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Huta będzie zatrudniać
- Do roku 2021 odejdzie 161
pracowników na emeryturę. Będziemy musieli na ich
miejsce zatrudnić nowych ludzi, bo pracy w hucie będzie
coraz więcej - mówi Michał
Topolnicki, dyrektor naczelny
Huty Miedzi Legnica. Warte ćwierć miliarda złotych
inwestycje sprawiają, że legniczanie przestają się bać o
przyszłość tego zakładu.

większa modernizacja huty od
czasów jej powstania.
Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Jak
mówi Jerzy Stangret, dyrektor
ds produkcji, teren, na którym
będzie się odbywał montaż
pieca, i rampy do wyładunku
jego elementów zostały przygotowane pod kątem logistyki.
- Było ściernisko, jest lotnisko
- pół żartem pół serio mówi
dyrektor Stangret. Przypomina,
że po uruchomieniu pieca huta
będzie musiała być gotowa na
przyjecie ogromnych ilości złomu do przetopienia.

Praca

Wciąż jednak jej los będzie
związany z kopalnią miedzi w
Lubinie, skąd pochodzi większość koncentratów przetapianych w Legnicy. Z wieloletnich
planów KGHM wynika, że
lubńskie złoże będzie eksploatowane co najmniej do roku
2035. To daje Hucie Miedzi
perspektywę na ponad 20 lat.
Michał Topolnicki mówi,
że jest pomysł na jej wydłużenie
o kolejne lata. Nie chce jednak
przedwcześnie zdradzać szczegółów.
Piotr Kanikowski
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Za 3-4 miesiące z Niemiec
przyjadą pierwsze transporty
z elementami pieca wychylno-topielno-rafinacyjnego

(WTR) do przetopu złomów
miedzianych. Dzięki niemu
huta zwiększy produkcję miedzi
elektrolitycznej z obecnych 115
tys. ton do 175 tys. ton. We
wrześniu piec WTR będzie gotowy do pracy. W drugim etapie
modernizacji całkowicie zmieni się technologia na wydziale
elektrorafinacji – z tradycyjnej
na bezpodkładkową, najnowocześniejszą na świecie. W ten
sposób zakład zwiększy o ok. 40
proc. swe możliwości produkcyjne bez instalowania dodatkowych wanien i rozbudowy hali.
To prawdziwa rewolucja - naj-

