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WYBRALIŚMY.  
Połowa mandatów  
w Sejmie dla PiS.  
Do Senatu Czudowska
Wybory parlamentarne za nami. W okręgu legnicko – jelenio-
górskim zwycięzcą wyborów zostało Prawo i Sprawiedliwość, 
które wywalczyło w Sejmie 6 mandatów. Mandat senatora w 
okręgu legnickim zachowała Dorota Czudowska.
Paweł Jantura

Prawo i Sprawiedliwość w 
okręgu legnicko-jeleniogórskim 
otrzymało 42,40 proc. Koali-
cja Obywatelska - 25,02 proc., 
Lewica - 16,43 proc., Polskie 
Stronnictwo Ludowe - 7,17 proc., 
Konfederacja Wolność i Niepod-
ległość - 5,85 proc. a Bezpartyjni 
i Samorządowcy - 3,12 proc. 
Takie wyniki przekładają się na 

6 mandatów dla PiS, 3 mandaty 
dla Koalicji Obywatelskiej, 2 dla 
Lewicy i 1 dla PSL.

Posłami zostali: Adam 
Lipiński, Elżbieta Witek, 
Marzena Machałek, Krzysztof 
Kubów, Wojciech Zubowski i 
Ewa Szymańska (PiS), Piotr 
Borys, Robert Kropiwnicki i 
Zofia Czernow (Koalicja Oby-
watelska), Małgorzata Sekuła-
-Szmajdzińska i Robert Obaz 

(Lewica) oraz Stanisław Żuk 
(PSL).

Mandatu w naszym okręgu 
nie otrzymała Konfederacja, 
mimo że udało się jej przekro-
czyć próg wyborczy.

Przypomnijmy, że w 2015 
r. PiS wywalczyło 6 mandatów, 
PO – 4 mandaty, Nowoczesna i 
Kukiz’15 – po 1.

W wyborach do Senatu 
w okręgu legnickim zwycię-

żyła kandydatka Prawa i Spra-
wiedliwości Dorota Czudow-
ska, która zdeklasowała konku-
rencję. Czudowska otrzymała 
86 312 głosów (46,67 proc.). 
Jej główna rywalka – Elżbieta 
Stępień zebrała ponad 20 tys. 
głosów mniej. Na kandydatkę 
Koalicji Obywatelskiej zagłoso-

wało dokładnie 63 682 osoby 
(34,43 proc.). Zgodnie z prze-
widywaniami w walce o Senat 
nie liczył się Tymoteusz Myrda 
(Bezpartyjni i Samorządowcy), 
którego poparło 34 948 wybor-
ców (18,90 proc.)

66-letnia Dorota Czu-
dowska jest lekarzem – onko-

logiem. Od lat szefuje Ośrod-
kowi Diagnostyki Onkolo-
gicznej w Legnicy. W Sena-
cie będzie zasiadać trzecią, 
kolejną kadencję. W wyższej 
izbie parlamentu była też w 
latach 1997-2001, wówczas z 
ramienia Akcji Wyborczej Soli-
darność.



3GAZETA LEGNICKA24 października 2019 r. AKTUALNOŚCI - TULEGNICA.PL

Sprawdziliśmy polityczne 
preferencje mieszkańców 
Legnicy. W naszym mieście, tak 
jak w kraju, największe popar-
cie w wyborach do Sejmu otrzy-
mało Prawo i Sprawiedliwość. 
Najlepszym wynikiem indywidu-
alnym może się jednak pochwa-
lić kandydat Koalicji Obywatel-
skiej Robert Kropiwnicki. Dobry 
rezultat osiągnęła również kan-
dydatka tego ugrupowania do 
Senatu Elżbieta Stępień.

Popularność posła Roberta 
Kropiwnickiego (w Sejmie 
zasiada od 2010 r.) w rodzin-
nym mieście nie słabnie. W 
niedzielnych wyborach głos 
na niego oddało aż 6407 legni-
czan.

Tym samym polityk Koali-
cji Obywatelskiej okazał się lep-
szy nie tylko od innych legni-
czan – Adama Lipińskiego i 
Ewy Szymańskiej (oboje PiS) 
– odpowiednio 5340 i 3010 gło-
sów – ale również od wybor-
czych „kombajnów” w skali 
okręgu, czyli Elżbiety Witek z 
PiS (5464 głosy) i Małgorzaty 
Sekuły-Szmajdzińskiej z SLD 
(4661 głosów).

Jak wypadli pozostali 
posłowie w Legnicy? Piotr 
Borys (KO) zebrał 4221 gło-

sów, Krzysztof Kubów (PiS) 
652 głosy, Stanisław Żuk (PSL) 
418 głosów, Marzena Machałek 
(PiS) 308 głosów, Robert Obaz 
(Lewica) 290 głosów, Zofia 
Czernow (KO) 197 głosów, a 
Wojciech Zubowski (PiS) 80.

Co ciekawe, wybory do 
Senatu w Legnicy wygrała kan-
dydatka Koalicji Obywatelskiej 
Elżbieta Stępień, która otrzy-
mała 18 766 głosów. Dorota 
Czudowska z PiS – 18 244, a 
Tymoteusz Myrda (Bezpartyjni 
Samorządowcy) - 6 815.

W wyborach do Sejmu 
lista PiS uzyskała w Legnicy 17 
610 głosów (39,72 proc.), KO 
– 12 557 głosów (28,32 proc.), 
Lewica – 7 719 głosów (17,41 
proc.), Konfederacja – 2 817 
głosów (6,35 proc.), PSL – 2 
206 głosów (4,98 proc.), a Bez-
partyjni Samorządowcy – 1 429 
głosów (3,22 proc.).

Frekwencja wyborcza w 
Legnicy to 59,87 proc. i jest 
nieco niższa niż na Dolnym 
Śląsku (60,92 proc.) i Polsce 
(61,74 proc.). PJ

Jak głosowała Legnica?Witek i Sekuła-Szmajdzińska 
rozbiły bank.  
Ile głosów dostali posłowie?

W okręgu legnicko-jelenio-
górskim największym popar-
ciem może się cieszyć Elżbieta 
Witek z Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Marszałkini Sejmu, mimo 
że startowała z drugiego miej-
sca na liście, otrzymała 46 171 
głosów!

