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Według doniesień Gazety Wyborczej, pracownicy legnickiego Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i ich rodziny wyprowadzili z ZUS kilka milionów złotych. Proceder trwał od 2011 roku. Po wewnętrznej kontroli, która potwierdziła nieprawidłowości, ZUS skierował doniesienie do
prokuratury. 								
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1. Słowo „Konstytucja” znieważa.
2. W Sejmie prokurator ze stanu
wojennego przewodniczy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
3. Kobiecie, która na biurze
nawróconego na PiS pezetpeerowskiego aparatczyka napisała
„PZPR”, prokuratura zarzuca
propagowania komunizmu.
4. Władysław Frasyniuk, legenda
Solidarności, ma proces sądowy o
to, że przedstawił się policjantom
jako Jan Kowalski albo Jan Józef
Grzyb.
5. W ramach akcji „Rekonesans”
setki policjantów chodzą po Warszawie za spacerowiczami podejrzewanymi o demokratyczne
poglądy.
6. Po sukcesach Olgi Tokarczuk i
„Zimnej wojny” Pawła Pawlikowskiego minister kultury opowiada w mediach, jak bardzo
szanuje artystów ze swej czarnej
listy.
7. Policja i Matka Kurka pilnują, by Jurek Owsiak opowiadał
grzeczne anegdoty.
8. Słowo „ku...a” wciąż oznacza
„ku...ę”, ale na określenie kapusia,
konfidenta jest nowe, ładniejsze:
„sygnalista”.
9. Legnicki sąd wciąż dziwi się,
że każą mu sądzić kodziarzy za
organizację publicznego zgromadzenia, którego nie było.
10. „Wnuczka jest normalną, heteroseksualną kobietą” - wspiera
LGBT jeden z liderów postępowej, tolerancyjnej lewicy.
11. Katolicki portal Fronda.pl
będzie interweniował u najwyższych organów państwa, by na
Hel nie jeździł autobus linii 666.
12. TVP rywalizuje z internautami w konkursie na najgłupszy
pasek – z sukcesami.
13. Pogorszyły nam się relacje z
Unią Europejską, USA i Izraelem, ale dzięki dyplomatom z
rządu mamy najlepsze w historii
stosunki z San Escobar.
14. Andrzej Duda zapewnia, że
jak będzie miał nową konstytucję,
to będzie ją bardziej szanował.
15. Jak burza przez parlament
przeszła nowelizacja noweli
nowelizującej nowelę nowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym.
16. Byłemu posłowi pozwolono
głosować, bo zawsze był po właściwej stronie. Aktualny poseł ma
30 sekund na wypowiedź, bo nie
jest po właściwej stronie.
17. W Trybunale Konstytucyjnym orzekają dublerzy, bo władza ich lubi. Prawomocnie wybrani sędziowie nie orzekają, bo
władza ich nie lubi.
18. Julia Przyłębska jest Człowiekiem Wolności Roku 2017.
19. Jarosław Kaczyński jest
Człowiekiem Wolności Roku
2016.
20. Zwolenicy PiS-u już nie
skandują „Precz z komuną”.
Piotr Kanikowski
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Politycy boksują się o Piekary
Platforma
Obywatelska
chciała, by Rada Miejska
Legnicy opowiedziała się za
poprowadzeniem obwodnicy
południowo-wschodniej poza
osiedlem Piekary i przygotowaniem konsultacji społecznych w tej sprawie. – To
działanie typowo polityczne
– oponował przewodniczący
samorządu Wacław Szetelnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego nie umieścił
wniosku PO w porządku
ostatniej sesji. Dyskusji jednak nie uniknął.
Zdecydowana większość
rady nie zgodziła się, by uzupełnić porządek obrad o głosowanie nad stanowiskiem
Rady Miejskiej Legnicy w
sprawie obwodnicy południowo-wschodniej,
choć
radny Jarosław Rabczenko z
PO przekonywał, że sprawa
jest arcyważna.
- Przebieg tej drogi będzie determinował rozwój
Legnicy na pokolenia – mówił.
Obwodnica powstanie
jako część w ciągu drogi

