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Paweł Jantura

Obwodowe lokale wybor-
cze w całej Polsce będą otwarte 
od godz. 7 rano do 21. Od pół-
nocy z piątku na sobotę do 
końca głosowania trwać będzie 
tzw. cisza wyborcza. Co to ozna-
cza? W tym czasie nie wolno 
prowadzić kampanii wyborczej, 
czyli organizować wystąpień, 
agitować, rozklejać plakatów, 
nadawać audycji radiowych i 
telewizyjnych z udziałem kandy-
datów ani publikować sondaży. 

Uwaga! Cisza wyborcza 
dotyczy również internetu. Od 
piątku lepiej więc nie pisać poli-
tycznych komentarzy i nie udo-
stępniać zdjęć związanych z 

wyborami. Za złamanie ciszy 
grozi nawet 5 tys. zł kary. Za 
opublikowanie sondażu trzeba 
liczyć się z grzywną w wysoko-
ści od 500 tys. zł do 1 mln zł. 
Cisza wyborcza skończy się w 
niedzielę o godz. 21.00. wraz z 
zakończeniem głosowania.

W Legnicy wybory prze-
prowadzone zostaną w 49 loka-
lach. Granice i siedziby obwo-
dowych komisji wyborczych 
są takie same, jak w ubiegło-
rocznych wyborach samorzą-
dowych. Jak skutecznie oddać 
głos? Należy wziąć ze sobą 
dokument ze zdjęciem, np. 
dowód lub prawo jazdy. Na kar-
cie do głosowania należy zazna-
czyć „X” w kratce przy jed-

nym kandydacie tylko na jed-
nej liście.

Jeśli postawimy więcej 
niż jeden „X” na liście danego 
komitetu, głos zostanie zali-
czony kandydatowi na pierw-
szym miejscu. Kiedy postawimy 
„X” na listach różnych komite-
tów, nasz głos będzie uznany 
za nieważny. Głosując na sena-
tora, stawiamy „X” przy jednym 
z trzech kandydatów na karcie.

W naszym okręgu nr 1, 
który obejmuje powiaty: bole-
sławiecki, głogowski, jaworski, 
jeleniogórski, kamiennogórski, 
legnicki, lubański, lubiński, lwó-
wecki, polkowicki, zgorzelecki, 
złotoryjski oraz miasta na pra-
wach powiatu: Jelenia Góra i 

Legnica wybierzemy 12 posłów. 
Ponadto wybierać będziemy 
senatora z okręgu, który obej-
muje Legnicę oraz powiaty: 
legnicki, lubiński, polkowicki i 
głogowski.

W okręgu legnickim o man-
daty w Sejmie rywalizować będą 

następujące komitety: lista nr 1: 
Polskie Stronnictwo Ludowe, 
lista nr 2: Prawo i Sprawiedli-
wość, lista nr 3: Sojusz Lewicy 
Demokratycznej,

lista nr 4: Konfederacja 
Wolność i Niepodległość, lista 
nr 5: Koalicja Obywatelska oraz 

lista nr 8: Koalicja Bezpartyjni i 
Samorządowcy.

O miejsce w Senacie ubie-
gać się będą: Dorota Czudow-
ska (PiS), Elżbieta Stępień 
(Koalicja Obywatelska) i Tymo-
teusz Myrda (Bezpartyjni i 
Samorządowcy). 
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W niedzielę wybieramy posłów i senatorów. 

KIEDY I JAK GŁOSOWAĆ?
W najbliższą niedzielę 13 października przepro-
wadzone zostaną wybory do Sejmu i Senatu RP. 
Wyłonią one 460 posłów i 100 senatorów.
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Dlaczego urząd miasta nie informuje 
już legniczan, gdzie mogą głosować?

Dawid Stefanik

Wieloletnią tradycją 
poprzedzającą wybory były roz-
wieszane na bramach obwiesz-
czenia, które informowały 
mieszkańców o terminie gło-
sowania i przypisanej nam 
obwodowej komisji wyborczej. 
Ta kampania informacja speł-
niała jeszcze jedną ważną rolę, 
miała charakter działań profre-
kwencyjnych. Dziś niestety na 
próżno szukać wywieszonych w 
klatkach schodowych ogłoszeń, 
ponieważ legnicki urząd mia-
sta od 2014 r. zrezygnował z ich 
dystrybucji.

Ratusz odsyła miesz-
kańców do strony interneto-

wej okw.legnica.eu, na której 
możemy sprawdzić, gdzie znaj-
duje się nasza obwodowa komi-
sja wyborcza. Tradycyjne papie-
rowe obwieszczenia znaleźć 
można tylko na słupach ogło-
szeniowych.

Problem w tym że, wciąż 
znaczna grupa wyborców nie 
posługuje się internetem, dla-
tego nie przeczyta ani tej infor-
macji, ani nie trafi na wspomi-
nany adres witryny interneto-
wej.

- Od dwudziestu lat w 
Legnicy mieliśmy tylko dwie 
drobne zmiany dotyczące 
obwodów, dlatego uważamy, że 
mieszkańcy już doskonale wie-
dzą, gdzie mają głosować – usły-

szeliśmy w magistracie. Urzęd-
nicy dodają, że wywieszanie 
ogłoszeń co prawda leży w ich 
kompetencji, ale nie jest to obli-
gatoryjnym obowiązkiem samo-
rządu. 

Zostaje jednak problem 
choćby osób starszych, które 

w ostatnich lat zmieniły swoje 
miejsce zamieszkania, a nie 
korzystają z tech-
nologii infor-
m a t y c z -
nych. Po 
drugie, 
pytania 

obywateli o to gdzie głosować, 
wracają przy każdych wybo-

rach jak bumerang. 
Jako główną 

przyczynę rezy-
gnacji z tradycyj-

nych  metod 
informowa-
nia o wybo-
rach urząd 
podaje prze-
miany admi-
nistracyjne 

dotyczących 
struktur wła-

s n o ś c i o w y c h 
lokali, które prze-

kształciły się w prywatne 
wspólnoty mieszkaniowe. Pro-
blem stanowią również pomyłki 
przy wywieszaniu kartek z ogło-
szeniami, które niekiedy trafiały 
do niewłaściwych lokali i wprowa-
dzały wyborców w błąd.

Przypominamy, że wybory 
do sejmu i senatu odbędą się 
w niedzielę 13 października w 
godz. od 7.00 do 21.00.