Drugi wynik w naszym 
okręgu uzyskała wracająca do 
Sejmu po czterech latach Mał-
gorzata Sekuła-Szmajdzińska. 
Liderka listy Lewicy dostała w 
niedzielę 41 480 głosów. Równie 
imponującym rezultatem może 
się pochwalić się Piotr Borys. 
„Jedynka” listy Koalicji Obywa-
telskiej otrzymała 35 064 głosy.

Bez żadnych problemów 
mandaty zdobyli kandydaci 
PiS: Adam Lipiński (33 269 
głosów), Krzysztof Kubów (23 
834) oraz Marzena Macha-
łek (22 481). Szósty mandat 
dla PiS-u „wzięła” legniczanka 
Ewa Szymańska. Jej wynik – 
9 930 głosów, znacznie jednak 
odbiega od pozostałych posłów 
rządzącej partii.

Podobnie, jak w poprzed-
niej kadencji Legnica będzie 
mieć trójkę posłów. Poza Lipiń-
skim (od lat mieszka w Warsza-
wie, ale jest rodowitym legnicza-
ninem i otwarcie deklaruje, że 
wciąż się nim czuje) i Szymań-
ską, mandat wywalczył Robert 
Kropiwnicki z Koalicji Obywa-
telskiej. Czwartą kadencję w 
poselskich ławach zapewniło 
mu 14 714 głosów. Nieco wię-
cej, bo 15 761 głosów zebrała 
startująca z drugiego miejsca 
listy KO – Zofia Czernow z 
Jeleniej Góry.

Drugim posłem Lewicy 
został Robert Obaz. Jeleniogór-
ski polityk Wiosny otrzymał 4 
205 głosów – najmniej z całej 
naszej sejmowej dwunastki. 
PSL wywalczyło jeden mandat. 
Przypadł on liderowi listy – Sta-
nisławowi Żukowi ze Zgorzelca. 
Na wstawionego na pierwsze 
miejsce na liście przez koali-
cjanta ludowców Pawła Kukiza, 
wiceprezesa PGE Górnictwo i 
Energetyka, głos oddało 7 694 
osoby.

Przegrani? Na pewno zali-
czyć do nich można Tadeusza 
Samborskiego (5703 głosy), 
który przegrał mandat ze wspo-
mnianym już Żukiem. To kolejna 
nieudana próba powrotu do 
Sejmu zasłużonego i znanego 
w regionie ludowca (zasiadał w 
nim w kadencji 2001-2005). Bli-
ski powrotu do Sejmu był rów-
nież Ryszard Zbrzyzny z SLD 
(4107 głosów), który przegrał 
98 głosami z Obazem. Przypo-
mnijmy, że lubinianin posłem 
był w latach 1993-2015.

Z gmachem przy Wiejskiej 
żegnają się dwie dotychcza-
sowe posłanki Koalicji Obywa-
telskiej: Ewa Drozd z Głogowa 
(9671 głosów) i Iwona Kraw-
czyk z Kamiennej Góry (8 081 
głosów). Rozczarowany jest 
też zapewne starosta legnicki 
Adam Babuśka, który startował 
z listy PiS. Mimo odległego – 8. 
miejsca na liście, bardzo mocno 
zaangażował się w kampanię. 
Przełożyło się to jednak na zale-
dwie 3361 głosów.

PJ
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Nowe badania przesiewowe w KGHM,  
by szybciej wykryć groźne choroby

Od wielu lat  KGHM 
przy współpracy z  Miedzio-
wym Centrum Zdrowia prowa-
dzi różne badania przesiewowe. 
Były już projekty profilak-
tyczne pod kątem wykrywania 
raka jelita grubego, prostaty czy 
piersi. Teraz przyszedł czas na 
badania, które pozwolą skontro-
lować płuca i tętnice wieńcowe. 
Od listopada prowadzone będą  
badania przesiewowe obejmu-
jące  tomografię komputerową  
płuc oraz test „calcium score”, 
czyli badanie zwapnień w tętni-
cach wieńcowych.

Badania pozwolą na wcze-
sne wykrycie chorób, które zwy-
kle zdiagnozowane za późno 
prowadzą do nowotworów. - 
Zdrowie pracowników jest naj-
ważniejsze. Nowy etap badań 

profilaktycznych obejmie 
ponad 5000 osób. To najwięk-
szy program badań profilak-
tycznych w historii naszej firmy 
– mówił Radosław Stach, wice-
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A. 

- Program zakłada przede 
wszystkim wykrycie wczesnych 
stadium raka, diagnostykę roze-
dmy, ocenę zwapnień w tęt-
nicach wieńcowych - mówił 
Marek Ścieszka wiceprezes 
zarządu MCZ.

- W Holandii przebadano 
tym programem 16 tys. osób. 
Śmiertelność z powodu raka 
płuc spadła o 26 proc., u kobiet 
o ponad 30 proc. W Polsce, w 
Gdańsku przebadano 8 tys. osób. 
Wykazano wówczas 70 przypad-
ków raka kwalifikowanych do dal-

szego leczenia - podkreśla wagę 
profilaktyki i wczesnego wykry-
wania zmian wiceprezes MCZ.

MCZ kontrolując pacjen-
tów, będzie dzielił badanych na 
grupy w zależności od stadium 
wykrytych schorzeń. Pacjenci 
będą kwalifikowani do dalszych 
działań medycznych. Przy pro-
jekcie dotyczącym płuc badania 
będą analizowane przez leka-
rza pulmonologa, zaś w kwestii 
serca  będzie lekarz kardiolog. 
- Przewidujemy realizację tego 
programu na dwa lata. Przy-
gotowaliśmy tzw. okna diagno-
styczne, poza normalnym cza-
sem pracy. Dla tych pacjentów 
uruchomimy również soboty. 
Takie badania powinny być 
kontynuowane i dobrze, gdy 
po nich są dalsze działania 

medyczne. W Stanach Zjedno-
czonych prowadzono badania 
na 60 tys. pacjentach. Ten pro-
gram sprawił, że śmiertelność z 
powodu raka płuc zmniejszyła 

się tam o 20 proc. To oznacza, 
że nowotwory zostały wykryte 
w stadium I i II , gdy mogą być 
operowane i bardzo skutecznie 
leczone. Rak płuca nie ma obja-

wów. To skryty zabójca, nowo-
twór bez objawów wstępnych – 
przestrzega dr n. med Ewa Nie-
nartowicz, kierownik Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej.

