
Z pisma prezesa Skóry 
wynika, że nie ma planów wy-
prowadzenie siedziby Woje-

wódzkiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej z Legnicy 
do innego miasta, ale trwają 
przygotowania do połączenia 
kapitałowego WPEC-u ze spół-
ką Energetyka. Nazwa legnickiej 
spółki i skrót" WPEC" przesta-
ną funkcjonować na rynku. Nie 
będzie zwolnień wśród załogi. 
Wszystkie funkcje, które dziś 
wypełnia WPEC, pozostaną w 
dotychczasowych lokalizacjach.

Na zmianie ucierpi prestiż 
Legnicy, co budzi pewien nie-
pokój wśród samorządowców. 
Według niektórych, KGHM 
traktuje Legnicę po macosze-
mu, Prezes Skóra dowodzi, że to 

niesprawiedliwe opinie. Nazwa 
"Legmet" wprawdzie nie ist-
nieje, ale w tych samych halach 
ta sama załoga robi maszyny 
jako Zanam. Spółka Interferie 
przeniosła z Lubina do Legni-
cy swoją siedzibę. Miedziowe 
Centrum Zdrowia wybudowało 
dla legniczan nowoczesną przy-
chodnię przy ul. Złotoryjskiej. 
Krzysztof Skóra odbija piłecz-
kę: wytyka władzom Legnicy, 
że spółki z Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź nie mogą 
liczyć na preferencyjne warunki, 
które miasto oferuje innym pod-
miotom.

Wojewódzkie Przedsiębior-

stwo Energetyki Cieplnej w 
Legnicy to jedno z największych 
przedsiębiorstw ciepłowniczych 
na Dolnym Śląsku. W tym roku 
obchodzi 40-lecie istnienia. Po-
siada ciepłownie na terenie Le-
gnicy, Lubina, Głogowa, Choj-
nowa, Chocianowa, Ścinawy i 
Złotoryi. Od 2009 roku należy 

do KGHM-owskiej spółki En-
rgetyka, która po zakupie wyło-
żyła pieniądze na modernizację 
przedsiębiorstwa.

Energetyka poza produkcją 
i dystrybucją ciepła zajmuje się 
również wytwarzaniem energii 
elektrycznej (głównie na po-
trzeby KGHM), dostarczaniem 

wody pitnej dla odbiorców 
zbiorowych i indywidualnych 
na terenie 8 gmin ze starego i 
nowego zagłębia miedziowego, 
odbiorem i zagospodarowaniem 
ścieków sanitarnych oraz prze-
mysłowych.

Piotr Kanikowski
FOT. ENERGETYKA LUBIN

nr 27(230) rok 5

ISSN 2048-736X

Legnica - Lubin07 lipca 2016

Tygodnik

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A

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

609 199 520

NUMER 1 W MIEŚCIENUMER 1 W MIEŚCIENUMER 1 W MIEŚCIENUMER 1 W MIEŚCIE

Legnica
 

Pl. Klasztorny 3

Lubin DT

ul. Kopernika 17

Polkowice

ul. B. Kominka 4

Jawor

ul. Legnicka 2SPORT-TOPSPORT-TOP

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,45 zł 36 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

mediamarkt.plmediamarkt.pl

Dla propozycji kredytu ratalnego „Rata gratis” oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., zawartego na okres 12 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 21.06.2016r. są następujące: RRSO 0%; cena towaru 1400 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%, całkowita kwota kredytu 1537,76 
(w tym opłata z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia na życie), całkowita kwota do zapłaty przez Klienta 1409,61 zł, całkowity koszt kredytu 0 zł; wysokość 12 równych rat miesięcznych 128,15 zł (jedna rata gratis).  Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 08.07.2016 r. do dnia 14.07.2016 r. 
Ostateczna decyzja o przynaniu kredytu z uwzględnieniem oceny sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Zapytaj również o inny dostępne propozycje. Sprzedaż premiowa „Rata gratis” trwa od 8 do 14 lipca 2016 r. Szczegóły sprzedaży premiowej „Rata gratis” w regulaminie dostępnym 
w sklepie oraz na www.mediamarkt.pl.

