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W głosowaniu nie wzięli 
udział nieobecni: Krystyna 
Barcik i Jan Szynalski z Plat-
formy Obywatelskiej. Reszta 
ich klubowych kolegów ( Ja-
rosławr Rabczenko, Maciej 
Kupaj, Lech Rozbaczyłlo) 
oraz prawie cały klub PiS-u 
( Jacek Baczyński, Zbigniew 
Bytnar, Anna Płócieniczak, 
Zbigniew Rogalski, Wa-
cław Szetelnicki, Krzysztof 

Ślufcik, Adam Wierzbic-
ki  ) zagłosowali przeciwko 
przyjęciu budżetu. To wy-
starczyło, by odrzucić projekt 
przedstawiony przez Tade-
usza Krzakowskiego. Choć 
po stronie prezydenta stanęli 
radni z jego klubu (Wojciech 
Cichoń, Elżbieta Czeszejko-
Sochacka, Bogumiła Słom-
czyńska), troje radnych nie-
zależnych (Grażyna Pichla, 
jacek Kiełb, Piotr Żabicki), 
Ignacy Bochenek i Benedykt 
Ksiądzyna z Porozumienia 
dla Legnicy oraz Staniałsaw 
Kot z PISu, zabrakło jedne-
go głosu. Mirosław Jankow-
ski z Porozumienia dla Le-
gnicy mógł przechylić szalę 
na stronę Krzakowskiego, ale 
wstrzymał się.

Taka sytuacja zdarzyła 
się po raz pierwszy w histo-
rii. Konsekwencje nieprzyję-

cia nowego budżetu Legnicy 
mogą być opłakane. Jeśli rad-
ni do końca stycznia nie do-
gadają się w sprawie uchwa-
ły budżetowej, to w roku 
2018 będzie funkcjonować 
na podstawie prowizorium 
budżetowego uchwalonego 
przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową.

Co to oznacza? Organi-
zacje i stowarzyszenia będą 
musiały sobie radzić bez do-
tacji z ratusza. Nie otrzymają 
jej m.in. kluby sportowe, or-
ganizatorzy letniego i zimo-
wego wypoczynku dla dzieci. 
Nie będzie też środków na 
stypendia. Przyszłoroczne 
zadania LBO, na które gło-
sowało prawie 9 tysięcy le-
gniczan, są zagrożone. Nie 
będzie można zrealizować 
żadnej nowej inwestycji. 
Wsparcia finansowego nie 

otrzymają właściciele re-
montujący obiekty zabyt-
kowe. Miasto nie otrzyma 
środków unijnych na inwe-
stycje, bo nie będzie pienię-

dzy na tzw. wkład własny 
gminy. Przedsiębiorcy two-
rzący miejsca dla dzieci w 
żłobkach i klubach dziecię-
cych też mogą nie otrzymać 

wcześniej zapowiedzianej 
dotacji miejskiej.

Piotr Kanikowski
FOT. Urząd Miasta  

w Legnicy

Legnica bez budżetu na rok 2018!
Wstrzymanie nowych inwe-
stycji oraz dotacji dla orga-
nizacji i stowarzyszeń, wtrzy-
manie Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego, brak możli-
wości ubiegania się o unijne 
wsparcie. Takie konsekwen-
cje będzie mieć decyzja Rady 
Miejskiej Legnicy, która pod-
czas burzliwej sesji odrzuciła 
zgłoszony przez prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego 
projekt budżetu.



Działania rozpoczęły się 
22 grudnia o godzinie 6.00, a 
zakończyły we wtorek o godzi-
nie 22.00. Policjanci zwracali 
szczególną uwagę na stan trzeź-
wości, korzystanie z pasów bez-
pieczeństwa oraz respektowanie 
przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie stosowanie się do 
obowiązujących ograniczeń 

prędkości. Jak informuje Iwona 
Król-Szymajda, zatrzymano 8 
kierujących, którzy prowadzili 
pojazdy w stanie nietrzeźwości 
oraz 1 w stanie po użyciu alko-
holu.

W czasie świąt na terenie 
Legnicy i powiatu legnickiego 
doszło do jednego wypadku i 
22 kolizji. Najmocniej ucierpiał 
82-letni rowerzysta, potrącony 
w niedzielne południe na skrzy-
żowaniu ul. Żołnierzy II Armii 
Wojska Polskiego z ulicą Mo-
niuszki. Gdy przechodził przez 
przejście dla pieszych wjechała 
w niego kobieta kierująca Vol-
kswagenem Golfem. Pieszy zo-
stał odwieziony do szpitala.