Z myślą o szybszym zdiagnozowaniu groźnych chorób  KGHM  
z pomocą Miedziowego Centrum Zdrowia przebada dwoma progra-
mami jednocześnie 5000 swoich pracowników. Będzie kontrola płuc 
i naczyń wieńcowych.
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Dawid Stefanik (tuLegnica.pl)

Policyjnym pościgiem w 
nocy z piątku na sobotę zakoń-
czyła się próba zatrzymania 
do kontroli drogowej 40 - let-
niego motocyklisty w okolicy 
Legnicy. Jak się okazało, męż-
czyzna uciekał przed policją 
ponieważ miał sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów, kiero-
wał pod wpływem narkotyków, 
miał ze sobą metamfetaminę, 
jechał na ukradzionym moto-
rze i był poszukiwany do odby-
cia kary ponad roku więzienia.

W piątek przed godz. 23 w 
okolicach miejscowości Okmiany 
policjanci z Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Miejskiej Poli-
cji w Legnicy chcieli zatrzymać 
do kontroli drogowej motocykli-
stę, który zwrócił ich uwagę jadąc 
bez sprawnych tylnych świateł.

Jednak kiedy kierowca 
zauważył policyjne sygnały, 

zamiast zjechać na pobocze do 
kontroli, to dodał gazu i rzucił 
się do ucieczki pędząc w kie-
runku Krzywej. Po kilku kilome-
trach na wysokości miejscowo-
ści Groble i Stary Łom ucieki-
nier stracił panowanie nad moto-
cyklem i wylądował w rowie. To 
jednak nie koniec akcji. Męż-
czyzna porzucił pojazd i dalej 
wzdłuż pola próbował uciekać 
pieszo. Jednak już po kilkunastu 
metrach biegu mężczyzna zna-
lazł się w rękach mundurowych.

Jak się okazało, 40-letni kie-
rowca miał wiele powodów do 
ucieczki, a sam nieudolny pościg 
nie stanowił końca jego długiej 
listy problemów.

- Kierowca miał aktywny 
sądowy zakazy prowadze-
nia pojazdów oraz był poszu-
kiwany do zakładu karnego, 
celem odbycia w nim kary roku 
i 3 miesięcy pozbawienia wol-
ności za kradzieże z włama-

niem. Funkcjonariusze przeba-
dali także mężczyznę testerem 
narkotykowym, który wskazał 
wynik pozytywny na zawartość 
w jego organizmie narkotyków 
w postaci metamfetaminy, któ-
rej klika działek policjanci zna-
leźli także podczas przeszuka-
nia mężczyzny. Dodatkowo po 
sprawdzeniu pojazdu w policyj-
nych systemach okazało się, że 
motor został zgłoszony jako kra-
dziony na terenie powiatu bole-
sławieckiego – mówi mł. asp. 
Jagoda Ekiert z zespołu praso-
wego KMP w Legnicy.

Zatrzymany mężczyzna tra-
fił do policyjnego aresztu. 40-
-latek za niezatrzymanie się do 
kontroli drogowej, niestosowa-
nie się do sądowego zakazu pro-
wadzenia pojazdów, posiadanie 
narkotyków i kierowanie pod ich 
wpływem może wydłużyć swój 
pobyt za kratami nawet o kolejne 
5 lat.

Uciekał kradzionym motorem.  
Był poszukiwany, naćpany i miał narkotyki
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Radny pyta prezydenta: ile kosztowały 
„Legnickie dni Smart City”

Wiceprzewodniczący rady miejskiej Łukasz 
Laszczyński wystąpił do prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego z interpelacją ws. niedawnej kon-
ferencji „Legnickie Dni Smart City” poświęconej 
m.in. „mobilności miejskiej i inteligentnym syste-
mom transportu”.

Łukasz Laszczyński zadał prezydentowi i jego 
urzędnikom szereg pytań, które mają rozwiać jego 
wątpliwości dot. zasadności organizowania przez 
ratusz konferencji.

- Od początku października w Legnicy obo-
wiązuje nowy rozkład jazdy miejskich autobusów. 
Jego wprowadzenie oznaczało pogorszenie oferty 
przewozowej. Dotarło do mnie wiele sygnałów od 
mieszkańców, którzy zgłaszają swoje uwagi i wska-
zują na trudności wynikłe ze zmian. Tymczasem 3 
października w Legnicy organizowana jest konfe-
rencja „Smart City – Mobilność Miejska”. Trudno 
w tej sytuacji hasło „smart city” traktować poważ-
nie – mówi Łukasz Laszczyński.

Wiceprzewodniczący rady miejskiej wystąpił 
do gospodarza miasta o udostępnienie wniosków 
płynących z konferencji. Pyta: „w jaki sposób chce 
wpływać na poprawę mobilności miejskiej miesz-
kańców Legnicy w latach 2019 – 2020?”, jednocze-
śnie prosząc o wskazanie konkretnych zadań i pro-
jektów.

Laszczyński chce wiedzieć, jaki był całkowity 
koszt organizacji konferencji, łącznie z kosztem 
wynajęcia sali w hotelu „Qubus”, cateringu, noc-
legów, wynagrodzeń prelegentów, materiałów kon-
ferencyjnych i promocyjnych. Dopytuje też ile pie-

niędzy na konferencję wyłożono z budżetu miasta, 
ile pozyskano od sponsorów. Laszczyński prosi też 
o finansowe zaangażowanie w konferencję Legnic-
kiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

- W jaki sposób zaangażowanie finansowe 
spółki LPWiK Sp. z o.o. w tego rodzaju przedsię-
wzięcia, jak konferencja „Smart City – Mobilność 
Miejska” mieści się w celu jej powołania oraz pod-
stawowej, statutowej działalności? - docieka.

Korzystając z okazji, radny poruszył kwe-
stię polityki miasta dot. rowerów i ścieżek rowero-
wych, zadając pytania m.in. o długość oddanych 
do użytku ścieżek rowerowych w latach 2017-2019, 
zestawienie projektów zrealizowanych przez urzęd-
nika zatrudnionego na stanowisku oficera rowero-
wego oraz o postępy w pracach nad „dokumenta-
cją przebudowy ścieżek rowerowych w pasie dro-
gowym al. Piłsudskiego, ul. Sudeckiej i ul. Iwasz-
kiewicza, na odcinku od Ronda Niepodległości do 
mostu na potoku Wierzbiak”.

