
Jak wyjaśnia odpowiedzial-
na w ratuszu za oświatę wice-
prezydent Dorota Purgal, w 
Legnicy nie działa obecnie ża-
den niepubliczny żłobek, choć 
są osoby, które przygotowują 
się do otwarcia takiej działal-
ności. Już teraz istnieją nato-
miast kluby dziecięce oferujące 
maksymalnie 8 dzieciom opie-
kę w warunkach zbliżonych do 
domowych.  Zarówno żłobki, 
jak i kluby dziecięce mają z za-
łożenia   wspierać rodziców w 
opiece i wychowaniu dzieci, ale 

przede wszystkim zapewniać 
dziecku możliwość uczenia się 
poprzez zabawę oraz opiekę w 
czasie, gdy rodzice nie mogą jej 
sprawować osobiście np. w cza-
sie gdy są w pracy.

Legnicka propozycja 
300-złotowej dotacji na każde 
dziecko w klubie dziecięcym 
lub niepublicznym żłobku z 
jednej strony stanowi zachętę 
dla przedsiębiorców chcących 
prowadzić taką działalność, 
z drugiej ulży rodzicom w 
kosztach niepublicznej opieki 
i umożliwi im aktywność za-
wodową.

- Do każdego dziecka w 
przedszkolu i żłobku publicz-
nym dopłacamy od lat dużo 
większe pieniądze - przy-
pomina prezydent Tadeusz 
Krzakowski. Średni miesięcz-
ny koszt utrzymania dziecka 
w żłobku to 1140 zł, z czego 
miasto dopłaca 919 zł. Śred-
ni miesięczny koszt opieki 

nad dzieckiem w publicznym 
przedszkolu wynosi 973 zl, z 
czego miasto pokrywa 744 zł.

Publiczne żłobki w Legni-
cy zapewniają opiekę ponad 
95 procentom dzieci. Władze 
miasta nie wykluczają, że w 
najbliższym czasie powstanie 
jeszcze jeden - w budynku filii 
Szkoły Podstawowej nr 9 przy 
ul. Krzemienieckiej, który ma 
zostać zwolniony po waka-
cjach. Na jutrzejszej sesji radni 
będą głosować nad zmianami 
w budżecie, zakładającymi 
m.in. przeznaczenie 500 tys. 
zł na stosowny remont. Pla-
ny przewidują utworzenie w 
miejscu filii SP 9 miejskiego 
przedszkola na maksymalnie 
250 miejsc. Jeśli będzie taka 
potrzeba, zamiast części od-
działów przedszkolnych na 
ul. Krzemienieckiej mogą po-
wstać oddziały żłobkowe.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl
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Do 500+ Legnica dołoży 300+
Prezydent Tadeusz Krzakow-
ski skierował do konsultacji 
w komisjach Rady Miejskiej 
projekt uchwały żartobliwie 
nazywanej 300+. Miasto 
chce od nowego roku szkol-
nego dofinansowywać kwotą 
300 złotych miesięcznie po-
byt każdego dziecka w niepu-
blicznych żłobkach i klubach 
dziecięcych.

L e g n i c a  -  L u b i n
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Puszka  
Zalewskiej
PiS zdecydował o likwidacji 

gimnazjów i jednocześnie nie 
dał szans lokalnym społeczno-
ściom na koncyliacyjne wypra-
cowanie najlepszego dla nich 
modelu sieci szkół. Podzielono 
ludzi. Znowu.

Ma rację legnicki radny 
Wojciech Cichoń, kiedy mówi 
o reformie dociskanej kolanem. 
W piątek na nadzwyczajnej 
sesji poświęconej zmianom w 
oświacie zobaczyliśmy efekt 
tego dociskania: skaczące sobie 
do gardeł reprezentacje dwóch 
liceów. Słyszeliśmy buczenie i 
pomówienia. Z obu stron głośno 
manifestowano jeśli nie niena-
wiść, to przynajmniej wzajemną 
niechęć. Padały słowa niegodne 
instytucji, których misja polega 
m.in. na wychowywaniu mło-
dzieży.

