jed-
nak jeśli zależy nam na pełnym zadowoleniu i 
produkcie naprawdę dobrej jakości, to warto 
skorzystać z tych rozwiązań. 

Zakupu okularów przeciwsłonecznych 
najlepiej dokonać w salonie optycznym, gdzie 
możemy liczyć na fachowe doradztwo, właści-

wy dobór okularów oraz rzetelną rozmowę na 
temat ochrony oczu przed promieniowaniem 
ultrafioletowym. W salonie każdy zostanie 
dokładnie poinstruowany o zaletach powłoki 
antyrefleksyjnej, filtra polaryzacyjnego, a dy-
plomowani optycy z pewnością odpowiedzą 
na wszystkie Państwa pytania. 

Chroń oczy przed słońcem
Słyszeliście, że nie można kupować byle 
jakich okularów przeciwsłonecznych? 
To prawda. Szczególnie, gdy szukamy 
produktu w przystępnej cenie. Noszenie 
okularów, które nie zapewniają podsta-
wowej ochrony oczu, jest o wiele więk-
szym zagrożeniem dla wzroku niż niesto-
sowanie okularów w ogóle.

Zapraszamy do salonów 
Salon Optyczny
ul. Złotoryjska14 
Legnica
tel. 76 862 00 97

Salon Optyczny
Galeria Ferio
Legnica
tel. 76 856 50 52

Salon Optyczny
Intermarche
Legnica
tel. 76 819 77 15

Salon Optyczny
ul. Chojnowska 11 
Legnica
tel. 76 852 47 03

Salon Optyczny
CH Kaufland
Legnica
tel. 76 856 64 16

Salon Optyczny
Intermarche
Chojnów
tel. 76 850 79 12

Salon Optyczny
CH Kaufland 
Lubin
tel. 76 845 67 84
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Zamach Lipcowy - 
tak Platforma Obywatel-
ska nazywa trzy ustawy 
PiS-u (o KRS, sądach 
powszechnych i Sądzie 
Najwyższym) zmierzające 
do przejęcia przez polity-
ków bezpośredniej kon-
troli nad sądami w Polsce. 
Kluczowa dla przyszłości 
demokracji ustawa o Są-
dzie Najwyższym, który 
m.in. zatwierdza wyniki 
wyborów, została wczoraj 
wniesiona do Sejmu przez 
grupę 50 posłów Prawa i 
Sprawiedliwości. W gronie 
wnioskodawców jest Ewa 
Szymańska. Jedyna z okrę-
gu legnicko-eleniogórskie-
go.

Platforma umieściła jej 
nazwisko na Liście hańby 
narodowej. Podobne zesta-
wienia publikują też inni. 
Wnioskodawców usta-

wy o Sadzie Najwyższym 
nazywa się „grabarzami 
wolnych sądów w Polsce”. 
„To jest lista hańby. Zapa-
miętajcie i udostępniajcie. 
Będą za to odpowiadać. 
Dziwnym trafem nie ma 
tu Kaczyńskiego i jego 
świty” - pisze na swoim 
Twitterze Grzegorz Fur-
go, poseł Nowoczesnej. 
Ewa Szymańska jest też na 
liście rozpowszechnianej 
przez Komitet Obrony De-
mokracji, obok 48 innych 
posłów i posłanek z PiS-u. 
Opozycja zapowiada, że w 
przyszłości moga się spo-
dziewać procesu karnego 
o zamach stanu. „Muszą 
ponieść za to odpowie-
dzialność” - czytamy na 
stronach Nowoczesnej.

- Lista wstydu? Nic o 
tym nie wiedziałam - mówi 
Ewa Szymańska. Platfor-
mie radzi, by wstydziła się 
sama za siebie.

Dlaczego posłanka z 
Legnicy podpisała się pod 
projektem ustawy o Sądzie 
Najwyśzym?

- Zgadzam się w stu 
procentach z tym, co dzi-
siaj na konferencji praso-
wej mówił prezes Jarosław 
Kaczyński - odpowiada.- 
Sądy w Polsce działały źle. 
Trzeba to naprawić.

Piotr Kanikowski

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

STACJA

LPG
STACJA Legnica, ul. 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,79zł 36 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy, 
Premie letnie! 
Tel. 71 306 73 33

OGŁOSZENIA
DROBNE

Szymańska 
dumna z hańby
Posłanka Ewa Szymańska 
podpisała się pod projektem 
ustawy o Sadzie Najwyż-
szym, która łamiąc Konstytu-
cję, skraca kadencję sędziów 
i ostatecznie znosi kluczową 
w systemach demokratycz-
nych zasadę trójpodziału 
władzy. Nazwisko legnickiej 
posłanki wraz z nazwiskami 
48 pozostałych wnioskodaw-
ców zostało wciągnięte na 
Listę hańby narodowej. - Czy 
się wstydzę? Pan żartuje - 
komentuje Ewa Szymańska.
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- Uważam, ze zdjęcie ren-
tgenowskie nie jest w stanie 
oddać tego, co doświadczony 
bioenergoterapeuta wyczuwa 
koniuszkami swych palców. Dla 
mnie palce są jak oczy – mówi 
Jerzy Rak. Rozmowa z legnic-
kim bioenergoterapeutą, oste-
opatą i healerem.

