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Pole konfliktu
Leszek Kardasz, rolnik z Gierałtowca, znowu próbował zablokować budowę 
linii energetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna na swoim polu. W poniedzia-
łek zamknięty w swoim samochodzie siedział w miejscu, gdzie miał stanąć 
słup i domagał się przyjazdu przedstawiciela inwestora czyli Polskich Sieci 
Energetycznych. Policja powiadomiona przez wykonawcę linii odstąpiła od 
interwencji. Po kilku godzinach rolnik przerwał protest i wrócił do żniw.  

>>2

Witek u legnickich 
policjantów
- Państwo musi dbać o Was, 
tak jak wy dbacie o bezpie-
czeństwo obywateli - mówi-
ła do legnickich policjantów 
Elżbieta Witek, minister 
spraw wewnętrznych i admi-
nistracji. Razem z I zastępcą 
komendanta głównego policji 
nadinsp. Dariuszem Augusty-
niakiem przyjechała na ob-
chody ich święta. Przy okazji 
świetnie wykorzystała oka-
zję, by przypomnieć o sobie 
wyborcom: krążyła między 
ludźmi, rozmawiała, witała 
się, gratulowała, pozowała 
do zdjęć.

Uroczystości zaczęły się 
od mszy świętej w katedrze. 
Potem prowadzona przez 
policyjną orkiestrę długa 
kolumna policjantów z le-
gnickiego garnizonu oraz 

zaproszeni goście przeszli 
przez Rynek do Akademii 
Rycerskiej. Elżbiety Witek 
na mszy ani podczas parady 
nie było. Przyjechała bezpo-
średnio na akademię i we-
szła do Sali Królewskiej tuż 
przed rozpoczęciem impre-
zy. Po części oficjalnej - wrę-
czeniu medali, odznaczeń, 
nagród, nominacji na wyższe 
stopnie - nie odjechała do 
Warszawy ani do swojego 
rodzinnego Jawora, ale dłu-
go swobodnie krążyła wśród 
tłumu policjantów i ich ro-
dzin, serdecznie witała się 
z wszystkimi, rozmawiała, 
posyłała uśmiechy i chętnie 
pozowała do zdjęć. Było to 
bardzo ujmujące. I bardzo 
rozważne, bo za 4 miesiące 
w wyborach będzie walczyła 
o kolejną, piątą już, kadencję 

w parlamencie.
- Co roku święto policji 

obchodzimy uroczyście. Ale 
tylko raz na sto lat zdarza 
się taki dzień jak dziś - mó-
wiła w Legnicy Elżbieta 
Witek. - Wszyscy Państwo 
zgromadzeni w tej pięknej 
sali przejdziecie do historii. 
gdy za kilkadziesiąt, ktoś 
otworzy album o polskiej 
policji państwowej, to na 
pewno znajdzie tam Wasze 
zdjęcia, tak jak my możemy 
dziś oglądać zdjęcia naszych 
poprzedników sprzed stu lat.

Nadinspektor Dariusz 
Augustyniak w swoim prze-
mówieniu nawiązał do roty 
policyjnej przysięgi. Przy-
pomniał, że każdy policjant 
ślubuje służyć wiernie naro-
dowi.

- Służyć wiernie narodo-

wi! Ludziom! - podkreślił. 
-To jest nasza misja i nasza 
służba.

Jako przedstawicielka 
rządu, pani minister zapo-
wiedziała drugi etap progra-
mu modernizującego polską 
policję, na który do 2020 
roku zostanie przeznaczo-
nych 9,2 mld zł.

- Będzie też trzecia edy-
cja tego programu. Chce-
my ją poświęcić rozwojowi 
formacji, ale głównie temu, 
żeby zainwestować w Was. 

Nowoczesny sprzęt jest po-
trzebny, tak jak dobra in-
frastruktura, ale zawsze na 
końcu są ludzie. Wy, którzy 
codziennie narażacie się, je-
steście najbliżej obywateli. 
Bardzo Wam za to dziękuję 
- mówiła do policjantów mi-
nister Elżbieta Witek.

Z okazji święta policji 
funkcjonariusze i pracow-
nicy legnickiej komendy 
zostali odznaczeni złoty-
mi, srebrnymi i brązowymi 
medalami „Za długoletnią 

służbę”. wręczono odznaki 
srebrne i brązowe „Zasłu-
żony Policjant”. Awanse na 
wyższe stopnie służbowe 
otrzymało 94 policjantów, 
których rozkazy ze względu 
na rangę, podpisywane były 
przez Komendanta Woje-
wódzkiego Policji we Wro-
cławiu i Komendanta Miej-
skiego Policji w Legnicy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI



Słupy, przez które po-
biegnie linia - ważna dla 
bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju - stoją już 
od okolic Bogatyni po wieś 
pod Ścinawą. Jedynie pod 
Złotoryją brakuje trzech, 
bo Leszek Kardasz od 
dwóch lat nie zgadza się, 
by stały na jego polu. In-
westor zwrócił się do wo-
jewody o wydanie decyzji 
wywłaszczającej Kardasza 
z gruntu potrzebnego do 
realizacji zadania i taka 
decyzja została wydana, 
zatwierdzona przez mini-
stra. Polskie Sieci Ener-
getyczne mogłyby legalnie 
przystąpić do stawiania 
brakujących słupów. Mo-
głyby, gdyby nie chłopski 
upór Kardasza.