Legnica, ul.
Wrocławska 101,
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962
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TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta
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Gdzie dwóch
się bije...
Samorządowa kampania wyborcza w Złotoryi
zaczęła się szybciej niż w
innych miastach. I wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze bardziej brutalna niż ta z 2014 r, gdy jedni
kupowali głosy po bramach,
a inni ich nagrywali sprzętem do szpiegowania.
Grzegorz Galiński –
przedsiębiorca z Łodzi
przedstawiający się jako
kandydat na burmistrza
Złotoryi – sprzymierzony
ze złotoryjskim piekarzem
Grzegorzem Baranem i
portalem E-legnickie od
wielu miesięcy wali w burmistrza Roberta Pawłowskiego jak w worek treningowy. Właśnie złożył na
niego kuriozalne doniesienie do prokuratury (o sprawie piszemy na 24legnica.
pl). Obliczona na osłabienie pozycji Pawłowskiego
aktywność Galińskiego ani
na jotę nie zwiększa szans
łódzkiego przedsiębiorcy
na wygraną w wyborach
(są marne). Oczyszcza za
to przedpole Ireneuszowi
Żurawskiemu, ułatwiając
powrót do ratusza sił odpowiedzialnych za „wojnę
parapetową” Galińskiego i
niezrealizowaną inwestycję
Barana na ul. Basztowej.
Słuchamy chichotu historii:
skrzywdzeni przez tamten
układ torują dziś drogę do
jego restauracji.
Rozumiem
intencje
Roberta
Pawłowskiego,
który ryzykując utratę sojuszników od początku
kadencji z żelazną konsekwencją unika wikłania się
w jakiekolwiek układy. To
na nich przez co najmniej
kilkanaście lat opierała się
lokalna polityka, popychając Złotoryję w stronę patologii - miasta prywatnego;
miasta, w którym niektórzy
mogą więcej, a innym wała.
Dlatego po zwycięstwie
Pawłowskiego w 2014 roku
wielu złotoryjan mówiło
otwartym tekstem, że czują
się, jak po wyzwoleniu.
Dlatego coraz trudniej mi zrozumieć „antypawłowki” front budowany przez ludzi, z którymi
cztery lata temu dzieliłem
radość z odsunięcia Żurawskiego od władzy. Absurdalność zarzutów, jakie
formułuje Grzegorz Galiński, dodatkowo upewnia
mnie w przekonaniu, że nie
chodzi mu o dobro mieszkańców, ale o prywatne
ambicje, urażoną godność
osobistą i tym podobne
bzdury. Wyobrażam sobie,
że Ireneusz Żurawski ma z
tej wojenki swoich wrogów
ubaw po pachy. Mnie nie
jest do śmiechu.
Piotr Kanikowski
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Zielone wygrywa?
W Legnicy nastąpił wzrost
powierzchni zielonych przypadających
na
jednego
mieszkańca. Opublikowany
właśnie raport Najwyższej
Izby Kontroli zwraca jednak
uwagę, że to efekt zmniejszania się populacji legniczan, a nie zakupu (wymiany)
gruntów w celu urządzenia
na nich parków czy skwerów.
Z zielenią w Legnicy nie jest
źle, ale mogłoby być lepiej.
Przeważają
pozytywny, ale negatywów, na które
zwróciła uwagę NIK, jest
kilka. Poza niedostatecznym
naciskiem na tworzenie nowych terenów zielonych, raport wytyka samorządowi
stosunkowo niewielkie wydatki na utrzymanie zieleni
(to zaledwie 0,3-04 proc.
wszystkich wydatków z budżetu gminy). Zastrzeżenie
budzi zmniejszenie liczby
obiektów objętych różnymi
formami ochrony przyrody.
Na przykład w lutym 2017
r. po wykreśleniu z ewidencji lasku przy ul. Rzeszotarskiej powierzchnia chronionych użytków ekologicznych
zmniejszyła się z 23,7 do
16,9 ha. W 2016 roku Rada
Miejska Legnicy zdjęła też
ochronę z trzech drzew uważanych wcześniej za pomniki
przyrody. Decyzją radnych w
2017 roku z pięciu do czterech zmniejszyła się liczba
zespołów drzew uznawanych
za pomnik przyrody. NIK zauważyła, że choć coraz większa powierzchnia Legnicy
jest objęta miejscowymi

planami zagospodarowania
przestrzennego, to zmniejszył się udział terenów zielonych i wód w łącznej strukturze powierzchni z tych
planów.
W badanym okresie (lata
2015-2016 i pierwszy kwartał roku 2017) powierzchnia
legnickich terenów zielonych
(rozumianych jako parki, zieleńce, skwery, zieleń uliczna,
zieleń osiedlowa, cmentarze)
nie uległa zmianie. Wynosiła
4,9 proc. powierzchni miasta. Mimo tego pod koniec
grudnia 2016 r. na jednego
mieszkańca przypadało 70

mkw terenów zielonych - o 2
mkw więcej niż w roku 2015.
Nie wiadomo, czy cieszyć się
z tego przyrostu, bo wynika
on nie z troski władz o zieleń, ale ze stopniowego wyludniania się miasta.
NIK chwali władze Legnicy za to, że sadzą więcej
drzew i krzewów niż wycinają. Tereny zielone są różnorodne i zagospodarowane
w taki sposób, aby mogły z
nich korzystać młodsi i starsi mieszkańcy. W urzędzie
wprowadzono
standardy
utrzymania zieleni i utworzono stanowisko ogrodnika

