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3 sierpnia Komitet Pro-
testacyjny Ratowników 
Medycznych podjął decyzję 
o odwieszeniu zawieszone-
go w lipcu ub. r. protestu, 
bo rząd nie wywiązał się w 
pełni ze złożonych zobo-
wiązań. Owszem, wypłacił 
obiecane 800 złotych pod-
wyżki, ale tylko ratownikom 
i dyspozytorom z pogoto-
wia. Pieniędzy nie doczekali 
się ich koledzy i koleżanki 
zatrudnieni w szpitalnych 
oddziałach ratunkowych. 
Dalsze transze dodatków 
do wynagrodzenia miały być 
przedmiotem rozmów, ale 
Ministerstwo Zdrowia się 
do nich nie pali. Oliwy do 
ognia dolał przygotowany w 
ministerstwie projekt nowe-
lizacji ustawy o działalności 
leczniczej, zawierający zapi-
sy znacznie odbiegające od 
uzgodnień sprzed roku.  

KPRM stawia sprawę 
twardo. Żąda, po pierw-
sze, zapisania w ustawie, że 
ratownikom medycznym 
(zatrudnionym zarówno w 
systemie pozaszpitalnym, 
jak i szpitalnym) należy się 
dodatek w wysokości 1,6 tys. 

zł.  Minimalna płaca w ich 
zawodzie ma zostać zrówna-
na z płacą np. fizjoterapeuty, 
farmaceuty czy innego pra-
cownika wykonującego za-
wód medyczny wymagający 
wyższego wykształcenia oraz 
specjalizacji. KPRM propo-
nuje progi: 4.094 zł brutto 
do 31 grudnia 2019 roku i 
5.251 zł do końca 2021 roku. 
Trzeci postulat dotyczy za-
pisu, że ratownikom me-
dycznym należy się rocznie 
6 dni urlopu szkoleniowego 
na podniesienie kwalifikacji. 

3 sierpnia pismo w tej 
sprawie zostało przesłane 
do ministra Łukasza Szu-
mowskiego. Komitet Prote-
stacyjny Ratowników Me-
dycznych dał mu 14 dni na 
spełnienie żądań. Po tym 
czasie KPRM zaostrzy pro-
test. 

Jedną z form wyrażania 
dezaprobaty dla rządu może 
być ucieczka na L4. Ratow-
nicy medyczni miewają wła-
sne problemy ze zdrowiem, 
ale do tej pory wielu przed-
kładało obowiązki służbowe 
nad  wizyty u lekarza i pod-
jęcie leczenia. Jeśli masowo 
zaczną korzystać ze zwol-
nień lekarskich, to może 
pojawić się problem w obsa-
dzie karetek pogotowia. W 
najczarniejszym scenariuszu 
spór może zakończyć się 
groźnym dla życia obywateli 
i notowań PiS-u paraliżem 
systemu ratownictwa me-
dycznego.

Piotr Kanikowski

Ratownicy medyczni – źle 
wynagradzani i przeciążeni 
pracą - odwiesili protest. 
Jeśli rząd w ciągu dwóch 
tygodni nie zrealizuje ich po-
stulatów, będą masowo szli 
na zwolnienia lekarskie. To 
znaczy, że już w drugiej po-
łowie sierpnia także w regio-
nie legnickim może zacząć 
brakować obsady do karetek 
Pogotowia Ratunkowego.

Trwa postępowanie dyscyplinarne wobec kilkunastu pracowników legnic-
kiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy - jak wykazała 
kontrola wewnętrzna - uczestniczyli w procederze wyłudzania świadczeń 
chorobowych. Za brak prawidłowego nadzoru w połowie lipca pracę stra-
cili dyrektor oddziału Jerzy Ulewski i jego zastępca Robert Sieńko.    >>2

Sędzia Konrad Kamil Wytrykowski - do niedawna orzekający w Legnicy 
prezes wrocławskiego Sądu Apelacyjnego - jest wśród kandydatów do 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jacek Glomb - legnicki lider Ko-
mitetu Obrony Demokracji - zetknął się z nim w 2015 roku na sali sądowej 
w mocno politycznej sprawie o plakat-widmo.         >>2

- Jako gospodarz Legnicy jestem wdzięczny, że rząd znalazł środki na ob-
wodnicę południowo-wschodnią. Jeśli ktoś da pieniądze na budowę tej 
drogi po innym przebiegu, to też będę wdzięczny. Tylko dzisiaj nikogo 
takiego nie ma – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski w wywiadzie dla 24 
Tygodnika i portalu 24legnica.pl.         >>3

Ratownicy protestują. 
Karetki (na razie) jeżdżą

Jak legnicki ZUS robi 
porządek po aferze

Kariera sędziego  
Wytrykowskiego

Niech Legnica  
łączy - nie dzieli



Konrad Kamil Wytry-
kowski siedział wówczas za 
stołem sędziowskim. Jacek 
Głomb jako pełnomocnik 
Komitetu Wyborczego 
Wyborców Porozumienie 
dla Legnicy był obwinio-
nym o nieuprzątnięcie pla-
katu wyborczego jednego z 
kandydatów. Skarżyła go 
podlegała prezydentowi 
Straż Miejska w Legnicy.

Problem polegał na 
tym, że poza strażnikiem, 
nieuprzątniętego rzekomo 
plakatu nikt nie widział 
na oczy. Nie było zdjęcia 
ani innego dowodu (poza 
notatką służbową), że pla-
kat w ogóle kiedykolwiek 
istniał. W kwietniu 2015 
roku, gdy Straż Miejska 
dojrzała do poinformo-
wania komitetu o swym 
odkryciu, Jacek Głomb 
bezzwłocznie wsiadł w sa-
mochód i z kierowcą poje-
chali obejrzeć znalezisko. 
Pod wskazaną lokalizacją 
nie było budynku. Był nie-
wysoki mur z pustaków. Po 
plakacie ani śladu

Jacek Głomb nie poczu-
wał się do winy i wierzył w 
sprawiedliwość. Wcześniej 
na posiedzeniu niejaw-
nym w trybie nakazowym, 
bez badania dowodów, sąd 
ukarał go grzywną w wyso-

kości 300 zł. Kiedy Głomb 
złożył sprzeciw, zgodnie z 
procedurą wyrok nakazowy 
anulowano a spór ze Strażą 
Miejską trafiła na wokan-
dę. Sprawa przypadła sę-
dziemu Wytrykowskiemu.