- Siedzę w samocho-
dzie w epicentrum budo-
wy, otoczonym siatką dro-
gową – poinformował nas 
przez telefon Leszek Kar-
dasz. - Nie wyjdę, dopóki 

nie przyjedzie porozma-
wiać ze mną przedstawiciel 
Polskich Sieci Energetycz-
nych.

Jeszcze tydzień temu 
konflikt wyglądał na za-
żegnany. Wykonawca li-
nii uległ żądaniu rolnika, 
by pozwolono mu skosić 
pszenicę. Leszek Kardasz 
zobowiązał się, że zbie-
rze zboże do 28 lipca i 
udostępni budowlańcom 
wjazd na swoje pole. Pole 
wykosił, łamiąc przy tym 
kosę w kombajnie, bo na-
dział się maszyną na słupki 
geodezyjne wbite bez jego 
wiedzy w łan pszenicy. Na-
prawa kombajnu zabrała 
mu kilka godzin.

Po naszym ubiegło-
tygodniowym artykule o 
konflikcie na budowie linii 
400kV, sprawą zaintere-
sowała się Telewizja Pol-
ska. Odnalazła Kardasza 
i zaprosiła go do udziału 
w programie "Pytanie na 
śniadanie". Dziś rolnik z 
Gierałtowca miał w stu-
diu na ul. Woronicza w 
Warszawie opowiadać o 
szacunku do chleba. Ale 
sytuacja się zmieniła.

- Wczoraj zadzwoni-
ła do mnie pani z telewi-
zji: Panie Leszku, muszę 
pana przeprosić, ale od-
wołujemy pański udział 
w "Pytaniu na śniadanie" 
z różnych względów. Po-
lecenie zwierzchników 
- opowiada Leszek Kar-
dasz. - Przed południem 
wpłynął do nich protest 
z Polskich Sieci Energe-
tycznych sprzeciwiający 
się mojemu występowi, bo 

oni są ze mną w sporze. Ja 
nie jestem na tym etapie w 
sporze z Polskimi Sieciami 
Energetycznymi, ale skoro 
oni tak uważają, to czekam 
na rozmowy.

Początkowo Leszek 
Kardasz chciał ustawić w 
miejscu budowy kombajn. 
Wówczas, żeby usunąć po-
jazd, wykonawca musiałby 
sprowadzić żurawia bu-
dowlanego. Zrezygnował 
z tego pomysłu, ale do blo-
kady i tak doszło. Starano-
wał siatki BHP, wjechał w 
ogrodzony przez budow-
lańców teren samochodem, 
zatrzasnął drzwi i czeka na 
rozwój wydarzeń. Na jutro 
rolnik planuje na swym 
polu konferencję prasową.

- Chodzi nie tylko o 
mnie, ale o wszystkich 
rolników w Polsce, którzy 
mają na swoim polu słupy 

energetyczne - mówi Kar-
dasz. - Uważam, że nale-
ży im się z tego tytułu od 
PSE stała opłata dzierżaw-
na, podobna jak te płacone 
przez firmy wiatrowe.

Pomimo protestu 
Leszka Kardasza, budo-
wa 3 brakujących słupów 
energetycznych pod linię 
400kV Mikułowa - Czarna 
ruszyła. Samochód, w któ-
rym siedzi rolnik, został 
odgrodzony barierką, aby 
zagwarantować mu bez-
pieczeństwo przy budowie.

- Mam wrażenie, że 
zrobiliśmy wszystko co 
możliwe, aby konflikt za-
łagodzić - mówi Marek 
Ignar, rzecznik prasowy 
inwestycji. - Chcieliśmy 
rozpocząć budowę 22 lip-
ca, bo mieliśmy pisemną 
deklarację pana Leszka 
Kardasza, że udostępni 

nam działki. Dopiero gdy 
przyjechaliśmy na miejsce 
okazało się, że rosnąca na 
nim pszenica nie została 
skoszona. Daliśmy właści-
cielowi pola czas na zro-
bienie żniw. Pan Kardasz 
zapewnił, że 28 lipca skoń-
czy prace przy zbiorze, 
ale na wszelki wypadek 
wstrzymaliśmy się z budo-
wą do 30 lipca, aby dać mu 
więcej czasu. Nie wiem, co 
jeszcze moglibyśmy zrobić.

Linia Mikułowa-Czar-
na ma strategiczne zna-
czenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Bę-
dzie zasilać w prąd 3 mi-
liony odbiorców z Dolnego 
Śląska: odbiorów prywat-
nych, szkoły, zakłady pra-
cy...

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Kraina 
Czarów

Poczułem się jak Alicja, 
która wpadła do króliczej nory.

W norze najbardziej rzu-
cał się w oczy dziennikarz w 
koszulce świadczącej, że jest 
dziennikarzem niezłomnym. 
Miał wykaligrafowane pod pa-
chą słowo „Polska”, na plecach 
zmutowanego orła z krzyżem i 
mieczem, a do tego dla wzmoc-
nienia efektu herb Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów 
i hasło „Husaria Czas Potęgi” 
kończące się dumnie - żeby 
uniknąć profanacji - tuż nad 
pośladkami. Niezłomny filmo-
wał wykop pod słup energe-
tyczny telefonem komórkowym 
z biało-czerwoną szachownicą i 
wezwaniem „Pilnuj Polski!”.