Nie będzie WPEC-u
Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej w Le-
gnicy przestanie istnieć jako 
osobna firma. Zostanie wchło-
nięte przez lubińską spółkę 
Energetyka. Odpowiadając na 
obawy prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego Krzysztof Skó-
ra, prezes KGHM, zapewnia, 
że zmiana nie pociągnie za 
sobą likwidacji miejsc pracy 
ani przeniesienia ich do innej 
miejscowości.



Tadeusz Krzakowski, pre-
zydent Legnicy - 177.914,64 
zł   (przy dochodach miasta 
na poziomie 1.527 na 1 miesz-
kańca)

Janina Mazur, starosta le-
gnicka - 166.197,37 zł

Zdzisław Tersa, wójt Ku-
nic - 162.493,99 zł (przy do-
chodach gminy na poziomie 

2.002 na 1 mieszkańca)
Robert Raczyński, prezy-

dent Lubina   - 159.979,30 zł    
(przy dochodach miasta na 
poziomie 2.020 zł na 1 miesz-
kańca)

Jan Serkies, burmistrz 
Chojnowa - 158.953,74 zł    
(przy dochodach miasta na 
poziomie 1.025 zł na 1 miesz-
kańca)

Alicja Sielicka, burmistrz 
Prochowic - 158.434,02 zł    
(przy dochodach gminy na 
poziomie 1.497 zł na 1 miesz-
kańca)

Jarosław Wroński, bur-
mistrz Bolkowa - 156.816,38 
zł    (przy dochodach gminy na 
poziomie 860 zł na 1 miesz-
kańca)

Władysław Bigus, wójt 
Rudnej - 154.521,67 zł    (przy 
dochodach gminy na poziomie 
3.573 zł na 1 mieszkańca)

Stanisław Laskowski, sta-
rosta jaworski - 150.103, 20 zł

Tadeusz Kielan, wójt gm. 
Lubin - 146.391,66    (przy 
dochodach gminy na poziomie 

3056 zł na 1 mieszkańca)
Andrzej Pyrz, wójt Choj-

nowa - 144.150,37 zł    (przy 
dochodach gminy na poziomie 
1234 zł na 1 mieszkańca)

Emilian Bera, burmistrz 
Jawora - 143.993,16 zł    (przy 
dochodach miasta na pozio-
mie 1.111 zł na 1 mieszkańca)

Tadeusz Szklarz, wójt Za-
grodna - 139.779,50    (przy 
dochodach gminy na poziomie 
1.627 zł na 1 mieszkańca)

Franciszek Skibicki, 
burmistrz Chocianowa - 
139.039,98 zł    (przy docho-
dach gminy na poziomie 1.358 
zł na 1 mieszkańca)

Dawid Stachura, wójt Mil-
kowic - 137.561,47 zł    (przy 
dochodach gminy na poziomie 
1.165 zł   na 1 mieszkańca)

Ryszard Raszkiewicz, sta-
rosta złotoryjski - 137.347,82 
zł

Sławomir Maciejczyk, 
burmistrz Wojcieszowa - 
132.271,43 zł    (przy do-
chodach miasta na poziomie 
1.047 zł na 1 mieszkańca)

Robert Pawłowski, bur-
mistrz Złotoryi - 130.155,10 
zł    (przy dochodach miasta 
na poziomie 1.149, zł na 1 
mieszkańca)

Tomasz Sybis, wójt Piel-
grzymki - 119.071,09 zł    
(przy dochodach gminy na 
poziomie 1.256 zł na 1 miesz-
kańca)

Elżbieta Jedlecka, wójt 
Wądroża Wielkiego - 
108.695,46 zł    (przy docho-
dach gminy na poziomie 1.153 
zł na 1 mieszkańca)

Paweł Gregorczuk, wójt 
Rui - 98.957,10 zł    (przy do-
chodach gminy na poziomie 
1.196 zł na 1 mieszkańca)