Rozprawa trwała go-
dzinę. Wydając wyrok sę-
dzia miał słowo przeciw 
słowu. Zdecydował jednak, 
że słowo funkcjonariusza 
publicznego znaczy więcej 
niż słowo zwykłego oby-
watela. Jacek Głomb został 
uznany winnym i ukarany. 
Łagodnie. Samą naganą.

- Z naganą poczułem 
się jak w licealnych cza-
sach – komentował Jacek 
Głomb na gorąco, tuż po 
wyjściu z sali rozpraw. – 
Nie mam poczucia, że so-
bie zasłużyłem. W szkole 
buntowałem się przeciwko 
takiemu niesprawiedliwe-
mu traktowaniu.

Konrad Kamil Wy-
trykowski kandyduje do 
Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego, utworzonej 
przez PiS na mocy łamią-
cej Konstytucję Ustawy 
o Sądzie Najwyższym. 
W opinii znacznej części 
środowiska sędziowskie-
go oraz ludzi, którzy pod 
sądami bronią niezależno-
ści i niezawisłości sądów, 
jest jednym z tych, którzy 
sprzeniewierzyli się sę-
dziowskiej przysiędze.

41-letni Konrad Kamil 
Wytrykowski ma 15-letnie 
doświadczenie sędziow-
skie, doktorat z prawa kar-
nego i same laurki od Kra-
jowej Rady Sądownictwa 
(w poprzednim składzie), 
która wysoko ocenia jego 
kompetencje oraz doro-

bek zawodowy. Zaczynał 
w 2003 roku jako asesor w 
Sądzie Rejonowym w Le-
gnicy. Orzekał najpierw w 
wydziale gospodarczym, 
potem w karnym. W la-
tach 2008 -2016 był prze-
wodniczącym Wydziału 
Karnego Sądu Rejonowego 
w Legnicy, a we wrześniu 
2016 został wiceprezesem 
Sądu Rejonowego w Le-
gnicy. Kolejnym stopniem 
kariery Konrada Kami-
la Wytrykowskiego było 
powołanie go 19 grudnia 
2017 roku na stanowisko 
prezesa Sądu Apelacyjnego 
we Wrocławiu na miejsce 
prezes Grażyny Szybur-
skiej-Walczak, odwołanej 
przez Zbigniewa Ziobrę 
na mocy kontrowersyjnej 
ustawy podporządkowują-
cej sądy politykom.

Ta ostatnia nominacja 
wywołała protesty w Są-
dzie Apelacyjnym. Sędzia 
Wytrykowski - dotknięty 
ostracyzmem środowiska 
za sprzeniewierzenie się 

zapisom Konstytucji - wy-
stąpił wówczas ze Stowa-
rzyszenia Sędziów Polskich 
"Iustitia" i wydał oświad-
czenie, w którym jedno-
znacznie opowiedział się 
po stronie "dobrej zmiany". 
Pisał: "Zostałem sędzią pe-
łen ideałów. Wierzyłem, że 
będę służył ludziom i swoją 
pracą przyczynię się do bu-
dowania sprawiedliwości 
w mojej Ojczyźnie. Bez 
względu na rząd, władzę 
i czas chciałem się rozwi-
jać, ale nigdy nie zmieniać 
swoich wartości. Byłem i 
jestem taki sam, taki też 
pozostanę bez względu na 
to czego doświadczam w 
obecnej sytuacji jako nowy 
Prezes Sądu Apelacyjnego 
we Wrocławiu. Pomimo 
nacisków i presji ze strony 
części środowiska zawsze 
będę z godnością służył 
Polsce i wymiarowi spra-
wiedliwości."

Występując z "Iustitii" 
sędzia Wytrykowski kry-
tykował kolegów za "po-

dejmowanie działalności 
publicznej wyrażającej się 
udziałem w zgromadze-
niach o charakterze stricte 
politycznym, które nie dają 
się pogodzić z zasadami 
niezależności sądów i nie-
zawisłości sędziów".

Krytyczne wobec pi-
sowskiej władzy media 
tytułują Wytrykowskie-
go pogardliwie "sędzią od 
Ziobry". Druga strona pi-
sze o nim jako o "niezłom-
nym", który "postawił się 
kaście".

W marcu 2018 roku 
sędzia Konrad Kamil Wy-
trykowski uniewinnił poli-
cjanta, oskarżonego przez 
prokuraturę o skatowanie 
człowieka na wałbrzyskim 
komisariacie. To najgło-
śniejsza sprawa, w jakiej 
orzekał po ubiegłorocznej 
nominacji do Sądu Apela-
cyjnego.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI

- Sprawa nieprawidło-
wości w legnickim oddziale 
ZUS dotyczy nadużyć przy 
wypłacie świadczeń choro-
bowych na kwotę ponad 2 
mln zł - odpowiada na nasze 
pytania Wojciech Andrusze-
wicz, rzecznik prasowy Za-
kładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. - Jak wykazała kontrola 
wewnętrzna w proceder było 
zaangażowanych kilkana-
ście osób i wobec wszystkich 
prowadzone jest postępo-

wanie dyscyplinarne. Prezes 
ZUS, za brak prawidłowego 
nadzoru, odwołała dyrekcję 
oddziału ZUS w Legnicy. 
Zakład będzie dochodził 
zwrotu nienależnie wypłaco-
nych świadczeń.