Nie kumałem o co chodzi z 
tym pilnowaniem, dopóki drugi 
dziennikarz - z jak sądzę naro-
dowego patrolu motocyklowe-
go - nie uświadomił mi, co się 
dzieje. Okazuje się, że firma o 
mylącej nazwie Polskie Sieci 
Energetyczne ciągnie przez 
polskie pola linię energetycz-
ną, którą przejmą Niemcy. Na 
domiar złego za chwilę na ca-
łej polskiej wodzie łapę położą 
sprzymierzeni z Niemcami Ży-
dzi. A potem wypuści się ban-
derowców, żeby wyrżnęli Pola-
ków, którzy nie podporządkują 
się żydowsko-niemieckiej oku-
pacji i odmówią płacenia Niem-
com w euro za prąd a Żydom w 
srebrnikach za wodę.

Kolega motocyklisty aż nie 
mógł uwierzyć, że ja tego wcze-
śniej nie dostrzegłem. - Naród 
ciemny - westchnął. - Szydło 
chciała się postawić Niemcom, 
to ostrzelali jej kolumnę i zmie-
nili na głupiego Matełuszka.

Ale naród jak lawa! I krew 
w nim nie woda. Na własne 
oczy widziałem, jak zwykła 
bawełniana koszulka z inter-
netowego sklepu z patriotyczną 
odzieżą naciągnięta na plecy 
niezłomnego tężeje  w zbroję 
husarską. Widziałem to, gdy 
wiedziony świętym gniewem 
dziennikarz rzucił się do gardła 
ochroniarzowi postawionemu 
na straży niemieckich i żydow-
skich interesów. Skończyło się 
na słownych utarczkach, ale 
gdyby nie oddzielał ich poma-
rańczowy płotek z siatki BHP 
ziemia niechybnie spłynęłaby 
krwią. Niemiecką albo żydow-
ską, oczywiście, bo Bóg, co tu 
gadać, trzyma z Polakami.

Niezłomnemu towarzy-
szyła niemłoda, a dziarska 
jak nastolatka, dziennikarka 
TV Trwam. Jeśli więc, drodzy 
Czytelnicy, nie rozumiecie o 
co chodzi z tym felietonem, 
przerzućcie kanały w telewizo-
rze. TV Trwam wszystko Wam 
dopowie.

Piotr Kanikowski

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

609 199 520

Pole konfliktu
Leszek Kardasz, rolnik z 
Gierałtowca, znowu pró-
bował zablokować budowę 
linii energetycznej 400 kV 
Mikułowa - Czarna na swo-
im polu. W poniedziałek 
zamknięty w swoim samo-
chodzie siedział w miejscu, 
gdzie miał stanąć słup i do-
magał się przyjazdu przed-
stawiciela inwestora czyli 
Polskich Sieci Energetycz-
nych. Policja powiadomio-
na przez wykonawcę linii 
odstąpiła od interwencji. 
Po kilku godzinach rolnik 
przerwał protest i wrócił do 
żniw.  
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Promocja – 50 procent 
zniżki na wszystkie okula-
ry, także markowe – potrwa 
jeszcze kilka dni, do soboty 
10 sierpnia. Kto przegapił 
uroczyste otwarcie, wciąż 
ma szansę nadrobić prze-
oczenie. My byliśmy w gru-
pie kilkudziesięciu klientów, 
którzy 29 sierpnia od rana 
ciekawie zaglądali przez 
szyby i ustawiali się przed 
salonem. 

Punktualnie o godzinie 
10 drzwi się uchyliły, chwi-
lę później nożyce przecięły 
wstęgę i tłum wlał się do 
pustej jeszcze przed chwilą 
strefy klienta. W progu go-
ści witał właściciel salonu 
Krzysztof Seniów w towa-
rzystwie popularnej Stylistki 
Okularów, która współpra-
cuje z siecią Dr OKO. Go-
spodarz osobiście serwował 
aromatyczną kawę z ekspre-
su i pokazywał najciekawsze 
modele okularów. Hoste-
ssy rozdawały upominki. 
Wszystko to plus unoszące 
się pod sufitem baloniki i 
stolik ze słodkościami spra-
wiły, że szybko wytworzy-
ła się sympatyczna, niemal 
familiarna atomosfera. Z 
lampkami bezalkoholowe-
go szampana i parującymi 
kubkami w dłoniach klienci 
przechadzali się wśród wy-
eksponowanych na ścianach 
oprawek i okularów, szuka-
jąc najodpowiedniejszych 
dla siebie.

- Położyliśmy nacisk na 
innowacje. Na rozwiązania, 
dzięki którym klient wyjdzie 

od nas z okularami „szytymi 
na miarę”, tzn. uwzględnia-
jącymi wszystkie możliwe 
parametry oka i oprawki. 
Zapewniamy fachową po-
moc stylistki, bo chcemy, 
żeby ludzie z naszymi oku-
larami ładnie wyglądali i 
dobrze się czuli – mówi 
Krzysztof Seniów, właści-
ciel salonów optycznych Dr 
OKO. 

