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w Polkowicach 

Premierze, ratuj 
KGHM!

Maszyna przygniotła 
człowieka

"Panie Premierze, jaka jest strategia 
wobec KGHM? Jaki jest plan związany z 
trudną sytuacją spółki i co jeszcze musi 
się zdarzyć? Czy trzeba zamknąć kopalnie 
i zwolnić pracowników?" - pisze do Ma-
tusza Morawieckiego Józef Czyczerski, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Górnic-
twa Rud Miedzi NSZZ Solidarność i zara-
zem członek rady nadzorczej KGHM. 
      >>2

Prokuratura wyjaśnia okoliczności sobot-
niego wypadku   w zakładzie Faurecia na 
terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Prze-
mysłowej. 40-letni mężczyzna po przy-
gnieceniu przez maszynę zmarł w szpitalu. 
“Deklarujemy pełne wsparcie i absolutną 
współpracę ze wszystkimi organami, które 
będą je wyjaśniać”.- deklaruje w specjal-
nym oświadczeniu zarząd spółki Faurecia.
      >>2



Wysłane z początkiem 
lutego do Warszawy pi-
smo dotyczy negatywnego 
wpływu podatku miedzio-
wego na sytuację KGHM 
Polska Miedź S.A. Józef 
Czyczerski zwraca uwa-
gę na kilka faktów, które 
dla ekonomisty takiego jak 
Mateusz Morawieckiego 
powinny być jak zapalona 
czerwona lampka. Obcią-
żenie KGHM w 2012 roku 
horrendalnie wysokim po-
datkiem od wydobycia mie-
dzi, spowodowało wzrost i 
tak znacznych kosztów pro-
dukcji. Dzisiaj 65-procent 
światowego rynku stanowi 
miedź wytwarzana taniej 
niż w KGHM, przez co 
lubiński koncern traci    na 
konkurencyjności. Wystar-
czy, aby ceny miedzi i srebra 
spadły o 10 proc., a spółka 
będzie ponosić więcej ob-
ciążeń podatkowych niż 
wygeneruje wolnych prze-
pływów finansowych. W 
ślad za spadkiem rentowno-
ści, spada rentowność inwe-
stycji. Zadłużenie KGHM 

Polska Miedź wzrosło do 10 
mld zł.

Czyczerski przypomina 
deklaracje polityków PiS-u ( 
m.in. Andrzeja Dudy, Beaty 
Szydło, Dawida Jackiewicza 
czy Elżbiety Witek), którzy 
przed wyborami parlamen-
tarnymi deklarowali wolę 
zniesienia lub obniżenia po-

datku od wydobycia miedzi 
i srebra. "Efektywne obcią-
żenie podatkiem od kopalin 
w Polsce jest prawie 6 razy 
większe niż średnia dla in-
nych krajów z rozwiniętym 
sektorem górniczym, a od-
chylenie cen metali w dół 
powoduje, że efektywna 
stawka podatkowa płacona 

przez KGHM przekracza 
100 procent. Oznacza to, 
że spółka już płaciła więcej 
podatków, niż wygeneruje 
wolnych przepływów pie-
niężnych przed opodatko-
waniem. Dzisiaj już widać, 
ż KGHM tego nie udźwi-
gnie. Wskutek wprowadze-
nia podatku, jedna z kopalń 

jest trwale nierentowna, a 
rentowność pozostałych ko-
palń systematycznie spada. 
Czy to zamierzony skutek 
wkalkulowany w analizy 
rządu?" - pyta złośliwie szef 
SKGRM NSZZ Solidar-
ność.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Poniżej publikujemy 
jego treść.