miejskiego, który aktywnie
uczestniczy w realizacji zadań dotyczących terenów
zielonych. Ratusz prowadzi
regularne kontrole stanu zieleni i wykonanych w tym zakresie prac. Dba o edukację,
informację i promocję ochrony przyrody. Na szczególne
podkreślenie - w ocenie NIK
- zasługuje wysiłek włożony
w odtworzenie zabytkowego
parku Miejskiego po kataklizmie, jaki dotknął Legnicę
w 2009 roku. Uznanie wzbudziła też Przyrodnicza Ścieżka
Edukacyjna
poprowadzona
przez to założenie. Kontro-

lerom podoba się współpraca gminy z mieszkańcami w
zakresie zarządzania zielenią
miejską. Dowodzi tego prowadzenie konsultacji z legniczanami nawet w sytuacjach,
kiedy prawo tego nie wymaga,
współpraca z przedsiębiorcami, zachęcanie ich do zakładania terenów zielonych, itd.
"Nie mniej jednak intensywniejszych działań wymaga zdaniem NIK - propagowanie
zadań z zakresu ochrony środowiska".
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Śmierć z ręki matki?
Według wstępnych ustaleń
legnickiej prokuratury, 26-letnia Karolina T., której zwłoki
znaleziono w sobotę w jednym
z mieszkań przy ul. Jowisza,
zginęła od ciosów zadanych
nożem przez matkę.
- Oględziny ciała ofiary
wskazują, że przyczyną zgonu
były mogły być rany kłute i cięte,
najprawdopodobniej zadane nożem. Czekamy jednak na wyniki

sekcji zwłok - mówi prokurator
Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka
Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - Sprawcą zbrodni jest
matka ofiary, 47-letnia Lidia T.
Lidia T., również poraniona
nożem, przebywa w szpitalu.
Dotąd nie przedstawiono jej zarzutów.
- Kiedy tylko będzie to
możliwe, prokurator przeprowadzi z nią czynności procesowe

- informuje Lidia Tkaczyszyn.
W śledztwie pojawia się wątek
depresji u matki, ale kobieta nie
leczyła się wcześniej w szpitalu na tą chorobę. Pod adresem,
gdzie doszło do tragedii, nie były
też zgłaszane żadne interwencje
policyjne. Nie ma informacji, by
między kobietami dochodziło
do awantur.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Ostatni dzwonek dla technika farmaceutycznego
Apteka to dla nas miejsce,
gdzie nie tylko kupujemy
przepisane na receptę leki,
lecz także bardzo często zasięgamy porady i informacji, z zaufaniem kierujemy
pytania do pracujących tam
osób. Bez wątpienia apteki i
ich pracownicy byli, są i będą
nam potrzebni, warto więc
pomyśleć o swojej przyszłości w tym zawodzie i już dziś
zapisać się do szkoły policealnej - to ostatnia szansa na
to, by zdobyć tytuł technika
farmaceutycznego zaledwie
w dwa lata!
Kim jest technik farmaceutyczny?
Technik
farmaceutyczny
to osoba zajmująca się obsługą
pacjentów w aptekach i punktach aptecznych. Ponadto dzięki
uzyskanej wiedzy i umiejętnościom, może on pracować przy
produkcji leków, w hurtowniach
farmaceutycznych,
laboratoriach, zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego,
zielarskiego czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Poza
tym technik farmaceutyczny po
trzech latach pracy w aptekach

ogólnodostępnych może zostać
kierownikiem punktu aptecznego, zatem jest to zawód z perspektywą awansu i rozwoju.
Nadchodzą zmiany
Nabór zimowy 2018 to
ostatni moment, aby zapisać się
do szkoły na Technika farmaceutycznego, ponieważ od roku
szkolnego 2018/2019 za sprawą
decyzji Ministerstwa Edukacji
Narodowej szkoły policealne
nie będą prowadzić rekrutacji
na ten kierunek. Od przyszłego roku każdy, kto zechce pracować w aptece będzie musiał
udać się na studia i zdobyć tytuł
magistra. Oznacza to, że kształcenie w zawodzie będzie trwało znacznie dłużej - zamiast
dwóch lat potrzebne będzie aż
pięć i pół roku. To zatem ostatni
dzwonek by rozpocząć naukę w
szkole policealnej TEB i zdobyć
niezbędne uprawnienia w ciągu
czterech semestrów zajęć.
Na rynku pracy nie brakuje
miejsca dla techników farmaceutycznych – duża część absolwentów szkół policealnych
znajduje pracę w zawodzie zaraz po ukończeniu kształcenia i
zdaniu egzaminu państwowego.