Do wyborów parlamentarnych zostało niewiele 
czasu. Warto więc upewnić się, gdzie możemy 
oddać swój głos.

korzystają z tech-
nologii infor-
m a t y c z -
nych. Po 

rach jak bumerang. 
Jako główną 

przyczynę rezy-
gnacji z tradycyj-

struktur wła-
s n o ś c i o w y c h 

lokali, które prze-
kształciły się w prywatne 
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Przebadaj się, czyli różowa konferencja MCZ

Poza wykładami specja-
listów z zakresu diagnostyki, 
leczenia i profilaktyki raka 
piersi, psychologii oraz specja-
listy ds. żywienia, zorganizo-
wano wiele innych wydarzeń, 
w tym proste szkolenia z zasad 
udzielania pierwszej pomocy, 
przeprowadzone przez ratow-
ników górniczych z HDK Mal-
tański Legion, prelekcje z zasad 
zdrowego żywienia, degustacje 
oraz pokazy nowinek ze świata 
urody. Kobiety mogły także 
zbadać poziomu cukru we krwi, 
zmierzyć ciśnienia lub wykonać 
analizę składu masy ciała. 

Była okazja, by w jednym 
miejscu porozmawiać z diete-
tykiem, psychologiem i specja-
listami z zakresu diagnostyki 
raka piersi. - Mamy do dyspozy-

cji wysokiej klasy sprzęt, w tym 
mammograf cyfrowy ze spe-
cjalną konsolą mammo-report, 
wyposażoną w program wykry-
wający patologiczne zwap-
nienia i masy. Nasze pracow-
nie USG posiadają nowocze-
sne rezonanse magnetyczne, 
wśród nich nowy Biomatrix 
dedykowany wyłącznie oddzia-
łowi onkologii. Sprzęty te cze-
kaja na pacjentów - zapraszała 
Ewa Nienartowicz, kierownik 
Zakładu Diagnostyki Obra-
zowej w MCZ, która podczas 
konferencji wygłosiła wykład 
na temat diagnostyki i leczenia 
raka piersi.

Wiedza zdobyta przez słu-
chaczy podczas różnorodnych 
prelekcji była sprawdzana w 
konkursach. 

Konferencję wspierały 
takie firmy, jak: Roche, Simens, 
Quanfit, Unikatonia, Float 
Lubin, Galeria Srebra pod Prze-
piórczym Koszem, Volvo Pol-
ska, Avon, RevitaLash, Lubin-
pex, Interferie S.A. czy House 
of Beaty, które ufundowały 
atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy 
otrzymali m.in. weekendowy 
pobyt w hotelu Interferii, wypo-
życzenie samochodu Volvo, 
zestawy kosmetyków, karnety 
do siłowni i SPA oraz vouchery 
na ubezpieczenia. 

Pomysłodawczyni konfe-
rencji, Małgorzata Jaroszewska 
z Miedziowego Centrum Zdro-
wia, podkreśliła znaczenie kon-
ferencji w kontekście danych 
wskazujących że, w rejonie 
Lubina i okolic, wciąż  bardzo 

mało kobiet zgłasza się na bada-
nia profilaktyczne. Organiza-
torzy już zapowiedzieli kolejne 
edycje imprezy. Ich nadrzęd-
nym celem jest poprawa staty-
styk, które wskazują że rocznie 
w Polsce zapada na nowotwór 
piersi aż 18 tys, kobiet. Szacuje 
się, że każdego roku około 3 
tysiące z nich przegrywa walkę 
z tą chorobą. Wczesne zdiagno-
zowanie zwiększa szanse na 
całkowite wylecznie – przesła-
nie to, wraz z promocją profi-
laktyki raka sutka, przyświeca 
organizatorom tradycyjnego już 
„różowego października”. 

Sponsorami wydarzenia 
obok MCZ byli: KGHM Polska 

Miedź S.A., Siemens czy Inter-
ferie.

Na ile zdrowa dieta może  pomóc w walce i zapobieganiu nowotwo-
rom, jak często należy się poddać mammografii, jak przeprowadzać 
samokontrolę piersi i do kogo się zgłosić w razie wykrycia niepokoją-
cych objawów – na te i wiele innych pytań związanych z rakiem pier-
si, odpowiadali eksperci podczas pierwszej konferencji „Październik 
na różowo – żyjemy długo i zdrowo”, którą zorganizowało w Lubinie 
Miedziowe Centrum Zdrowia.  Wzięło w niej udział blisko 200 miesz-
kanek Zagłębia Miedziowego.
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ZDM zamknął 
ulicę prawie 
dwa lata temu. 
Kiedy nią 
pojedziemy?

W styczniu 2018 r. Zarząd 
Dróg Miejskich w Legnicy wyłą-
czył z ruchu odcinek ul. Sikor-
skiego od skrzyżowania z ul. 
Sudecką do skrzyżowania z ul. 
Koskowicką na os. Piekary. 
Uwaga! To nie żart! Droga ta 
zamknięta może być jeszcze 
przez kilka kolejnych lat!

Około 100-metrowy odci-
nek ul. Sikorskiego łączący rondo 
z ul. Koskowicką został wyłą-
czony z ruchu z powodu fatal-
nego stanu technicznego. Zarząd 
Dróg Miejskich w Legnicy uznał, 
że nawierzchnia utraciła nośność 
i wymaga wymiany. Wbrew zapo-
wiedziom prezydenckich urzęd-
ników, ulicy do dziś nie wyre-
montowano. ZDM nie rozpisał 
nawet przetargu.

O zamknięty odcinek 
Sikorskiego upomina się prze-
wodniczący rady miejskiej Jaro-
sław Rabczenko, który napi-
sał w tej sprawie do prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego inter-
pelację. Zwraca się w niej o 
otwarcie drogi.

„Mimo iż znany jest zły 
stan techniczny tej drogi, to jed-
nak długi czas wyłączenia jej z 
ruchu jest dla wielu kierowców 
niezrozumiały. Udostępnienie 
dla ruchu zamkniętego odcinka 
ul. Sikorskiego nawet z ograni-
czeniem prędkości znacznie 
poprawi komunikację w tej czę-
ści Legnicy” - przekonuje prezy-
denta, szef rady miejskiej.

Odpowiedzi z ratusza jesz-
cze nie otrzymał. My mamy 
nadzieję, że na prezydent z 

remontem ulicy nie będzie 
zwlekał, by wykonany został 
w ramach budowy obwodnicy 
południowo-wschodniej. Ta ma 
być gotowa do 2022 r. Tyle że 
to jedynie teoria. Wciąż bowiem 
nie wiadomo, kiedy inwestycja 
ruszy. Mimo szumnych zapo-
wiedzi polityków PiS i legnic-
kiego ratusza sprzed 1,5 roku, 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad, nadal nie 
ogłosiła przetargu mającego 
wyłonić wykonawcę.