“Informujemy, że w dniu 
10 lutego 2018 w godzinach 
porannych w zakładzie 
produkcyjnym Legnica 1 
spółki Faurecia Legnica 
S.A. doszło do nieszczę-
śliwego wypadku z udzia-
łem pracownika zakładu. 
Pomimo akcji ratunkowej, 
udzielenia pierwszej po-
mocy podjętej niezwłocz-
nie przez pracowników 
zakładu z użyciem aparatu 
AED, a następnie przez 
ratowników medycznych 
i przywróceniu akcji ser-

ca, po zabraniu do szpitala 
mężczyzna zmarł. O po-
wyższym wypadku został 
niezwłocznie zawiadomio-
ny właściwy okręgowy in-
spektor pracy i prokurator. 
Przyczyny wypadku bada 
Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy. Na miejscu wy-
padku oprócz prokuratora i 
inspektora pracy byli obec-
ni również biegli.

Zapewniamy, że zrobi-
my wszystko, by wyjaśnić 
okoliczności i przyczyny 
tego zdarzenia. Deklaruje-

my pełne wsparcie i abso-
lutną współpracę ze wszyst-
kimi organami, które będą 
je wyjaśniać.

Do czasu wyjaśnia oko-
liczności i przyczyn tego 
nieszczęśliwego wypad-
ku, a także dla dobra pro-
wadzonego postępowania 
jakiekolwiek informacje o 
okolicznościach i przyczy-
nach tego zdarzenia będą 
mogły być przekazane 
przez pracodawcę po za-
kończeniu postępowania.

Pragniemy także za-

pewnić, że w tych trudnych 
chwilach zaoferowaliśmy 
wsparcie psychologa dla 
rodziny naszego zmarłego 
pracownika oraz dla pra-
cowników zakładu, którzy 
w tym dniu pracowali na 
tym samym obszarze”.

Faurecia to producent 
elementów wyposaże-
nia wnętrz samochodów, 
współpracujący z najwięk-
szymi koncernami motory-
zacyjnymi.

Piotr Kanikowski
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Kolej znaczy 
życie

Oto jest decyzja – jeszcze 
kilka miesięcy temu nieoczy-
wista, jeszcze kilka lat temu 
nierealna – by w 2021 roku 
puścić przez Złotoryję i Lwó-
wek Śląski szynobusy relacji 
Legnica – Jelenia Góra. Jest 
taki fragment Dolnego Ślą-
ska, dla którego od lat nie wy-
darzyło się nic lepszego.

Dla złotoryjan kolej to 
wygoda. W godzinę dojadą 
do Wrocławia, w dwadzieścia 
minut do szkół i zakładów 
pracy w Legnicy. Koniec z 
gnieceniem się z bagażami w 
busie i podskakiwaniem na 
wertepach.

Ale wydaje mi się, że o ile 
oni bez kolei mogliby wytrzy-
mać, dla mieszkańców wio-
sek na zachód od Złotoryi to 
sprawa życia lub śmierci. Au-
tobusy nie kursują po nich od 
dawna. Kto ma własny samo-
chód i prawo jazdy, jakoś so-
bie bez nich radzi. Dla reszty 
nawet dojechanie do lekarza, 
na zakupy, do urzędu, do ap-
teki jest problemem. Bywa, że 
młodzi, w pełni sił, siedzą w 
domach, bo przez słabe sko-
munikowanie z okolicznymi 
miastami nie mogą podjąć 
pracy. 16-procentowe bez-
robocie w powiecie złotoryj-
skim i prawie 13-procentowe 
w powiecie lwóweckim to nie 
przypadek.

Stan infrastruktury ko-
lejowej odzwierciedla tę sy-
tuację. Linię pomiędzy Jerz-
manicami Zdrój a Lwówkiem 
Śląskim praktycznie trzeba 
budować od zera. Czego nie 
rozkradli złomiarze, pożarła 
rdza i grzyb. Tory zarosły sa-
mosiejkami. Stacyjki zamie-
niły się w rudery.

Wierzę, że kolej może 
tchnąć nowego ducha w te 
zapadające się w siebie wio-
seczki, w ich mieszkańców, 
pogrążonych w marazmie i 
beznadziei. Przy odpowied-
niej promocji do Krainy Wy-
gasłych Wulkanów i Aga-
towego Zagłębia przyjadą 
pociągami turyści i przyszli 
inwestorzy. Wzdłuż torów 
zaczną się budować nowe 
domy.