Jestem przekonany, że za-
równo tych gorszących scen, jak 
i całego konfliktu można było 
uniknąć, gdyby reforma była 
wdrażana normalnym trybem, 
a informacje o jej założeniach 
przekazane samorządom z od-
powiednim wyprzedzeniem. 
Dyrekcja, grono pedagogiczne, 
uczniowie i rodzice z VI LO 
mieliby wówczas czas, aby po-
znać się z dyrekcją, gronem pe-
dagogicznym, uczniami i rodz-
ciami VII LO, przedyskutować 
wszystko na spokojnie, ustalić 
ogniska potencjalnych kon-
fliktów i znaleźć sposób na ich 
uniknięcie. Można by było za-
planować działania integracyjne 
i zamiast dwóch zantagonizo-
wanych, konkurujących ze sobą 
szkół spróbować połączyć w 
jednym obiekcie placówki, które 
rozumieją się i lubią.

Pod powierzchnią buzują 
kolejne konflikty. W Legnicy 
pojawiają się sygnały konfliktu 
między społecznością Szkoły 
Podstawowej nr 9 a społeczno-
ścią Gimnazjum nr 5, które ma 
zostać przeniesione do jej siedzi-
by i w ciągu dwóch lat wygaszo-
ne. Nie sądzę, że uda się uniknąć 
napięć pomiędzy Gimnazjum 
nr 4 a Szkołą Podstawową nr 
4, skazanymi na podobną koeg-
zystencję. Na forach interneto-
wych kiełkuje wojna pomiędzy 
Liceum Ogólnokształcącym 
w Złotoryi a Zespołem Szkół 
Zawodowych w Złotoryi, bo 
poszła fama, że po likwidacji 
powiatowego gimnazjum sta-
rostwo rozważa ulokowanie ich 
we wspólnym budynku. Z roz-
bebeszonej niczym puszka Pan-
dory oświaty wychodzą demony  
pychy, uprzedzeń, ale też lęku o 
pracę i przyszłość.

Owoce tego zła zbiorą sa-
morządy, bo są najbliżej ludzi 
i to do nich obywatelom najła-
twiej kierować pretensje. Staro-
sta, prezydent, burmistrz to w 
końcu jakiś konkret, w odróżniu 
od nienamacalnego, niewidzial-
nego na poziomie gminy czy po-
wiatu PiS-u. I może także o to 
chodzi w tzw. reformie edukacji.

Piotr Kanikowski

Licea skoczyły sobie do gardeł
Radni nie zgodzili się na 
zaproponowaną przez pre-
zydenta likwidację VI Li-
ceum Ogólnokształcącego 
przy ul. Radosnej w Legni-
cy i wchłonięcie go przez 
VII LO. Pomysł ujawnił tak 
ogromny konflikt pomiędzy 
społecznościami obu szkół, 
że odstąpiono również od 
planów przeniesienie VII LO 
z dotychczasowej siedziby 
przy ul. Mazowieckiej na ul. 
Radosną.

Podczas nadzwyczajnej se-
sji Rady Miejskiej w Legnicy 
sala obrad pękała w szwach. 
Trudno się dziwić, bo pod 
głosowanie miało zostać pod-
danych kilka budzących kon-
trowersje uchwał związanych z 
narzuconą samorządom przez 
rząd PiS-u reformą oświaty. 
Przyszli uczniowie, rodzice, 
nauczyciele i dyrektorzy szkół 
zainteresowanych zmianami w 
organizacji legnickiej oświaty. 
Wśród publiczności widoczni 
też byli lokalni aktywiści Ko-
mitetu Obrony Demokracji, 
nie zabierali jednak głosu. Inni 
za nich artykułowali pretensje 
o wdrażaną w pośpiechu tzw. 
reformę edukacji.

Punktem zapalnym oka-
zał się prezydencki projekt 
uchwały w sprawie likwidacji 
VI Liceum Ogólnokształcące-
go im. Jana Pawła II. Tadeusz 
Krzakowski chciał, by uczęsz-
czająca do niego młodzież 
od 1 września kontynuowała 
naukę w dotychczasowych 
zespołach klasowych i z do-
tychczasowymi nauczycielami, 
ale pod nowym szyldem. Ich 
szkoła miała zostać wchło-
nięta przez przeniesione do 
budynku na ul. Radosną VII 
Liceum Ogólnokształcące. 
“VII Liceum Ogólnokształcą-
ce wypracowało ofertę eduka-
cyjną, opartą na programie klas 
mundurowych, która cieszy się 
zainteresowaniem uczniów” 
– argumentował ratusz, nie 
ukrywając jednocześnie, że 
obie placówki nie mogą się 
pochwalić ani zadowalają-
cą zdawalnością matury, ani 
skutecznością. Połączenie obu 
placówek miało – w intencji 
prezydenta – zminimalizo-
wać skalę zwolnień wśród na-
uczycieli w wyniku likwidacji 
gimnazjów i niekorzystnych 
zjawisk demograficznych.