Krystian Kosztyła, bur-
mistrz Ścinawy - 84.079,77 
zł    (przy dochodach gminy na 
poziomie 1.041 zł na 1 miesz-
kańca)

  
nieklasyfikowani:
Józef Kołcz, burmistrz 

Świerzawy - brak opublikowa-
nego oświadczenia majątko-
wego za 2015 rok

Maria Leśna, wójt gm. 
Złotoryja - brak opublikowa-
nego oświadczenia majątko-
wego za 2015 rok

Henryk Babuśka, wójt Le-
gnickiego Pola -  brak opubli-
kowanego oświadczenia ma-
jątkowego za 2015 rok

Sebastian Oszczęda, wójt 
Paszowic -  brak opublikowa-
nego oświadczenia majątko-
wego za 2015 rok

Beata Castaneda Tru-
jillo,wójt Krotoszyc -  brak 
opublikowanego oświadczenia 
majątkowego za 2015 rok

Mariusz Foryś, wójt Mści-
wojowa -  brak opublikowane-
go oświadczenia majątkowego 
za 2015 rok

Mirosław Brzozowski, 
wójt Męcinki -  brak opubli-
kowanego oświadczenia ma-
jątkowego za 2015 rok

Adam Myrda, starosta lu-
biński -  brak opublikowanego 
oświadczenia majątkowego za 
2015 rok

Piotr Kanikowski
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Kasa  
i władza

MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Zarobki samorządowych 
włodarzy to wypadkowa prze-
pisów, możliwości finansowych 
budżetu, układu sił w radach, 
lokalnych koterii i ewentualnie 
braku moralnych skrupułów.

Ustawodawca zakreślił 
wyłącznie ich górną granicę, 
którą stanowi wskaźnik pu-
blikowany co roku przez Mi-
nisterstwo Finansów. W 2015 
roku, którego dotyczy nasze 
zestawienie było to 12.365,22 
zł miesięcznie, co po pomno-
żeniu przez 12 miesięcy daje 
kwotę 148.382,64 zł. Do 
tego dochodzą premie, dzięki 
którym dziewięcioro samo-
rządowców z naszej listy płac 
zarobiło więcej. Na drugim 
biegunie są włodarze, którzy 
albo się samoograniczają, nie 
chcąc przesadnie drenować 
publicznego budżetu, albo nie 
mają wystarczającego przeło-
żenia na radnych (bo to rady 
podejmują uchwały w kwestii 
ich wynagrodzeń). 

Nasze zestawienie poka-
zuje, że wysokość zarobków 
prezydenta (burmistrza, wójta, 
starosty) nie zawsze idzie w 
parze z zamożnością jednost-
ki samorządu, którą zarządza. 
Pod względem dochodów na 
jednego mieszkańca gmina 
Bolków jest najbiedniejsza w 
całym regionie, ale władający 
nią Jarosław Wroński zara-
bia lepiej niż wójt Władysław 
Bigus z najbogatszej pod tym 
względem Rudnej. Na czele 
rankingu jest prezydent Le-
gnicy Tadeusz Krzakowski, 
a na końcu wójt Rui Paweł 
Gregorczuk, ale to nie znaczy, 
że większe gminy są hojniejsze 
niż małe. Rafael Rokszewicz, 
prezydent miasta podobnego 
wielkością do Lubina, z rocz-
nymi dochodami w wysokości 
niespełna 122 tys. zł nie może 
się równać z prezydentem Lu-
bina Robertem Raczyńskim. 
Albo spójrzmy na Prochowice. 
Liczą sobie zaledwie 7 tysięcy 
mieszkańców, a mimo to bur-
mistrz Alicja Sielicka zarobiła 
28 tysięcy więcej niż Robert 
Pawłowski, władający w 16-ty-
sięcznej Złotoryi. To zrozu-
miałe, że osoby, które władają 
pierwszą kadencję, nie mogą 
liczyć na równie szczodrą pen-
sję jak stare wygi, które przez 
lata dowiodły swej przydatno-
ści. Przy kilku zasiedziałych 
w samorządach postaciach 
nie opuszczają mnie jednak 
wątpliwości, czy zarobki od-
zwierciedlają ich rzeczywiste 
kompetencje, czy też świadczą 
wyłącznie o istnieniu lokalnej 
koterii. Na to pytanie muszą 
odpowiedzieć sobie wyborcy.