Wybór oszałamia. U Dr 
OKO na ul. Złotoryjskiej 
klienci nie będą mieli pro-
blemu ze znalezieniem sa-
tysfakcjonujących oprawek 
korekcyjnych ani dla siebie, 
ani dla dzieci, niezależnie od 
wieku. Zwłaszcza, że za 2-3 
tygodnie salon powiększy 
się o remontowaną aktualnie 
strefę wyłącznie dla dzieci.

- Od strony technicznej, 
kolorystycznej, zaprojek-
towaliśmy ją tak, by także 
najmłodsi klienci czuli się u 
nas dobrze - mówi Krzysztof 
Seniów. 

Podczas otwarcia 29 
lipca swoje wyroby w spo-
sób szczególny promowała 
firma Red Bull, kojarzona 
głównie z napojem energe-
tycznym, ale zajmująca się 
również produkcją opraw 
okularowych dedykowanych 
sportowcom oraz osobom 
prowadzącym aktywny tryb 
życia. Można je znaleźć u 
Dr OKO. W stałej ofercie 
salonu są okulary progre-
sywne takich firm jak Hoya, 
Essilor, JZO, Rodenstock, 
Zeiss oraz okulary prze-
ciwsłoneczne sygnowane 
przez Polaroid, Ray-Ban, 
Guess. Można tu kupić so-
czewki kontaktowe reno-
mowanych producentów w 
rodzaju Johnson&Johnson , 
Bausch&Lomb, Alcon, Co-
oper Vision: kolorowe, mie-
sięczne, dwutygodniowe, 
jednodniowe. W wydzie-
lonej z salonu strefie VIP 

wyeksponowano imponującą 
ilość ekskluzywnych marek 
opraw korekcyjnych i prze-
ciwsłonecznych. Przy ich 
produkcji korzysta się często 
z zaawansowanych techno-
logii i wyjątkowych materia-
łów, gwarantujących niepo-
wtarzalny efekt. Po otwarciu 
strefy VIP, przybyło tego 
rodzaju asortymentu.

- Mamy dużo więcej 
opraw firmowych, m.in. 
Gucci, Celine czy Tom Ford, 
na które jako jedyni w Le-
gnicy mamy przedstawiciel-
stwo. Można u nas zaopa-
trzyć się w oprawki Jaguara, 
Fendi, Versace. Czekamy na 
dostawę opraw Chloe – wy-
licza Krzysztof Seniów. 

Klientom, którzy mo-
gliby poczuć się zagubieni 
wśród tego mnóstwa możli-
wości, pomocą służy obsłu-
ga. W salonie znajduje się 
supernowoczesny, profesjo-
nalny sprzęt do komplekso-
wego badania wzroku oraz 
stanowisko doboru oprawek, 
gdzie niezdecydowani mogą 
zdać się na fachowe oko sty-
listek. 

Dr OKO w nowej odsłonie 
Klienci z miejsca przypuścili 
szturm na nowo otwarty salon 
optyczny sieci Dr Oko (Legni-
ca, ul. Złotoryjska 14) - miej-
sce, gdzie mogą w komforto-
wych warunkach, korzystając 
z porad profesjonalistów 
dobrać najlepsze okulary i 
zapłacić za nie tylko pół ceny.



W II etapie Zbiorcza 
Droga Południowa dotarła 
do Al. Rzeczypospolitej. Da-
lej zostanie poprowadzona ul. 
Okrężną, obok basenu przy 
ul. Radosnej, przez ciek Ko-
panina i linię kolejową, po ul. 
Sudeckiej do ul. Sikorskiego. 
Budowa ma ruszyć najpóźniej 
w roku 2020. W ubiegłym 
tygodniu Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu ogłosiła kon-
sultacje społeczne w sprawie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla tej in-
westycji. Dokument będzie 
miał istotny wpływ na życie 
sąsiadów Zbiorczej Drogi Po-
łudniowej. Maciej Kupaj nie 

rozumie więc, dlaczego Urząd 
Miasta w Legnicy nie opubli-
kował planów drogi w formie 
elektronicznej na swojej stro-
nie internetowej.

Rzeczywiście, z tego, co 
znajduje się na oficjalnej stro-
nie Legnicy trudno wywnio-
skować, czy np. mieszkańcy 
Okrężnej będą mieli gdzie 
parkować swoje samochody. 
Ratusz zamieścił mapę po-
kazującą planowany przebieg 
Zbiorczej Drogi Południowej 
- i nic poza tym. Zaintereso-
wanych odsyła do Wrocławia, 
pisząc, że "każdy może za-
poznać się z wnioskiem oraz 
dokumentacją sprawy (w tym 
z raportem oddziaływania na 
środowisko) w siedzibie Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu al. 
Jana Matejki 6, 50-333 Wro-
cław, w godz. 8.00 – 15.00.".   
Po uwagach Kupaja, podczas 
dzisiejszej sesji prezydent Ta-
deusz Krzakowski zapewnił, 
że plany będą udostępniane 
wszystkim, którzy zgłoszą 
się do Wydziału Inwestycji 
Miejskich Urzędu Miasta w 
Legnicy. Radny chciałby jed-
nak, aby maksymalnie ułatwić 
zainteresowanym mieszkań-

com dostęp do informacji. 
Jego zdaniem plany w wersji 
elektronicznej powinny być 
dostępne w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

- Takie rzeczy powinny 
być konsultowane z wszystki-
mi interesariuszami - upiera 
się Maciej Kupaj.