- Badanie alkomatem wy-
kazało, że uczestnicy wypadku 
byli trzeźwi. Dalszy los kierują-
cej leży w rękach sądu – dodaje 
Iwona Król-Szymajda. Przypo-

mina, że w znowelizowanych 
przepisach zaostrzono sankcje 
dla kierujących pojazdami w 
stanie nietrzeźwości oraz dla 
kierujących, którzy - znajdując 
się w tym stanie – spowodowali 
wypadek drogowy (zdarzenie, 
w którym były osoby zabite 
lub ciężko ranne). W pierwszej 
kolejności wydłużono okres, na 
jaki orzekany jest środek karny 
w postaci zakazu prowadzenia 
pojazdów, z 10 do 15 lat, przy 
czym minimalny okres, na jaki 
zakaz ten będzie orzekany okre-
ślono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem 
w stanie nietrzeźwości muszą 
się także liczyć z dolegliwymi 
konsekwencjami finansowy-
mi. Niezależnie od orzeczonej 
kary, sąd obligatoryjnie orzeka 
świadczenie pieniężne w wy-
sokości nie mniejszej niż 5 tys. 

złotych, w przypadku osoby po 
raz pierwszy dopuszczającej się 
tego czynu, oraz nie mniejszej 
niż 10 tys. złotych, gdy osoba po 
raz kolejny kierowała pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. W spra-
wach o wypadki drogowe spo-
wodowane przez nietrzeźwych 
kierujących, sąd obligatoryjnie 
orzeka nawiązkę w wysokości 
nie mniejszej niż 10 tys. złotych.

- Przed nami wyjazdy no-
woroczne – mówi Iwona Król-
Szymajda. - Przytaczając wigilij-
ne zdarzenia drogowe legnicka 
Policja apeluje do wszystkich 
uczestników ruchu drogowego 
o rozwagę, rozsądek oraz zacho-
wanie szczególnej ostrożności i 
dostosowanie prędkości do pa-
nujących warunków drogowych.

Opr. PEKA
FOT. POLICJA LEGNICA
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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY

Do czego  
je młodzież

Będziecie pukać się w gło-
wę, że stary koń takie rzeczy.... 
Co mi tam! Pod wpływem wy-
darzeń przedświątecznego ty-
godnia w ramach polonistycz-
nego ćwiczenia postanowiłem 
jak za szkolnych lat napisać 
wypracowanie na temat: „Do 
czego je młodzież? Omów ele-
ment na podstawie wypowiedzi 
radnych ze Złotoryi”.

„Młodzież je bardzo poży-
teczna.” - napisałem odruchowo 
pierwsze zdanie, a potem długo 
gryzłem końcówkę długopisu. 
Gryzłbym dłużej, gdyby radna 
Ewa Miara nie podpowiedziała 
mi dalszego ciągu. „Młodzież 
służy do tego, zęby podczas 
uroczystości państwowych 
sztandar nie leżał na ziemi. Jest 
też potrzebna, jak zadzwoni 
Pan Gruszczyński z ZOK-u, 
żeby było ładnie na Wigilii w 
Rynku. Wtedy do młodzieży 
wystarczy dodać mundurki, 
pochodnie oraz naftę zakupio-
ną za prywatne pieniądze Pani 
Komendant ZHP i już jest 
ładnie. Ta sytuacja ma swoje 
minusy, bo nafta chlapie i jest 
potem dużo sprzątania w har-
cówce, ale podczas uroczystości 
jest przyjemnie i bardzo ładnie. 
Bo młodzież ma ładne buzie.” 
Poszło. Z doświadczenia wiem, 
że przy pisaniu wypracowania 
najtrudniejszy jest początek. Z 
mojego początku byłem bar-
dzo zadowolony. Potem naszły 
mnie jednak wątpliwości, czy z 
tymi buziami to aby na pewno 
prawda, bo przypomniałem 
sobie o dzieciakach z pewnych 
środowisk, które przychodziły 
na darmowe zajęcia, aby – jak 
adekwatnie wyraził się radny 
Józef Banaszek – coś skubnąć. 
Może miały zło wypisane na 
twarzy? Na wszelki wypadek 
zdanie o ładnych buziach mło-
dzieży skreśliłem. Napisałem 
za to cały akapit o tym, jak 
dorośli tęsknią za widokiem 
młodych buź podczas świąt 
państwowych przypadających 
w dni wolne od nauki szkolnej. 
Kilka miesięcy temu rozwodził 
się na ten temat radny Włady-
sław Grocki. Ująłem problem 
tak. „Szczególnie pożyteczna 
jest młodzież patriotyczna, to 

znaczy wspaniali polscy kibice 
i tym podobne grupy, które 3 
Maja albo 11 Listopada mogą 
biało-czerwonymi fagami, 
śpiewem oraz okrzykami za-
maskować mało satysfakcjonu-
jącą frekwencję na oficjalnych 
obchodach. Dlatego radni ubo-
lewają nad niewystarczającym 
zaangażowaniem nauczycieli w 
kształtowane tego typu postaw 
wśród młodych ludzi”.