Izba Gospodarcza Właścicieli
Punktów Aptecznych i Aptek
(IGWPAiA) obawia się, że wygaszenie kształcenia techników
farmaceutycznych w szkołach
policealnych może doprowadzić
do braków na rynku pracy. Na
szczęście, jeśli teraz zdecydujemy się na zdobycie uprawnień
zachowamy je w pełni pomimo
wprowadzanych zmian.
Nauka w TEB Edukacja
Nauka w TEB Edukacja
na kierunku Technik farmaceutyczny to gwarancja najwyższej
jakości kształcenia oraz zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania wymarzonego zawodu. W trakcie
czterech semestrów nauki dowiesz się jak nadzorować i prowadzić procesy technologiczne
produkcji leków w przemyśle
farmaceutycznym oraz jak obsługiwać aparaturę i urządzenia
stosowane w przemyśle farmaceutycznym oraz aparaturę laboratoryjną i sprzęt apteczny. Jako
absolwent szkoły policealnej będziesz potrafić przyrządzać leki
recepturowe, przygotowywać
do sprzedaży gotowe leki oraz
obsługiwać pacjentów w apte-

kach lub punktach aptecznych.
Dowiesz się także, jak organizować swoją pracę, zamawiać
potrzebne produkty i przeprowadzać rozliczenia materiałowe.
Ponadto zdobędziesz wiedzę z
zakresu działalności marketingowej, oceniania i analizowania
rynku w celu określenia popytu
na surowce farmaceutyczne, kosmetyki i sprzęt medyczny. Po
czterech semestrach będziesz
więc w pełni przygotowany do
pracy jako technik farmaceutyczny, a zdobyta wiedza i umie-
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Szkoła Medyczna TEB Edukacja
Legnica, ul. Św. Piotra 4
tel: 76 745 05 20
E-mail: legnica@teb.pl

jętności sprawią, że odnajdziesz
się w zawodzie bez problemu.
Zyskaj benefity!
Warto wybrać szkołę TEB
Edukacja nie tylko ze względu
na profesjonalizm i doświadczenie, ale także pakiet benefitów
oferowany słuchaczom. TEB
Edukacja to własne, profesjonalnie wyposażone pracownie,
nowoczesny sprzęt i wysokiej
jakości materiały dydaktyczne
oraz nauczyciele – praktycy, którzy w przystępny sposób przekazują prawdziwą, potrzebną

Lubin, ul. Kopernika 16
Tel: 76 841 50 60
E-mail: lubin@teb.pl
www.teb.pl
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu:
1. Nieruchomość gruntowa, zabudowana garażem, położona w Legnicy przy ul.
Kilińskiego, działka nr 4/3, obręb Tarninów (KW LE1L/00064016/7) – bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego najemcy.
2. Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, położonej w
Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177, obręb Tarninów (KW
LE1L/00061128/4) – bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego najemcy.
Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333 w godzinach pracy Urzędu