Punktem zapalnym przy-
szłego konfliktu może być 
kwestia miejsc parkingowych 
w rejonie ul. Okrężnej. Rad-
ny Maciej Kupaj policzył, że 
obecnie parkuje tam ok. stu 
samochodów. Część bezpo-
średnio na ulicy. Ze względu 
na funkcję Zbiorczej Drogi 
Południowej (szybkie połą-
czenie osiedla Piekary z po-
łudniowo-zachodnią częścią 
Legnicy) parkowanie na uli-
cy nie będzie możliwe. Dość 
wąski pas gruntu ogranicza 
inwestora.

- W miejscach, gdzie 
można było wyznaczyć miej-
sca parkingowe, to je wyzna-
czono - mówi prezydent Ta-
deusz Krzakowski. Deklaruje, 
że miasto będzie sprzedawać 
właścicielom domków grunty 
na tyłach ich posesji, by mogli 
na nich zrobić sobie parkingi.

Piotr Kanikowski
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Otwarta rok temu przy 
ul. Gliwickiej placówka jest 
pierwszym prywatnym do-
mem pomocy społecznej w 
Legnicy, zarejestrowanym w 
ratuszu i działającym na pod-
stawie oficjalnego zezwolenia. 
Oferuje miejsce dla samot-
nych seniorów i innych osób 
wymagających stałej opieki 
(chorych somatycznie, w tym 
chorych z Alzheimerem, itd.) 
za stawki niekiedy o kilkaset 
złotych niższe niż w publicz-
nych domach pomocy spo-
łecznej w naszym regionie. 
W Domu Maria czekają na 
nich dwuosobowe, wygodnie 
urządzone pokoje, z osobnymi 
łazienkami. Są wyposażone 
m.in. w specjalistyczne łóżka 
dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb rezydentów. 
Na część wspólną składają się 
jadalnia, świetlica oraz prze-
stronna sala rehabilitacyjna, 

wykorzystywana podczas in-
dywidualnych i grupowych 
zajęć pod nadzorem specjali-
stów z CostaMed. 

Całodobową opiekę za-
pełnia kadra złożona z wy-
kwalifikowanych opiekunek 
i pielęgniarek. Korzystają ze 
wsparcia lekarza rodzinnego, 
który raz w tygodniu odwie-
dza placówkę, bada pensjo-
nariuszy, wypisuje recepty i 
udziela zaleceń co do diety, 
rehabilitacji lub trybu życia. 
Również regularnie na ul. 
Gliwicką zagląda psycholog. 
Do aktywnego życia mają ich 
zachęcać także comiesięczne 
imprezy integracyjne z udzia-
łem gości z zewnątrz, m.in. 
wnoszących sporo radości w 
życie Domu Maria dzieci z 

Zespołu Placówek Specjal-
nych w Legnicy i bliskich 
sąsiadów z Przedszkola Nie-
publicznego Hobbit. 

Atutem DPS Maria jest 
też położenie w zacisznej i 
spokojnej okolicy, zarazem 
blisko centrum Legnicy. Z 
Gliwickiej łatwo dojechać do 
szpitala wojewódzkiego. W 
pobliżu są liczne ośrodki re-
habilitacyjne i przychodnie, 
gdzie w razie potrzeby można 
zwrócić się o doraźną pomoc. 
Dzięki wygodnej lokalizacji, 
seniorzy są łatwo dostępni dla 
swoich bliskich. To gwaran-
tuje rezydentom Marii lepszą 
opiekę i więcej kontaktu z 
otoczeniem, tak ważnego dla 
zapobiegania procesom sta-
rzenia.

Dom Maria
ul. Gliwicka 6

59-220 Legnica

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl

www.marialegnica.pl

Dom szczęśliwej starości
Ludzie starsi, z symptoma-
mi schorzeń wieku starcze-
go, niekiedy z demencją, 
mają w legnickim Domu 
Maria stałą opiekę, gru-
pową i indywidualną reha-
bilitację i inne zajęcia, by 
mogli maksymalnie długo 
zachować dobrą formę i cie-
szyć się życiem.

Na konsultacje do Wrocławia?
W związku z III etapem budowy 
Zbiorczej Drogi Południowej 
radny Maciej Kupaj niepokoi 
się o mieszkańców ul. Okręż-
nej. Chciałby mieć pewność, 
że po zakończeniu inwestycji 
nie braknie miejsc parkingo-
wych dla wyrzuconych z Okręż-
nej aut. Radny ma zastrzeżenia 
do sposobu, w jaki prowadzo-
ne są konsultacje społeczne w 
tej sprawie, bo żeby przejrzeć 
dokumenty mieszkańcy muszą 
wsiąść w pociąg lub samochód 
i wybrać się do... Wrocławia.