Opierając się na przykrych 
doświadczeniach radnej Ewy 
Miary napisałem też: „Mło-
dzież jest potrzebna, aby była 
Młodzieżowa Rada Miasta, ale 
nie każda młodzież się do tego 
nadaje. Na przykład w Złotoryi 
do samorządności dorośli tylko 
dorośli.”

Bardzo poważnie wyszło. 
Dla zneutralizowania tego 
wrażenia dodałem: „Młodzież 
jest potrzeba, żeby było wesoło. 
Radni ze Złotoryi wiedzą, że 
jak młodzi mają dobry humor, 
to coś napiszą w ankietach, żeby 
było śmiesznie, na przykład że 
napili się kiedyś alkoholu” (cha, 
cha, cha). „I Basia Zwierzyńska 
się przejmuje a to przecież takie 
żarty młodzieżowe tylko.” 

Uznałem, że zanim przejdę 
do zakończenia, powinieniem 
napisać krótko o tym, co się 
dzieje ze złotoryjską młodzieżą 
pomiedzy świętami państwo-
wymi, akcjami charytatywnymi 
i uroczystościami lokalnymi. 
Od nowego akapitu dodałem 
więc: „Do przechowywania 
młodzieży, kiedy jest nikomu 
niepotrzebna, służą: szkoły, 
Złotoryjski Ośrodek Kultury i 
Rekreacji oraz jego otoczenie, 
alejki, Grzybek, Jędrusiowa 
Jama, stowarzyszenia i kluby 
sportowe.”. Przez kilka na-
stępnych minut cyzelowałem 
zdanie: „Młodzież źle się prze-
chowuje.” Dodałem na jego 
początek przymiotnik „Wraż-
liwa”. Przekreśliłem. Próbowa-
łem innych słów. Ostatecznie 
wyszło po prostu:„Delikatna 
młodzież łatwo się psuje”. A im 
dłużej ślęczałem nad tym zda-
niem, tym mocniej upewnia-
łem się, że wAystarczy za całe 
zakończenie.

Piotr Kanikowski

- Przez całe święta pro-
wadzona była akcja „Bez-
pieczny Weekend – Boże 
Narodzenie 2017”. Nad bez-
pieczeństwem na drogach 
czuwali policjanci różnych 
pionów Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy. Niestety, 
nie dla wszystkich kierują-
cych spotkanie z nimi zakoń-
czyło się bez konsekwencji 
– podsumowuje mł. asp. 
Iwona Król- Szymajda, oficer 
prasowy legnickiej Policji.

Bezpieczne święta dzięki Policji

Banksterka okradała klientów

Według śledczych, Klaudy-
na L. podbierała pieniądze przez 
5 lat, od maja 2011 roku do lipca 
2016.

Do 26 lipca 2016 roku Klau-
dyna L. pracowała jako starszy 
doradca klienta w polkowickim 
oddziale jednego z banków. Pia-
stowane stanowisko uprawniało 

ją do sporządzania dokumen-
tacji bankowej. Umożliwiało jej 
też dostęp do kont bankowych 
i lokat pieniężnych oraz wzorów 
podpisów klientów placówki.

Jak ustalono w toku śledz-
twa, oskarżona zamykała termi-
nowe lokaty bankowe założone 
przez klientów banku bez ich 
wiedzy i zgody.   Pieniądze z   
zamkniętych lokat przelewała na 
rachunek oszczędnościowo-roz-
liczeniowy klientów i wypłacała, 
przeznaczając na swoje potrzeby 
.