krajowej nr 94. Kontrowersje budzi pomysł, by drogę
poprowadzić po ul. Sikorskiego przez środek osiedla
Piekary (od ul. Wrocław-

skiej przez Rondo Niepodległości. Na spotkaniach organizowanych przez Wacława
Szetelnickiego duża rzesza
mieszkańców opowiedziała

się za przesunięciem obwodnicy bardziej na wschód, za
Wierzbiak.
Prezydent
Tadeusz
Krzakowski wyjaśniał, że
inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad we
Wrocławiu – przeprowadzi
niebawem konsultacje społeczne, w których mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć na temat różnych
wariantów poprowadzenia
trasy. Nie ma potrzeby dublowania tych działań.
Dyskusji nad stanowiskiem Rady Miejskiej Legnicy w sprawie przebiegu
obwodnicy nie chciało 16
radnych. Pozwolono jednak
wypowiedzieć się obecnemu
na sesji wójtowi Legnickiego
Pola Henrykowi Babuśce.

Wójt przypomniał o udręce
mieszkańców Bartoszowa,
którzy od lat zmagają się z
tirami skracającymi sobie
drogę przez wieś. Budowa
obwodnicy rozwiązałaby ich
problemy, dlatego wójt Babuśka niepokoi się sporem,
który – według najczarniejszego scenariusza – zniechęcić GDDKiA do tej inwestycji.
- Mieszkańcy gminy Legnickie Pole są za budową
obwodnicy przez swój teren
– deklarował wójt na sesji w
Legnicy. Wręczył prezydentowi Tadeuszowi Krzakowskiemu pismo z podpisami
mieszkańców w tej sprawie.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR
K ANIKOWSKI

w te działania są m.in. dwie
naczelniczki, pracownicy wydziału ubezpieczeń i składek,
wydziału zasiłków i centrum
wsparcia informatycznego.
Sprawa wypłynęła po
doniesieniu złożonym do
centrali przez jednego z pracowników ZUS. Inspektorzy z departamentu kontroli
wewnętrznej
potwierdzili
nieprawidłowości w wypła-

cie świadczeń krótkoterminowych osobom powiązanym
rodzinnie z urzędnikami zakładu. ZUZ zapowiada, że
będzie dochodził zwrotu nieprawnie pobranych pieniędzy.
Szczegóły przekrętu będzie
wyjaśniać prokuratura, do
której skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Piotr Kanikowski

Wielka afera w legnickim ZUS
Według doniesień Gazety Wyborczej, pracownicy
legnickiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ich
rodziny wyprowadzili z ZUS
kilka milionów złotych. Proceder trwał od 2011 roku.
Po wewnętrznej kontroli,
która potwierdziła nieprawidłowości, ZUS skierował
doniesienie do prokuratury.
Mechanizm

wyłudzeń

był prosty. Krewni pracowników ZUS (mężowie, żony,
rodzeństwo, teściowie) zakładali działalność gospodarczą
i przez kilka pierwszych miesięcy odprowadzali składkę
chorobową w odpowiednio
dużej (kilkaset złotych miesięcznie) wysokości. Potem na
podstawie zwolnienia lekarskiego występowali o wypłatę zasiłku chorobowego. Jako

płatnikom wysokich składek
naliczano im po kilka tysięcy
złotych miesięcznie. Zgodnie
z procedurami pracownicy
ZUS powinni zweryfikować
zasadność pobierania świadczenia, ale tego nie robili. Interes trwał latami.
Media nazywają ten przekręt jedną z największych afer
w historii ZUS. Według Gazety Wyborczej zamieszane
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8 lat za napad na „Małpkę”
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał karę 8 lat
pozbawienia wolności dla legniczanina, który w październiku 2017 roku z atrapą broni
obrabował sklep spożywczy
w centrum Legnicy. Podczas
napadu mężczyzna trzymał
lufę pistoletu przy głowie
ekspedientki. Zabrał kilkaset
złotych. Chwilę później został
ujęty przez odważnego przechodnia.
4 października około
godz. 22.20 40-letni napastnik
wszedł do sklepu spożywczego przy ul. Najświętszej Marii
Panny w Legnicy. Miał ze sobą
atrapę pistoletu gazowego.
Wyjął ją spod bluzy, najpierw
wycelował w stronę jednej z
pracownic, a potem przyłożył