Podczas sesji Andrzej Zy-
chowicz – dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2 (VI LO im. Jana 
Pawła II jest jego częścią) 
– oskarżał władze miasta, a 
zwłaszcza odpowiedzialną za 
oświatę wiceprezydent Dorotę 

Purgal – o niechęć do jego pla-
cówki, “czarny piar”, faworyzo-
wanie VII LO. Kwestionował 
przedstawiane w uzasadnieniu 
uchwały zestawienia wyników 
VI i VII LO. Sugerował, że 
ratusz błędnie je interpretuje. 
Przekonywał, że jego liceum 
ma swoje tradycje, dorobek, 
chlubnych wychowanków i – 
koniec końców – szczególnie 
wybitną postać za patrona. 

Julia Marciszewska, przed-
stawicielka VII LO, zarzuciła 
pracownikom VI LO, że piszą 
i kolportują materiały szka-
lujące dobre imię jej szkoły, 
poddają w wątpliwość uczciwe 
intencje i wysokie kwalifikacje 
kadry konkurencyjnej placów-
ki. – Jest nam bardzo przykro, 
że do tej walki zaangażowali-
ście swoją młodzież – mówiła 
w stronę buczących podczas jej 
wystąpienia pań z “szóstki”. – 
Wciągając uczniów w te spory 
obnażamy tylko niedoskona-
łość dorosłych.

Według Julii Marciszew-
skiej warto zakopać ten wo-
jenny topór. Wierzy, że ludzie 
są mądrzy a czas leczy rany. 
Swe bardzo emocjonalne wy-
stąpienie zakończyła pojed-
nawczo: - Mam nadzieję, że 
w przyszłości będzie możliwa 
szkoła oparta na najlepszych 
tradycjach VI i VII LO, anta-
gonizmy znikną i stworzymy 
razem fenomenalny zespół.

Radny Jacek Kiełb przeko-
nywał, że to konieczność, jeśli 
chce się ocalić miejsca pracy 
w obu szkołach. – Patrząc na 
dobro wszystkich, nie podjęcie 
tej uchwały spowoduje utra-
tę kilkunastu etatów w obu 
szkołach. W następnych latach 
ubędzie w sumie około 50 eta-
tów. Chcąc temu zaradzić mu-
simy połączyć obie szkoły. 

Kiełbowi wtórował głos 
wiceprezydent Doroty Pur-
gal. - To nie jest moja refor-
ma. To nie jest reforma moich 
marzeń - mówiła, przekonu-
jąc, że bardzo skrupulatnie, z 
dużym rozmysłem planowali 
wszystkie zmiany. – To jest 
mit, że nikt w wyniku tej re-
formy nie straci pracy. Będą 
ofiary we wszystkich szkołach. 
Zwolnienia to także skutek 
demografii. Staraliśmy się jed-
nak tak wszystko ułożyć, aby 
ich skala była podobna jak w 
latach ubiegłych. Warunkiem 
ograniczenia tego zjawiska jest 
przyjecie zaproponowanych 
uchwał.

Mimo tych ostrzeżeń, 
Platforma oraz Prawo i Spra-
wiedliwość zdeklarowały się 
po stronie przeciwników li-
kwidacji VI LO.

- To państwo podejmiecie 
decyzję i państwo będziecie 
odpowiadać za jej skutki – 
mówił na krótko przed gło-
sowaniem prezydent Tadeusz 
Krzakowski. Chyba już czuł, 
ze sprawa jest przegrana i 
złożony przez niego rojekt 
uchwały w sprawie likwidacji 
VI LO nie przejdzie.

Głosy przeciwników tego 
pomysłu faktycznie przewa-
żyły. Przeciwko likwidacji VI 
LO było 14 radnych: cały klub 
radnych PO, wszyscy radni 
PiS oraz jeden radny Porozu-
mienia dla Legnicy. Za likwi-
dacją VI LO podnieśli rękę 
przedstawiciele prezydenta, 
reszta PdL oraz niezależni – w 
sumie 9 radnych. W kuluarach 
dyrektor Andrzej Zychowicz 
odbierał gratulacje. Lały się 
łzy szczęścia.