- W wielu miastach w Polsce samorządy we 
współpracy z pracodawcami podejmują działania 
promujące codzienne korzystanie z rowerów, a pra-
codawcy zachęcani przez samorządy oferują swoim 
pracownikom korzystającym z dojazdów do pracy 
rowerem liczne benefity. Polecam to uwadze legnic-
kiemu samorządowi – mówi Łukasz Laszczyński.

Wiceprzewodniczący 
rady miejskiej Łukasz 
Laszczyński wystąpił 
do prezydenta Tade-
usza Krzakowskiego 
z interpelacją ws. 
niedawnej konferencji 
„Legnickie Dni Smart 
City” poświęconej 
m.in. „mobilności miej-
skiej i inteligentnym 
systemom transportu”.

Łukasz  
Laszczyński
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Nauczyciele zatrudnieni w 
legnickich przedszkolach otrzy-
mali aneksy do swoich umów 
o pracę, które pozbawiają ich 
dodatku wychowawczego. W 
zamian będą otrzymywać doda-
tek opiekuńczy. Co to dla nich 
oznacza? Obniżkę wynagrodze-
nia.

Zgodnie z rozporządze-
niem ministra edukacji naro-
dowej od 1 września br. doda-
tek dla nauczycieli, którzy są 
wychowawcami klas wynosi 
300 zł. Jednocześnie MEN zde-
cydował, że dodatek należy się 
również nauczycielom z przed-
szkoli, tyle że ustalenie jego 
wysokości scedował na samo-
rządy.

W Legnicy nauczyciele 
miejskich przedszkoli dodatek 
wychowawczy pobierali, mimo 
że prezydent nie miał obo-
wiązku jego wypłacania. Wyno-
sił on 193,36 zł. Teraz będzie 
on dodatkiem opiekuńczym, 
niższym o 43,36 zł. Stawkę 
na poziomie 150 zł prezydent 
Tadeusz Krzakowski przeforso-
wał na wrześniowej sesji rady 
miejskiej. Ta, zanim ją przegło-
sowała, odrzuciła wniosek rad-

nego Macieja Kupaja o podnie-
sienie dodatku do 300 zł. Tak, 
by wychowawcy przedszkoli 
otrzymywali taką samą kwotę 
co ich koleżanki i koledzy ze 
szkół.

Prezydent powołał się przy 
tym na przykład Krakowa, który 
postanowił płacić przedszkolan-
kom 150 zł. Nie wspomniał jed-
nak np. o Poznaniu. Tam, wła-
dza wyszła z założenia, że skoro 
dodatek dla nauczycieli szkół 
wzrósł do obowiązkowego 300 
zł, to należy go także podnieść 
dla wychowawców przedszkoli 
– konkretnie do 225 zł.

Nauczyciele wychowania 
przedszkolnego w Legnicy są 
zbulwersowani. Uważają, że 
prezydent potraktował ich jako 
„gorszy sort”. Oficjalnie wypo-
wiadać się nie chcą, co jest zro-
zumiałe – wszak prezydent – 

znany z tego, że miastem rzą-
dzi twardą ręką i sprzeciwów 
nie zwykł tolerować - jest ich 
pracodawcą. Decyzję o obniże-
niu dodatku krytycznie oceniły 
oświatowe związki zawodowe 
– zarówno ZNP, jak i „Solidar-
ność”. Ich opinia nie ma jednak 
w tym przypadku żadnego zna-
czenia, poza symbolicznym.

Jak gospodarz miasta tłu-
maczy obniżenie pensji? W roz-
mowie z TV Regionalna wyja-
śnił, że „praca wychowawców 
z dziećmi w wieku 3-6 lat to 
inny kaliber w porównaniu do 
obowiązków, jakie spoczywają 
na nauczycielach w szkołach”. 
Zapewne chodzi też o pienią-
dze. Dodatki za wychowawstwo 
finansowane są nie z rządowej 
subwencji oświatowej, a bezpo-
średnio z budżetu miasta.

PJ

Prezydent obniżył pensje 
w miejskich przedszkolach

Koleje Dolnośląskie uru-
chamiają połączenie Wrocław - 
Legnica - Lubin - Głogów przez 
Rudną-Gwizdanów. Znajdzie się 
ono w nowym rozkładzie jazdy, 
który zacznie obowiązywać 15 
grudnia.

Dziennie trasę Wrocław-
-Głogów pokona osiem par 

pociągów marszałkowskiego 
przewoźnika. Jedno połącze-
nie będzie przyspieszone - z 
Wrocławia do Głogowa pasa-
żerów dowiezie w zaledwie 1 
godz. i 21 min. Koleje Dolno-
śląskie poinformowały też, że 
na dworcu kolejowym w Głogo-
wie zamontowany zostanie bile-
tomat.

- Cieszę się, że po kilkuna-
stu latach Zagłębie Miedziowe 
będzie znowu spięte, koleją poje-
dziemy po całym LGOM-ie, 
między Głogowem, Lubinem, 
a Legnicą. I dalej w kierunku 
Jawora, a w przyszłości, mam 
nadzieję, także Złotoryi – mówi 
prezes Kolei Dolnośląskich 
Damian Stawikowski. 

 

PJ

W połowie 
grudnia 
z Legnicy 
do Głogowa 
pojedziemy 
pociągiem KD
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Legnica nie będzie finansować 
szczepień przeciwko HPV?

Legnica nie sfinansuje w 
2020 r. profilaktycznych szcze-
pień przeciwko wirusowi HPV, 
który wywołuje raka szyjki 
macicy. Władza ma bowiem wąt-
pliwości, czy szczepionka jest 
bezpieczna. Powołuje się przy 
tym na dokument opracowany 
przez anonimowych antyszcze-
pionkowców.

O sfinansowanie przez 
miasto szczepień przeciwko 
wirusowi HPV apeluje miej-
ska radna Koalicji Obywatel-
skiej Aleksandra Krzeszewska, 
która powołuje się na przykład 
ponad 200 samorządów. Koszty 
szczepień z własnych budże-
tów pokrywają już m.in. Wro-
cław, Wałbrzych, Jelenia Góra, 
a także Legnickie Pole, Lubin, 
Polkowice i Głogów.