lufę do głowy drugiej z ekspedientek. Zażądał pieniędzy z
kasy. Wykorzystując moment
nieuwagi sprzedawczyni uruchomiła alarm. Mężczyzna
porwał pieniądze (nie więcej
niż 800 zł) i wybiegł na ulicę.
W pościg za nim rzucił się
przypadkowy przechodzień.
Choć 40-latek celował w niego z atrapy pistoletu i groził,
że będzie strzelał, ścigający nie
dał się zastraszyć. Ujął sprawcę
napadu, obezwładnił go i oddał w ręce policjantów.
Proces rabusia toczył się
najpierw przed Sądem Okręgowym w Legnicy. W lutym
zapadł tam wyrok, w którym
40-letni legniczanin został
uznany winnym napadu rabunkowego z użyciem niebezpiecznego narzędzia, grożenia

bronią pracownicom sklepu i
ścigającemu go mężczyźnie.
Surowy wyrok - 8 lat więzienia
- utrzymał się w mocy, choć w
apelacji obrońca wykazywał
m.in, że jego klient wyraził w
sądzie skruchę, a czynu dopuścił się w trudnym dla siebie
okresie życia, gdy zmagał się
z problemami natury psychologicznej.
„Wbrew
twierdzeniom
skarżącego, oskarżony nie
wyraził szczerej skruchy w
związku ze swoim czynem,
skoro ograniczył się li tylko
do samej deklaracji, że żałuje
popełnionych czynów. Oskarżony nawet nie przeprosił
pokrzywdzonych” - pisze Sąd
Apelacyjny we Wrocławiu w
uzasadnieniu wyroku.
Piotr Kanikowski

Budynek jest już ocieplony. Jego estetyczna elewacja
robi wrażenie. Pomieszczenia
wewnątrz także przeszły już
remont. Wokół budynku ułożono nowe chodniki. Zamontowano windę. Zbudowano
nowe wejście przystosowane
dla osób niepełnosprawnych.
Wiele sal, kuchnia i inne
pomieszczenia są już wyposażone w sprzęty. Trwają proce

związane z urządzaniem placu
zabaw i aranżacją małej architektury.
Przypomnijmy, że przetarg na adaptację budynku
wygrała firma Usbud, która
zaproponowała najkorzystniejszą ofertę z ceną około 2
mln 953 tys. zł.
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Ostatnie szlify na Krzemienieckiej
Już niebawem najmłodsi legniczanie będą mieli nowoczesny i świetnie wyposażony
żłobek wraz z przedszkolem (
sto nowych miejsc dla przedszkolaków i ok. 60 w żłobku).
Dobiegają właśnie końca
prace adaptacyjne budynku
przy ul. Krzemienieckiej 1, w
którym wcześniej mieściła się
filia Szkoły Podstawowej nr 9.

Źródło: Urząd Miasta w
Legnicy
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Dobra zmiana w portfelu prezydenta

wójtom i starostom. Nowe
stawki wynagrodzenia zasadniczego, zapisane w tym dokumencie, są o 20 proc. niższe od
tych, które obowiązywały do
30 czerwca. To pokłosie afery
z nagrodami dla ministrów z
rządu Beaty Szydło. Gdy wypłynęły informacje o wysokich
premiach dla polityków PiS-u,
prezes Jarosław Kaczyński
postanowił uspokoić opinię
publiczną zapowiedzą cięć wynagrodzeń parlamentarzystów
i samorządowców.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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podpisywać dokumenty i brać
odpowiedzialność. Dziękuję
za wypowiedzi i postawę części radnych, ale pozwólcie, by
prawo było prawem.
Po tym apelu głosowanie
nad obniżką poszło gładko
(19 głosów za, 0 przeciw, 1
wstrzymujący, 2 radnych nie
głosowało).
Dlaczego obniżenie pensji
prezydenta było konieczne?
Dlatego że 1 lipca weszło
w życie rozporządzenie Rady
Ministrów, które zobowiązuje
samorządy w całej Polsce do
obniżenia wynagrodzeń prezydentom miast, burmistrzom,