Mam też cichą nadzieję, 
że odbudowa linii kolejowej 
przyspieszy rozważaną od lat 
decyzję o powrocie KGHM 
w rejon Bolesławca, Lwówka 
Śląskiego i Złotoryi. Rodziny 
górników z ZG Konrad i ZG 
Lena pamiętają, jak dobrze 
się tu żyło nim pozamykano 
kopalnie. Że co? Że niemożli-
we? A ktoś wierzył w powrót 
pociągów na trasę Legnica – 
Złotoryja – Jelenia Góra?

  
Piotr Kanikowski

Premierze, ratuj KGHM!

Maszyna przygniotła człowieka

"Panie Premierze, jaka jest 
strategia wobec KGHM? Jaki 
jest plan związany z trudną 
sytuacją spółki i co jeszcze 
musi się zdarzyć? Czy trzeba 
zamknąć kopalnie i zwol-
nić pracowników?" - pisze 
do Matusza Morawieckiego 
Józef Czyczerski, przewod-
niczący Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Rud Miedzi NSZZ So-
lidarność i zarazem członek 
rady nadzorczej KGHM.

Prokuratura wyjaśnia oko-
liczności sobotniego wypad-
ku   w zakładzie Faurecia na 
terenie Legnickiej Specjalnej 
Strefy Przemysłowej. 40-let-
ni mężczyzna po przygnie-
ceniu przez maszynę zmarł 
w szpitalu. “Deklarujemy 
pełne wsparcie i absolutną 
współpracę ze wszystkimi 
organami, które będą je wy-
jaśniać”.- deklaruje w spe-
cjalnym oświadczeniu zarząd 
spółki Faurecia.
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Otwarta rok temu przy 
ul. Gliwickiej placówka jest 
pierwszym prywatnym do-
mem pomocy społecznej w 
Legnicy, zarejestrowanym w 
ratuszu i działającym na pod-
stawie oficjalnego zezwolenia. 
Oferuje miejsce dla samot-
nych seniorów i innych osób 
wymagających stałej opieki 
(chorych somatycznie, w tym 
chorych z Alzheimerem, itd.) 
za stawki niekiedy o kilkaset 
złotych niższe niż w publicz-
nych domach pomocy spo-
łecznej w naszym regionie. 
W Domu Maria czekają na 
nich dwuosobowe, wygodnie 
urządzone pokoje, z osobnymi 
łazienkami. Są wyposażone 
m.in. w specjalistyczne łóżka 
dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb rezydentów. 
Na część wspólną składają się 
jadalnia, świetlica oraz prze-
stronna sala rehabilitacyjna, 

wykorzystywana podczas in-
dywidualnych i grupowych 
zajęć pod nadzorem specjali-
stów z CostaMed. 

Całodobową opiekę za-
pełnia kadra złożona z wy-
kwalifikowanych opiekunek 
i pielęgniarek. Korzystają ze 
wsparcia lekarza rodzinnego, 
który raz w tygodniu odwie-
dza placówkę, bada pensjo-
nariuszy, wypisuje recepty i 
udziela zaleceń co do diety, 
rehabilitacji lub trybu życia. 
Również regularnie na ul. 
Gliwicką zagląda psycholog. 
Do aktywnego życia mają ich 
zachęcać także comiesięczne 
imprezy integracyjne z udzia-
łem gości z zewnątrz, m.in. 
wnoszących sporo radości w 
życie Domu Maria dzieci z 

Zespołu Placówek Specjal-
nych w Legnicy i bliskich 
sąsiadów z Przedszkola Nie-
publicznego Hobbit. 