Lidia Tkaczyszyn, rzecz-
niczka Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy, informuje, 
że ani do PO w Legnicy, ani 
do podległych jej jednostek 
nie trafił protokół kontroli 
z ZUS. Jak ustaliliśmy, za-

wiadomienie o podejrzeniu 
przestępstwa zostało skiero-
wane przez ZUS do Proku-
ratury Regionalnej we Wro-
cławiu.

Mechanizm wyłudzeń 
był prosty. Krewni pracow-
ników ZUS (mężowie, żony, 
rodzeństwo, teściowie) zakła-
dali działalność gospodarczą 
i przez kilka pierwszych mie-
sięcy odprowadzali składkę 
chorobową w odpowiednio 
dużej (kilkaset złotych mie-

sięcznie) wysokości. Potem 
na podstawie zwolnienia 
lekarskiego występowali o 
wypłatę zasiłku chorobowe-
go. Jako płatnikom wysokich 
składek naliczano im po kil-
ka tysięcy złotych miesięcz-
nie. Zgodnie z procedurami 
pracownicy ZUS powinni 
zweryfikować zasadność po-
bierania świadczenia, ale tego 
nie robili. Interes trwał 7 lat.

Piotr Kanikowski
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Żadna 
sztuka
Wielbłądy, konie fryzyj-

skie, alpaki, osiołki, psy, lamy, 
kucyki pony i inne. Kilka dni 
temu przyjechały z cyrkiem 
do Legnicy, aby zarobić tro-
chę pieniędzy dla ludzi, którzy 
trzymają je w klatkach, barba-
rzyńskimi metodami zmuszają 
do nienaturalnych zachowań i 
ciągają za sobą od miasta do 
miasta. 

W 2005 roku Legnica była 
jednym z pierwszych miast, 
które zareagowały na ten ha-
niebny biznes.  Pamiętam 
entuzjazm, jaki towarzyszył 
przyjęciu przez radę miejską 
stanowiska sprzeciwiającego 
się organizacji przedstawień 
cyrkowych z udziałem zwie-
rząt. To był akt, którym potem 
inspirowały się inne samo-
rządy, uchwalając podobne 
dokumenty. Ja widziałem w 
nim świadectwo humanizmu 
i mądrości lokalnych władz z 
Czesławem Kozakiem, ów-
czesnym przewodniczącym 
rady miejskiej na czele. 

„Żadna sztuka nie może 
karmić się czyjąkolwiek 
krzywdą. Przedstawienia 
cyrkowe z udziałem zwie-
rząt, przyczyniają się do wy-
chowywania dzieci w duchu 
przyzwolenia na bezreflek-
syjną dominację człowieka i 
instrumentalne traktowanie 
słabszych. Model relacji czło-
wiek - zwierzę, propagowany 
w ramach tych przedstawień 
jest wybitnie niewychowawczy 
i staje się swoistą lekcją bez-
sensownego okrucieństwa i 
zabawy cudzym kosztem, sto-
jącą w jaskrawej sprzeczność 
z podstawami programowymi 
szkolnictwa polskiego.”

To słowa, które 13 lat 
temu budziły nadzieję i dumę. 
Gdy dziś czytają je ludzie 
wrażliwi na krzywdę zwierząt, 
czują raczej gorycz, bo mimo 
wszystko nie ma roku, aby Le-
gnicy nie odwiedził jakiś cyrk, 
w którym ku radosze publiki 
słoń klęka przed treserem a 
tygrys skacze przez obręcz. 
Ktoś wynajmuje plac pod cyr-
kowy namiot, ktoś za garść 
biletów robi im reklamę, ktoś 
bezrefleksyjnie przyprowadza 
na barbarzyńskie widowisko 
swoje dzieci i tak się ten biz-
nes kręci. Dlatego korzystam 
z okazji, by przypomnieć sta-
nowisko Rady Miejskiej Le-
gnicy z 29 marca 2005 roku: 
Uważam je – bez dwóch zdań 
- za jedną z najpiękniejszych 
deklaracji kiedykolwiek przy-
jętych w legnickim ratuszu.

Piotr Kanikowski

Kariera sędziego Wytrykowskiego
Sędzia Konrad Kamil Wy-
trykowski - do niedawna 
orzekający w Legnicy prezes 
wrocławskiego Sądu Apela-
cyjnego - jest wśród kandy-
datów do Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego. Jacek 
Glomb - legnicki lider Komi-
tetu Obrony Demokracji - ze-
tknął się z nim w 2015 roku 
na sali sądowej w mocno 
politycznej sprawie o plakat
-widmo.

Trwa postępowanie dyscy-
plinarne wobec kilkunastu 
pracowników legnickiego od-
działu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, którzy - jak wy-
kazała kontrola wewnętrzna 
- uczestniczyli w procederze 
wyłudzania świadczeń cho-
robowych. Za brak prawi-
dłowego nadzoru w połowie 
lipca pracę stracili dyrektor 
oddziału Jerzy Ulewski i jego 
zastępca Robert Sieńko.

Jak ZUS robi porządek po aferze
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Zarządza Pan Legnicą od 
16 lat, ale podejrzewam, że mi-
jająca kadencja była specyficz-
na. I chyba bardzo trudna dla 
Pana, bo musiał się Pan zmie-
rzyć z populizmem politycznych 
przeciwników. Czy ta sytuacja 
wpłynęła w jakiś sposób na 
Pańską wizję rozwoju miasta, 
wymusiła kompromisy, odłoże-
nie jednych planów na później i 
realizację innych?