- Oskarżona podrabiała 
podpisy klientów na dokumen-
tach potwierdzających zerwanie 
lokaty oraz wypłatę pieniędzy, a 

nadto w celu ukrycia procederu 
czasowo otwierała fikcyjne loka-
ty na dane tych klientów banku 
i dokonywała fikcyjnych operacji 
wpłat i wypłat - opisuje działal-
ność kobiety prokurator Lidia 
Tkaczyszyn, rzeczniczka praso-
wa Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy. - Przestępczy proceder 
Klaudyny Ł. został ujawniony po 
złożeniu reklamacji przez klien-
tów banku, którzy zaprzeczyli, 
aby mieli dokonać likwidacji 
lokat oraz wypłaty zgromadzo-
nych tam środków pieniężnych, 
w następstwie czego bank prze-
prowadził postępowania rekla-
macyjne .

Ograbionych zostało 15 

osób. Jako pokrzywdzona bę-
dzie też występować w sądzie 
placówka bankowa. Do chwili 
obecnej w następstwie uznania 
reklamacji bank wypłacił po-
krzywdzonym klientom łącz-
ną kwotę 977.514,65 złotych. 
Toczy się jeszcze postępowanie 
reklamacyjne dotyczące jedne-
go klienta. Łączną sumę strat 
spowodowanych przestępczą 
działalnością Klaudyny L. pro-
kuratura wyliczyła na co naj-
mniej  1.001.951,08 złotych. Za 
przywłaszczenia powierzonego 
mienia znacznej wartości grozi 
kara pozbawienia wolności od 
roku do lat 10.

Piotr Kanikowski

Prokurator Okręgowy w Le-
gnicy skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko Klaudy-
nie Ł. - byłej pracownicy ban-
ku w Polkowicach. Zarzuca jej 
przywłaszczenie ponad milio-
na złotych z założonych przez 
klientów lokat terminowych 
oraz rachunków oszczędno-
ściowo-rozliczeniowych. 
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Wymyślona przez Karla 
Čapka opowieść o zgubnych 
skutkach uczłowieczania inte-
ligentnych, ale pozbawionych 
empatii płazów, otwiera sze-
reg różnych ścieżek interpre-
tacyjnych. Osiemdziesiąt lat 
temu widziano w niej głównie 
ostrzeżenie przed rosnącym w 
siłę faszyzmem. Obecnie przej-
mująco współgra z lękiem, jaki 
żywi duża część Europy wobec 
islamskich imigrantów szuka-
jących na naszym kontynencie 
schronienia przed wojną lub 
biedą. Po spolszczeniu budzi 
też skojarzenia z niepokojącą 
mieszanką naiwnego, roman-
tycznego patriotyzmu i rady-
kalnego nacjonalizmu, który 
środowisko księdza Międlara, 
posłów Winnickiego i Kukiza 
za przyzwoleniem PiS-u krzewi 
wśród młodych Polaków. Ale da 
się też ją czytać jako opowieść o 
krzywdzie zwierząt, pokrewną 

historii którą Olga Tokarczuk 
i Agnieszka Holland przed-
stawiły niedawno w „Pokocie” 
(ekranizacji ekologicznego 
kryminału „Prowadź swój pług 
przez kości umarłych”). Można 
w „Inwazji jaszczurów” szukać 
satyry na tabloidyzację mediów 
lub ech kolonialnych podbojów, 
do dziś generujących konflikty 
w różnych częściach globu. Go-
tów byłbym nawet zaryzykować 
tezę, że wojujące feministki 
potraktują ją jako metaforę 
sytuacji kobiet w patriarchal-
nym społeczeństwie, socjaliści 
pochwalą Čapka za trafną dia-
gnozę kapitalistycznego ucisku, 
a antyklerykałowie dopatrzą 
się w zachowaniu strażnika z 
paralizatorem zakamuflowanej 
krytki restrykcyjnych ciągot 
Kościoła katolickiego. I tak da-
lej, i tak dalej, zależnie od tego, 
co komu w duszy gra. Dlatego 
ta „Inwazja” nadaje się dla każ-
dego. 

Proszę się przygotować na 
apokalipsę. Z bezpiecznej pozy-
cji widza – z palącego plecy te-
atralnego fotela – będziecie ob-
serwować reakcję łańcuchową, 
w której ginie świat. Kto lubi 
ten dreszcz na plecach  nie za-

wiedzie się. Ale będzie też sporo 
okazji do śmiechu. Warto zwró-
cić uwagę zwłąszcza na Pawła 
Wolaka, który gra zażywnego 
Kapitana van Tocha. W ry-
backiej sieci na nagim torsie, z 
imponującą brodą i cudacznym 
hełmem idealnie wpisuje się w 

baśniowy archetyp wilka mor-
skiego. Tworzy przezabawny 
duet z Grzegorzem Wojdonem 
grającym żydowskiego przed-
siębiorcę G.H. Bondy`ego. 