Atutem DPS Maria jest 
też położenie w zacisznej i 
spokojnej okolicy, zarazem 
blisko centrum Legnicy. Z 
Gliwickiej łatwo dojechać do 
szpitala wojewódzkiego. W 
pobliżu są liczne ośrodki re-
habilitacyjne i przychodnie, 
gdzie w razie potrzeby można 
zwrócić się o doraźną pomoc. 
Dzięki wygodnej lokalizacji, 
seniorzy są łatwo dostępni dla 
swoich bliskich. To gwaran-
tuje rezydentom Marii lepszą 
opiekę i więcej kontaktu z 
otoczeniem, tak ważnego dla 
zapobiegania procesom sta-
rzenia.

Dom Maria
ul. Gliwicka 6

59-220 Legnica

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl

www.marialegnica.pl

Dom szczęśliwej starości
Ludzie starsi, z symptoma-
mi schorzeń wieku starcze-
go, niekiedy z demencją, 
mają w legnickim Domu 
Maria stałą opiekę, gru-
pową i indywidualną reha-
bilitację i inne zajęcia, by 
mogli maksymalnie długo 
zachować dobrą formę i cie-
szyć się życiem.

Pociągi pojadą przez Złotoryję

Modernizacja linii kolejo-
wych pomiędzy Legnicą, Zło-
toryją, Lwówkiem Śląskim a 
Jelenią Górą i przywrócenie 
połączeń na tej trasie zostały 
wpisane przez zarząd woje-
wództwa do Planu inwestycji 
transportowych o znaczeniu 
regionalnym w województwie 
dolnośląskim realizowanych 
ze środków EFRR 2014-2020.

Idea rewitalizacji ponad 80 
kilometrów linii kolejowych nr 
283 i 284 (Legnica – Lwówek 
Ślaski, Lwówek Śląski – Jelenia 
Góra) uzyskała wysoką punk-
tację w rankingu. Projekt zo-
stał wpisany do realizacji jako 
druga pod względem ważności 
samorządowa inwestycja kole-
jowa w województwie – zaraz 
po rewitalizacji linii kolejowej 
Wrocław – Świdnica.

Z harmonogramu wyni-
ka, że w    połowie 2021 roku 
przez Złotoryję znów zaczną 

kursować pociągi relacji Le-
gnica- Jelenia Góra. Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego będzie 
współpracował w tej sprawie 
ze spółką PKP Polskie Linie 
Kolejowe. Marszałek będzie 
chciał przejąć i odbudować 
– praktycznie od zera – środ-
kowy odcinek trasy (Złotoryja 
– Lwówek Śląski), dwa pozo-
stałe pozostawiając w gestii 
PKP PLK. Koszt inwestycji: 
65 mln zł po stronie UMWD 
i 42,5 mln zł po stronie PKP 
PLK. Przy rewitalizacji zosta-
ną wykorzystane środki unij-
ne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Linie prowadzą przez ob-
szar o stosunkowo wysokim 
bezrobociu, słabo skomuni-
kowany z dużymi ośrodkami 
miejskimi i zagrożony wyklu-
czeniem społecznym. Dzięki 
regularnym połączeniom ko-

lejowym mieszkańcom łatwiej 
będzie znaleźć pracę albo kon-
tynuować naukę. Kolej pomo-
że w stabilnym, zrównoważo-
nym rozwoju tego fragmentu 
województwa. Może też przy-
nieść nową falę gospodarczego 
ożywienia.

Wpisanie rewitalizacji li-
nii kolejowych nr 283 i 284 
to duży sukces lokalnych sa-
morządowców od Legnicy po 
Lwówek Ślaski i Wleń. Od 
ponad roku wójtowie, burmi-
strzowie, prezydent Tadeusz 
Krzakowski intensywnie prze-
konywali władze województwa 
i przedstawicieli PKP, że taka 
inwestycja ma sens. Szczegól-
ną rolę odegrał burmistrz Zło-
toryi Robert Pawłowski, który 
zainicjował te starania i był ich 
koordynatorem.