Niestety, władza w Legnicy 
na szczepionki patrzy nieufnie. 
Zastępca prezydenta Krzysztof 
Duszkiewicz odpowiedział rad-
nej Krzeszewskiej, że szczepień 
finansować nie będzie. Co cie-
kawe, powołuje się przy tym na 
opracowanie Stowarzyszenia 
Centrum Informacji o Zdrowiu 
„Dobrostan”. Chodzi o „Białą 
Księgę Szczepień HPV”, którą 

„Dobrostan” rozesłał po samo-
rządach w całym kraju. Jej 
autorzy, wbrew opiniom auto-
rytetów z dziedziny onkologii, 
przekonują, że szczepionka nie 
dość, że zwiększa ryzyko zacho-
rowania na raka szyjki macicy 
to jeszcze może wywoływać 
skutki uboczne.

- Mając na względzie troskę 
o zdrowie społeczności miasta i 
w efekcie akcji wspomnianego 
Stowarzyszenia Wydział Zdro-
wia i Spraw Społecznych odstą-
pił od planowanych progra-
mów w tym zakresie. Ponadto 
sprawę zgłoszono do Agen-
cji Technologi Medycznych i 
Taryfikacji Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego. Instytucje 
te po zbadaniu faktów w spra-
wie zobowiązały się do wydania 
oświadczenia na temat zasad-
ności szczepień HPV, od któ-
rego uzależniona będzie decy-
zja o wprowadzeniu programu 
szczepień w przyszłości - pisze 
Duszkiewicz.

Szkopuł w tym, że wspo-
mniana przez wiceprezydenta 
rządowa Agencja Technolo-
gii Medycznych i Taryfikacji 
Głównego Inspektora Sanitar-
nego już opinię nt. dokumentu 

„Dobrostanu” wydała. Prezes 
agencji doktor Tomasz Topór-
-Mądry wskazując, że jego sta-
nowisko ws. zasadności reali-
zacji szczepień przeciwko HPV 
w ramach programów profi-
laktyki zdrowotnej zmianie nie 
uległo, nie zostawia na „Białej 
Księdze” suchej nitki.

- Przesyłany do samorzą-
dów dokument nie został przy-
gotowany zgodnie z metodyką 
naukową oraz zawiera liczne 
nieścisłości i błędy metodolo-
giczne. Tym samym nie może 
stanowić podstawy do wyciąga-
nia wniosków o braku skutecz-
ności szczepień i na jego pod-
stawie nie jest możliwe podej-
mowanie decyzji w zakresie sto-
sowania szczepień przeciwko 
HPV – pisze prezes Agen-
cji Technologii Medycznych i 
Taryfikacji Głównego Inspek-
tora Sanitarnego.

Doktor Topór-Mądry 
zwraca też uwagę, że „w doku-
mencie nie podano żadnego 
z autorów, przez co nie jest 
wiadome, kto odpowiada za 
treść publikacji”. Stanowisko 
dostępne jest w internecie, na 
stronie rządowej agencji.

PJ

Koleje Dolnośląskie, jako 
pierwszy przewoźnik kolejowy 
w Polsce, wprowadza w poro-
zumieniu z PKP PLK przy-
stanki na żądanie. Na razie w 
ramach półrocznego pilotażu, 
na dwóch przystankach na linii 
Legnica – Kamieniec Ząbko-
wicki.

Pilotaż wejdzie w życie 15 
grudnia, gdy zacznie obowiązy-
wać nowy rozkład jazdy. Pociągi 
Kolei Dolnośląskich za żądanie 
będą się zatrzymywać na linii 
137 Legnica – Kamieniec Ząb-

kowicki: Nowa Wieś Legnicka 
oraz Krzyżowa.

- Jeśli nowe rozwiązanie 
się sprawdzi, w drugim półro-
czu 2020 r. wprowadzone będą 
kolejne przystanki na żądanie 
– informuje Bartłomiej Rodak, 
rzecznik prasowy Kolei Dolno-
śląskich.

- Zdecydowaliśmy się wpro-
wadzić taką procedurę w Kole-
jach Dolnośląskich, gdyż to 
dobra alternatywa wobec likwi-
dacji przystanków. Przystanki 
na żądanie pojawią w tych loka-
lizacjach, gdzie wymiana pasa-

żerów jest marginalna. Dzięki 
temu rozwiązaniu spółka zaosz-
czędzi na materiałach eksplo-
atacyjnych i paliwie. Wpłynie 
to także na podniesienie punk-
tualności – wyjaśnia Bartłomiej 
Rodak w rozmowie z branżo-
wym portalem rynek-kolejowy.
pl.

Jeśli takie rozwiązanie 
zda egzamin, w 2020 r. przy-
stanki na żądanie pojawią się 
na innych liniach obsługiwa-
nych przez marszałkowskiego 
przewoźnika.

PJ

Pociągi KD 
zatrzymają 

się na  
żądanie.  
Na razie 
na próbę
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STRAŻNICY RUSZYLI W TEREN. 
Nawet 5 tys. zł kary 
za palenie w piecu śmieciami

Sezon grzewczy rozpo-
częty. Właściciele dymiących 
kominów mogą spodziewać się, 
wizyty strażników miejskich, 
którzy zapytają czym pali się w 
piecu. Gdy stwierdzą, że są to 
materiały toksyczne, kary mogą 
być bardzo wysokie – ostrzegają 
urzędnicy z ratusza.

- Spalanie śmieci powo-
duje, że do środowiska dostają 
się toksyczne i rakotwórcze sub-
stancje. Nie wspominając już o 
tym, że otwarcie okien, czy wyj-
ście na spacer jest bardzo uciąż-
liwe  - mówi Jacek Śmigielski ze 
Straży Miejskiej w Legnicy.

Niestety, jak pokazują sta-
tystyki z lat poprzednich, każ-
dego roku strażnicy wykry-
wają wiele przypadków spalania 
materiałów nielegalnych i nie-
bezpieczne dla zdrowia. Były 
to np. plastikowe opakowania, 
styropian czy pocięte opony. 
Taki sposób pozbywania się 
śmieci jest nielegalny i stanowi 
naruszenie przepisów ustawy o 
odpadach, która mówi, że ter-
miczne przekształcanie odpa-

dów prowadzi się wyłącznie w 
specjalistycznych spalarniach.

Oprócz spalania takich 
niebezpiecznych odpadów od 
1 lipca ubiegłego roku, zgodnie 
z zapisami uchwały antysmo-
gowej, obowiązuje zakaz sto-
sowania następujących paliw: 
węgla brunatnego oraz paliw 
stałych produkowanych z wyko-
rzystaniem tego węgla, mułów 
węglowych i flotokoncentratów 
węglowych, węgla kamiennego 
o uziarnieniu mniejszym niż 3 

mm, a także biomasy stałej o 
wilgotności powyżej 20 proc.