REKLAMA

W czerwcu rada większością głosów odrzuciła projekt
uchwały w sprawie obniżki
pensji prezydenta. W ubiegłu
poniedziałek podczas jednej
sesji głosowała go... dwa razy.
Za pierwszym uchwała nie
przeszła (2 głosy za, 5 głosów
przeciw, 4 radnych się wstrzymało, 11 nie wzięło udziału w
głosowaniu). W trakcie przerwy radni zorientowali się,
że jeśli nie podejmą uchwały,
to skarbnik miasta Grażyna
Nikodem nie będzie mogła
wypłacić prezydentowi wynagrodzenia za jego pracę, naliczyć podatku, składki ZUS itd,

bo nie będzie miała podstawy
do dokonania takich operacji.
Gdyby przelała choć dziesięć
złotych na konto Tadeusza
Krzakowskiego, mogłaby się
narazić na zarzut naruszenia
dyscypliny finansów publicznych.
W tej sytuacji radny Wojciech Cichoń z Klubu Radnych Tadeusza Krzakowskiego
zgłosił wniosek o uzupełnienie
porządku obrad o jeszcze jedno głosowanie nad tym samym projektem uchwały obniżającej zarobki prezydenta.
Atmosfera była gorąca. Doszło
m.in. do gwałtownych starć
między Wacławem Szetelnickim z PiS-u a Janem Szynalskim i Maciejem Kupajem
z PO. Szetelnicki próbował
cenzurować głos radnych Platformy Obywatelskiej, żądając
od nich deklaracji, że będą się
wypowiadać merytorycznie,
nie polityczne.
Atmosferę łagodził Tadeusz Krzakowski.
- Nie chciałbym, żeby dyskusja na temat zarobków prezydenta była elementem gry
politycznej - mówił. - Przyjmijcie to rozstrzygnięcie w
trosce o ludzi, którzy muszą
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Zamiast 12.360 zł Tadeusz
Krzakowski będzie zarabiał
10.940 zł (brutto). Obniżka
jego pensji została wymuszona przez rząd PiS-u.
Nie podoba się radnym,
świadomym ogromu pracy
i odpowiedzialności spoczywającej na prezydencie
100-tysięcznego miasta.
Rada została postawiona
pod ścianą. Gdyby nie podjęła uchwały o obniżce,
ratusz nie mógłby wypłacić
prezydentowi ani grosza z
wynagrodzenia.
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Ostatnie dni rekrutacji na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy!

REKLAMA

Jeszcze tylko do 6 sierpnia
trwa rekrutacja na studia w
Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w
Legnicy !
W ofercie są studia licencjackie: ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE,
DIETETYKA,
FILOLOGIA
(specjalność filologia angielska), FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i
PODATKI,
PEDAGOGIKA,
PIELĘGNIARSTWO – studia stacjonarne, RATOWNICTWO
MEDYCZNE – studia stacjonarne, ZARZĄDZANIE.
W ramach studiów inżynierskich do wyboru są:
INFORMATYKA, INŻYNIERIA TESTOWA, ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI.
Natomiast zainteresowani
studiami magisterskimi mogą
wybrać:
BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE
oraz FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE.
W ofercie są również
jednolite studia magisterskie
(studia pięcioletnie) na kierunkach
FIZJOTERAPIA
oraz PRAWO.
Nową propozycją Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona

w Legnicy są jednolite studia magisterskie na kierunku
PRAWO ! Kierunek ten uzyskał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej
oraz Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.
Prawo – nowy kierunek
studiów
Po studiach na kierunku Prawo możesz starać
się o przyjęcie na aplikacje
prawnicze, aby w przyszłości
przywdziać togę i wykonywać zawód adwokata, radcy
prawnego, sędziego. Możesz
też wykonywać inne zawody
prawnicze – możesz zostać
notariuszem, komornikiem,
doradcą podatkowym, rzecznikiem patentowym.
W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności poszukiwane i cenione na rynku pracy.
Zrozumiesz biznes. Ekonomia, rachunkowość, finanse,
wycena przedsiębiorstw nie
będą miały przed Tobą tajemnic. Będziesz sobie świetnie
z nimi radził. Zdobyte umiejętności będziesz mógł wykorzystać pracując na różnych
stanowiskach. Dobry prawnik,
to również osoba, która potrafi
zarządzać zespołem i realizować postawione mu cele. Jest
świetnym negocjatorem, ale
również dobrym psychologiem.

Nauczysz się łamać schematy by znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie będziesz uczył
się przepisów na pamięć. Nauczysz się jak prawo działa.
Prawo o profilu praktycznym,
to nie tylko wykłady i teoria,
ale to również warsztaty ze
sporządzania pism procesowych, symulacje rozpraw sądowych, debaty oksfordzkie.
Terminy rekrutacji podstawowej
• elektroniczna
rejestracja
kandydatów na studia: do
6.08.2018 r.
• przyjmowanie dokumentów: 6.08 – 8.08.2018 r.
• ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów:
10.08.2018 r.
Czemu warto wybrać studia w PWSZ im. Witelona w
Legnicy?
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoce
wykwalifikowaną kadrę oraz
pracowników – praktyków z
doświadczeniem.
Uczelnia posiada pracownie specjalistyczne, językowe, laboratorium e-edukacji,
zasoby biblioteczne i dostęp
do baz danych, sprzęt multimedialny z m.in. pracowniami do prowadzenia zajęć
praktycznych z dostępem do
aktualnej bazy danych aktów
prawnych LEX, periodyków i

publikacji stanowiących także
digitalny zasób biblioteczny,
pracowniami i laboratoriami
językowymi wyposażonymi
w sprzęt audiowizualny (np.
laboratorium
e-edukacji z
kabiną do tłumaczeń symultanicznych).
Pracownie
medyczne
wyposażone są w miedzy
innymi w: ciśnieniomierze,
lampy bakteriobójcze, wagę
elektroniczną, oto-oftalmoskop WPT15D, fantomy, inkubator noworodkowy, lóżka
rehabilitacyjne, elektrokardiograf, pikflometr, pulsoksymetr,
sonometr, kardiomonitor, defibrylator delfin, manekiny,
modele szkieletu człowieka,
mikroskopy biologiczne binokularowe, łaźnie wodne,
pompę próżniową, wstrząsarki laboratoryjne, wirówki,
wagi, myjkę ultradźwiękową,
chłodziarko-zamrażarkę, sterylizator, cieplarkę, autoklaw,
lampy bakteriobójcze.
Uczelnia posiada sale
wykładowe,
ćwiczeniowe,
pracownie i laboratoria spełniające wysokie standardy
między innymi specjalistyczne laboratoria związane z
innowacyjnym
kierunkiem
studiów inżynierskich - Inżynieria testowa. Pracownie
odnawialnych źródeł energii,
mikrobiologii, techniki mi-

kroprocesorowej czy elektroniki i miernictwa służą nie
tylko studentom ale także
kadrze dydaktycznej do prowadzenia badań i realizowania
projektów.
Współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska
lokalnego zarówno w ramach
praktyk studenckich, jak też
doskonalenia programów studiów
Zajęcia praktyczne oraz
praktyki zawodowe w firmach
stanowią integralną część procesu dydaktycznego. Wraz z
partnerskimi
przedsiębiorstwami organizowane są również dla naszych studentów
dodatkowe aktywności, które
podnoszą ich kompetencje
zawodowe w tym: dodatkowe
praktyki, warsztaty prowadzone przez specjalistów z firm,
praca zawodowa w niepełnym
wymiarze czasu.
Nasze atuty:
• istniejemy od 1998 roku
• ponad 23 tys. absolwentów
• Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
• Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
• Wydział Nauk o Zdrowiu i
Kulturze Fizycznej
• akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej
• wielokrotny zdobywca tytułu Uczelnia Liderów

• studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie
• studia stacjonarne i niestacjonarne
• bezpłatna nauka na studiach stacjonarnych
• atrakcyjne i praktyczne
kierunki oraz specjalności
kształcenia
• studia podyplomowe
• kursy i certyfikaty językowe TELC i LCCI,
• Akademia CISCO
• egzaminy ECDL
• wszystkie uprawnienia studenckie
• system stypendialny i pomoc materialna
• komfortowe warunki studiowania i mieszkania
• nowoczesna baza dydaktyczna
• specjalistyczne laboratoria
i pracownie komputerowe
• własne pracownie medyczne
• własna biblioteka
• praktyki zawodowe w kraju
i za granicą
• studia za granicą
• współpraca z lokalnymi firmami
• sieć gastronomiczna
• nowoczesny Dom Studenta
• bezprzewodowy Internet
Wi-Fi
• siłownia, fitness
• bogate życie studenckie
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Łucznikom dobrze w Legnicy

To kolejna tak duża impreza łucznicza w mieście,
które było już organizatorem
Pucharu Europy juniorów,
mistrzostw świata juniorów i
juniorów młodszych, akademickich mistrzostw świata i

REKLAMA

REKLAMA
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W dniach od 27 sierpnia do
1 września Legnica będzie
gospodarzem mistrzostw Europy w łucznictwie. Udział
w sportowej rywalizacji zapowiada 350 łuczników z 44
krajów.

Pucharu Europy seniorów.
O zbliżających się mistrzostwach piszą ogólnopolskie media, bo Polski
Związek Łuczniczy ustalił
skład reprezentacji kraju
w łukach klasycznych. W
Legnicy zobaczymy: Natalię Leśniak, Joannę Rząsę i
Sylwię Zyzańską (wszystkie Łucznik Żywiec), Pawła
Marca (UKS Talent Wrocław), Mateusza Ogrodowczyka (AZS OŚ Surma
Poznań) i Kacpra Siera-

kowskiego (Stowarzyszenie
Łucznicze Marymont). Reprezentacja Polski w strzelaniu z łuku bloczkowego
zostanie zaprezentowana po
zaplanowanych na koniec
tygodnia zawodach w Bułgarii.
Dzień przed rozpoczęciem mistrzostw w Akademii Rycerskiej odbędzie się
kongres wyborczy Europejskiej Federacji Łuczniczej.
Piotr Kanikowski
FOT. LEGNICA.EU
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Mercedes-Benz gra w zielone
Przyjaźni dla środowiska:
od produkcji do produktu
– tak można podsumować
koncept zasilania w energię elektryczną i energię
cieplną fabryki silników
Mercedes-Benz w Jaworze
na Dolnym Śląsku. Zakład
będzie całkowicie neutralny pod względem emisji
CO2. Podstawą przyjaznej
dla środowiska energii
będą źródła odnawialne:
wiatr i biomasa.

REKLAMA

Tym samym Jawor stanie się wzorem dla ponad 30
fabryk sieci Mercedes-Benz
Cars na świecie. Zgodnie z
obietnicą koncernu, do 2022
r. wszystkie fabryki Mercedesa
w Europie będą konsekwentnie rozwijać produkcję przyjazną dla środowiska.
Prace związane z budową
jaworskiej fabryki Mercedes
-Benz idą zgodnie z planem.
Po etapie zadań konstrukcyjnych inwestor wkracza w
kolejną fazę projektu i rozpoczyna wyposażenie hal
produkcyjnych w maszyny i
urządzenia. Od połowy 2019
r. tysiącosobowy zespół będzie tu wytwarzać nowoczesne silniki do samochodów