- Mimo tego, że nie zawsze 
miałem większość polityczną w 
radzie miejskiej, przed każdym 
głosowaniem starałem się bu-
dować większość merytoryczną, 
tzn. taką, która świadomie i ra-
cjonalnie wybiera dobro miasta. 
W tej kadencji także się to uda-
wało, chociaż były bardzo trud-
ne głosowania, które poszły nie 
po mojej myśli. Z pokorą przyj-
muję tę sytuację, bo ona wynika 
z reguł demokracji. 

Można odnieść wrażenie, 
że plac Słowiański zaczął Pan 
zmieniać pod przymusem, a 
gdyby nie ustawa dekomuni-
zacyjna, wciąż stałby na nim 
Pomnik Wdzięczności Armii 
Radzieckiej. Chyba nadal nie 
uważa pan modernizacji pla-
cu Słowiańskiego za priorytet, 
prawda?

- Skupialiśmy się w tej ka-
dencji na dużych, ważnych dla 
przyszłości miasta inwesty-
cjach drogowych i tworzeniu 
bazy pod rozwój Legnicy w 
postaci uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych. Co do placu 
Słowiańskiego, zależało nam 
na dogłębnym sprecyzowaniu, 
jakie to ma być miejsce. Ze 
względu na pomnik ten frag-
ment miasta był przez długie 
lata deprecjonowany, a mi za-
leży, by zmienić go w miejsce, 
z którego mieszkańcy będą 
autentycznie dumni. Chciał-

bym, aby po zakończeniu mo-
dernizacji plac Słowiański był 
wizytówką Legnicy i miejscem 
spotkań legniczan, stąd nasza 
koncentracja na opracowaniach 
planistycznych, bardzo złożo-
nych, skomplikowanych m.in. 
przez konieczność uzgodnień 
z konserwatorem zabytków i 
innymi instytucjami. Mam na-
dzieję, że ten proces jest już za 
nami. Koncepcja przebudowy 
placu Słowiańskiego jest prawie 
gotowa. W następnym etapie, 
po jej przyjęciu, zlecimy doku-
mentację wykonawczą i nada-
my temu miejscu nowy kształt. 
Postaramy się  wykorzystać naj-
nowocześniejsze rozwiązania i 
technologie.  

W perspektywie ilu lat?
- To jest wyzwanie na przy-

szłą kadencję. Bez względu na 
to, jakie będzie rozstrzygnię-
cie wyborcze, trzeba to zrobić. 
Zapewniam, że jest to zadanie, 
które zamierzam zrealizować.

W tej kadencji zapadały de-
cyzje rewolucjonizujące układ 
komunikacyjny Legnicy. My-
ślę przede wszystkim o nowej 
przeprawie mostowej przez 
Kaczawę i o zbiorczej drodze 
południowej, ale też o przygo-
towaniach do budowy obwod-
nicy południowo-wschodniej. 
W Pańskich planach jest jeszcze 
coś, co mogłoby na podobną skalę 
usprawnić ruch samochodowy w 
Legnicy.

- Odkąd zostałem prezy-
dentem Legnicy, towarzyszy 
mi wizja rozwoju układu ko-
munikacyjnego miasta, którą 
staram się konsekwentnie, krok 
po kroku, realizować. Decyzje, 
o których Pan mówi, wynikały 
ze znacznie wcześniej przyję-
tych dokumentów. Trzeba bo-
wiem pamiętać, że działamy w 
oparciu o analizy i opracowania 
przewidujące rozwój miasta na 
wiele lat do przodu. Jest w nich 
zapisana budowa obwodnicy 
południowo-wschodniej, ale też 

np. budowa ulicy Szczytnickiej, 
kontynuacja drogi zbiorczej 
południowej w stronę Piekar, 
ważne zmiany w układzie ko-
munikacyjnym czy przebudowa 
systemu zarządzania ruchem w 
mieście. Zrealizowaliśmy ulicę 
Jaworzyńską. Kontynuujemy 
zbiorczą drogę południową 
przez ul. Okrężną w stronę 
Piekar, przebudowujemy ul. 
Piłsudskiego, za chwilę ruszy 
budowa obwodnicy południo-
wo-wschodniej od ul. Gniewo-
mierskiej przez ul. Sikorskiego. 
W drogowych priorytetach 
mamy też ulicę Szczytnicką,  
Leszczyńską, Nowodworską i 
Jaworzyńską.               

Wspomniał Pan o obwodni-
cy południowo-wschodniej. Jej 
planowany przebieg budzi opór 
części legniczan i będzie pew-
nie jednym z gorących tematów 
kampanii wyborczej. 

- Ten opór jest wzniecany 
na użytek wyborów przez lu-
dzi, którzy w każdym naszym 
sukcesie widzą swoją poraż-
kę. Część z tych, którzy dziś 
podnoszą szum, przez 4 lata 
nic nie zrobiła w tym zakresie. 

Inni przez 10 lat robili dosłow-
nie wszystko, aby przeszkodzić 
naszym staraniom na szczeblu 
centralnym. 

Jak bardzo jest Pan zdeter-
minowany, aby doprowadzić do 
budowy tej drogi przez osiedle 
Piekary?

- Chciałbym jasno i wy-
raźnie zaznaczyć, że to nie jest 
inwestycja miasta. Realizuje ją i 
finansuje rząd Rzeczypospolitej. 
Jako gospodarz Legnicy jestem 
wdzięczny panu wojewodzie, 
władzom Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, że 
znaleźli środki na tę obwodnicę. 
Wiem, jak bardzo jest potrzeb-
na miastu. Jeśli przyjdzie ktoś, 
kto da pieniądze na budowę 
tej drogi po innym przebiegu, 
to też będę wdzięczny. Tylko 
dzisiaj nikogo takiego nie ma. 
Wkrótce inwestor przeprowa-
dzi konsultacje społeczne, więc 
legniczanie będą mieli moż-
liwość wypowiedzenia się na 
temat różnych wariantów trasy. 
Ja uważam, że powinniśmy pa-
trzeć na działania GDDKiA 
jako na inwestycję niezbęd-
ną dla miasta, szczególnie dla 
mieszkańców Piekar, a w kolej-
nej perspektywie szukać źródeł 
finansowania następnego kręgu, 
tzn. obejścia miasta biegnącego 
ul. Gniewomierską, za Wierz-
biakiem do ulicy Wrocławskiej. 