Naruszenie tych zasad sta-
nowi wykroczenie i zagrożone 
jest karą grzywny do 5 tys. zł, 
gdy sprawa trafi do sądu.

Aby skutecznie egzekwo-
wać przepisy, funkcjonariu-
sze straży miejskiej, na podsta-
wie ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska, zostali imiennie upo-
ważnieni przez prezydenta do 
kontroli nieruchomości prywat-
nych.

Na podstawie tego upo-
ważnienia funkcjonariusz ma 
prawo do wstępu na teren nie-
ruchomości w celu wykona-
nia kontroli. Uniemożliwienie 
takiej kontroli, polegające mie-
dzy innymi na nie wpuszcze-
niu strażników, stanowi prze-
stępstwo i na mocy art. 225 kk. 
zagrożone jest karą do trzech 
lat pozbawienia wolności.

Interwencje na temat spa-
lania odpadów można zgła-
szać pod numerem alarmo-
wym straży miejskiej 986 lub 76 
7233185.

PJ

Od 17 października wcho-
dzi w życie nowy regulamin 
korzystania z Legnickiego 
Roweru Miejskiego z rozszerzo-
nym katalogiem kar, m.in. za 
niszczenie, niewłaściwe wyko-
rzystanie czy kradzież.

Legnicki Rower Miejski 
obecny jest w naszym mieście 
od czterech lat. W tym sezo-
nie mamy do dyspozycji 134 
rowery, w tym dwa towarowe 
(cargo) na 15 stacjach. Od 
początku tego sezonu system 
zanotował 82 tys. wypożyczeń. 
Niestety jest też druga, ciemna 
strona. Jednoślady są kradzione 
i niszczone. Tak dzieje się we 
wszystkich miastach. Ale czy 
tak musi być?

Tylko w tym sezonie w 
Legnicy zaginęło ponad trzy-
dzieści rowerów. Operator sys-
temu wprowadził na ich miejsce 

nowe. Często w rowerach wygi-
nane są koła, zerwane lampki. 
Niszczone i kradzione są rowery 
towarowe. Jednoślady porzu-
cane są w krzakach, na ulicach, 
w bramach czy podwórkach. To 
tylko kilka przykładów. Skala 
tego zjawiska jest poważna.

- Operator naszego sys-
temu, firma Nextbike Polska, 
jest przekonany, że zwiększenie 
kar pomoże głównie w walce 
z niszczeniem, niewłaściwym 
użytkowaniem i kradzieżami - 
mówi Jarosław Patron, legnicki 
oficer rowerowy.  - Osoby, które 
tak postępują, muszą wiedzieć, 
że nie będą bezkarne - dodaje 
urzędnik.

Nowy regulamin jest dosyć 
restrykcyjny, bo dochodzący 
nawet do 7 tys. zł kary: opłata za 
przekroczenie 12 godzin wypo-
życzenia - 200 zł; zwrot roweru w 
innym miejscu, niż jedna ze sta-

cji, w strefie użytkowania – 180 
zł; zwrot roweru poza strefą użyt-
kowania - 500 zł; pozostawienie 
roweru na stacji bez zabezpie-
czenia - 100 zł; jazda na rowerze 
przez większą liczbę osób, niż 
jest to dopuszczalne (w zależno-
ści od typu roweru) - 100 zł; nie-
autoryzowany przejazd - 100 zł; 
usunięcie zastosowanych zabez-
pieczeń - 200 zł; wykorzystanie 
roweru w celach komercyjnych - 
200 zł; kradzież, utrata lub znisz-
czenie roweru standardowego 
- 2000 zł; kradzież, utrata lub 
zniszczenie roweru dziecięcego - 
1900 zł; kradzież, utrata lub cał-
kowite zniszczenie roweru typu 
tandem - 7000 zł; towery dzie-
cięce można zwracać wyłącz-
nie na stacji pl. Wilsona (przy 
parku). Zwrot roweru na innej 
stacji będzie nieskuteczny, a 
opłaty będą dalej naliczane (do 
240 zł). PJ

7 tys. zł kary 
za kradzież bądź 
zniszczenie 
roweru miejskiego
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Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy skierowała do Sądu 
Okręgowego w Legnicy akt 
oskarżenia przeciwko dwóm męż-
czyznom, którzy dopuścili się roz-
boju z nożem w ręku oraz innych 
przestępstw przeciwko mieniu.

W nocy 15 czerwca br. 
Dominik M. i Dawid N. napa-
dli na przypadkowo spotkanego 
na ulicy mężczyznę. Grożąc mu 
nożem zabrali telefon komór-
kowy o wartości 600 zł oraz 
kartę płatniczą.

- Grożąc nożem oskarżeni 
zażądali także od pokrzywdzo-
nego ujawnienia stanu konta 
bankowego oraz kodu PIN, 
które w opisany przestępczy 
sposób uzyskali. Następnie 

po dokonanej podczas tego 
rabunku kradzieży bankowej 
karty płatniczej swojej ofiary, 
dokonali w tym samym dniu, 
przy posłużeniu się tą kartą, 
wypłaty z bankomatów pienię-
dzy pokrzywdzonego w kwocie 
8 tys. zł – mówi Lidia Tkaczy-
szyn, rzeczniczka prasowa Pro-
kuratury Okręgowej w Legnicy.

Dominika M. prokurator 
oskarżył także o drugi rozbój, 
którego dopuścił się 20 czerwca 
br. w Miłkowicach. Tego dnia 
posługując się trzymanym w 
dłoni nożem i grożąc innemu 
mężczyźnie pozbawieniem 
życia, zabrał mu samochód 
osobowy marki Honda Civic o 
wartości 5,5 tys. zł oraz telefon 
komórkowy o wartości 250 zł.

- Oskarżony znał pokrzyw-
dzonego i umówił się z nim 
na spotkanie, wykorzystu-
jąc do tego celu telefon brata. 
Kiedy pokrzywdzony mężczy-
zna przyjechał na to spotkanie 
samochodem osobowym sio-
stry, Dominik M. grożąc mu 
nożem pozbawieniem życia, 
wyrwał telefon komórkowy i 
kluczyki od samochodu, któ-
rym odjechał z tego miejsca. 
Samochód w stanie uszkodzo-
nym ujawniono w nocy z 20 na 
21 czerwca br. w innej miejsco-
wości – opowiada prokurator 
Lidia Tkaczyszyn.