Miejski odcinek obwodnicy 
poprowadzony ul. Sikorskiego 
ma kosztować ok. 28 mln zł. 
Odcinek pozamiejski o długości 
2,8 km, sfinansowany zostanie z 
budżetu państwa. GDDKiA ma 
zabezpieczone na jej budowę 
110 mln zł.

 

PJ

Podczas finałowej gali Ran-
kingu Samorządów 2019 w 
Muzeum Historii Żydów Pol-
skich w Warszawie redakcja 
„Rzeczpospolitej” wręczyła 
wyróżnienia najlepszym mia-
stom i gminom w Polsce pod 
względem trwałego, zrównowa-
żonego rozwoju. Legnica zajęła 
w nim 36. miejsce wśród miast 
na prawach powiatu.

Ranking „Rzeczpospolitej” 
uznawany jest za jeden z najbar-
dziej prestiżowych i wiarygod-
nych w Polsce. Od 15 lat redak-
cja dziennika ocenia dokona-
nia lokalnych władz w Polsce, 
pozwala wyłonić i pokazać te 
samorządy, które najlepiej dbają 
o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala 
niezależna kapituła, której prze-
wodniczy były premier prof. 
Jerzy Buzek. W jej skład wcho-
dzą także przedstawiciele orga-
nizacji samorządowych, orga-
nizacji pozarządowych, władz 
publicznych oraz przedstawi-

ciele redakcji „Rzeczpospoli-
tej”.

- Zgodnie z przyjętą przez 
kapitułę metodologią, nasz ran-
king weryfikuje skuteczność 
działań władz samorządowych 
w kształtowaniu zrównoważo-
nego rozwoju wspólnoty lokal-
nej, ujmowanego w strategicz-
nych kategoriach: trwałości eko-
nomicznej, trwałości środowi-
skowej, trwałości społecznej oraz 
w zakresie jakości zarządzania – 
czytamy na stronie „Rz”.

W kategorii miast na pra-
wach powiatu zwyciężył Sopot. 
Na podium znalazły się też 
Rybnik i Zielona Góra. Pierw-
szą dziesiątkę zestawienia uzu-
pełniły: Bydgoszcz, Poznań, 
Gdańsk, Białystok, Nowy Sącz, 
Wrocław i Dąbrowa Górnicza.

Legnica uplasowała się na 
36. miejscu w stawce 65 miast. 
Minimalnie lepiej oceniono 
Jelenią Górę (35. miejsce). Wał-
brzych zajął miejsce 38.

PJ

Ranking „Rzeczypospolitej”: 
Sopot, Rybnik, Zielona Góra. 
A jak wypadła Legnica?
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Kradł paliwo z samochodów, 
teraz może na nim zajechać 
do więzienia

W nocy z poniedziałku na 
wtorek w ręce legnickiej dro-
gówki wpadł 28-letni mężczyzna, 
który kradł paliwo z samocho-
dów ciężarowych przy autostra-
dzie A4 w okolicy Legnicy. Zło-
dziej przyznał się do kradzieży 
570 litrów oleju napędowego 
oraz usiłowania kradzieży kolej-
nych 1200 litrów paliwa. Teraz 
grozi mu do 10 lat więżenia.

28-latek wzbudził zaintere-
sowanie policjantów z drogówki 
spacerując w środku nocy po 
autostradzie A4. Patrol policji 
akurat jechał na interwencję do 
pobliskich Strupic, gdzie kie-
rowca samochodu ciężarowego 
zgłosił włamanie do baku z pali-
wem.

- Podczas legitymowania 
28-letni mieszkaniec Prochowic 
nie potrafił dokładnie wytłuma-
czyć, co robi o 2 w nocy na dro-
dze A4, skąd przyszedł i dokąd 
próbuje się dostać. Po mężczyź-
nie od razu widać było, że coś 
próbuje ukryć. Funkcjonariu-
sze zwrócili także uwagę na 
jego odzież nasiąkniętą płynem 

o zapachu paliwa – tłumaczy 
mł.asp. Jagoda Ekiert z zespołu 
prasowego Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy.

Legniccy policjanci zatrzy-
mali podejrzanego w areszcie, a 
ich chojnowscy koledzy zebrali 
w tym czasie materiał dowo-
dowy, dzięki któremu udowod-
niono mężczyźnie kradzież 570 
litrów oleju napędowego oraz 

usiłowanie kradzieży kolejnych 
1200 litrów paliwa z samochodu 
ciężarowego marki DAF.

Śledczy przedstawili męż-
czyźnie łącznie trzy zarzuty, 
do których podejrzany się przy-
znał. O jego dalszych losach 
zadecyduje sąd. Za popełnione 
przestępstwa grozi mu nawet do 
10 lat pozbawienia wolności.

DS
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PLANTACJA MARIHUANY 
POD LEGNICĄ. 
Policja zatrzymała dilera

Legnicka policja zlikwi-
dowała znajdującą się na tere-
nie gminy Miłkowice plantację 
konopi oraz zatrzymała 29-let-
niego dilera narkotykowego.

W narkobiznes uderzyli 
funkcjonariusze z Wydziału do 
Walki z Przestępczością Prze-
ciwko Życiu i Zdrowiu Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy.

- Podczas przeszukania 
mieszkania mężczyzny poli-
cjanci znaleźli środki odurza-
jące w postaci marihuany, z któ-
rych można byłoby uzyskać bli-
sko 600 porcji handlowych tej 
substancji, kilkanaście sadzo-
nek konopi oraz pięć działek 
metamfetaminy – informuje 
sierż. szt. Anna Tersa z zespołu 
prasowego KMP w Legnicy.

Funkcjonariusze postawili 
mężczyźnienie zarzuty posia-
dania i przygotowania do wpro-
wadzenia do obrotu narkoty-
ków oraz uprawy konopi. Teraz 
o jego  losach zadecyduje sąd. 
Z uwagi na fakt, że podejrzany 
działał w warunkach recydywy, 
grozi mu do 4,5 roku więzienia. 
Wobec 29-latka zastosowano 
także dozór policyjny. DS
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Większość z nas jest już zmęczona polityką. 
Ja też miewam takie dni, zwłaszcza gdy oglądam 
programy publicystyczne. Zdecydowałem się na 
start w wyborach, bo chcę pokazać, że polityka 
może być inna, spokojna i merytoryczna.  Czy mi 
się to uda? Często słyszę, że to walka z wiatra-
kami. Mimo to- chcę spróbować!