Do opinii społecznej przebi-
ja się raczej komunikat wysyła-
ny przez Pańskich politycznych 
przeciwników, że obwodnica 
niesie zagrożenie dla mieszkań-
ców Piekar.

- Ubolewam, że dochodzi 
do takich sytuacji, bo w prze-
szłości było wiele okazji, by 
wyrażać swoje opinie na temat 
planów dotyczących tej drogi. 
Wszyscy wiedzieli, że czynione 
są zabiegi o budowę obwodnicy 
w przebiegu od ul. Gniewo-

mierskiej do Sikorskiego. Ci 
politycy, którzy dziś podnoszą 
krzyk, nie zgłaszali wcześniej 
żadnych uwag. Wręcz przeciw-
nie: 2-3 lata temu w progra-
mach telewizyjnych opowiadali, 
że to dobry pomysł. Nie wiem, 
co się stało, że zmienili zdanie. 
Może wykalkulowali, że zbliża-
ją się wybory. A może wprawiła 
ich w osłupienie decyzja o prze-
znaczeniu środków na obwod-
nicę, bo pewnie się nie spodzie-
wali, że ten rząd, ten wojewoda, 
zechce pomóc miastu. To nie-
bezpieczna gra. Są samorządy, 
które te pieniądze przyjęłyby z 
pocałowaniem ręki, więc przez 
ten konflikt ktoś w końcu może 
stracić cierpliwość, cofnąć dobrą 
dla Legnicy decyzję i zamiast 
naszej obwodnicy sfinansować 
nie budzącą takich kontrowersji 
inwestycję w innym mieście. 

W tym, co Pan mówi o za-
mieszaniu wokół obwodnicy, 
wyczuwam jakąś gorycz i nie-
chęć do polityki. Ale czy nie jest 
tak, że jako samorządowiec musi 
Pan być też trochę politykiem?

- Wie Pan, obserwuję, jak 
jakiś czas temu od wspólnego 
dobra dla polityków ważniejszy 
stał się interes partii. To jest złe. 
Nie chcę upartyjnienia samo-
rządu. Jako prezydent miasta 
muszę wznosić się ponad par-
tyjne uprzedzenia, szukać poro-
zumienia z wszystkimi otwarty-
mi na merytoryczne argumenty. 
Próbowano mnie wciskać w ra-
miona partii tylko dlatego, że 
ktoś ze mną zagłosował albo 
ktoś pomógł miastu. To nadin-
terpretacja. Jeśli Legnicę chce 
ze mną rozwijać polityk PiS-u 
czy Platformy Obywatelskiej, to 
świetnie, i będę o tym mówił. Ja 
nie mam w sobie małostkowej 
obawy o to, że współpraca z 
jakąś konkretną siłą polityczną 
będzie rzutować na mój wize-

runek. Mam swój rodowód par-
tyjny, ale od 16 lat, gdy jestem 
prezydentem, moją partią są 
legniczanie. Nie interesują mnie 
partyjne układy, bo nazywam 
się Tadeusz Krzakowski a nie 
Partia. 

Cztery lata temu zwracał 
Pan uwagę na „wrocławiocen-
tryzm”, utrudniający rozwój 
takich miast jak Legnica czy 
Jelenia Góra. Sugerował Pan 
dużą rolę sejmiku i marszałka 
w stymulowaniu równomierne-
go rozwoju Dolnego Śląska. Jak 
Pan ocenia wsparcie, jakiego sa-
morząd województwa udzielił 
Legnicy w tej kadencji?

- Na pewno to, co działo 
się w tej kadencji, diametral-
nie różniło się od poprzednich 
okresów, a zwłaszcza od lat, kie-
dy samorząd województwa był 
zdominowany przez Platformę 
Obywatelską. Sytuacja była pa-
radoksalna, bo łatwiej nam się 
załatwiało wówczas sprawy w 
Warszawie niż w stolicy Dolne-
go Śląska. Rewolucja w Sejmiku, 
wyjście Cezarego Przybylskiego 
z układu partyjnego i zbudowa-
nie zarządu w oparciu o inne 
wartości, sprawiło, że także we 
Wrocławiu pojawił się partner 
do współdziałania w interesie 
Legnicy. Świetnie widać to na 
przykładzie ulicy Jaworzyńskiej. 
Jej modernizacja trwała cztery 
lata, bo musieliśmy uwzględ-
niać czynnik zewnętrzny, moż-
liwość pozyskiwania funduszy 
unijnych. Dzięki temu, że in-
westycja była w toku realizacji, 
niezakończona, pozyskaliśmy 
blisko 30 milionów złotych 
zwrotu poniesionych nakładów. 
Z Sejmiku dostajemy kolejne 
pieniądze: na rewitalizację Za-
kaczawia, termomodernizację, 
drogi, szkolnictwo...

 
Więcej na 24legnica.pl

Z Tadeuszem Krzakowskim, 
prezydentem Legnicy, roz-
mawia Piotr Kanikowski. 

Niech Legnica łączy - nie dzieli



- Mariusz H. w latach 2012-
2014 prowadził w Głogowie 
działalność gospodarczą, której 
przedmiotem było posadzkar-
stwo i tapetowanie - informuje 
prokurator Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka prasowa Prokuratu-
ry Okręgowej w Legnicy. - W 
okresie od 10 lipca 2013 roku 
do 10 czerwca 2014 roku firma 
oskarżonego posiadała status 
pośredniczącego podmiotu tyto-
niowego.