W tej sytuacji prezydent 
Tadeusz Krzakowski próbo-
wał wycofać z obrad projekt 

uchwały, w sprawie przenie-
sienia VII LO na ul. Radosną, 
ale radni się na to nie zgodzili. 
Doszło do emocjonalnej, po-
ruszającej dyskusji z udziałem 
nauczycieli z VII LO oraz 
dyrektorów innych legnickich 
szkół. W jej trakcie wszyscy 
wszyscy nabrali przekonania, 
że wobec obecnego konfliktu 
pomiędzy szkołami przepro-
wadzka byłaby złym pomy-
słem.

- Trzeba będzie powrócić 
do obu szkół w ciągu roku, 
spowodować, aby ich grona 
pedagogiczne porozumiały się 
ze sobą – mówiła Halina Ta-
mioła, dyrektorka I LO w Le-
gnicy. Zasugerowała, że miej-
sce VI i VII LO powinno zająć 
powstałe z ich fuzji III LO. Jej 
zdaniem warto zagospodaro-
wać pod jej siedzibę budynek 
przy ul. Radosnej.

Wydaje się, że taki wła-
śnie będzie scenariusz. W roku 

szkolnym 2017/2018 oba licea 
będą pracować po staremu, a za 
rok (może dwa), kiedy emocje 
opadną i szkolne społeczności 
dojrzeją do takiej decyzji, sto-
sowna uchwała trafi pod obra-
dy samorządu. Tak deklaruje 
prezydent.

. Rząd wymyślił reformę. 
Jest to reforma na siłę, doci-
skana kolanem. – komentuje 
radny Wojciech Cichoń. – Sa-
morządy chcą przeprowadzić 
ją najlepiej jak umieją, żeby 
uczniowie i nauczyciele czuli 
się bezpiecznie. W Legnicy 
korzystamy z naszych do-
świadczeń. Wdrażaliśmy już 
wiele reform oświaty i wszyst-
kie te operacje skończyły się 
dobrze. Szkoda, że tym razem 
zabrakło tego zaufania.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl
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W niektóre dni, stężenie 
pyłów zawieszonych w powie-
trzu nad polskimi miastami 
przekracza światowe normy i 
jest nawet większe niż w Peki-
nie. Utrzymywaniu się smogu 
sprzyja bezwietrzna pogoda, 
niska temperatura oraz obni-
żenie terenu. Władze miast 
różnymi sposobami próbują z 
nim walczyć, jednak skala pro-
blemu przerosła wszystkich.

W niektóre dni, stężenie 
pyłów zawieszonych w powie-
trzu nad polskimi miastami 
przekracza światowe normy i 
jest nawet większe niż w Peki-
nie. Utrzymywaniu się smogu 
sprzyja bezwietrzna pogoda, 
niska temperatura oraz obni-
żenie terenu. Władze miast 
różnymi sposobami próbują z 
nim walczyć, jednak skala pro-
blemu przerosła wszystkich.

Największe zagrożenie 
smog stanowi przede wszyst-
kim dla dzieci, seniorów oraz 
dla osób cierpiących na astmę 
czy inne schorzenia dróg od-
dechowych. Narażone na po-
ważne skutki oddychania smo-
giem są również osoby, które 
zmagają się z chorobami ukła-
du krwionośnego (najmniejsze 
cząsteczki pyłu mogą docierać 
do pęcherzyków płucnych, a 
stamtąd przedostawać się do 
krwiobiegu). Udowodniono, 
że smog szkodzi dzieciom już 
w okresie płodowym.

Chmura smogu składa się 
z metali ciężkich i substancji 
rakotwórczych. Wdychanie 
zanieczyszczonego powietrza 
podrażnia drogi oddechowe, 
powoduje trudności z oddy-
chaniem i wywołuje kaszel. 
Smog może prowadzić do za-
burzenia pracy serca lub mó-
zgu.

Oto kilka sposobów na 
uchronienie się przed trującym 
smogiem:

Staraj się oddychać przez 
nos.

Gdy powietrze jest bardzo 
zanieczyszczone, a pogoda 
bezwietrzna – ogranicz wy-
chodzenie z domu do koniecz-
nego minimum. Unikaj miejsc 

w pobliżu dużego ruchu ulicz-
nego.

Zacznij nosić maski an-
tysmogowe. Jeśli mieszkasz w 
mieście, gdzie powietrze jest 
wyjątkowo zanieczyszczone, 
nie warto oszczędzać na tym 
produkcie. Dobra maska za-
wiera skuteczne filtry, które 
zatrzymują prawie 100% szko-
dliwych cząsteczek.