Legnicka „Inwazja jaszczu-
rów” to przede wszystkim do-
brze opowiedziana, porządna, 

wciągająca historia, z począt-
kiem i końcem, barwnymi po-
staciami, ważnym przesłaniem, 
dobrym tempem, balansem po-
między śmiechem a grozą. 

„Inwazja jaszczurów” w 
reż. Roberta Talarczyka, Scena 
Gadzickiego, 10-12 stycznia, 

godz. 11, 13 i 14 stycznia, godz. 
19. BILETY: 30/25 zł RE-
ZERWACJA: tel. 76 72 33 505, 
bilety@teatr.legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. KAROL  

BUDREWICZ
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„Inwazja jaszczurów” na nowy rok
Zachęcamy, by na dobry po-
czątek nowego roku zafun-
dować sobie przyjemność 
przyglądania się  „Inwazji 
jaszczurów” w reżyserii Ro-
berta Talarczyka. Teatr Mod-
rzejewskiej w Legnicy gra ten 
spektakl 13 i 14 stycznia. 



Strona 529 grudnia 2017 WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

Zbiórka darów dla WOŚP

Orkiestra zagra 14 stycz-
nia - już po raz dwudziesty 
szósty, tym razem z myślą o 
noworodkach i szpitalnych 
oddziałach neonatologicz-
nych. Fundacja planuje po-
zyskać m.in. stanowiska do 

resuscytacji noworodków, 
nowoczesne inkubatory, 
aparaty do nieinwazyjnego 
wspomagania oddychania, 
pompy infuzyjne a tak-
że sprzęt diagnostyczny, 
np. specjalistyczne aparaty 
USG czy pulsoksymetry.

Nikogo nie może za-
braknąć podczas tegorocz-
nego finału WOŚP!

A darczyńców zapra-
szamy do przekazywania 
darów na licytacje. Można 
podarować produkt, usługę, 

wyjątkowy przedmiot. Naj-
ważniejsze, że razem można 
więcej więc razem pomóż-
my chorym i potrzebującym 
maluszkom.

Zainteresowanych prze-
kazywaniem darów na li-
cytacje prosimy o kontakt z  
Anną Lemanowicz, tel: 516 
989 637, mail: anna.lema-
nowicz@lck.art.pl

Źródło: LCK
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI

Legnickie Centrum Kultury 
- główny organizator legnic-
kich finałów Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
- prowadzi zbiórkę darów, 
które trafią na licytacje na 
rzecz WOŚP.

Jednym z czwórki oskarżo-
nych jest mężczyzna, który po-
życzył poszkodowanemu 600 
tys. zł. Gdy minął termin spła-
ty, trzech pozostałych przez 8 
tygodni pojedynczo nachodziło 
dłużnika. Grozili mu śmiercią, 
wywiezieniem w bagażniku 
jak na filmach gangsterskich, 
spaleniem rodziny. Z każdym 
dniem dług znacznie narastał, 
o czym egzekutorzy informo-
wali nieszczęśnika przy ko-
lejnych wizytach. 21 sierpnia 
2017 roku zwabili go do jed-
nego z mieszkań w Legnicy. 
Tam mężczyzna był bezpraw-

nie przetrzymywany przez całą 
czwórkę i upokarzany. Żądano 
od niego pieniędzy dla każ-
dego z dręczycieli. Dwa razy 
podpalano go, co spowodowa-
ło oparzenia I i II stopnia. Za 
pierwszą próbę ucieczki został 
zbity i skopany. Mimo to spró-
bował jeszcze raz wyrwać się 
swym prześladowcom. Ugasiw-
szy płomienie, dotarł do swego 
miejsca zamieszkania, gdzie ro-
dzina wezwała pomoc.

Prokurator Rejonowy 

w Legnicy oskarżył czte-
rech sprawców o pozbawie-
nie wolności ze szczególnym 
udręczeniem, groźby karalne, 
podpalenie. pobicie. Jednemu 
z oskarżonych   prokurator za-
rzucił także   przestępstwo pu-
blicznego znieważenia   matki 
pokrzywdzonego oraz kiero-
wanie także wobec niej gróźb 
pozbawienia życia. Przestęp-
stwo bezprawnego pozba-
wienia wolności połączone ze 
szczególnym udręczeniem sta-

nowi zbrodnię zagrożoną karą 
pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 3. Zmuszanie 
do określonego zachowania w 
celu zwrotu wierzytelności za-
grożone jest karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
Taką samą karą zagrożone jest 
przestępstwo dyskryminacji.