Piotr Kanikowski
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Samorządowa lista płac
Dwa miesiące po terminie 
składania oświadczeń mająt-
kowych za 2015 rok w biule-
tynach informacji publicznej 
wciąż brakuje informacji od 
lubińskiego starosty, bur-
mistrza Świerzawy, wójtów 
Złotoryi, Korotoszyc, Legnic-
kiego Pola, Paszowic, Mę-
cinki i Mściwojowa. Spośród 
pozostałych samorządowców 
regionu legnickiego najlepiej 
wynagradzanym okazał się 
prezydent Legnicy, który zaro-
bił prawie 178 tys. zł (brutto), 
czyli ponad dwa razy więcej 
niż burmistrz Ścinawy Kry-
stian Kosztyła.

Rekompensata za zmarnowany urlop
Biuro turystyczne musi 
zwrócić po 1200 złotych 
małżonkom z Jawora, nie-
zadowolonym z wczasów 
w Turcji. Mimo upałów w 
hotelu nie działała klima-
tyzacja. Nie jeździła też 
winda, jedzenie było mało 
urozmaicone, w stołówce 
panował bałagan i tłok, a 
obsługa była nieuprzejma. 
Zamiast odpocząć, klienci 
przez dwa tygodnie znosili 
stres i niewygody.

Za przelot między Pol-
ską a Turcją oraz 14-dniowy 
pobyt w hotelu małżonko-
wie zapłacili w 2014 roku 
blisko 7,7 tys. zł. Sądząc 
po cenie wczasów oraz pię-
ciu gwiazdkach hotelu, w 
którym zarezerwowano im 
pokój, spodziewali się wyż-
szego standardu. Na miej-
scu okazało się, że winda 
nie działa. W holu, recepcji, 
lobby barze oraz w restau-
racji nie chodziła też kli-
matyzacja, więc aby jakoś 

znieść ponadczterdziesto-
stopniowe upały musieli 
sobie kupić mały wiatrak. 
Klienci skarżyli się również 
na posiłki - nie dość, że mało 
urozmaicone, to dodatko-
wo serwowane w ścisku. W 
stołówce niekiedy panował 
nieprzyjemny zapach i bała-
gan. Kilkakrotnie brakowało 
wolnych miejsc, a na jedze-
nie czekało się w długiej 
kolejce. Hotelowy personel, 
do którego zgłaszali kolejne 
uwagi, traktował ich bez sza-
cunku, reagował krzykiem 
lub nazywał "polską mafią". 
Małżonkowie skarżyli się 
rezydentce, która opiekowa-
ła się polską grupą, ale ich 
reklamacje nie przyniosły 
trwałej poprawy. Dlatego po 
powrocie zażądali od orga-
nizatora wycieczki pieniędzy 
za "zmarnowany urlop", a 
kiedy biuro odmówiło, zło-

żyli do Sądu Rejonowego w 
Jaworze pozew o zasądzenie 
3.832 zł rekompensaty.

Po przesłuchaniu świad-
ków i obejrzeniu zrobio-
nych w Turcji zdjęć sąd nie 
miał wątpliwości, że relacja 
małżonków jest prawdziwa. 
Okazało się, że także dla in-
nych klientów, których we-
zwano na jaworską sprawę, 
największą niedogodność 
stanowił brak klimatyzacji w 
stołówce i lobby barze jako 
miejscu przeznaczonym na 
odpoczynek. Sąd podzielił 
opinię turystów, że skoro był 
to wyjazd w region Morza 
Śródziemnego, gdzie latem 
jest bardzo gorąco, mieli 
prawo oczekiwać w pięcio-
gwiazdkowym hotelu klima-
tyzacji w miejscach publicz-
nych, nie tylko indywidualnej 
w pokojach. Zgodził się też, 
że warunki na stołówce nie 