osobowych Mercedes-Benz o
napędzie hybrydowym i konwencjonalnym. Zarządzająca fabryką spółka Mercedes
Benz Manufacturing Poland
ma ambitny cel – uruchomić
produkcję zgodną z zasadami
zrównoważonego
rozwoju,
neutralną pod względem emisji CO2.
– O sile innowacji naszej
fabryki świadczą nie tylko
wysoko zaawansowane technologicznie metody produkcji,
ale też oszczędzająca zasoby
i środowisko koncepcja zasilania w energię elektryczną i
cieplną. Staramy się postępować w sposób zrównoważony
od produkcji do końcowego
produktu. Całkowite zapotrzebowanie na energię będzie
pokrywane tylko i wyłącznie z
odnawialnych źródeł – mówi
dr Andreas Schenkel, CEO
Mercedes-Benz
Manufacturing Poland. – Bezemisyjna
fabryka była od początku naszym celem. Cieszę się bardzo,
że jesteśmy synonimem nowoczesnej i zarazem ekologicznej
produkcji w branży motoryzacyjnej – dodaje Andreas
Schenkel.
Bezemisyjność produkcji

oznacza, że jaworska fabryka
całkowicie rezygnuje z energii
pozyskiwanej z paliw kopalnych na rzecz długofalowego
poboru energii elektrycznej i
cieplnej ze źródeł odnawialnych – wiatru i biomasy. Zielona energia elektryczna będzie dostarczana przez spółkę
EWG Taczalin Sp. z o.o. bezpośrednio z oddalonego od Jawora o 12 km parku elektrowni wiatrowych Taczalin.
Działająca od 2013 r. farma składa się z 22 turbin wiatrowych firmy Senvion, o mocy
znamionowej 2,05 MW każda
oraz wysokości piasty 100 m.
Łącznie park elektrowni wiatrowych osiąga moc znamionową 45,1 MW. Przy rocznej
produkcji energii elektrycznej
na poziomie około 109 GWh,
park Taczalin jest w stanie pokryć szacowane roczne całkowite zapotrzebowanie jaworskiej fabryki. Park elektrowni
wiatrowych
zlokalizowany
jest blisko autostrady A4, co
wpływa na szybkość serwisu
turbin wiatrowych i ciągłość
produkcji energii elektrycznej
dla fabryki.
– O wyborze dostawcy
energii elektrycznej zadecy-

dowały względy ekologiczne
i ekonomiczne oraz bliskie
sąsiedztwo parku elektrowni
wiatrowych i fabryki silników
w Jaworze. Podpisana umowa
jest o tyle pionierska, że to
pierwszy tego typu kontrakt w
Polsce zawarty bezpośrednio z
wytwórcą energii elektrycznej
pochodzącej z siły wiatru, a jej
odbiorcą, czyli naszą spółką –
podkreśla Andreas Schenkel.
Wytworzony przez elektrownie wiatrowe prąd transportowany jest ze źródła pod-

ziemnymi kablami o łącznej
długości około 20 km do stacji
transformatorowej „Górka”,
skąd (już o napięciu 110 kV
liniami przesyłowymi) trafi do
nowo powstającej fabryki silników w Jaworze.
Inwestor parku wiatrowego modernizując infrastrukturę energetyczną nie zapomniał również o mieszkańcach
pobliskich miejscowości. Na
prośbę lokalnych władz wybudował ścieżkę rowerową i inne
przeznaczone dla nich udo-

godnienia.
Zielona energia cieplna
dla jaworskiej fabryki będzie
produkowana z biomasy (pellet), czyli zrębków drewna
pochodzących w większości z
plantacji tzw. wierzby energetycznej. Zajmie się tym firma
Getec Heat & Power, posiadająca doświadczenie w tworzeniu tego typu instalacji.
Źródło: Mercedes-Benz Manufacturing Poland
FOT. MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
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From Legnica with LAF!
Nadchodzi Legnicka Akademia Filmowa. W tym
roku odbędzie się w dniach
15 - 25 sierpnia. To jedne z
najstarszych (odbywają się
od 26 lat) i najbardziej prestiżowych w Polsce warsztatów, podczas których
dzieci i młodzież z całego
kraju uczą się samodzielnego tworzenia filmów animowanych.
Jak co roku, warsztatom
towarzyszyć będą ciekawe
wydarzenia dla legniczan. Co
ważne: wstęp na wszystkie
imprezy towarzyszące jest
bezpłatny! Już dziś zapraszamy m.in. na projekcję głośnego filmu „Twój Vincent” oraz
związaną z tym obrazem wystawę.
Zapraszamy też do Kina
na Dachu, gdzie będziemy
mogli oglądać ciekawe filmy
pod letnim niebem czy na
spotkanie ze światowej sławy
twórcą filmów animowanych
Timem Allenem, autorem