technikowi farmaceutycznemu
wiedzę i dzielą się swoim doświadczeniem. To także okazja
do zdobycia dodatkowych certyfikatów i dostęp do szerokiej
gamy kursów e-learningowych
oraz programy nauczania tworzone przez praktyków. Małe
grupy, kameralna i przyjazna
atmosfera oraz wysoka jakość
kształcenia – TEB Edukacja to
twoja szansa na zdobycie wymarzonego zawodu i lepszą przyszłość, więc nie zwlekaj, zacznij
realizować marzenia już dziś!
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„Wierna wataha”. Puste niebo
W „Wiernej watasze” - najnowszej premierze Teatru
Modrzejewskiej - lejący się
nieprzerwanie hen z góry strumień wody być może jest znakiem bożej obecności, a być
może ludzkim szwindlem.
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Bo pomimo oczekiwań, modlitw niebo jest puste. Pierwsza
mówi o tym Joanna, poświęcona
Bogu i zbuntowana przeciwko
swemu powołaniu. Zamiast powołania poczuła miłość. „Jakby
diabeł we mnie dom znalazł”
- wyznaje bez skruchy, jeszcze
zanim ministrant w dziecięcej
zabawie przyciśnie ją do ziemi.
Niewinne ciała Joanny i Jarka. Rozpustne ciało Sabiny. Stęsknione ciało Taty. Udręczone
trzynastoma porodami. zgwałcone ciało Matki. Ciała Braci, w
których strach zagłuszył zwierzęcą chuć. Wszystkie są zagrożeniem dla hierarchii w stadzie.
Wierna wataha pilnuje więc
nocami ciał swoich braci i sióstr,
by nie wymknęły się z domów
do czarciej jamy w ziemi albo na
zaplecze knajpy, do grzechu.
Sztuka Pawła Wolaka i
Katarzyny Dworak opowiada
o buncie we wspólnocie, która

przetrwała dzięki umotywowanej religijnie opresji. O pielęgnowanym przez pokolenia strachu
nie tyle przed surowym bóstwem (wszak niebo jest puste),
co przed surowym Księdzem
i nieszczęśliwymi członkami
watahy, zawistnymi o cukier w
herbacie, bieganie boso po trawie, uwalaną podczas zabawy
sukienkę. .
Spektakl został nasycony
podniosłą symboliką. Znakomite, majestatyczne, wzbudzające niepokój animacje Justyny
Sokołowskiej nawiązują do sakralnego malarstwa, motywów
biblijnych i mitologicznych.
Gesty wykonywane przez aktorów - choć trudno je przypisać do konkretnej religii - mają
ewidentnie rytualny charakter.
Wymyślona przez Jacka Hałasa
oprawa dźwiękowa współgra z
mocno zrytmizowanym tekstem sztuki, „stukotliwym” od
krótkich fraz i powtórzeń. Transowy polifoniczny śpiew - jak z
cerkiewnych nabożeństw albo
indiańskich ceremonii - przechodzi płynnie w zwierzęce
skowyty, pohukiwania, dyszenie,
postukiwania, zręcznie zapętlone przez obsługującego konsole-

tę Alberta Pyśka.
Opowiadacz (idealnie obsadzony w roli, obdarzony wodzirejskim wdziękiem Paweł
Wolak) puszcza tę terkotliwą
karuzelę w ruch, a potem usuwa
się ze sceny, pozwalając, by historia działa się sama. Największe aktorskie wyzwanie wzięła
na siebie Katarzyna Dworak.
W ciągu dwugodzinnego spektaklu zrzuca maskę za maską. Jej
rola - rozpisana jak partytura w
filharmonii, pulsująca wszystkimi emocjami - została zagrana
koncertowo. Warto też zwrócić
uwagę na inny brylant w obsadzie: młodziuteńką, debiutującą
W Teatrze Modrzejewskiej jako

Joanna Adriannę Jendroszek,
studentkę Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego we Wrocławiu.
Chciałoby się, by została w Legnicy na dłużej.
„Wierna wataha” Pawła
Wolaka i Katarzyny Dworak
w ich reżyserii. NAJBLIŻSZE
PRZEDSTAWIENIA 1 i 2 lutego o godz. 11 oraz 2, 3 i 4 lutego
o godz. 19 na Scenie Gadzickiego
BILETY: 30/25 zł REZERWACJA I INFORMACJA: 76 72 33
505, bilety@teatr.legnica.pl
Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski
FOT. KAROL BUDREWICZ
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Dzięki Teatrowi Modrzejewskiej mamy do rozdania jedno dwuosobowe zaproszenie na piątkowe wieczorne wystawienie
"Wiernej watahy" (2 lutego, godz. 19). Chętni powinni jak najszybciej przysłać do nas mejla zatytułowanego "Wierna wataha" z
imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego. Adres: konkursy@24legnica.pl. Do zwycięzcy oddzwonimy w piątek.
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