Jakim jestem człowiekiem jako polityk? 
Przede wszystkim odpowiedzialnym. Myślę zdro-
worozsądkowo. Nie oceniam innych przez pry-
zmat opcji politycznej, jaką popierają, ale tego, 
jakimi są ludźmi. Jestem politykiem, któremu 
blisko do osób popierających lewicę i centrum, 
ale też tych, którzy deklarują swoją apolitycz-
ność. Nie reprezentuję komuny i dawnych cza-
sów, a nową proeuropejską lewicę. W jednym z 
wywiadów powiedziałem, że brzydzę się komuni-
stami. Nie miałem na myśli ludzi, którzy działali 
w PZPR – takie były czasy, tak trzeba było, by 
przeżyć. Odnosiłem się do ówczesnego systemu. 
Polska pod rządami PIS też mi nie odpowiada, bo 
przypomina mi pod wieloma względami minione 
czasy. Dla mnie to PRL Bis.Drodzy Państwo, 
po 1989 r. pożegnaliśmy I sekretarza KCPZPR. 
Zatem dlaczego dziś mamy ulegać innemu „sekre-

tarzowi”, mianującemu się na wodza? Chcę żyć w 
państwie opartym na wartościach demokratycz-
nych, o które walczyły poprzednie pokolenia.

Mój program pod hasłem 
„Piątka Damiana Piątka”, to:

1. Świeckie państwo i ograniczenie kadencji 
do Sejmu i Senatu
2. 500+ i wsparcie dla pracujących
3. Zdrowie, pomoc osobom starszym i niepeł-
nosprawnym
4. Nowoczesne urzędy pracy i odpowiedzialna 
opieka społeczna
5. Łącznik drogi ekspresowej pomiędzy S3 i 
S5, ścieżka rowerowa do Sławy,  bezpłatna 
komunikacja  - dopłaty dla samorządów, które 
ją wprowadzą.

Więcej o mnie na mojej  stronie interneto-
wej: damianpiątek.pl oraz na facebooku Damian 
Piątek kandydat na posła. Jeśli mnie popiera-
cie i korzystacie z Facebooka - użyjcie nakładki 
„Damian Piątek - POPIERAM”. 

Pozdrawiam  Damian Piątek 

– Proszę o Wasz głos na Damiana Piątka – Rafael Rokaszewicz, 
prezydent Głogowa.

Jestem stąd, niech 
połączy nas przyszłość
Witam Państwa bardzo serdecznie! Zachęcam do oddania na 
mnie głosu w wyborach do Parlamentu, już w niedzielę 13 paź-
dziernika. Będę niezmiernie wdzięczny za Państwa poparcie.

Śpij komfortowo i ciesz się pełnią życia!
Już w starożytności słynny 

myśliciel Cyceron wiązał sen 
człowieka z jego siłami wital-
nymi, a kilkanaście wieków póź-
niej William Shakespeare trafnie 
zauważył, że „Sen jest balsamem 
dla duszy”. Dzisiejsze badania 
bezapelacyjnie potwierdzają, że 
komfort snu nie tylko wpływa na 
nasz samopoczucie w ciągu dnia, 
ale również na zdrowie.

Aby zapewnić sobie kom-
fortowy sen i poprawić jakość 
życia należy przede wszystkim 
zadbać o odpowiedni materac. 
Ich wybór jest bogaty. Są m.in. 
materace terapeutyczne (zale-
cane przez fizjoterapeutów), 
dla dzieci – zapewniające pra-
widłowy rozwój organizmu czy 

dedykowane dla komfortu snu 
materace, jak np.: wysokoela-
styczne, termoelastyczne, kie-
szeniowe, itd. 

Jak wybrać odpowiedni 
materac dla siebie? Najle-
piej wybrać się do renomowa-
nego specjalistycznego sklepu 
„Salony Snu Hever” w Legnicy, 
w którym doradcy pomogą 
dokonać właściwego wyboru. 

Nie ma prostej odpowie-
dzi na pytanie jak wybrać odpo-
wiedni materac. Wybór jest uza-
leżniony od wielu indywidual-
nych czynników. Należy przede 
wszystkim kierować się własną 
wygodą oraz problemami zdro-
wotnymi. W celu zaznajomie-
nia z tym problemem zachęcam 
do zapoznania się z klasyfika-

cją materacy, która ułatwi nam 
wybór najbardziej odpowied-
niego. Przy wyborze nie kierujmy 
się też opinią, że materac jest 
dobry dla kogoś, bo niekoniecz-
nie będzie odpowiedni dla nas. 
Jeżeli poszukujecie naprawdę 
dobrej porady na temat jaki 
wybrać materac,  zapraszamy 
do naszych salonów. Zawsze sta-
ramy się pomóc w doborze mate-
raca – zaprasza doradca z Salonu 
Snu Hever w Legnicy.

W ofercie  można zna-
leźć materace różnego typu. 
Są to m.in. materace ortope-
dyczne włoskiej firmy Mol-
lyflex, szwedzkiej – Hilding 
Anders oraz słowackiego pro-
ducenta Materasso. Każdy 
wie, że kluczem do utrzyma-
nia zdrowia jest profilaktyka. 
W łóżku spędzamy 1/3 życia, 
dlatego dobór odpowiedniego 
materaca znacząco wpływa na 
nasze codzienne samopoczu-
cie. Decydując się na materac 
medyczny przeciwdziałamy 
powstawaniu odleżyn, wspo-
magamy procesy rehabilitacji 
wad postawy oraz zapewniamy 
sobie profilaktykę wad rozwojo-
wych układu ruchowego (mię-
śniowo-kostnego). 

Z kolei materace termoela-
styczne mają wysokie zdolno-
ści adaptacji do naszego ciała. 
Swoją nadzwyczajną elastyczną 
strukturą lepiej dopasuje się do 
kształtu ciała i szybciej reagują 
na zmiany temperatury podczas 
nacisku, dzięki czemu spraw-
niej dopasują się do zmiany 
pozycji podczas snu. Materace 
te posiadają znakomite właści-
wości regeneracyjne.