7 lipca 2013, na trzy dni 
przed rozszerzeniem profilu 
działalności, firmę Mariusza H. 
skontrolowali funkcjonariusze 
Urzędu Celnego w Legnicy. 
Sprawdzali, czy przedsiębior-
ca przestrzega przepisy prawa 

podatkowego w zakresie prze-
mieszczania suszu tytoniowego. 
Mariusz H. oświadczył wówczas, 
że nie rozpoczął jeszcze działal-
ności w zakresie obrotu suszem 
tytoniowym. Według prokuratu-
ry to nie była prawda.

Z ustaleń śledztwa wynika, 
że głogowianin w okresie od 
sierpnia 2013 roku do listopada 
2013 roku nabył 54 tony nieprze-
tworzonego tytoniu z terytorium 
Bułgarii. Prokuratura twierdzi, że 
"zużył go w nieustalony sposób" 
Transakcja odbyła się z narusze-
niem prawa.

Lidia Tkaczyszyn: - Ma-
riusz H nie złożył Naczelniko-
wi Urzędu Celnego w Legnicy 
deklaracji podatku akcyzowego 
doprowadzając w ten sposób do 
uszczuplenia tej należności pu-
blicznoprawnej w kwocie ponad 
23 miliony złotych , a także nie 
złożył Naczelnikowi Urzędu 
Skarbowego w Głogowie dekla-
racji podatku VAT-7, doprowa-
dzając w ten sposób do uszczu-
plenia w podatku od towarów i 
usług w kwocie około 72 tysiące 
złotych . Działając wspólnie i w 
porozumieniu z innymi osobami 
oraz z góry powziętym zamia-
rem oskarżony dokonał oszustwa 
wyrządzając Skarbowi Państwa 

szkodę w mieniuw łącznej kwo-
cie około 24 miliony złotych 
stanowiącej mienie znacznej 
wartości przez nieujawnienie 
przedmiotu opodatkowania i 
nieuiszczenie podatku akcyzo-
wego z tytułu nabycia od legalnie 
działającego podmiotu bułgar-
skiego tytoniu oraz nieuiszczenie 
w związku z tymi transakcjami 
podatku VAT.

Mężczyzna przyznał się do 
popełnienia zarzucanych mu 
czynów . Potwierdził , że spro-
wadzał susz tytoniowy z Bułgarii 
do Polski i nie płacił z tego ty-
tułu żadnych podatków. Grozi 
mu kara od roku do 10 lat po-
zbawienia wolności oraz wysokie 
grzywny.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Jaki jest powód decyzji 
o zmianie nazwy sklepu?

Zmiana szyldu z SATURN 
na MediaMarkt jest wynikiem 
ogłoszonej niedawno decyzji 
o połączeniu sieci handlowych 
MediaMarkt i SATURN. 
Wszystkie kanały sprzedaży 
obu sieci zostaną zintegrowa-
ne pod marką MediaMarkt, 
co pozwoli znacząco wzmocnić 
jej pozycję na rynku oraz przy-
niesie korzyści klientom. Inte-
gracja zakończy się we wrześniu 
b.r. MediaMarkt w Lubinie jest 
już kolejnym sklepem po meta-
morfozie.

Co to oznacza dla klien-
tów?

Sieć MediaMarkt przej-
muje wszystkie zobowiązania 
wobec klientów, którzy dokonali 
zakupów w sieci SATURN. 

Dlatego w nowym sklepie 
MediaMarkt będzie można 
np. płacić kartą podarunkową 
SATURN, dokonywać zwrotów 
i reklamacji produktów ku-
pionych w SATURNIE. 
Po zakończeniu procesu in-
tegracji obu sieci w Polsce 
będzie      funkcjonowało    85  skle-
pów MediaMarkt. W naszym 
nowym sklepie będzie można 
również odbierać towary zamó-
wione na stronie mediamarkt.pl.

Dlaczego warto odwiedzić 
MediaMarkt?

MediaMarkt to idealne 
miejsce do poznawania świa-
ta nowych technologii. Klienci 
znajdą u nas pełen wybór naj-
nowszych urządzeń do wypo-

sażenia domu czy biura oraz 
produkty uatrakcyjniające wol-
ny czas i zapewniające cyfro-
wą rozrywkę. W ofercie mamy 
zarówno produkty znanych 
światowych marek, jak i spraw-
dzone urządzenia marek wła-
snych: KOENIC, PEAQ, 
ok., ISY. Stanowią one ciekawą 
alternatywę dla klientów cenią-
cych jakość w dobrej cenie.

Wiele osób potrzebuje 
pomocy w dokonaniu wyboru 
właściwego sprzętu. 

Oczywiście, przy tak szyb-
kim postępie technologicznym 
konsumenci często potrzebują 
fachowej porady. Dla naszych 
klientów chcemy być przewod-
nikiem po fascynującym świe-

cie nowoczesnych technologii. 
Dlatego nasi fachowi doradcy 
chętnie prezentują funkcje po-
szczególnych urządzeń i poma-
gaję w wyborze produktów do-
stosowanych do indywidulanych 
potrzeb użytkowników.

Czy w ofercie nowego 
MediaMarkt znajdują się rów-
nież usługi? 

Wychodzimy poza trady-
cyjnie pojmowaną rolę sklepu. 
Poza szerokim asortymentem 
oferujemy bogaty pakiet usług. 
W naszym sklepie można 
zamówić nie tylko dostawę, ale 
też instalację i pierwsze uru-
chomienie zakupionego sprzętu. 
Oferujemy przegrywanie da-
nych z urządzeń, zabezpieczamy 

smartfony i tablety szybą lub 
folią ochronną. Dużą popular-
nością cieszy się punkt szyb-
kich napraw smartfonów, gdzie 
dokonujemy wymiany baterii 
i wyświetlacza oraz wykonu-
jemy inne drobne naprawy. 
W naszym sklepie można sko-
rzystać z oferty ratalnej lub wy-
kupić opcję rozszerzonej ochro-
ny zakupionego sprzętu. Można 
u nas zawrzeć umowę o usługi 
sieci Orange i Telewizji NC+. 
Klienci, którzy korzysta-
ją ze sklepu internetowego 
mediamarkt.pl mogą odebrać 
zakupione produkty na miejscu 
bez konieczności zamawiania 
dostawy. Dużą wagę przywią-
zujemy również do działań 
proekologicznych, dlatego w 
sklepie przyjmujemy bez-
płatnie zużyty sprzęt, zgodny 
z naszym asortymentem. 