Jak długo zajmuje się Pan 
medycyną alternatywną?

- Robię to już 40 lat. Liczba 
osób, którym pomogłem, idzie 
w tysiące. Mam pacjentów z 
Kanady, Stanów Zjednoczo-
nych, Belgii, Holandii, Niemiec, 
Anglii, Islandii, Rosji i z całej 
praktycznie Polski. Potwier-
dzeniem mojej skuteczności są 
świadectwa, które uzdrowieni 
wpisują do księgi gości na mojej 
stronie internetowej rakjerzy.
pl.tl.

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

- Dużo ludzi przychodzi z 
rwą kulszową, z krótszą nogą 
i z zespołami bólowymi lub 
zmianami zwyrodnieniowymi 
kręgosłupa oraz stawów. Ale 

w mojej długiej karierze bio-
energoterapeuty przyszło mi 
zajmować się chyba wszystkimi 
dziedzinami medycyny poza gi-
nekologią czy pediatrią.

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

- One dotyczą różnych 
dolegliwości, ale zwróciłbym 
uwagę przede wszystkim na eli-
minowanie zagrożeń ze strony 
kręgosłupa. Badanie pacjentów 
rozpoczynam zwykle od spraw-
dzenia, czy są zachowane prze-
strzenie międzykręgowe a kręgi 
na siebie nie uciskają. Każdy 
krąg w kręgosłupie jest bowiem 
połączony unerwieniem z okre-
ślonym narządem, a wszelkie 
nieprawidłowości w ich położe-
niu mogą być przyczyną odczu-
wania problemów zdrowotnych. 
Wykonuję masaże. Potrafię me-
todą kręgarską, bezoperacyjnie, 
podczas jednorazowego zabiegu 
trwającego 2-3 sekundy, wydłu-
żyć krótszą nogę o nawet 2,5 
centymetra. To alternatywa dla 
metody Ilizarowa, polegającej 
na rozcięciu pod narkozą kości 

udowej, rozsunięciu jej, zalaniu 
kostniną i – po zrośnięciu się – 
długotrwałej rehabilitacji.

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

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

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

- Uważam, ze zdjęcie ren-
tgenowskie nie jest w stanie 
oddać tego, co doświadczony 
bioenergoterapeuta wyczuwa 
koniuszkami swych palców. Dla 
mnie palce są jak oczy. Nimi wy-
konuje badanie: dotykając krę-
gosłupa staram się dotrzeć do 
przestrzeni zagrożonych, obję-
tych chorobą i szukać przyczyn 
dolegliwości. Na 99 procent 
potrafię wyłapać, gdzie pojawia 
się ucisk korzeniowy; gdzie są 
cechy dysku centralnego. To 
dar. Czasem pacjenci przycho-
dzą do mnie ze zdjęciami ren-
tgenowskimi. Odstawiam wte-
dy na bok opis, nie czytam go. 
Oglądam zdjęcie,diagnozuję, 
spisuję swe spostrzeżenia i do-
piero na końcu porównuję moją 
diagnozę z opisem specjalisty 
radiologa. Wszelką zgodność 
pomiędzy nimi traktuję jako 
potwierdzenie swej fachowości.

Czy medycyna alternatyw-
na może być uzupełnieniem 
konwencjonalnej?

- Musi być. Uważam, że 
osoby zajmujące się medycyną 
alternatywną zawsze powinny 

współpracować z lekarzami. 
Lekarze mogą ukierunkować 
terapię pacjenta.

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

- Tak, bo wiedzą, że ich 
bezpieczeństwo jest dla mnie 
najważniejsze. Dbam, by nie 

zaszkodzić osobie, która się do 
mnie zgłasza. Zajmuje się tylko 
tymi pacjentami, którym jestem 
w stanie pomóc. Przy pierwszej 
wizycie dokładnie sprawdzam 
przeciwskazania. Jeśli mam 
jakiekolwiek wątpliwości, nie 
podejmują się wykonania zabie-
gu. W końcu zdrowie każdy ma 
tylko jedno.

Jerzy Rak, człowiek-rentgen z Legnicy

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12 i w Świdnicy, Hotel pod Lwem ul. Równa 3; rejestracja telefoniczna: 608 498 227
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