Akcja „Stań na własnych no-
gach” jest skierowana do kobiet 
zajmujących się wytwarzaniem 
różnego rodzaju produktów: 
ubranek, domowych kosmetyków, 
torebek, dekoracji czy zabawek. 
Chcieliśmy dać im szansę zapre-
zentowania swoich wyrobów, a 
w przyszłości może nawet roz-
poczęcia działalności na większą 
skalę. Innymi słowy – by mogły 
przekuć pasję także w źródło 
utrzymania, tak by nie była tylko 
dodatkowym zajęciem „po godzi-
nach”. 

Do konkursu zgłoszono pra-
wie pół tysiąca najróżniejszych 
pomysłów. Ponad połowa z nich 
to produkty powstałe z myślą 
o dzieciach. Ich autorkami są 
mamy, często przebywające na 
urlopach wychowawczych. W 
tej kategorii królowały: ubranka, 
lalki, książeczki (sensoryczne, ale 
również takie „prawdziwe” – z 
fabułą i ilustracjami), gry, zabaw-
ki, akcesoria typu gryzaki i maty. 
Pojawiły się nawet wielorazowe 
pieluszki wpisujące się w trend 
„eko” i „zero waste” czy woreczki 
do przechowywania żywności, 
będące alternatywą dla foliówek. 
Autorki pomysłów podzieliły się 
także z nami swoimi przepisami 

na wegańskie ciasteczka i bato-
niki.

Wiele potencjalnych bizne-
swomen interesuje się też modą 
i designem, stąd ciekawe po-
mysły na odzież, torby, plecaki 
czy eleganckie apaszki. Sporo 
uczestniczek konkursu lubuje 
się również w nadawaniu domo-
wym wnętrzom indywidualnego 
charakteru za pomocą stroików, 
świeczek, lampionów, ramek lub 
wazonów. 

Chętnie zgłaszane były rów-
nież pomysły na własny biznes 
kosmetyczny, a wśród prezento-
wanych produktów pojawiły się 
wyrabiane w domowych warun-
kach kremy, szampony, a nawet 
perfumy!

Panie biorące udział w pro-
jekcie musiały poświadczyć, że 
są autorkami zgłaszanych wyro-
bów, odpowiednio je zaprezento-
wać, opisać, a dodatkowo zrobić 
biznesplan. Dlatego wybranie 

finałowej „pięćdziesiątki” było 
dużym wyzwaniem, mimo że w 
komisji zasiadało aż 5 jurorów z 
firmy Rossmann i partnera pro-
jektu – Fundacji „Mamo Pracuj”. 
Jury oceniało m.in.: jakość i ory-
ginalność produktu, a także jego 
użyteczność i walory artystyczne. 
Ważna była również realność za-
łożeń marketingowych i finanso-
wych przedsięwzięcia. 

To, które z finalistek otrzy-
mają 30, 20 i 10 tys. zł. na roz-
wój biznesu zależy już tylko od 
członków Klubu Rossmann. Już 
od 1 sierpnia mogą oni głosować 
za pomocą aplikacji Rossmann 
PL lub poprzez stronę www.
rossmann.pl/stannawlasnychno-
gach. Każdy może oddać tylko je-
den głos więc warto dobrze prze-
myśleć swoją decyzję. Głosowanie 
trwa do 5. września, a laureatki 
ogłosimy 10. września na stronie 
internetowej. 
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Ty też możesz wesprzeć kobiecy 
biznes. Wystarczy kliknąć.

Która z autorek projektów zgło-
szonych do akcji „Stań na wła-
snych nogach” otrzyma 30 tys. 
zł na rozwój własnego bizne-
su? Wszystko w rękach człon-
ków Klubu Rossmann - już od 
jutra mogą oni zagłosować na 
jedną z 50. finalistek. 
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Studiuj magisterskie Pielęgniarstwo w PWSZ im. Witelona w Legnicy!
Wydział Nauk o Zdro-

wiu i Kulturze Fizycz-
nej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy zapra-
sza do podjęcia kształcenia 
na studiach magisterskich 
na kierunku – Pielęgniar-
stwo.

 Kształcenie re-
alizowane jest w formie 
wykładów, ćwiczeń, zajęć 
praktycznych, praktyk za-
wodowych oraz pracy wła-
snej studenta. Kształcenie 
na kierunku Pielęgniar-
stwo ma charakter prak-
tyczny. 

Przełomem w dydak-
tyce na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu i Kulturze Fi-
zycznej jest możliwość 
rozwijania umiejętności 
praktycznych w oparciu o 
nauczanie na symulatorach 
w Monoprofilowym Cen-
trum Symulacji Medycz-
nej.

Absolwent studiów 
drugiego stopnia może 
znaleźć zatrudnienie w:
•	 podmiotach prowa-

dzących podstawową 
i specjalistyczną opie-
kę medyczną, w tym w 
szpitalach, przychod-
niach, poradniach,

•	 ośrodkach opieki palia-
tywno-hospicyjnej,

•	 placówkach opieki dłu-

goterminowej,
•	 administracji państwo-

wej i szkolnictwie me-
dycznym.