Oskarżeni przebywają w 
areszcie.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

W Sądzie Okręgowym w Le-
gnicy ruszy wkrótce proces 
czterech egzekutorów długu. 
Ofiarę, która pożyczyła i nie 
oddała w terminie 600 tys. 
zł wraz z drakońskimi odset-
kami, przetrzymywali w jed-
nym z legnickich mieszkań, 
bili, kopali upokarzali - i ob-
lawszy łatwopalną substan-
cją - podpalili. Po drugim 
podpaleniu udręczonemu 
mężczyźnie udało uciec, na 
zewnątrz ugasić ogień i do-
trzeć do domu.

Dług po legnicku



Strona 6 29 grudnia 2017WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Modernizacja systemu 
grzewczego, docieplenie da-
chu i ścian, a także wymiana 
drzwi i okien. To tylko część 
z długiej listy prac remonto-
wych, którym poddany zosta-
nie budynek administracyjny 
stojący przy ulicy Pątnowskiej 
w Legnicy. Pochodzący z lat 
20 ubiegłego wieku obiekt 
kolejowy od dłuższego czasu 
potrzebował remontu. Roz-

wiązania techniczne, które sto 
lat temu były nowoczesne, dziś 
przyczyniają się do znacznych 
ubytków ciepła i generują stra-
ty finansowe.

- Wraz z rozwojem nasze-
go taboru musimy pamiętać 
o pracownikach biurowych, 
którzy również pracują na nasz 
sukces. Jestem bardzo zado-
wolony z tego, że nasz wnio-
sek został najwyżej oceniony z 
pośród tych, które ubiegały się 
o dofinansowanie. Można po-
wiedzieć, że powoli stajemy się 
specjalistami w pozyskiwaniu 
środków unijnych – podkreśla 
Piotr Rachwalski, prezes za-

rządu Kolei Dolnośląskich.
W budynku po remoncie 

w komfortowych warunkach 
będzie pracować 41 osób. 
Łączny koszt inwestycji to 
835.788,64 PLN. Dofinanso-
wanie w wysokości 500 000 zł. 
pochodzi ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura

i Środowisko na lata 2014-
2020.

Źródło: Koleje Dolnośląskie
FOT. KOLEJE DOLNO-
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Pół miliona złotych dofinan-
sowania z funduszy unijnych 
otrzymają Koleje Dolnoślą-
skie na remont jednego ze 
swoich legnickich budynków 
biurowych.

Unia dołoży kolejarzom

Jest to nagroda dla wybit-
nego ucznia szkoły ponadgim-

nazjalnej województwa dolno-
śląskiego. Michał Kosmecki to 
laureat Olimpiady Biologicz-
nej i Olimpiady Lingwisty-
ki Matematycznej w 2017 r., 
wolontariusz. Za swoje osią-
gnięcia naukowe został wielo-
krotnie doceniony. Jest między 
innymi stypendystą Prezesa 
Rady Ministrów, Prezydenta 
Miasta Legnicy, Krajowego 

Funduszu na Rzecz Dzieci, 
XVI edycji Konkursu Progra-
mu Stypendialnego „zDolny 
Śląsk”.

- To szczególne wyróżnie-
nie przyznawane jest uczniom, 
którzy mają niezwykłe pasje, 
zainteresowania, są zaanga-
żowani w życie szkoły i spo-
łeczności lokalnej, osiągając 
równocześnie wysokie wyniki 

w różnych dziedzinach nauko-
wych, artystycznych i sporto-
wych – mówi dyrektor I LO 
Halina Tamioła, a jego wycho-
wawczyni, Agnieszka Selwat 
dodaje - Jesteśmy dumni z 
Michała.

W bieżącym roku wpłynę-
ło 19 wniosków. Kapituła no-
minowała do nagrody pięcioro 
uczniów. Podczas uroczystości, 

która odbyła się 7 grudnia, 
opowiadali o sobie, swoich 
pasjach i zainteresowaniach, a 
także działaniach na rzecz in-
nych.

Warto dodać, że na prze-
łomie listopada i grudnia Mi-
chał Kosmecki przebywał w 
Szwajcarii, w nagrodę za wyni-
ki i sukcesy w nauce. Został w 
ten sposób wyróżniony przez 

Zarząd Towarzystwa Szkół 
Twórczych. Uczestniczył w 
projekcie edukacyjno-nauko-
wym, który daje młodzieży 
szansę poznania niemiecko-
języcznej i francuskojęzycznej 
części tego kraju. Zwiedził 
m.in. CERN – Europejską 
Organizację Badań Jądrowych.