Ponadto prokurator oskar-
żył Dawida N. o dwa kolejne 
przestępstwa przeciwko mie-
niu, a mianowicie o kradzież z 

włamaniem oraz o przywłasz-
czenie mienia.

Oskarżony Dominik M. 
odpowiada w tej sprawie w 
warunkach recydywy wielo-
krotne. Był on już bowiem w 
przeszłości karany przez Sąd 
Rejonowy w Legnicy za rozboje 
na karę łączną 4 lata i 9 mie-
sięcy pozbawienia wolności, któ-
rej odbywanie zakończył w dniu 
10 marca br. Obydwaj oskarżeni 
są tymczasowo aresztowani.

Za zbrodnię rozboju przy 
posłużeniu się nożem grozi 
oskarżonym kara pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od 
lat 3 do lat 15, a za kradzież z 
włamaniem kara pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

PJ

Bandyci za kratami. Grozi im 15 lat odsiadki

Funkcjonariusze z Wydziału 
Do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą Komendy Miej-
skiej Policji w Legnicy w zatrzy-
mali kolejną osobę, która dzia-
łając metodą „na policjanta” 
dopuściła się wyłudzeń pienię-
dzy. 34-letni mieszkaniec War-
szawy zakupił dokumentację 
bankową oraz dane dostępowe 
do konta bankowego, na które 
wpływały pieniądze od pokrzyw-
dzonej legniczanki.

W marcu br. do legnickiej 
komendy zgłosiła się 67- let-
nia mieszkanka Legnicy, która 
poinformowała policjantów, 
że padła ofiarą oszustwa. Do 
kobiety na numer stacjonarny 
zadzwonił mężczyzna podający 
się za Andrzeja Stępień - funk-
cjonariusza Centralnego Biura 
Śledczego Policji.

W rozmowie telefonicz-
nej rzekomy policjant powie-
dział legniczance, że prowa-
dzi sprawę zmierzającą do roz-
bicia grupy hakerów dokonu-
jących kradzieży pieniędzy z 

kont bankowych. Kontynuując 
rozmowę poinformował ją, że 
jej konto jest zagrożone i pole-
cił jej otworzyć nowy rachunek 
bankowy i przelać tam swoje 
oszczędności oraz przekazać 
na potrzeby akcji dane dostę-
powe do rachunku.

Zgodnie z instruktażem, 
kobieta założyła nowy rachunek 
bankowy. Następnie przelała 
oszczędności w kwocie 150 tys. 
zł i podała na wskazanego maila, 
wszystkie dane dostępowe do 
konta. Zachłanny oszustw po 
chwili ponownie zadzwonił do 
kobiety, aby zwiększyła limit 
przelewów w swoim banku.

Legniczanka zgodnie z 
podanymi instrukcjami od rze-
komego funkcjonariusza, udała 
się do placówki banku. Dopiero 
w rozmowie z pracownikiem 
banku, kobieta zorientowała się, 
że padła ofiarą oszustwa. 67-
-latka dokładnie znała metody 
oszustów, słyszała o nich z 
mediów, ale nigdy nie sądziła, 
że to może ją spotkać. Kobieta 
wiedziała, że policja przestrzega 

przez tego typu oszustwami, ale 
jak twierdziła sprawca wydał jej 
się bardzo wiarygodny.

Funkcjonariusze z Legnicy 
ustalili kolejną osobę, posiada-
jącą związek z tym oszustwem. 
Kolejnym podejrzanym, oka-
zał się być 34-letni mieszkaniec 
Warszawy. Legniccy policjanci 
ustalili również, że poszukiwany 
przez nich mężczyzna prze-
bywa obecnie w areszcie śled-
czym, gdyż został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy z Namy-
słowa, także do prowadzonego 
postępowania oszustw metodą 
na „policjanta”.

Zatrzymanego mężczyznę 
w minioną środę przewieziono 
do legnickiej komendy, gdzie 
prokurator przedstawił mu 
kolejne zarzuty dot. oszustw. 
Sąd Rejonowy w Legnicy na 
wniosek Prokuratury Rejo-
nowej w Legnicy zastosował 
wobec 34- latka tymczasowy 
areszt na okres trzech miesięcy. 
Za popełnione przestępstwo 
grozi kara do 8 lat pozbawienia 
wolności. PJ

„Policjant” z Warszawy zatrzymany 
przez prawdziwych policjantów

Pogranicznicy z Legnicy rozbili  
międzynarodową grupę przestępczą

Obywatel Turcji poszuki-
wany Europejskim Nakazem 
Aresztowania usłyszał zarzuty 
działania w zorganizowanej 
grupie przestępczej zajmującej 
się legalizacją pobytu w Polsce 
cudzoziemcom pochodzącym z 
m. in. Turcji, Palestyny, Alba-
nii czy Egiptu. Jest to już ósma 
osoba z grupy, która dzięki roz-
pracowaniu przestępczego pro-
cederu przez legnicką straż gra-
niczną stanie przed wymiarem 
sprawiedliwości.

- Grupa, w której dzia-
łał obywatel Turcji legalizo-
wała pobyt cudzoziemcom za 
pomocą organizowania fik-
cyjnych małżeństw z Polkami 
oraz preparowania dokumen-
tacji związanej z zatrudnieniem 
lub pełnieniem funkcji zarząd-
czych w fikcyjnie działających 
spółkach prawa handlowego - 
mówi mjr Joanna Konieczniak 
ze straży granicznej.

Legnicka straż graniczna 
nadal prowadzi śledztwo w tej 
sprawie. Zarzuty wcześniej usły-
szało już 7 osób, które staną 
teraz przed polskim sądem. 
Łącznie na celowniku pogra-
niczników jest 15 osób, które są 
pozderzane o kilkadziesiąt prze-
stępstw związanych z próbami 
legalizacji pobytu dla cudzo-
ziemców na ternie naszego 
kraju. Wszystkim grozi do 5 lat 
więzienia.

- Obywatel Turcji poszuki-
wany listem gończym sam zgło-
sił się na komisariat ze swoim 
adwokatem, dlatego nie pojmo-
waliśmy wobec niego środków 
zapobiegawczych w postaci 
aresztowania. Mężczyzna przy-
bywa na ternie Unii Euro-
pejskiej dzięki karcie stałego 
pobytu uzyskanej w Wielkiej 
Brytanii - wyjaśnia mjr Koniecz-
niak.