Kolejny typ materacy to 
materace wysokoelastyczne, 
niepotrzebnie pomijane często 
ze strachu, że to zwykła gąbka, 
która się kruszy. Nic bardziej 
mylnego. Większość tego typu 
rozwiązań jest bardziej trwała 

niż sprężyna, ponieważ taka 
pianka charakteryzuje się znako-
mitą sprężystością, przewiewno-
ścią i wytrzymałością na nacisk. 
Znaleźć można także materace 
kieszeniowe - takie rozwiąza-
nie daje mnóstwo elastycznych 
punktów podparcia dla kręgo-
słupa i świetnie dopasowuje się 
do kształtu ciała. Im więcej sprę-
żyn w danym modelu tym wię-
cej punktów podparcia, a co za 
tym idzie wyższy komfort snu. 

W ofercie są także mate-
race lateksowe. Pianka latek-
sowa otrzymywana jest w pro-

cesie łączenia lateksu syntetycz-
nego z naturalnym mleczkiem 
drzewa kauczukowego. Lateks 
charakteryzuje się wysoką higie-
nicznością, trwałością i elastycz-
nością punktową. 

A więc jaki materac mamy 
wybrać? Przede wszystkim taki, 
na którym czujecie się dobrze! 

Poprawmy komfo� swojego 
życia już dziś i wybierzcie się 

na konsultacje 
do Salonu Snu Hever w Legnicy 

przy ulicy Środkowej 20. 

Z kolei materace termoela-
styczne mają wysokie zdolno-
ści adaptacji do naszego ciała. 
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L
egniczanie są już 
smakoszami pizzy. 
Nie zadowalają ich 
mrożonki na wzór 

włoskiej pizzy z marketów 
czy taśmowa produkcja w 
podrzędnych lokalach. Chcą 
smakować prawdziwych wło-
skich pizz, a taką okazję daje 
im Solo Pizza przy Jawo-
rzyńskiej. Pizza z tego lokalu 
gastronomicznego jest przy-
gotowywana na włoskich 
produktach i według wło-
skiej receptury. Przygotowa-
nie posiłku jest rodem iście 
z Italii, gdzie pizza powstaje 
w specjalnych piecach i jest 
pieczona na kamieniu, a nie 

w formach, a co najważniej-
sze w błyskawicznym tem-
pie.

Włoski klimat zagościł 
przy Jaworzyńskiej 42, a to 
za sprawą włoskiej pizzerii 
Solo Pizza, która służy legni-
czanom już od pół roku. Ci, 
którzy raz spróbowali wypie-
ków tego punktu gastrono-
micznego wracają, by delek-
tować się szczególnym posił-
kiem. Ci, którzy jeszcze nie 
mieli przyjemności skosz-
tować pizzy od Solo Pizza, 
muszą to zrobić. - Specja-
lizujemy się tylko i wyłącz-
nie w pizzy. To pizza wło-

ska, klasyczna. Posiadamy 
jeden rozmiar – 35 cm. Do 
wyboru jest 17 wariantów. 
Może to skromne menu, ale 
każda z tych pizz to zupełnie 
inny smak. Ciasto, z którego 
wyrabiamy naszą pizzę jest 
na włoskiej recepturze. Przy-
wiozłem ją z Włoch – mówi 
Michał Zezulak, prowadzący 
pizzerię Solo Pizza Jaworzyń-
ska 42, który szkolił się pod 
okiem włoskich specjalistów 
od pizzy. - Mąka, z której 
przygotowujemy naszą pizzę 
pochodzi spod Neapolu, 
bo staramy się używać wło-
skich produktów w połącze-

niu z regionalnymi jak np. 
pieczarki czy nasza szynka, 
które są do nas dostarczane 
codziennie, świeżutkie, a 
tym możemy się poszczycić 
– dodaje Michał Zezulak.

 Lokal jest w stylu „Take 
and go”. Można zjeść na miej-
scu, ale można też zamówić i 
odebrać osobiście lub zlecić 
dowóz. Prowadzący, przygo-
towując pizze, zastosowali 
metodę rodem z Włoch.

– Staramy się odzwier-
ciedlić taki sam produkt, 
jaki robiłem we Włoszech. Z 
myślą o tym sprowadziliśmy 
stamtąd innowacyjny piec, 
który daje nam duże pole do 

popisu, by pokazać, że ten 
wypiek może być inny. Sta-
ramy się odzwierciedlić małą 
włoską pizzerię w naszych 
legnickich realiach i udaje 
nam się. We Włoszech pizza 
jest po prostu brana w rękę, 
jako produkt szybki. Nato-
miast w Polsce, by dostać 
pizzę trzeba czekać 30 – 40 
minut, bo pieką ją w piecu 
20 minut. A my wypiekamy tę 
pizzę na kamieniu. Szybko, 
jak we Włoszech. Każda 
pizza jest robiona ręcznie. 
Nie jest z formy i nie jest 
wykonywana przy pomocy 
maszyny. Wypiekamy ją od 
podstaw, szybko i z sercem. 

Nasze ciasto dojrzewa 24 
godziny. Jest lekkie, a przy 
tym chrupkie. Nasza pizza 
jest cienka z dużą ilością 
dodatków, ale nie jest prze-
ładowana – zapewnia Michał 
Zezulak.

Każdy, kto ma ochotę 
na prawdziwie włoską 
pizzę w Legnicy może zna-
leźć Solo Pizza na face-
booku, na pyszne.pl albo 
bezpośrednio przy Jawo-
rzyńskiej 42. Wystarczy 
zadzwonić, zamówić i albo 
odebrać osobiście, albo 
zamówić dowóz pod nr 
telefonu 733 811 119.

Włoski klimat w Legnicy, czyli Solo Pizza

Solo Pizza, ul. Jaworzyńska 42, tel. 738 811 119
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Burza wokół okrojonego rozkładu 
jazdy. MPK szuka oszczędności

Wracamy do sprawy zmian 
w rozkładzie jazdy autobusów 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Legnicy. 
Komunalny przewoźnik wyciął 
z niego znaczącą liczbę kur-
sów. W internecie wylała się 
fala komentarzy wściekłych 
pasażerów, a na sesji rady miej-
skiej raban podnieśli opozycyjni 
radni.

Obowiązujące od 1 paź-
dziernika zmiany w rozkładzie 
jazdy MPK dotyczą siedmiu 
linii: „1”, „2”, „5”, „6”, „18”, 
„23” i „24”. O cięciach w roz-
kładzie jazdy szeroko rozpisują 
się autorzy facebookowego 

profilu „MPK Legnica: Spot-
ted”. To właśnie tam wylała 
się fala krytycznych komenta-
rzy, które można liczyć w set-
kach.