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy

Jednym z pięciu finalistów 
Nagrody Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty ,,Orzeł 
Dolnośląski” został Michał 
Kosmecki - tegoroczny matu-
rzysta z klasy III C o profilu 
biologiczno-chemicznym I 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Legnicy.

Orzeł z I Liceum w Legnicy

Z końcem grudnia Zbi-
gniew Kraska miał zostać 
emerytem. Prezydent prze-
prowadził już nawet konkurs 
na jego następcę. Postępowa-

nie skończyło się blamażem 
komisji konkursowej, której 
przewodniczyła odpowie-
dzialna za legnicką kulturę 
wiceprezydent Dorota Purgal. 
Gdy pod koniec października 
wydało się, że rekomendowa-
na przez komisję kandydatka 
nie spełnia sformułowanych 
w ogłoszeniu wymogów for-
malnych (chodziło o trzyletnie 
doświadczenie na stanowisku 
kierowniczym), Tadeusz Krza-
kowski unieważnił konkurs.

Z trzech możliwości - 

ogłoszenie nowego konkursu, 
powołanie dyrektora w eks-
traordynaryjnym trybie bez 
przeprowadzania konkursu (za 
zgodą ministra kultury) lub 
powierzenie wybranej przez 
siebie osobie tymczasowe peł-
nienie obowiązków dyrektora 
- Tadeusz Krzakowski zdecy-
dował się na ten trzeci wariant. 
Na podstawie jego zarządze-
nia Zbigniew Kraska będzie 
dyrektorował Galerii Sztuki 
przez rok po upływie kadencji, 
od 3 stycznia 2018 roku do 31 

grudnia 2018 r.
Gdy kilka tygodni temu 

rozmawialiśmy ze Zbignie-
wem Kraską, dyrektor był 
gotów podjąć się takiej misji, 
choć we wspomnianym kon-
kursie nie wystartował. Nie 
ukrywał, że po tylu latach 
spędzonych w Galerii Sztuki, 
możliwość świętowania jubi-
leuszu dwudziestolecia pracy 
na tym stanowisku stanowiła-
by sympatyczny gest ze strony 
władz miasta.

Piotr Kanikowski

Po nieudanym konkursie, 
prezydent Tadeusz Krzakow-
ski postanowił, że mimo 
upływu kadencji Zbigniew 
Kraska pozostanie dyrekto-
rem Galerii Sztuki w Legnicy 
jeszcze przez rok. Dla Kraski 
będzie to rok jubileuszowy - 
dwudziesty rok kierowania tą 
instytucją.

Kraska zostaje w Galerii



- Kierowcy toyoty i fiata 
nie kryli zdziwienia, gdy pa-
trzyli na manewry, jakie wyko-

nywał pijany kierowca pojazdu 
marki Opel Vectra - relacjo-
nuje mł. asp. Jagoda Ekiert z 
zespołu prasowego Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy.

Zauważyli go na wyso-
kości miejscowości Lisowice. 
Zdążał - tak jak oni - w kie-
runku Wrocławia. Poruszał 
się całą szerokością jezdni. 
Wóz co chwilę przekraczał 
oś jezdni oraz jej krawędź, co 
wskazywało, że za kółkiem 

może siedzieć osoba w stanie 
nietrzeźwości.

-Wykorzystując moment, 
kiedy mężczyzna zwolnił, 
kierowcy zajechali mu drogę i 
podbiegli do niego - mówi Ja-
goda Ekiert. - Kiedy otworzyli 
drzwi jego pojazdu od razu 
wyczuli silną woń alkoholu. 
Następnie wezwali na miejsce 
policjantów.

Okazało się, że 48-latek 
miał blisko 4 promile alkoholu 

w wydychanym powietrzu.
Policjanci zatrzymali jego 

prawo jazdy. Mężczyzna bę-
dzie odpowiadał przed sądem 
za przestępstwo drogowe: jaz-
dę samochodem w stanie nie-
trzeźwości. Grozi za to do 2 lat 
pozbawienia wolności, wysoka 
kara finansowa oraz zakaz pro-
wadzenia pojazdów mecha-
nicznych nawet do 15 lat.

PEKA

W obradach kongresu 
uczestniczyło ponad 1000 
przedsiębiorców, naukowców 
i samorządowców z całego 
kraju. Debatowało na tematy 
związane z biznesem, nauką 
oraz samorządami. Organiza-
torem wydarzenia był Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego. Kongres odbył 
się pod hasłem „Państwo XXI 
wieku. Gospodarka oparta na 
wiedzy”.