Zalety studiów ma-
gisterskich na kierunku 
Pielęgniarstwo 
•	 nowoczesna i ciągle roz-

wijająca się baza dydak-
tyczna, sale wykładowe 
wyposażone w sprzęt 
multimedialny, pra-
cownie specjalistyczne 
do nauki umiejętności 
praktycznych (pracow-
nia anatomiczna, fizjo-
logii wysiłku fizycznego, 
pracownia opieki długo-
terminowej, czynności 
pielęgniarskich, czyn-
ności ratowniczych),

•	 możliwość realizacji za-
jęć dydaktycznych me-
todą symulacji medycz-
nej w Monoprofilowym 
Centrum Symulacji 
Medycznej (sale wyso-
kiej i niskiej wierności, 
sale ćwiczeń umiejęt-
ności pielęgniarskich, 
sala umiejętności tech-
nicznych, sala egzaminu 
OSCE, sala symulacji z 
zakresu ALS/BLS),

•	 wykwalifikowana kadra 
dydaktyczna posiadają-
ca znaczne doświadcze-
nie praktyczne, będąca 
gwarancją profesjonal-
nego i wszechstronnego 
przygotowania do pracy 
w kraju i w państwach 
Unii Europejskiej,

•	 zajęcia praktyczne i 
praktyki zawodowe re-
alizowane w placówkach 
szkolenia praktycznego 
pod okiem wyspecjali-

zowanej kadry medycz-
nej,

•	 płatne praktyki pilota-
żowe,

•	 wspieranie aktywności 
studentów poprzez dzia-
łalność w Studenckim 
Kole Naukowym Mło-
dych Medyków – sekcja 
pielęgniarska (działal-
ność naukowa, eduka-
cyjna i społeczna),

•	 kierunek uzyskał pozy-
tywną opinię i posia-

da akredytację Polskiej 
Komisji Akredytacyj-
nej oraz Krajowej Rady 
Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położ-
nych.

•	 dyplom ukończenia stu-
diów na kierunku Pie-
lęgniarstwo umożliwia 
korzystanie z uprawnień 
określonych w ustawie o 
zawodach pielęgniarki i 
położnej.
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Raczyński przegrał w Warszawie
Rada ministrów odrzuciła 
wniosek Lubina o włączenie 
w granice administracyjne 
miasta siedmiu okolicznych 
wiosek. Nie ma takiej zmiany 
w podpisanym właśnie przez 
premiera Mateusza Mora-
wieckiego rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie 
ustalenia granic niektórych 
gmin i miast. Mieszkańcy 
gminy wiejskiej Lubin wygra-
li wielomiesięczną batalię z 
prezydentem Robertem Ra-
czyńskim.

Stanowisko Rady Mi-
nistrów ostatecznie ucina 
spór o zmianę granic. Jest 
zgodne opinią Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, które kil-
kanaście dni temu  nega-
tywnie rekomendowano 
zmianę granic Lubina. 
Uzasadniało to „brakiem 
"obopólnej zgody pomię-
dzy jednostkami samorzą-
du terytorialnego objętymi 
zmianami".

Raczyński chciał przy-
łączenia do Lubina 7 bo-
gatych sołectw: Osieka, 
Szklar Górnych, Miroszo-
wic, Obory, Kłopotowa, 
Krzeczyna Wielkiego i 

Chróstnika. Lubin prze-
jąłby wówczas nie tylko 
33 proc. terytorium gminy 
wiejskiej, ale również 65 
procent jej budżetu. Dla-
tego w gminie wiejskiej 
Lubin nazywano te dzia-
łania grabieżą i trakto-
wano jak wypowiedzenie 
wojny. Prezydent napotkał 
na bardzo silny opór, także 
ze strony wójta Tadeusza 
Kielana, który kiedyś na-
leżał do kręgu najbardziej 
zaufanych ludzi Rober-
ta Raczyńskiego. Podczas 
konsultacji społecznych w 
gminie Lubin 98,23 proc. 
głosujących sprzeciwiło się 
planom powiększenia mia-
sta ich kosztem.

– To sprawa, która od 

grudnia spędzała mi i wie-
lu osobom sen z powiek– 
komentuje wójt Tadeusz 
Kielan na stronie Ug.Lu-
bin.pl.– Pokazaliśmy jed-
nak wszystkim, że nie ma 
społecznego przyzwolenia 
na rozbiór Gminy Lubin. 
Kosztowało nas to bardzo 
dużo wysiłku i zaangażo-
wania, za które dziękuję 
mieszkańcom i pracowni-
kom Urzędu Gminy. Je-
steście wielcy! Miasto ma 
gigantyczne zadłużenie 
na ponad 300 milionów 
złotych i prezydent chciał 
sobie naszymi dochodami 
podreperować budżet.

Piotr Kanikowski
FOT. UG.LUBIN.PL
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Studiuj Prawo w PWSZ im. Witelona w Legnicy!
•	 W Państwowej Wyż-

szej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy 
trwa rekrutacja na kieru-
nek PRAWO w ramach 
jednolitych studiów ma-
gisterskich. Rekrutacja 
na ten kierunek, tak jak 
w przypadku pozosta-
łych potrwa do 30 lipca 
2019 r.

•	 Po studiach na kierunku 
Prawo możesz starać się 
o przyjęcie na aplikacje 
prawnicze, aby w przy-
szłości przywdziać togę 
i wykonywać zawód ad-
wokata, radcy prawnego, 
sędziego. Możesz też 
wykonywać inne zawo-
dy prawnicze – możesz 
zostać notariuszem, ko-
mornikiem, doradcą po-
datkowym, rzecznikiem 
patentowym.