Jak zmiany w rozkładzie 
jazdy tłumaczy miejski prze-
woźnik? Oszczędnościami.

W podobnym tonie wypo-
wiadają się w ratuszu. Na 
poniedziałkowej sesji o korektę 
rozkładu jazdy dopytywali się 

- Mamy duże straty w przychodach ze sprzedaży biletów. Od marca do sierpnia br wyniosły one 1,2 mln 
zł. Ograniczenie liczby kursów przyniesie spółce wymierne oszczędności – mówi prezes MPK Zdzisław 
Bakinowski, który cięcia bagatelizuje podkreślając, że dotyczą one wyłącznie kursów poza godzinami 

szczytu – od godz. 8 do godz. 13 oraz godzin wieczornych.

- Retoryka prezydenta i jego otoczenia jest tyleż niezmienna, co niezro-
zumiała. Sugeruje się, że cięcia w rozkładzie jazdy spowodowane są 
stratami MPK, które są efektem uchwały o bezpłatnej komunikacji dla 
uczniów i seniorów pow. 65 lat (uchwała weszła w życie w marcu 2019 

r. - przyp. red). Sęk w tym, że to wierutna bzdura – komentuje przewodni-
czący rady miejskiej Jarosław Rabczenko.

radni Koalicji Obywatelskiej. 
Niewiele jednak wskórali.

Szef rady miejskiej przy-
pomina, że kiepska kondy-
cja finansowa MPK to żadna 
nowość, bo już 2018 rok 
spółka zakończyła ze stratą 
sięgającą 2,6 mln zł.

- MPK kosztuje podatni-
ków kilkanaście mln zł rocz-
nie. Nie widzę problemu, 
żeby spółce dołożyć kilka mln 

zł, żeby mieszkańcy odczuli 
realną korzyść we własnych 
portfelach. Tym bardziej, że 
sytuacja finansowa miasta nie 
jest zła, skoro stać je na 16-
-metrową sadzawkę za ponad 
20 mln zł – dodaje Rabczenko 
nawiązując do planów budowy 
aquaparku, a w zasadzie cze-
goś, co ma go przypominać.

PJ
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Wiceszef rady miejskiej domaga się 
wyjaśnień ws. rozkładu jazdy MPK

Rozkład jazdy miejskiego 
przewoźnika powinien być uło-
żony w taki sposób, by nie powo-
dować żadnych uciążliwości dla 
legniczan – mówi wiceprzewodni-
czący rady miejskiej Łukasz Lasz-
czyński nawiązując do cięć w roz-
kładzie jazdy autobusów MPK.

- Sytuacja związana z 
wprowadzeniem nowego roz-
kładu jazdy MPK budzi moje 
ogromne zdziwienie. Wykony-
wanie usług publicznego trans-
portu zbiorowego na terenie 
gminy, to w świetle przepisów 
prawa zadanie własne gminy. 
Jedno z najważniejszych. 
Legnicki samorząd powinien 
zatem dokładać wszelkich sta-
rań, by z tego zadania wywiązy-

wać się jak najlepiej i zapewnić 
dojazd mieszkańcom do szkół, 
pracy, czy również na dworzec 
kolejowy dla osób, które pracują 
albo kształcą się poza Legnicą. 
Rozkład jazdy miejskiego prze-
woźnika powinien być ułożony 
w taki sposób, by nie powodo-
wać żadnych uciążliwości dla 
legniczan. To dla mnie zupeł-
nie oczywista sprawa i tego 
mieszkańcy Legnicy mają pełne 
prawo oczekiwać – mówi radny 
Łukasz Laszczyński, który ws. 
zmian w rozkładzie jazdy napi-
sał do prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego obszerną inter-
pelację.

Wiceprzewodniczący rady 
miejskiej pyta w niej gospodarza 
miasta, czy wprowadzenie zmian 
w rozkładzie jazdy było poprze-
dzone „dokonaniem szczegó-
łowej analizy potoków pasażer-
skich na liniach autobusowych w 
obrębie miasta, których dotyczą 
wprowadzone zmiany”. Prosi 
też o wskazanie „szczegółowych 
korzyści dla odbiorców usług 
publicznego transportu zbioro-
wego na terenie Legnicy płyną-
cych bezpośrednio ze zmian roz-
kładu jazdy”.

Na tym nie koniec. Lasz-
czyński chce wiedzieć, czy 

firma Trako Projekty Transpor-
towe, która na zlecenie MPK 
opracowała nowy rozkład jazdy, 
uzasadniła dokonane w nim 
zmiany. Uzasadnienia żąda też 
od ratusza, bo jak zauważa, to 
właśnie samorząd jest organiza-
torem publicznego transportu, 
a nie specjalistyczna firma.

Radny Laszczyński jest 
zbulwersowany sugestiami pre-
zesa MPK i prezydenckich 
urzędników, że cięcia w rozkła-
dzie jazdy są skutkiem wpro-
wadzenia darmowej komunika-
cji dla uczniów i osób pow. 65 
roku życia. Przypomnijmy, że 
uchwałę w tej sprawie w radzie 
miejskiej przeforsowali radni 
PiS i PO.

- Kompetencja rady miej-
skiej do ustalania uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów komu-
nikacją miejską jest bezdysku-
syjna. Wynika to jasno z prze-
pisów prawa, a dodatkowo w 
przypadku rozszerzenia tych 
uprawnień w Legnicy, co miało 
miejsce w ostatnim czasie, w 
swoim rozstrzygnięciu nadzor-
czym, przypominam, potwier-
dził wojewoda dolnośląski – 
mówi wiceprzewodniczący rady 
miejskiej.

PJ

Rabczenko „zaorał”  
prezydenta.  
„Puste hasło Smart City”

Niechęć prezydenta do 
uchwały uprawniającej do bez-
płatnych przejazdów dzieci, mło-
dzież i seniorów znana jest od 
samego początku. Nie przypusz-
czałem jednak, że za zakład-
ników weźmie mieszkańców, 
likwidując kursy autobusów i 
uniemożliwiając legniczanom 
sprawną komunikację w mie-
ście – pisze na swoim facebo-
okowym profilu przewodniczący 
rady miejskiej Jarosław Rab-
czenko odnosząc się do zmian w 
rozkładzie jazdy miejskich auto-
busów. Jego wpis publikujemy w 
całości.