Zainwestuj w oczyszczacz 
powietrza. Niestety smog 

wdziera się także do mieszkań 
–  warto więc kupić urządze-
nie, które będzie odfiltrowy-
wać pyły z naszego pokoju. 
Kiedy wychodzisz, pamiętaj o 
zamknięciu okien (gdy norma 
zanieczyszczeń w powietrzu 
jest przekroczona). Otocz się 
roślinami doniczkowymi – 
neutralizują szkodliwe związki 
i produkują tlen.

Często wybieraj się na spa-
cery do lasu, by pooddychać 
świeżym powietrzem. Jeśli 

mieszkasz na południu kraju, 
pomyśl o feriach lub wakacjach 
spędzonych nad morzem.

Spożywaj produkty bo-
gate w antyoksydanty, które 
wykazują działanie antynowo-
tworowe. Jedz dużo owoców 
i warzyw. Pij zieloną herbatę 
– zawarty w jej liściach polife-
nol EGCG łagodzi negatywny 
wpływ smogu na nasz orga-
nizm.

Używaj kosmetyków z 
dużą porcją antyoksydantów 

(smog przyspiesza proces sta-
rzenia się skóry) oraz kremów 
nawilżających.

Nie przyczyniaj się do po-
głębiania problemu. Zamiast 
jazdy samochodem, wybierz 
komunikację miejską. Zaan-
gażuj się w działalność akty-
wistyczną.

Zadbaj o to, by twoi bliscy 
także dowiedzieli się, w jaki 
sposób unikać smogu.

Źródło: urodaizdrowie.pl
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Jak uchronić się przed smogiem?
W ostatnich latach, problem 
smogu w Polsce nasilił się. 
Naukowcy ostrzegają przed 
coraz silniej zanieczyszczo-
nym powietrzem, będącym 
przyczyną pogarszającego 
się stanu zdrowia wielu Po-
laków. Najbardziej narażeni 
są mieszkańcy województwa 
śląskiego, małopolskiego, 
oraz łódzkiego.  
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Zabytkowy budynek Term 
pochodzi z przełomu XIX i XX 
wieku. Pierwotnie pełnił funk-
cję łaźni miejskiej, następnie 
krytej pływalni, a obecnie - po 
kompleksowej rewitalizacji z 
lat 2013-2015 - służy nie tylko 
mieszkańcom Bolesławca jako 
centrum rekreacyjno–zdrowot-
ne. Wybierając z szerokiej oferty 
zabiegów, można tu przyjemnie 
spędzić cały dzień, a na ko-
niec poczuć się wypoczętym i 
zdrowszym.

Podstawową atrakcją są od-
prężające kąpiele w gorącej (32-
34 ⁰C) wodzie z dodatkiem soli 
jodowo-bromowych. Nie tylko 
relaksują, ale też w naturalny 
sposób inhalują górne drogi 
oddechowe, działają przeciwza-
palnie, bakteriobójczo, sprzyjają 
leczeniu chorób reumatycznych 
i dermatologicznych. Baseny 

mają podświetlane dno, co wraz 
z ledowym oświetleniem ścian 
po zapadnięciu zmroku tworzy 
niepowtarzalny klimat.

Integralną częścią sali base-
nowej jest saunarium z trzema 
saunami: rzymską (parową), 
fińską (suchą) i infrared (na 
podczerwień). Termy Bolesła-
wiec zatrudniają saunmistrza, 
który przeprowadza rytuały 
saunowe: polewa rozgrzane ka-
mienie olejkami zapachowymi 
i równomiernie rozprowadza 
gorącą parę za pomocą ręczni-
ka lub wachlarza. Powoduje to 
intensywniejsze dogrzanie or-
ganizmu oraz wzmożony efekt 
aromaterapii.

Grota solna w Bolesławcu 
zbudowana została z krysta-
licznej soli himalajskiej przy-
wiezionej z Pakistanu oraz soli 
z Morza Martwego i Kłodawy. 
Przebywanie w niej pomaga  
odbudować i wzmocnić mecha-
nizmy  obronne organizmu, dla-
tego w sezonie zachorowań na 
grypę jest szczególnie zalecane 
przez lekarzy.  45 minutowy se-
ans dostarcza do organizmu tyle 
cennych pierwiastków, ile  kil-
kudniowy pobyt nad morzem.