Piotr Kanikowski
FOT. ARCHIWUM 

URZĄD MIASTA W ZŁOTO-
RYI/ ROBERT PAWŁOWSKI



Koncert zorganizowany 
przez legnickie i wrocław-
skie środowisko muzyczne był 
bezpłatny, a w jego trakcie po-
szkodowani, w wybuchu gazu 
w Legnicy 07.09.2017 roku 
przy ulicy Gwiezdnej, zbiera-
li fundusze mające zasilić ich 
konta uruchomione w Funda-
cji Pomagam.pl. 

Pozytywne wrażenia pły-
nące z różnorodnej muzyki 
prezentowanej na scenie przez 
występujące tam zespoły: 
THE VETS, IRIS, NIKO-
LĘ WARDA & MARCINA 
GOŁDA i PATIKA, a także 
szczytny cel przyświecający 
tej imprezie to atuty, które 
wpłynęły na sukces tej akcji. 
Zebrano prawie 2 tys złotych 
i jak podkreślał organizator 
imprezy – Jacek Kamola, pie-
niądze które zebrali poszko-
dowani w czasie tego koncer-

tu przeznaczone będą na ich 
dalsze leczenie i rehabilitację.  

Miłym akcentem było 
przybycie do Sky Clubu Ra-
fała Collinsa znanego z pro-
gramu telewizyjnego „Od-
jazdowe Bryki Braci Collins” 
- który osobiście wspomógł 
finansowo poszkodowanych 
i pozostawił im do licytacji 
oryginalną czapkę ze swoim 
autografem

JK
FOT. ARCHIWUM 

JACEK KAMOLA
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STACJA

LPG
STACJA Legnica, ul. 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,95zł 38 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Lubimy pomagać!

W ostatni piątek blisko sto 
osób bawiło się na koncercie 
charytatywnym w Sky Club w 
Galerii Gwarnej. 
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Spektakl? To nie jest do-
bre słowo, bo zakłada coś 
sztucznego, coś zagranego, 
więc możliwego do powie-
lenia przez innych aktorów. 
Ładunek intymności, na jaką 
odważył się Palcat, wyklucza 
taką ewentualność. Czyni jego 
spotkania z widzami na stry-
chu teatru czymś absolutnie 
wyjątkowym.

Paweł Palcat opowiada o 
swoim osobistym doświadcze-
niu. O śmierci matki. Nie uda-
je cudzego dramatu, nie zacie-
ra autobiograficznych tropów, 
ale nie szczędząc intymnych 
szczegółów prowadzi widzów 
ścieżką, którą niedawno sam 

przeszedł – przez rozpacz, 
bezradność, zagubienie, strach, 
bunt, wstyd, osamotnienie, po-
czucie winy… Staje pośrodku 
innych ludzi prawie nagi, w 
sportowych szortach i koszul-
ce Supermena, którą w trakcie 
monologu to zakłada, to ściąga. 
Ów symboliczny gest dobrze 
oddaje dezorientację człowieka 
zanurzonego w popkulturze, 
która wyeliminowała śmierć 
jako coś nieestetycznego, gdy 
nagle dowiaduje się, że ludzie 
nie są niezniszczalnymi super-
bohaterami. Oto widzimy ak-
tora, który z pozie z komiksów 
leci stawić czoła wyzwaniu, a 
za chwilę łyka talk, półobłą-
kany z żalu po stracie mamy. 
Palcat nie waha się wycelować 
obiektywu kamery w swój nagi 
tors, by niczym rentgen odsło-
niła na chwilę niewidoczne dla 
innych dziary, które nosi od 
jej pogrzebu. (napisy „Mama”, 
„Matula”, „Mamuś” – niczym 
szloch dziecka). Tak drugim 
tematem „Maratonu/ Trenu” – 
obok śmierci – staje się miłość.

I śmierć, i miłość są do-
świadczeniami każdego czło-
wieka. Paweł Palcat znalazł 
sposób, by opowiedzieć o nich 
w sposób, który leczy dusze. 
Podnosi na duchu. Pomaga 

uporać się z traumą. Jak to zro-
bił? Najlepiej przekonajcie się 
sami.