Na jakie atrakcje mogą 
liczyć klienci nowego skle-
pu?

Mieszkańcy Lubi-
na doskonale wiedzą, że 
w naszym sklepie mogą 
zawsze liczyć nie tyl-
ko na udane zakupy, 
ale też dobrą rozrywkę. 
Zmiana szyldu będzie 
również doskonałą okazją, 

by zaprosić na atrakcyjne even-
ty z mnóstwem wrażeń tech-
nologicznych dla całej rodziny. 
Już dziś mogę zapowiedzieć 
emocjonujące wydarzenie, któ-
re przygotowujemy wspólnie 
z galerią Cuprum Arena. 
O szczegółach poinformujemy 
wkrótce.

Serdecznie zapraszam 
wszystkich do nowego 
MediaMarkt na przygodę 
z technologią.

Dziękuję  za rozmowę.

MediaMarkt otworzy sklep w Lubinie 
Popularna sieć MediaMarkt 
otworzy jeszcze w sierpniu sklep 
w galerii Cuprum Arena. Zastą-
pi on działającą w tej lokali-
zacji markę SATURN. Sklep 
zapewni bogaty wybór urzą-
dzeń RTV/AGD w atrakcyjnych 
cenach. O zmianie i nowym 
kształcie sklepu opowiada 
Marta Kańska-Klonowska, 
Dyrektor sklepu MediaMarkt 
w Cuprum Arena.

ją ze sklepu internetowego 
mediamarkt.pl mogą odebrać 
zakupione produkty na miejscu 
bez konieczności zamawiania 
dostawy. Dużą wagę przywią-
zujemy również do działań 
proekologicznych, dlatego w 
sklepie przyjmujemy bez-
płatnie zużyty sprzęt, zgodny 

Na jakie atrakcje mogą 
liczyć klienci nowego skle-

Mieszkańcy Lubi-
na doskonale wiedzą, że 

Zmiana szyldu będzie 
również doskonałą okazją, 

Okradł państwo na 24 mln zł
Sąd Okręgowy w Legnicy 
osądzi Mariusza H., przed-
siębiorcę z Głogowa, oskar-
żonego o oszustwo i prze-
stępstwa skarbowe na kwotę 
24 mln zł. Według śledztwa 
Prokuratury Rejonowej w 
Głogowie w tajemnicy przed 
organami skarbowymi i cel-
nymi sprowadził z Bułgarii do 
Polski 54 tony tytoniu. Wcze-
śniej głogowianin był już ka-
rany za paserstwo akcyzowe i 
inne przestępstwa.
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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.

59-letni Litwin jechał 
autostradą A4 na zachód. 
Kierowany przez niego Vol-
kswagen LT ciągnął przy-
czepę. Wiózł turystów do 
Hiszpanii. Funkcjonariusze 
Straży Granicznej zatrzy-

mali wóz do kontroli i po-
prosili kierowcę o okazanie 
dokumentów. Prawo jazdy 
wydało im się podejrzane. 
Po szczegółowym sprawdze-
niu okazało się, że zostało 
podrobione na wzór orygi-
nalnego litewskiego doku-
mentu. 59-latek wyjaśnił, że 
nie posiadał uprawnień do 
kierowania pojazdami tej 
kategorii, postanowił więc 
kupić sobie podrobiony do-
kument za kwotę 50 euro.

- Mężczyzna został za-
trzymany. Za posługiwanie 

się fałszywym dokumentem 
grozi mu kara grzywny, ogra-
niczenia wolności lub po-
zbawienia wolności do 3 lat. 
Dochodzenie w powyższej 
sprawie prowadzić będzie 
Placówka SG w Legnicy. 
W dalszą drogę Litwin udał 
się jako pasażer - relacjo-
nuje kpt. SG Rafał Potocki, 
rzecznik prasowy Komen-
danta Nadodrzańskiego Od-
działu Straży Granicznej.

Piotr Kanikowski
FOT. STRAŻ  

GRANICZNA

Na wakacje z lewym prawem jazdy

Funkcjonariusze z Placówki 
Straży Granicznej w Legnicy 
zatrzymali obywatela Litwy, 
który nie posiadał uprawnień 
do holowania lawety samo-
chodowej, więc kupił podro-
biony dokument i posługiwał 
się nim podczas kontroli.
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Wojciech Robaszek jest 
absolwentem Akademii Wy-
chowania Fizycznego we 
Wrocławiu na specjalizacji 
trener piłki nożnej. Ukończył 
także Szkołę Trenerów PZPN 
w Warszawie i uzyskał licen-
cję trenera UEFA A. Swoją 
szkoleniową karierę rozpo-
czynał w Omedze Kleszczów 
(IV liga) gdzie był I trenerem 
w 2004 roku. Następnie pro-
wadził juniorów starszych KS 
Piotrcovia, a w 2006 roku był 
II trenerem Pogoni Szczecin. 
Pracował także w Międzyna-
rodowej Akademii Piłkarskiej 

w Brazylii gdzie był I trene-
rem, po czym w 2008 roku 
wrócił do Polski. W latach 
2010-2012 był trenerem Za-
wiszy Rzgów, z którą wywal-
czył awans do III ligi. W mi-
nionym sezonie jako pierwszy 
trener wprowadził Łódzki KS 
z 2 do 1 ligi, ale w czerwcu 
rozstał się z klubem. Teraz 
pokieruje Akademią Piłkar-
ską Miedzi. – Uważam, że to 
duży i interesujący projekt. 
Podchodzę do pracy w Aka-
demii Piłkarskiej Miedzi Le-
gnica z dużym optymizmem 
i zaangażowaniem – mówi 
Wojciech Robaszek.