Po pierwsze, kłamstwem 
jest, że za złą sytuację finan-
sową MPK odpowiadają bez-
płatne przejazdy. Fatalnie w 
spółce działo się już w 2018 r, 
kiedy jeszcze bezpłatne prze-
jazdy nie funkcjonowały. Stały 
się one wygodnym alibi na nie-
efektywne zarządzanie miej-
skim przewoźnikiem. Zresztą, 
wielokrotnie podnosiliśmy, że 
jeżeli finanse spółki wymagają 

sanacji, to warto, aby oszczęd-
ności zacząć szukać w uposa-
żeniach rady nadzorczej oraz 
zarządu, na które wydajemy 
około pół mln zł rocznie. Jed-
nak władze Legnicy najwidocz-
niej uznały, parafrazując słowa 
Jerzego Urbana, iż „rząd się 
sam wyżywi”, oszczędności 
lepiej poszukać „na mieszkań-
cach”, likwidując część kursów 
autobusów.

Pamiętajmy, iż większość 
przychodów spółki wcale nie 
pochodzi ze sprzedaży biletów, 
a z rekompensaty płaconej przez 
gminę. Co więcej, od początku 
Rada Miejska deklaruje, że 

jeżeli tylko Prezydent wystąpi 
o środki finansowe dla MPK, 
to taką uchwałę poprzemy. Jest 
to bardzo istotne, gdyż TYLKO 
Prezydent może wystąpić z ini-
cjatywą zmiany budżetu. Jak na 
razie - bez odzewu.

Takie zachowanie jest nie-
dopuszczalne, gdyż komunika-
cja publiczna to zadanie wła-
sne gminy. Oznacza to, że jest 
to obowiązek, a nie żadna fana-
beria. Sprawna komunikacja to 
barometr nowoczesności mia-
sta, jego atrakcyjności gospo-
darczej, społecznej czy też eko-
logicznej. U nas niestety lansuje 
się puste hasło „Smart City”, 
które pozbawione jest treści.

Na zakończenie drobna 
refleksja: skoro wg tłumaczenia 
prezesa redukcja kursów przy-
niesie oszczędności, to podpo-
wiem, że jeszcze większa reduk-
cja przyniesie oszczędności jesz-
cze większe. A ich pełna likwi-
dacja to już całkiem wybawi 
MPK z kłopotów. Tylko czy o 
to nam wszystkim chodzi?

PJ

Łukasz  
Laszczyński 

Jarosław Rabczenko
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Społem eksmitowane z kamienicy 
w centrum miasta. CO DALEJ?

Zapowiadana przez 
urzędników z ratusza egze-
kucja komornicza doszła 
do skutku. Po wieloletnich 
sporach, kilku procesach 
sądowych, miasto naresz-
cie stało się pełnoprawnym 
właścicielem kamienicy 
przy u. Skarbowej 1.

Chodzi o kilkukon-
dygnacyjną kamienicę o 
łącznej powierzchni prze-
kraczającej 1700 mkw., w 
której do 2009 r. działało 
kino Ognisko. Rok póź-
niej wojewoda dolnoślą-
ski przekazał miastu salę 
kinową. Część budynku 
pozostała jednak w zarzą-
dzie Legnickiej Spół-
dzielni Spożywców Spo-
łem. Ratusz od razu pod-
jął działania mające na 
celu wywłaszczenie spół-
dzielni. Jej władze nie 
chciały jednak o tym sły-
szeć, bo Społem przy 
Skarbowej zarabiało na 
dzierżawie lokali.

Sądowy proces cią-
gnął się przez siedem lat. 
W końcu Sąd Okręgowy 
w Legnicy przyznał rację 
ratuszowi i wydał wyrok 

ws. eksmisji. Społem 
się odwołało, ale apela-
cję również przegrało. W 
lutym 2018 r. sąd naka-
zał spółdzielni wydanie 
nieruchomości obcią-
żył ją kosztami wielolet-
niego procesu. Mimo to, 
Społem nie kwapiło się z 
wydaniem nieruchomo-
ści. Potrzebna była pomoc 
komornika.

Co dalej? Kamienicę 
czeka remont. Nie wia-
domo jednak, kiedy mógłby 
się on rozpocząć. Zapewne 
nieprędko, bo dokumen-
tacja techniczna na prace 
remontowe powstanie naj-
wcześniej w 2020 r.

Przypomnijmy, że 
prezydent Tadeusz Krza-
kowski wielokrotnie zapo-
wiadał adaptację byłego 
kina na miejską salę kon-
certową. Temat ten był 
mocno akcentowany (nie 
tylko przez obóz prezy-
dencki, ale i Platformę 
Obywatelską) w kampanii 
wyborczej w 2014 r. Przed 
ubiegłorocznymi wybo-
rami o Ognisku jakby 
zapomniano.

PJ

Ponad 100 tys. zwolnień 
lekarskich wpływa każdego mie-
siąca do ZUS na Dolnym Ślą-
sku. Wrocławski oddział dostał 
we wrześniu 91 332 e-ZLA, wał-
brzyski 50 764, legnicki 37 064. 
We wrześniu lekarze na Dolnym 
Śląsku wystawili w sumie 179 
160 zwolnień. W całej Polsce w 
ostatnim miesiącu wpłynęło 2,08 
mln zwolnień lekarskich.

- W maju wpłynęło do 
dolnośląskich oddziałów pra-
wie 110 tys. a w lipcu 150 tys. 
zwolnień we wrześniu było ich 
o 30 tys. więcej niż w lipcu, ale 
mamy jesień i więcej ludzi cho-
ruje, więc ta zwiększona ilość 
zwolnień lekarskich jest całko-
wicie normalna o tej porze roku 
– mówi Iwona Kowalska-Matis, 
rzeczniczka prasowa ZUS na 
Dolnym Śląsku.

- Od momentu wprowa-
dzenia zwolnień w sieci, czyli 1 
grudnia 2018 r. lekarze na Dol-

nym Śląsku wystawili 1 023 840 
zwolnień online – dodaje.

Elektronicznego zwol-
nienia lekarz nie musi dostar-
czać do ZUS oraz przechowy-
wać drugiej kopii. Wystawianie 
elektronicznego zwolnienia jest 
również możliwe przez urządze-
nia mobilne, np. podczas wizyty 
domowej lekarza u pacjenta. 
W razie problemu z dostępem 
do internetu lekarz wystawia 
pacjentowi zwolnienie na for-
mularzu wydrukowanym z sys-
temu, opatrzonym podpisem 
i swoją pieczątką. Takie papie-
rowe zwolnienie pacjent jednak 
musi dostarczyć pracodawcy 
albo do ZUS.