Termy Bolesławiec za-
praszają również na siłownię 
oraz zajęcia fitness w sali wy-
posażonej w najwyższej jako-
ści urządzenia amerykańskiej 
firmy Life Fitness. W strefie 
SPA można skorzystać z  fizy-
koterapii, hydromasaży, masaży 
klasycznych, leczniczych, relak-
sacyjnych (gorącymi kamienia-
mi, bambusami, stempelkami) 
oraz ogromnej liczby zabiegów 
kosmetycznych (w tym zupełnie 
wyjątkowych, wykorzystujących 
działanie fal radiowych). Od 
niedawna w Termach jest też 
sala sztuk walki, gdzie odbywają 
się zajęcia Muay Thai (K1) oraz 
samoobrony dla pań.

…bo zdrowie jest najważniejsze!

Termy Bolesławiec
Zgorzelecka 52, 59-700 Bolesławiec
Email:  
termy.solankowe@mosir.boleslawiec.pl
 

Telefon:75 730 13 29,
Telefon: 730 095 104
Telefon: 730 095 104

 

Godziny otwarcia
Basen: pn.- n. 8:00 – 22:00
Siłownia: pn. – pt. 8:00 – 22:00, sb.-n. 10:00 
– 20:00
 

Grota Solna: pn.-pt. 8:00 – 22:00, sb.-n. 
10:00 – 20:00
Spa&Wellness: pn.-pt. 8:00 – 21:00, sb. 8:00 
– 16:00

Termy Bolesławiec – z base-
nami solankowymi, jacuzzi, 
rozbudowanym saunarium, si-
łownią & fitness, salą do sztuk 
walki, grotą solną oraz kap-
sułą SPA – pomagają zrelak-
sować się i utrzymać ciało w 
dobrej kondycji. Klimatyczne, 
niedawno pieczołowicie odno-
wione miejsce ze 120-letnią 
tradycją przyciąga nie tylko 
klientów z Dolnego Śląska, 
ale też dbających o zdrowie 
turystów z Niemiec.

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

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025
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- Jest to odważna decyzja, 
na którą załoga legnickiej huty 
liczyła od wielu lat. Kierowany 
przeze mnie Zarząd docenia 
umiejętności i zaangażowanie 
pracowników Huty, ale rów-
nież stawia na rozwój ich kom-
petencji. Wyznaczony nowy 
kierunek rozwoju dla Huty 
będzie miał również istotne 
przełożenie na cały łańcuch 
wytwórczy KGHM. Budowa 
pieca WTR (piec wychylno –
topielno – rafinacyjny) zapewni 
nam również ciągłość produk-
cji w Hucie. Wprowadzona do 
końca 2020 r. zmiana techno-
logii na wydziale elektrorafina-
cji zagwarantuje zwiększenie 
mocy produkcyjnych, większą 
efektywność, i co bardzo istot-
ne, przyniesie obniżenie kosztu 
jednostkowego produkcji. Ta 
inwestycja to doskonałe per-
spektywy dla Huty i całego 
KGHM – zapowiada Rado-
sław Domagalski-Łabędzki, 

Prezes Zarządu KGHM Pol-
ska Miedź S.A.

Rozwój Huty Miedzi 
Legnica wiąże się z budową 
wychylnego agregatu topiel-
no-rafinacyjnego do przerobu 
złomów miedzi – pieca WTR, 
który będzie w stanie przerobić 
67 tys. ton złomu miedzi. In-
westycją w nową technologię 
na wydziale elektrorafinacji, 
na której opiera się już więk-
sza część konkurencji KGHM, 
Huta wyznaczy nowy kierunek 
dla rozwoju procesów elektro-
rafinacji w Polskiej Miedzi.

- Wykorzystanie nowocze-
śniejszych technologii pozwoli 
na zwiększenie produkcji mie-
dzi katodowej w Hucie Miedzi 
Legnica o 40 procent. Inwe-
stycja planowana jest z wyko-
rzystaniem istniejącej w Hucie 
infrastruktury oraz naszego 
potencjału kadrowego – mówi 
Michał Topolnicki, Dyrektor 
Naczelny Huty Miedzi Legni-

ca.
Piec WTR spełnia kilka 

funkcji, w tym przetapianie 
złomów i rafinowanie (proces 
realizowany dotychczas z wy-
korzystaniem pieców anodo-
wych). Nowy piec stanie się, w 
konsekwencji, uzupełnieniem 
dla istniejących dwóch pieców 
anodowych. W czasie postojów 
remontowych może przejąć ich 
funkcje, co zapewni pełną zdol-
ność produkcyjną Huty przez 
12 miesięcy.