animacji m.in. w tak znanych
filmach, jak „Frankenweenie”
(reż. Tim Burton), „Gnijąca
Panna Młoda” (reż. Tim Burton), oskarowym „Piotrusiu
i Wilku” czy niezwykle popularnym cyklu o Baranku
Shaun.
Cały program 26. Legnickiej Akademii Filmowej znajdziecie na portalu 24legnica.
pl.
Do tegorocznej edycji
warsztatów zakwalifikowa-

nych zostało 37 młodych
adeptów sztuki filmowej.
Będą pracować pod okiem
znakomitych twórców animacji: wspomnianego już Tima
Allena, Stanisława Lenartowicza - świetnego filmowca,
m.in. współtwórcy polskiej
wersji „Ulicy Sezamkowej”,
Magdy Bryll - prywatnie córki Ernesta Brylla, a zawodowo
uznanej animatorki, współtwórczyni m.in. oskarowego
„Piotrusia i Wilka”, Juliana

Zawiszy - twórcy LAF, Adama Michałowskiego i Piotra
Nawrockiego - autorów lalek
związanych m.in. z kultowym,
łódzkim studiem SeMaFor.
Efekty wspólnej pracy
dzieci i młodzieży z uznanymi filmowcami będziemy mogli obejrzeć 25 sierpnia, podczas Gali LAF w kinie Piast.
Źródło: EGO/ Legnickie
Centrum Kultury
FOT. LEGNICKIE
CENTRUM KULTURY

Legnica zbiera na audiobooka
Na serwisie crowdfundingowym
PolakPotrafi.
pl ruszyła zbiórka datków
na wydanie audiobooka z
powieścią rumuńskiego pisarza Filipa Floriana „Dni
króla. Inicjatorką akcji jest
tłumaczka książki Radosława
Janowska-Lascar,
legniczanka. Do projektu
zaprosiła swoich przyjaciół
z Teatru Modrzejewskiej.
Pomoc mile widziana.

Radosławy Janowskiej-Lascar
przeczyta aktor Teatru Modrzejewskiej Paweł Palcat. Przy
audiobooku będą współpracować również Andrzej Janiga:
akustyk, aranżer, kompozytor i
pianista, oraz graficzka Renata
Michajłow.
Za finansowe wsparcie
przewidziane są dla darczyńców atrakcyjne nagrody, m. in.
kolacja z twórcami audiobooka, egzemplarze audiobooka
z wyczytanym nazwiskiem
darczyńcy i osobistymi podziękowaniami od twórców, fotosy

twórców, książka "Dni króla".
"Dni króla" to opowieść
o królu Karolu I, jego dentyście i kocie Zygfrydzie oraz o
15 ważnych latach w historii
Rumunii. Krytycy podkreślają
piękny, soczysty i zabarwiony
lekkim humorem język. Przekład, wydany przez wrocławskie wydawnictwo Amaltea,
znalazł się w finałowej siódemce Nagrody Literackiej Europy
Środkowej Angelus w 2017,
a książka była tłumaczona na
wiele języków.
Piotr Kanikowski
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W ciągu 44 dni trzeba zebrać 14 tys. zł, żeby audiobook

wyszedł. Na razie, po pierwszym dniu, na koncie akcji jest
niespełna 900 złotych. Wciąż
brakuje dużo pieniędzy. Kilka tygodni temu legniczanie
jednak dowiedli, że na dobre
kulturalne projekty chętnie
otwierają portfele. Za pośrednictwem tego samego portalu
PolakPotrafi.pl reżyser Przemek Wojcieszek zebrał fundusze na nakręcenie pierwszego
odcinka serialu kryminalnego
"Czarne Pola" (trwa montaż
filmu).
"Dni króla" w przekładzie
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