Piotr Kanikowski
FOT. KAROL BUDREWICZ
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Palcat leczy dusze
Dzięki Teatrowi Modrzejew-
skiej możemy obdarować 
Państwa zaproszeniem na 
autorski, bardzo osobisty 
monodram Pawła Palcata 
"Maraton/ Tren" (grany, nie-
typowo, w dwa czwartkowe 
wieczory: 15 i 22 lutego o 
godz. 19 na teatralnym stry-
chu). Szczegóły poniżej.

Mamy do rozdania dwuosobowe zaproszenie na 22 lutego. Proszę pisać mejle zatytułowane "Maraton/Tren" na adres 
konkursy@24legnica.pl. Prosimy o podanie w treści numeru kontaktowego. Oddzwonimy.
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Mistrzowie balowali z prezydentem
W piątek (9 lutego) w hotelu 
Qubus odbyła się jubileuszo-
wa, X Gala Mistrzów Sportu 
Zagłębia Miedziowego oraz 
Bal Mistrzów Sportu pod pa-
tronatem prezydenta Legnicy 
Tadeusza Krzakowskiego.

To był wspaniały, pełen ra-
dości wieczór. Poznaliśmy naj-
lepszych i najpopularniejszych 
zawodników oraz trenerów re-
gionu. Wręczono kilkadziesiąt 
nagród i wyróżnień, a potem - 
bal do późnych godzin.

- Sport jest ważnym ele-
mentem budowania lokalnej 
dumy i tożsamości – mówił 
Tadeusz Krzakowski. - Dla-
tego tak chętnie Legnica, 
samorządy regionu i biznes 
wspomagają kulturę fizyczną, 
wspólnie nagradzają najlep-
szych i najpopularniejszych 

zawodników, a mieszkańcy 
kibicują i cieszą się z ich suk-
cesów.

Organizatorzy gali to: 
Urząd Miasta Legnicy, Le-
gnickie Centrum Kultury, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Hotel Qubus oraz portal e-le-
gnickie.pl.

Galę Mistrzów Sportu 
Zagłębia Miedziowego wspar-
ły samorządy regionu: Legni-

ca, Głogów, Polkowice, Powiat 
Lubiński, gmina wiejska Lu-
bin, gmina miejska Chojnów, 
Jawor, Ścinawa i Legnickie 
Pole. Przedstawiciele samorzą-
dów wręczyli nagrody najlep-
szym sportowcom w swoich 
gminach.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

NAJLEPSZY SPORTOWIEC 
ROKU 2017:
Kinga Grzyb  (Metraco Zagłę-
bie Lubin, piłka ręczna)
NAJLEPSZY TRENER ROKU 
2017:
Bożena Karkut  (Metraco Za-
głębie Lubin, piłka ręczna)
AMBASADOR SPORTU ZA-
GŁĘBIA MIEDZIOWEGO:
Jerzy Górski  – prezes Cen-
trum Sportowego Głogow-

ski Triatlon, którego historia 
upadku i zwycięstwa stała się 
kanwą głośnego filmu „Najlep-
szy”. Pokonał słabości i wspiął 
się na wyżyny sportu, bijąc 
rekordy w triathlonie czy ultra-
maratonach. Obecnie jest zna-
komitym organizatorem takich 
imprez, jak chociażby „Cross 
Straceńców”.
MECENAS SPORTU ROKU 
2017:

Firma BUD-ZIEM  z Pszenna, 
prezes Piotr Ochocki
Qubus Hotel Legnica  – dyrek-
tor Wojciech Włodarczyk
NAJPOPULARNIEJSZY SPOR-
TOWIEC ROKU 2017:
Martyna Gibasiewicz  (karate 
shotokan, KKS Tora Legnica)
NAJPOPULARNIEJSZY TRE-
NER ROKU 2017:
Fabian Sulisz  (karate shoto-
kan, KKS Tora Legnica)
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