DS
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„Wieczór z Bardami” z wokalistą Dżemu 
(Dewódzkim) i Nie-Bo tribute to Breakout
W sobotę 2 listopada (sobota) LAiK zaprasza 
do Spiżarni na kolejną niezwykłą podróż 
muzycznym „wehikułem czasu”, czyli 7. edycje 
kultowego „Wieczoru z Bardami”. 

Przy okrągłym 40. jubile-
uszu zespołu Dżem, na kon-
cercie nie może zbraknąć jego 
wieloletniego wokalisty Jacka 
Dewódzkiego, który zagra 
m.in. utwory legendarnego 
Ryśka Riedla. Tradycyjnie będą 
także muzyczne wspomnienia 
innych Wielkich Nieobecnych 
jak Kaczmarski, Kora, Nalepa, 
Kubasińska, Klenczon, Jan-
tar czy Ciechowski, które usły-
szymy w aranżacji łącznie kilku-
dziesięciu muzyków jak m. in. 
z formacji Nie-bo złożonego z 
muzyków grających w zespole 
Piotr Nalepa Breakout Tour.

- To jedna z najlepiej przy-
jętych cyklicznych imprez w 
Legnicy ostatnich lat, którą 
dedykujemy Wielkim Nieob-
cym polskiej sceny, których 
ponadczasowa muzyka wciąż 
żyje w naszych sercach. Magię 
tych klimatycznych koncertów, 
tworzy zarówno międzypokole-
niowa publika, jak i różne poko-
lenia muzyków, którzy przy-
gotowują wyjątkowy repertuar 
muzyczny - mówi Dawid Stefa-
nik ze Stowarzyszenia Legnica 
Aktywnie i Kreatywnie.

W tym roku przypada 25. 
rocznica śmierci legendarnego 
Ryszarda Riedla oraz 40-jubile-
uszu zespołu Dżem, co musiało 
być odpowiednio ujęte także 
na „Wieczorze z Bardami”. 
Zagra drugi wokalista grupy 
Jacek Dewódzki, który w 1995 
r. zastąpił w Dżemie Riedla. 
Dewódzki jako kompozytor, 
autor tekstów i wokalista two-
rzył historię Dżemu nagrywa-
jąc z zespołem m. in. trzy stu-
dyjne albumy (m .in. utwory 
„Kilka zdartych płyt”, „Zapal 
świeczkę”, ‚Dzikość mego 
serca” czy muzykę do filmu „To 
ja złodziej”) i kilka płyt koncer-
towych jak np. album „Dżem w 
operze”. W Legnicy Dewódzki 
z pewnością zagra „Zapal 
Świeczkę” (piosnkę praktycz-
nie niegrywaną na koncertach) 
oraz liczne piosenki Ryśka Rie-
dla, jak „Cegła”, „Whisky”, 
„Sen o Victorii”, czy „Naiwne 
pytania”.

Gościć będziemy także 
zespół świetnych bluesmanów 
z zespołu Nie-bo, w skład któ-

rego wchodzą niemal wszy-
scy muzycy grający aktual-
nie w Piotr Nalepa Breakout 
Tour (z wyjątkiem gitarzysty 
Piotrka Nalepy). Liderem for-
macji - gitarzystą i wokalistą - 
jest Robert Lubera, doświad-
czony muzyk współpracu-
jący m. in. z Tadeuszem 
Nalepa i Piotrem 
Nalepą, Gawliń-
skim, Gadow-
skim, Maleńczu-
kiem czy Bal-
carem oraz 
założyciel kra-
k o w s k i e g o 
z e s p o ł u 
Nie-bo, w 
którym gra 
swoje autorskie 
utwory. W wokal 
Miry Kubasińskiej 
wcieli się łącząca 
niezwykła żywioło-
wość i wrażliwość sce-
niczną jednocześnie półfina-
listka programu The Voice Of 
Poland Żaneta Lubera. Muzycy 
zagrali ponad dwieście koncer-
tów pamięci Nalepy i Kuba-
sińskiej m. in. w Polsce, USA, 
Austrii Niemczech czy Cze-
chach oraz koncerty radiowe.

Dla fanów Jacka Kaczmar-
skiego zagra Marcin Gąbka - 
zafascynowany twórczością 
Kaczmarskiego i Gintrow-
skiego laureat wielu przeglądów 
piosenki literackiej. Na koncer-
cie zapowiada wykonanie m. 
in.  wszystkich czterech czę-
ści „Obławy” oraz zaprezentuje 
„kolejną część” piosenki, którą 
sam stworzył.

Dalej będzie rokendro-
lowo, poetycko i rockowo. Swo-
iste aranżacje repertuaru Kory, 
Klenczona, Grechuty, Zauchy, 
Jantar i Ciechowskiego przy-
gotowali lokalni artyści z poko-
leń i środowisk muzycznych: 
Weronika Kwaśny z zespołem 
(laureatka wielu polskich i mię-
dzynarodowych konkursów, 
instruktorka śpiewu – założy-
cielka szkoły Muzyczna Kra-
ina), Bartosz Badtke (solista, 
stylistka bardowsko – rockowa, 
stały bywalec Wieczorów z Bar-
dami),  Norbert Sierschyński 
(laureat m. in. nagrody publicz-

ność na Sound War 2016 r.) 
oraz The Diler (rock/big-bit/
blues, zespół którego pięcioro 
muzyków zaczynało grać w 
latach 80., kiedy na świecie nie 

było jeszcze dwoje obecnych 
wokalistów fromacji) i gościn-
nie z zespołem Monika Workun 
(jedna z najbardziej uzdolnio-
nych młodych legnickich woka-

listek, grająca m. in. na Wieczo-
rach z Bardami czy Festiwalu 
Polskich Legend, laureatka 

nagrody publiczności na Sound 
War IV 2019).

Legnica, klub Spiżarnia (Piastowska 1), 
2 listopada 2019 godz. 19.00
Bilety w cenie 30 zł (do 23.10) / 35 zł (od 24.10)
- Sklepik z Marzeniami (Legnica, Najświętszej Marii Panny 14 a-d)
- Art Cafe Modjeska (Legnica Rynek 39- gmach teatru)
- Klub Spiżarnia (Legnica, ul. Piastowska 1)
- Klub „4pokoje” (Legnica, Młynarska 7)
oraz 40 zł przed wejściem na koncert.
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