W ramach 27 paneli dys-
kusyjnych uczestnicy poruszali 
zagadnienia związane mię-
dzy innymi z instrumentami 
wsparcia biznesu, rozwojem 
samorządów, cyfryzacją, me-
dycyną, energetyką, rynkiem 
pracy w Polsce, szkolnictwem 
wyższym, innowacjami czy 
transportem publicznym.

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się panel dotyczący 
roli kobiet w gospodarce, w 
którym uczestniczyła między 
innymi Elżbieta Anna Polak 
– Marszałek Województwa 
Lubuskiego i Ewa Minge 
– projektantka mody, której 
praca jest doceniana na całym 
świecie. Spore zainteresowanie 
budził również panel doty-
czący CSR, którego mode-
ratorem była Joanna Brodzik 
– prezes Fundacji „Opiekun 

serca”, Ambasadorka Lubu-
skiej Gospodarki. Uczestnicy 
panelu podkreślali ważną rolę, 
jaką pełni przyjęcie strategii 
odpowiedzialnego rozwoju 
w polskich firmach oraz in-
stytucjach, co ma wpływ na 
pozytywne kształtowanie ich 
wizerunku.

Podsumowaniem pierw-
szego dnia kongresu była 
Gala prowadzona przez Prze-
mysława Talkowskiego oraz 
Paulinę Sykut-Jeżynę, pod-
czas której wręczone zostały 
Lubuskie Nagrody Innowa-
cyjności – nagrody Marszałka 
Województwa dla najbardziej 
innowacyjnych firm z regionu 
lubuskiego.

Podczas drugiego dnia 
kongresu odbył się m.in. panel 
dyskusyjny poświęcony kwe-
stii biznesu w sporcie. Goście 
specjalni – Andrzej Supron, 
Przemysław Saleta oraz Syl-
wia Bogacka – znani na całym 
świecie sportowcy mieli okazję 
poruszyć kwestię biznesowego 
podejścia do branży sportowej 
poprzez sponsoring, a także 
podejścia do sportowca jako 
marki.

Kongres przyciągnął uwa-
gę szerokiego grona ekspertów 
ds. gospodarki, przedsiębior-
ców, naukowców, samorzą-
dowców, przedstawicieli agen-
cji rządowych oraz mediów w 
skali ogólnopolskiej. Uczest-
nicy wydarzenia, dzieląc się 
swoją wiedzą oraz doświad-
czeniem wypracowali wiele 
istotnych wniosków, które 
staną się podwaliną kolejnych 
dyskusji dotyczących rozwoju 
naszego kraju.

Patronat honorowy nad 

obradami objęli: Minister-
stwo Rozwoju, Ministerstwo 
Zdrowia, Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, 
Ministerstwo Energii, Mini-
sterstwo Cyfryzacji, Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju, Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu, 
Polska Izba Ekologii, Polskie 
Towarzystwo Ekonomicz-
ne, Polska Izba Gospodarcza 
Zaawansowanych Techno-
logii, Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Pol-
skich, Konferencja Rektorów 
Publicznych Szkół Zawodo-
wych, Polska Izba Gospodar-
cza Energetyki Odnawialnej i 

Rozproszonej, Związek Miast 
Polskich, Związek Powiatów 
Polskich, Pracodawcy RP, 
Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Krajowa 
Rada Izb Rolniczych, Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu.

Doktor Helena Babiuch 
prorektor ds. dydaktyki i stu-
dentów zaprezentowała pod-
czas dyskusji opracowanie 
dotyczące atrakcyjnych mo-
deli nauczania stosowanych w 
Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy.

Źródło: PWSZ im. Witelo-
na w Legnicy
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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,
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Obywatelskie zatrzymanie na drodze
Ludzie jadący drogą krajową 
nr 36 Prochowice-Lubin ujęli 
pijanego kierowcę. 48-letni 
mężczyzna prowadził Opla 
Vectrę zygzakiem, od pobo-
cza aż za oś drogi, stwarzając 
zagrożenie dla innych użyt-
kowników trasy. Na policyj-
nym alkomacie wydmuchał 
blisko 4 promile alkoholu.

W trakcie V Polskiego Kon-
gresu Przedsiębiorczości 
2017 Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy została uho-
norowana Polską Nagrodą 
Innowacyjności. Wyróżnie-
nie odebrała dr Helena Ba-
biuch prorektor ds. dydakty-
ki i studentów.

PWSZ nagrodzona za innowacje 
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