W Hucie Miedzi Legni-
ca nastąpi całkowita zmiana 
technologii na wydziale elek-
trorafinacji. Obecna techno-
logia podkładkowa (cienkie 
blachy katodowe, które stano-
wią początek katody) zostanie 
zastąpiona technologią ISA. 
W miejsce podkładek stosuje 
się matryce stalowe wykona-
ne ze stali kwasoodpornej. Na 
obu powierzchniach płyty sta-
łej osadza się katoda. Proces 

produkcyjny katod zostanie 
również uzupełniony m.in. 
o maszyny przeznaczone do 
„zdzierania” katod i przygoto-
wywania matryc.

Produkcja katod w techno-
logii bezpodkładkowej (ISA) 
to poprawa efektywności pro-
dukcji, automatyzacja procesu 
technologicznego, obniżenie 
kosztów produkcji i poprawa 
warunków bezpieczeństwa 
pracy.

Obecnie w Hucie Miedzi 
Legnica produkuje się 114 tys. 
t. miedzi katodowej. Po zakoń-
czeniu dwuetapowej inwestycji 
zdolności produkcyjne Huty 
wzrosną do 160 tys. ton miedzi 
katodowej rocznie. Dostawcą 
złomów do Huty będzie nadal 
Metraco – spółka z Grupy Ka-
pitałowej KGHM.

Źródło: KGHM  
Polska Miedź

FOT. KGHM.PL
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 17.03.2017 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  położonego  w Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia i dzierżawy: 

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315  

w godzinach pracy Urzędu

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wie-
czyste. Przetarg odbędzie się 17.03.2017  r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta 

Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Barbara Kunicka -Repelowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. 

oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

1.  ul.  Jagiellońska 10, Św. Wojciecha 11of., ul. Dziennikarska 9, ul. Wrocławska 
127, 229, ul. Piastowska 68, ul. Poznańska 9,  ul. Kartuska 65, ul. Cmentarna 3, ul. 
Gen. Andersa 28, ul. Czarnieckiego 3-4, 18, ul. Artyleryjska 17, ul. Roosevelta 9 -  
bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców,
2. ul. Zielona 4,  ul. Jaworzyńska 98, ul. Traugutta 5, ul. Biskupia 7, ul. Bydgoska 
26D, ul. Roosevelta 23  – wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczo-
nego,
3. al. Rzeczypospolitej – działka nr 17/9 obręb Winiary – dzierżawa bezprzetargowo 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – stacja redukcyjna gazu. 
4. ul. Myśliwska , Boiskowa – działki nr 21/1,21/2,21/4 obręb Legnicki Dwór i działki 
nr 45/3,49, 50 obręb Ludwikowo – sprzedaż w drodze przetargu.
5. ul. Pancerna  - działka nr 1347 obręb Tarninów sprzedaż w drodze przetargu.
6. ul. Wielogórska – działka nr 115 obręb Przybków - sprzedaż w drodze bezprzetar-
gowej na poprawę warunków zagospodarowania.
7. ul. Rymarska – działka nr 145/2 obręb Piekary Stare – sprzedaż w drodze 
przetargu.
8.ul. Działkowa – działka nr 1351 obręb Fabryczna – sprzedaż w drodze przetargu. 
9. pl. Klasztorny 4 -  bezprzetargowo lokal użytkowy na rzecz dotychczasowego 
najemcy,
10. ul. Głogowska 45, ul. Żwirki i Wigury 47 - wolne lokale użytkowe w trybie przetar-
gu nieograniczonego.
11. ul. Powstańców Śl. - działka nr 387/3, obręb Stare Miasto, ul. Nowy Świat – dział-
ka nr 435/1, obręb Tarników, ul. Czarnieckiego – działka nr 201/1, ul. Wrocławska 
– działka nr 22/4, obręb Wrocławskie Przedmieście, ul. Piastowska – działka nr 
726/2, obręb Fabryczna, ul. Jaworzyńska – działka nr 127/4, obręb Bartniki, ul. Wro-
cławska – działka nr 102/2, obręb Stare Miasto,                     ul. Heweliusza – działka 
nr 573/1, obręb Bielany, ul. Senatorska,- działka nr 738, obręb Fabryczna,     ul. 
Głogowska – działka nr 783, obręb Czarny Dwór, ul. Czarnieckiego – działka nr 234, 
obręb Kartuzy, ul. Chojnowska – działka nr 557/4, obręb Fabryczna, ul. Mickiewicza 
– działka nr 267/3, obręb Ochota. – dzierżawa w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy – pawilony handlowo – usługowe.  