spełniały jakichkolwiek 
minimalnych standardów 
i nie odpowiadały ofercie. 
Zamiast beztrosko cieszyć 
się urlopem, małżonkowie 
niemal codziennie musieli 
zabiegać o właściwą tem-
peraturę pomieszczeń oraz 
komfort spożywania po-
siłków. Zostali narażeni na 
ciągły stres, zdenerwowanie 
i niewygodę. Byli bezradni 
wobec nierzetelności biura 
podróży, biernej postawy re-
zydenta, krzyków tureckiego 
personelu. Sytuacja sprawiła, 
że nie mogli w pełni cieszyć 
się z wyjazdy i skorzystać 
w wszystkich atrakcji, które 
zakupili w ramach oferty. 
Sąd uznał, że w tej sytuacji 
każdemu z powodów należy 
się po 1,2 tys. zł rekompen-
saty za tureckie wakacje.

Piotr Kanikowski



Warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży „Dizajn od podszewki” 
wprowadzą uczestników w 
świat dizajnu i przeprowadzą 
przez cały proces tworzenia: 
od pomysłu do produktu. 
Uczestnicy będą projektować 
i wykonywać poduszki, eko 
przedmioty, naczynia z ce-
ramiki oraz różnego rodzaju 
makiety. Warsztaty zwieńczy 
wystawa ich prac. Najbliższe 
zajęcia odbędą się w dniach: 
11.07, 18.07, godz. 15:00 w 
Otwarta Pracownia Sztuki (ul. 
Szkolna 7).

Rodzinne warsztaty arty-
styczne „Wakacyjne twórcze 
soboty” to 10 spotkań, w trak-
cie których dzieci, młodzież 
oraz dorośli będą mogli poznać 
tajniki malarstwa, decoupage, 
samodzielnie zaprojektować i 
wykonać biżuterię, grafikę czy 
własną oryginalną koszulkę. 
Spotykania odbywać się będą 
w każdą sobotę od 2 lipca do 
20 sierpnia 2016 r. w Otwartej 
Pracowni Sztuki oraz Rynku 
Miejskim.

Artystyczne wakacje za-
kończy kolejna edycja “Fami-
liady” – czyli festynu rodzin-

nego organizowanego przy 
wsparciu finansowym Urzędu 
Miasta w Legnicy w ramach 
ogólnopolskiej kampanii “Po-
staw na rodzinę”. Familiada 
jest bezpłatną, otwartą imprezą 
dla dzieci i ich rodziców, krew-
nych oraz przyjaciół, która ma 
formę pikniku artystycznego. 
Bez względu na wiek każdy 
będzie mógł wziąć udział w 
warsztatach plastycznych lub 
zaprezentować się podczas 
pokazu talentów. Dla smako-
szy oraz miłośników potraw 

„prosto z ognia” przygotowane 
zostanie wielkie grillowanie. 
Tegoroczna „Familiada” odbę-
dzie się 3.09., w godz. 13.00 – 
17.00, w holu i na dziedzińcu 
Legnickiego Centrum Kultury 
(Akademia Rycerska, ul. Choj-
nowska 2).

Zapraszamy wszystkich 
bez wyjątku! Na wszystkie wy-
darzenia wstęp wolny!

Źródło: Galeria Sztuki  
w Legnicy
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Galeria Sztuki w Legnicy 
zaprasza na wakacyjny arty-
styczny blok programowy dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zmalujmy coś tego lata!
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Ech, jaki to był wspaniały bieg!
Ponad 1100 osób wzięło 
udział w 7. Biegu Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów w Zło-
toryi. Wielu uczestnikom tego-
roczna edycja imprezy będzie 
kojarzyć się ze ścianą wody 
– z zapierającym dech, pozba-
wiającym sił wodospadem i z 
gwałtowną burzą z piorunami, 
która umiarkowanie hardcoro-
wą trasę na 7 kilometrów za-
mieniła w prawdziwe piekło.