Natomiast na lekarzu 
ciąży obowiązek wprowadze-
nia tego zwolnienia do systemu 
w ciągu trzech dni. Wystawia-
nie e-ZLA trwa krócej niż wypi-
sywanie papierowego zwolnie-
nia. Lekarz uzyskuje, bowiem 
dostęp do danych pacjenta, 

jego pracodawców (płatników 
składek) oraz członków jego 
rodziny - jeśli zwolnienie będzie 
wystawiane w celu opieki nad 
nimi.

Gdy lekarz wpisze numer 
PESEL pacjenta, to pozostałe 
dane identyfikacyjne są automa-
tycznie uzupełnione przez sys-
tem. Z kolei np. adres pacjenta 
czy dane płatnika lekarz 
wybiera z wyświetlonej listy. 
Poza tym system weryfikuje 
datę początku okresu niezdol-
ności z zasadami wystawiania 
zwolnień określonymi w przepi-
sach oraz z ostatnim wystawio-
nym zwolnieniem. Podpowiada 
również kod literowy A i D oraz 
numer statystyczny choroby 
(np. po wpisaniu fragmentu jej 
nazwy). Możliwy jest podgląd 
zaświadczeń lekarskich wysta-
wionych wcześniej dla pacjenta, 
w tym w wyniku kontroli przez 
lekarza orzecznika ZUS.

PJ

Ile zwolnień 
lekarskich na Dolnym 
Śląsku, ile w Legnicy? 

ZUS podaje liczby



13GAZETA LEGNICKA10 października 2019 r. AKTUALNOŚCI - TULEGNICA.PL

KGHM Polska Miedź przebada 
pięć tysięcy swoich pracowników

Tak szeroko zakrojonego 
programu prozdrowotnego 
KGHM Polska Miedź jeszcze 
nie miał. Z myślą o szybszym 
zdiagnozowaniu groźnych cho-
rób Miedziowe Centrum Zdro-
wia przebada 5 tys. swoich pra-
cowników.

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 
co umożliwi wczesne wykrycie 
chorób, które zwykle zdiagno-
zowane za późno prowadzą do 
nowotworów.

- Zdrowie pracowników 
jest najważniejsze. Nowy etap 
badań profilaktycznych obej-
mie ponad 5000 osób. To naj-
większy program badań profi-
laktycznych w historii naszej 
firmy – mówi Radosław Stach, 
wiceprezes KGHM Polska 
Miedź.

-  Wykorzystamy dwa pro-
gramy. Jeden będzie nasta-
wiony na zmiany w płucach. 
Dość szybko możemy roz-
różnić drobne nowotwory i 

zmiany, które mają powyżej  
oraz rozedmę płuc. Drugi pro-
gram to calcium score. To bada-
nie uwapnienia naczyń wieńco-
wych. Te programy były prowa-
dzone na świecie, ale nigdy dwa 
jednocześnie  – dodaje Marek 
Ścieszka, wiceprezes Miedzio-
wego Centrum Zdrowia. 

Miedziowy koncern pla-
nuje utworzenie rady medycz-
nej, która będzie działała  na 
rzecz zwiększenia wiedzy pra-

cowników i mieszkańców 
regionu w kierunku  poszerze-
nia wiedzy o zdrowiu, o przy-
czynach chorób i możliwości 
ich zapobiegania. Tworzyć ją 
będą lekarze i naukowcy z naj-
lepszych ośrodków medycz-
nych w Polsce. 

Innym prozdrowotnym 
przedsięwzięciem jest strona 
internetowa zdrowie.kghm.
com, którą miedziowa spółka 
uruchomiła z myślą o wszyst-

kich, nie tylko pracownikach 
czy mieszkańcach Zagłębia 
Miedziowego. Będą tam poru-
szane zagadnienia związane z 
działaniami lokalnymi na rzecz 
pracowników KGHM, miesz-
kańców Zagłębia Miedziowego 
oraz województwa dolnoślą-
skiego. Informacje są jednak na 
tyle uniwersalne, że mogą przy-
dać się wszystkim czytelnikom, 
niezależnie od miejsca zamiesz-
kania. MM

Legnica dostała 
od KGHM darowiznę na 
programy prozdrowotne

KGHM Polska Miedź wes-
prze Legnicę kwotą 300 tys. zł. 
Pieniądze te zostaną przezna-
czone na sfinansowanie działań 
z zakresu profilaktyki prozdro-
wotnej.

Umowę w sprawie darowi-
zny podpisali w miniony piątek 
w urzędzie miasta wiceprezes 
KGHM Polska Miedź Rado-
sława Stach i prezydent Legnicy 
Tadeusz Krzakowski.

300 tys. zł miasto wyda na 
programy dot. profilaktyki zdro-
wia i aktywnego stylu życia, 
m.in. kampanię „Zdrowie to u 
nas rodzinne”, kampanię spo-
łeczno-edukacyjną skierowaną 
do rodzin zamieszkałych na 
terenie Legnicy „Uzależnieni 
od pomagania” oraz kampanię 
edukacyjno-społeczną dedyko-
waną legnickim szkołom i orga-
nizacjom pozarządowym.

Wiceprezes miedziowej 
spółki i prezydent unikali nazy-
wania darowizny formą rekom-
pensaty za przekroczenie 
dopuszczalnej normy arsenu, 
który emituje Huta Miedzi 

Legnica. Radosław Stach ogra-
niczył się tylko do truizmu, pod-
kreślając że „wspieranie samo-
rządów w działaniach prozdro-
wotnych jest wpisane w strate-
gię KGHM”. Przypomniał też, 
że Fundacja Polska Miedź w 
2019 r. wsparła legnickie orga-
nizacje i stowarzyszenia kwotą 
sięgającą 1 mln zł.

Głównym bohaterom kon-
ferencji w ratuszu show skradł 
ubiegający się o reelekcję poseł 
Prawa i Sprawiedliwości Adam 
Lipiński. Wiceprezes tej par-
tii i jej szef na Dolnym Śląsku, 
najpierw podkreślił, że czuje 
się skrępowany obecnością w 
legnickim ratuszu, bo obawia 
się, że będzie ona odebrana jako 
element kampanii wyborczej.

Następnie pogratulował 
sygnatariuszom podpisania poro-
zumienia, podziękował zarządowi 
KGHM za uratowanie Huty Mie-
dzi Legnica, bo ta „mimo arsenu 
jest wartością wspólną, nad-
rzędną”, a na koniec zadeklarował 
swój sprzeciw wobec „wchodze-
nia” polityków do spółek skarbu 
państwa.

 

PJ