•	 Program studiów na 
kierunku Prawo łączy 
możliwości zdobywania 
wiedzy z zakresu nauk 
prawnych, nauk o admi-
nistracji, ekonomii i nauk 
o polityce. Dzięki temu 
kształcimy specjalistów 
dla obsługi szeroko poję-
tej administracji, zarów-
no w sektorze publicz-
nym, jak i prywatnym. 
Program przygotowany 
został po konsultacji z 
pracodawcami, dzięki 
czemu możesz nabywać 
nie tylko wiedzę teore-
tyczną, ale i praktyczne 
umiejętności w zakresie 
obsługi prawnej sektora 
publicznego i prywatne-
go.

•	 Po ukończeniu Prawa 
możesz podjąć pracę 
właściwie wszędzie, tam 
gdzie przebiegają procesy 
prawne, czyli w urzędach 
administracji (zarówno 
rządowej jak i samorzą-
dowej), w spółkach prawa 
handlowego, w przedsię-
biorstwach, w jednost-
kach świadczących usłu-
gi publiczne, we własnej 
firmie. Możesz również 
zostać adwokatem, radcą 
prawnym, sędzią, proku-
ratorem, doradcą podat-
kowym lub rzecznikiem 
patentowym.

•	 Po ukończeniu kierunku 
Prawo będziesz prawni-
kiem, czyli osobą nauko-
wo lub zawodowo zajmu-
jącą się prawem, znającą 
przepisy i potrafiącą za-
stosować je w praktyce. 
W trakcie 5-letnich stu-
diów uzyskasz nie tylko 
wiedzę, ale i umiejęt-
ności stosowania prawa, 
zwłaszcza prawa cywil-

nego, karnego, admini-
stracyjnego oraz wybra-
nych elementów prawa 
gospodarczego, finanso-
wego. Poznasz prawne 
podstawy zarządzania, 
niezbędne do podjęcia 
zatrudnienia w sektorze 
administracji publicznej 
i szeroko pojętego apa-
ratu urzędniczego. Masz 
szanse nabyć umiejętno-
ści sporządzania umów 
w obrocie handlowym i 
w zakresie świadczenia 
usług, opracowywania 
pism procesowych, decy-
zji i postanowień admini-
stracyjnych, umiejętność 
sprawnego komunikowa-
nia się w szeroko rozu-
mianym sektorze praw-
nym i wykorzystania 
narzędzi e-administracji.

•	 W trakcie przygotowa-

nia się do symulacji roz-
praw masz szanse nabyć 
umiejętności zachowania 
się na sali rozpraw. Od 
Ciebie zależy, czy po stu-
diach będziesz pracować 
we własnej firmie, czy 
też zdecydujesz o kon-

tynuacji nauki na wybra-
nej aplikacji zawodowej. 
Prawnicy mogą pracować 
np. w kancelariach adwo-
kackich, komorniczych, 
notarialnych lub urzę-
dach.

•	 Bardzo dużo firm ko-

rzysta z porad prawnych, 
dlatego to także dobre 
miejsca pracy dla praw-
ników.  Stawiamy na 
umiejętności praktyczne, 
nauczymy Cię, jak „pra-
wo działa” !

•	 Dużą zaletą studiów na 

uruchamianym kierun-
ku Prawo w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Witelona w 
Legnicy jest fakt, że stu-
dia stacjonarne w naszej 
Uczelni są bezpłatne.
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Kolejne miejsca na liście 
zajmują: jeleniogórska po-
słanka Zofia Czernow i poseł 
Robert Kropiwnicki z Legni-
cy. Czwarte miejsce jest zare-

zerwowane dla Iwony Kraw-
czyk albo Ewy Drozd.

We wcześniejszych wy-
borach jedynką w Legni-
cy był Grzegorz Schetyna. 
Tym razem lider PO będzie 
otwierał listę w Warszawie. 
Na jego miejsce w Legnicy 
wskoczył Piotr Borys, któ-
ry w poprzednich wyborach 
parlamentarnych nie miał 
szczęścia. Partia wystawiła 
go do Senatu przeciwko Do-
rocie Czudowskiej z PiS-u. 
Zdobył 54.640 głosów - niby 

dużo, ale o prawie 13 tys. 
mniej mniej niż Czudowska.

Pełne listy będą znane w 
połowie sierpnia. 14 sierp-
nia KO zamierza pozamy-
kać listy do Sejmu i ustalić 
kandydatów do Senatu. Na 
16 sierpnia jest planowane 
ostatnie posiedzenie zarzą-
du KO. 17 sierpnia listy za-
twierdzą rady krajowe partii 
wchodzących w skład koali-
cji.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Strona 1102 sierpnia 2019 WIADOMOŚCI

Borys na czele listy Koalicji

Koalicja Obywatelska przed-
stawiła czołówkę swych list 
do Sejmu. W okręgu legnic-
ko-jelniogórskim jedynką 
będzie Piotr Borys z Lubina 
- były europoseł i były wice-
marszałek Dolnego Śląska, 
dyrektor Biura Krajowego 
Platformy Obywatelskiej. 
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