W regulaminie imprezy jest 
zapis, że biegi odbędą się nieza-
leżnie od pogody. Umieszczając 
go, Mirosław Kopiński – dyrek-
tor Wulkanów – nie żartował: 
w sobotę dał sygnał do startu 
na 7 kilometrów tuż po tym, 
jak nad Złotoryją rozpętał się 
prawdziwy armagedon – zerwał 
się wiatr, lunął deszcz i niebo 
rozbłysło od błyskawic. Przez 
kilka minut ludzie ścigali się 
wśród ulewy, grzmotów i pio-
runów, przemoczeni na wylot, z 
zalanymi wodą oczami, niemal 
po omacku pokonując pierwsze 
przeszkody: betonowe rury, w 
które trzeba było się wczołgać, 
rozpiętą na wiadukcie kolejo-
wym siatkę, równoważnię mię-
dzy kontenerami, stertę samo-
chodowych opon, rwącą rzekę…

Działo się to tego samego 
wieczora, kiedy czterdzieści ki-
lometrów dalej władze Lubina w 
panice odwoływały zaplanowa-
ne na święto miasta plenerowe 

koncerty. Kopiński tłumaczy, że 
dla niego zła pogoda nie istnieje. 
W przypadku Biegu Wulkanów 
im gorsza, tym lepiej, bo ludzie 
przyjeżdżają z drugiego końca 
Polski do Złotoryi, żeby dać się 
porządnie sponiewierać. Dyrek-
tor kazał wspinać się po średnio-
wiecznych murach obronnych 
Złotoryi. Puścił wyścig korytem 
Kaczawy – pod prąd, by nie było 
za łatwo. Musieli brnąć przez 
wypełniony gęstym, cuchną-
cym mułem kanał, w którym od 
pierwszej imprezy w 2009 roku 
utonął niejeden adidas. Zjeż-
dżali na pupach po wzgórzu 
zamienionym w 35-metrową 
ślizgawkę i z pluskiem wpa-
dali do niecki z błotnistą breją, 
ochlapując przy okazji uradowa-
nych kibiców i fotoreporterów. 
Forsowali potężne ciężarówki 
rozstawione na łąkach i sterty 
płonącej słomy. Przeciskają się 
między dźwigarami walczyli z 
lękiem wysokości na kolejowym 
wiadukcie. Na bezdechu, z gło-
wą w strumieniu wody wczepie-
ni w liny i drabinki ostatkiem sił 
pięli się na wodospad w Jerzma-
nicach Zdroju, a spieniona rzeka 
próbowała zrzucić ich z siebie 
jak młody koń jeźdźca.

- Tego nam było trzeba. 
Maraton biegnie się cztery go-
dziny, nic po drodze, nuda, a tu 
przygoda goni przygodę. – za-
chwyca się debiutująca na Wul-
kanach para z Lubawy w War-
mińsko-Mazurskiem, Dorota 

Wrońska i Rafał Głowiak. – W 
ogóle jesteśmy zakochani w tym 
miejscu, bo jest fantastyczne, 
przepiękne. I w ludziach, w at-
mosferze, jaką tworzą na trasie. 
Na pewno za rok wrócimy do 
Złotoryi.

- Te górki! Mijałam zawod-
ników, którzy mieli maratony, 
półmaratony za sobą, i wszyscy 
wzdychali: „To nie to samo!” 
– opowiada Urszula Śliwińska 
z Gorzowa Wielkopolskiego. 
Jej zdaniem biegi po płaskim 
terenie mają się nijak do eks-
tremalnych przeżyć, jakich się 
doświadcza na Wulkanach.

„Ech, jaki to był wspania-
ły bieg! Tona błota, hektolitry 
wody, wspinanie pod wodospad, 
strome podejścia, śliskie zbiegi, 
masa przeszkód sztucznych i 
naturalnych, a do tego piękny te-
ren” – wzdychają na Facebooku 
biegacze z warszawskiego klubu 
Power Training. To dziewczyna 

z ich ekipy potknęła się w rzece 
o kamień i upadła uderzając się 
o dno. Po opatrzeniu przez ra-
towników zdecydowała, że bie-
gnie dalej. Pół trasy pokonała z 
nogą unieruchomioną od kolana 
w dół i oczami szklanymi od 
łez, wspierana przez koleżanki z 
grupy. „Jesteś wielka” – ściskali ją 
na mecie obcy ludzie.