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Działkowa 33
KW LE1L/00042079/6
Budynek mieszkalny, 
5- kondygnacyjny, 
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan.,energetyczną

Działka nr 483/1o pow.419  
m²
Obręb Fabryczna, lokal 
mieszkalny nr 7 położony 
na II piętrze, pow. 25, 40 
m2 i  4, 20 m2

pokój, kuchnia, 
wc na półpiętrze
piwnica
 nr 012

40.000,00 zł
(3.400,00 zł)

4.000,00 zł

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy.
tel. 71 306 73 33

OGŁOSZENIA
DROBNE
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Zielone światło dla Huty Legnica
Zarząd KGHM Polska Miedź 
podjął strategiczną uchwałę 
dla legnickiej Huty. Od 2020 
roku Huta Miedzi Legnica 
produkować będzie 160 tys. 
ton miedzi katodowej rocz-
nie. Planowany koszt dwu-
etapowej inwestycji wynie-
sie około 240 mln złotych.
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WIELKOPOLSKA  WYŻSZA  SZKOŁA  SPOŁECZNO-EKONOMICZNA  
W  ŚRODZIE  WIELKOPOLSKIEJ

WYDZIAŁ  NAUK  SPOŁECZNYCH  W  LEGNICY

STUDIA  LICENCJACKIE  NA  KIERUNKACH:
-  EKONOMIA  
-  PEDAGOGIKA  

STUDIA  PODYPLOMOWE
W  RÓŻNYCH  SPECJALNOŚCIACH

najniższe  czesne

w regionie 
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Pod koniec stycznia br. za-
warto porozumienie o współ-
pracy miedzy Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową 
im. Witelona w Legnicy a 
Stowarzyszeniem Księgo-
wych w Polsce, Oddział 
Okręgowy w Legnicy. Sy-
gnatariuszami umowy byli 
Rektor - prof. dr hab. inż. 
Ryszard K. Pisarski i Preze-
sa Zarządu Oddziału - Wła-
dysław Iwanyniuk.

Kolejny partner 
PWSZ im. Witelona

W dokumencie zapisano, 
że partnerzy porozumienia 
zamierzają ze sobą współpra-
cować i ustalają ramowe zasa-
dy takiej współpracy. Uczelnia 
oświadcza, że Wydział Nauk 
Technicznych i Ekonomicz-
nych, jako podstawowa jed-
nostka organizacyjna, prowadzi 
i zamierza prowadzić kształ-
cenie na kierunkach o profilu 
praktycznym.

Stowarzyszenie zadeklaro-
wało, że widzi potrzebę kształ-
cenia na kierunkach Finanse, 
rachunkowość i podatki, Eko-
nomia oraz Finanse i zarządza-
nie w przedsiębiorstwie, ofe-

rowanych na Wydziale Nauk 
Technicznych i Ekonomicz-
nych jako profile praktyczne. Ta 
forma kształcenia jest zgodna z 
wymogami i oczekiwaniami 
pracodawców w zakresie kwa-
lifikacji absolwentów uczelni, 
którzy winni posiadać przy-
gotowanie praktyczne, nabyte 
w trakcie studiów przy udziale 
podmiotów gospodarczych i 
innych jednostek funkcjonują-
cych na rynku dóbr i usług.

Partnerzy zadeklarowali 
możliwość wzajemnej współ-
pracy w zakresie: podejmowa-
nia wspólnych przedsięwzięć 
edukacyjnych lub badawczych, 
w tym organizowania szkoleń, 
kursów, studiów podyplomo-
wych, seminariów oraz konfe-

rencji, doskonalenia programu 
kształcenia w zakresie nauk 
ekonomicznych na kierunkach 
Uczelni, doradztwa, konsultacji 
lub ekspertyz ekonomicznych, 
realizacji zajęć praktycznych w 
zakresie nauk ekonomicznych 
oraz podejmowania działań 
promujących wspólne przed-
sięwzięcia edukacyjno-badaw-
cze, w szczególności poprzez 
rozpowszechnianie informacji 
oraz uczestniczenie w spotka-
niach i uroczystościach promu-
jących wskazane przedsięwzię-
cia.

Źródło: PWSZ im WITELONA 
w LEGNICY

FOI. PWSZ IM. WITELONA 
W LEGNICY
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