- W taki sposób się pozna-
je ekstremum prawdy, które jest 
tutaj i tutaj – mówi poważnie 
Paweł Mikołajewski z Polko-
wic, dotykając ręką głowy i ser-
ca. Właśnie przybiegł, usiadł na 
trawie, odwija z nogi utytłany 
błotem elastyczny bandaż. Na 
piątym kilometrze skręcił staw 
skokowy, ale nie zszedł z trasy. 
– Żołnierz się nigdy nie poddaje 
– deklaruje.

Wszystkie zdjęcia z biegu na 
24legnica.pl

Piotr Kanikowski
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W Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Wi-
telona w Legnicy do 4 sierp-
nia br. trwa rekrutacja kan-
dydatów na I rok studiów. W 
ofercie edukacyjnej przyszli 
studenci mają do wyboru 
praktyczne kierunki studiów 
licencjackich, inżynierskich 
oraz studia magisterskie. Są 
to zarówno kierunki ekono-
miczne, humanistyczne, me-
dyczne, prawne, techniczne 
jak i ścisłe.

Dlaczego warto wybrać 
legnicką Uczelnię? Od po-
czątku swojego istnienia 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w 
Legnicy dąży do zaspokoje-
nia potrzeb regionu. Umoż-
liwia młodzieży kształcenie 
na poziomie wyższym i do-
stosowuje kierunki studiów 
do rzeczywistych potrzeb 
przedsiębiorstw i instytucji 
działających w najbliższym 
otoczeniu. Działania te, po-
łączone z  inwestowaniem 
we własną kadrę nauczy-
cieli akademickich i stałym 
rozwojem bazy materialnej, 
stanowią trwały fundament 
sukcesu Uczelni. 

 
Atuty naszej Uczelni:

•	 wielokrotny zdobywca 
tytułu Uczelnia Lide-
rów

•	 zdobywca nagrody Naj-
wyższa Jakość Studiów i 
Polskiej Nagrody Inno-
wacyjności 2015

•	 czołowe miejsca w ran-
kingach „Rzeczpospoli-
tej” oraz „Perspektyw”

•	 atrakcyjne kierunki i 
specjalności kształcenia

•	 studia magisterskie, in-
żynierskie, licencjackie

•	 bezpłatne Studia 40+ 
na Administracji, Inży-
nierii testowej i Zarzą-
dzaniu,

•	 studia stacjonarne i nie-
stacjonarne

•	 bezpłatna nauka na stu-
diach stacjonarnych

•	 studia podyplomowe
•	 kursy i certyfikaty języ-

kowe TELC i LCCI,
•	 doświadczona kadra na-

ukowców i praktyków
•	 nowoczesna baza dy-

daktyczna
•	 współpraca z lokalnymi 

firmami
•	 specjalistyczne labora-

toria i pracownie kom-
puterowe

•	 własna Biblioteka
•	 praktyki zawodowe w 

kraju i za granicą

•	 studia za granicą
•	 wszystkie uprawnienia 

studenckie
•	 system stypendialny i 

pomoc materialna
•	 sieć gastronomiczna
•	 szerokopasmowy dostęp 

do Internetu
•	 Lokalna Akademia CI-

SCO
•	 egzaminy ECDL
•	 nowoczesny i własny 

Dom Studenta
•	 Internet Wi-Fi
•	 siłownia, fitness
•	 bogate życie studenckie

Chcesz wiedzieć wię-
cej?

 W siedzibie Uczel-
ni znajduje się punkt in-
formacyjny. Można w nim 
uzyskać informacje na temat 
zasad rekrutacji, zaopatrzyć 
się w ulotki informacyjne o 
kierunkach. Punkt rekruta-
cyjny otwarty jest od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach od 8:00 do 15:00. 

Szczegóły na stronie 
Uczelni – www.pwsz.legni-
ca.edu.pl w zakładce Rekru-
tacja, pod numerami telefo-
nów: 76 723 22 10 do 11 lub 
pisząc na e-mail: rekruta-
cja@pwsz.legnica.edu.pl

Wybierz PWSZ im. Witelona w Legnicy!
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