Nowy dyrektor Akade-
mii Miedzi jest miłośnikiem 
niemieckiej myśli szkolenio-
wej. Właśnie w Niemczech 
Wojciech Robaszek odbył 
najwięcej staży trenerskich. 
Szkolił się m.in. w Borus-
sii Dortmund, FC Schalke 
04 oraz kilkakrotnie w VFL 
Wolfsburg. Nowy dyrektor 

nie ukrywa, że prowadzona 
przez niego Akademia Mie-
dzi będzie czerpać bardzo 
dużo wzorców z niemieckiej 
piłki. – Rynek niemiecki to-
warzyszy mi od wielu lat. Tam 
nauczyłem się najwięcej, jeśli 
chodzi o system gry i wycho-
wanie młodego piłkarza. W 
mojej pracy niejednokrotnie 
się to sprawdzało. Uważam, 
że należy czerpać wzorce od 
najlepszych. W niemieckim 
systemie ponad 90 procent 
wychowanych zawodników 
gra w swoich klubach i re-
prezentacji. Chciałbym, aby 
w przyszłości było tak także 
w Miedzi – dodaje Wojciech 
Robaszek.

Nowemu Dyrektorowi 
Akademii Piłkarskiej Miedzi 
życzymy zapału do pracy, sa-
mych trafnych decyzji i suk-
cesów wychowawczych!

Źródło: Miedź Legnica
FOT. MIEDŻ LEGNICA
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Robaszek pokieruje 
Akademią Miedzi

Nowym dyrektorem Akademii 
Piłkarskiej Miedzi Legnica 
został Wojciech Robaszek. 
Były trener m.in. ŁKS Łódź 
będzie odpowiadał za spra-
wy szkoleniowe. Prowadzona 
przez niego Akademia Miedzi 
ma funkcjonować podobnie 
do najlepszych niemieckich 
odpowiedników.
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Czynszówka z prawie 
trzydziestoma mieszkania-
mi i podziemnym garażem 
ma być gotowa w ciągu 
dwóch lat. Budynek będzie 
stawiany przy udziale finan-
sowym miasta Złotoryi.

Czterokondygnacy jna 
kamienica z mieszkania-
mi na wynajem wypełni 
lukę w zabudowie miejskiej 
przy ul. Klasztornej. Sta-
nie pomiędzy budynkami 
nr 8 i 12, stanowiąc swo-
istego rodzaju „plombę” w 
pierzei. Powstanie w niej 
27 lokali mieszkalnych o 
łącznej powierzchni 1096 
m kw. Mieszkania będą 1- i 
2-pokojowe i będą liczyć od 
32 do 49 m kw. Kamienica 
będzie wyposażona w pod-
ziemny parking o pow. 100 
m kw., w którym zmieści się 

8 pojazdów, oraz pomiesz-
czenia wspólnego użytku: 
suszarnie, wózkowanie, ko-
mórki lokatorskie.

Jak twierdzą przedsta-
wiciele TBS-u, budynek 
będzie realizowany w tech-
nologii tradycyjnej, a cała 
inwestycja ma być przykła-
dem łączenia tradycji z no-
woczesnością, ze względu 
na zastosowanie w kubatu-
rze obiektu nowoczesnego i 
nowatorskiego podejścia do 
zapewnienia komfortu za-
mieszkiwania na miarę XXI 
w. Ciepła woda użytkowa i 
do centralnego ogrzewania 
uzyskiwana będzie z od-
nawialnych źródeł energii 
– pomp ciepła typu powie-
trze zainstalowanych na da-
chu budynku z zastosowa-
niem innowacyjnej metody 
ogrzewania sufitowego. W 
projekcie jest też wentylacja 
mechaniczna z odzyskiem 
ciepła (tzw. rekuperacja). 
Na dachu zostaną zamonto-
wane panele fotowoltaiczne.

Towarzystwo wybudu-
je kamienicę przy udziale 
finansowym miasta. Zło-
toryja jest udziałowcem w 
kamiennogórskiej spółce 
od kilkunastu lat, gdy TBS 
zaadaptował na mieszkania 

czynszowe starą kamienicę 
przy pl. Lotników Polskich. 
Teraz złotoryjski samorząd 
zwiększył swoje udziały, 
wnosząc jako wkład niepie-
niężny do spółki grunt, na 
którym będzie wybudowa-
ny nowy budynek. Miasto 
przekaże też TBS-owi do 
2020 r. w trzech transzach 
ponad 2 mln zł na budowę 
kamienicy.

– Takie rozwiązanie 
jest korzystne dla naszego 
samorządu – uważa bur-
mistrz Robert Pawłowski. – 
W mieście powstaną nowe 
mieszkania, a kasę miejską 
będzie to kosztować dużo 
mniej niż gdybyśmy samo-
dzielnie budowali budynek, 
bo ok. 1,6 tys. za 1 m kw. 
Będziemy mieli wpływ na 
nabór lokatorów i wysokość 
stawki czynszu, a cały koszt 
utrzymania budynku przej-
mie TBS.

Władze miejskie liczą 
na to, że nowy budynek 
mieszkalny poprawi sytu-
ację mieszkaniową w Zło-
toryi. Miasto na przestrzeni 
ostatnich 15 lat wybudowa-
ło ok. 70 lokali komunal-
nych (na ulicach Sikorskie-
go, Sportowej, Szkolnej i al. 
Miłej), ale to nie zaspokaja 

wszystkich potrzeb miesz-
kaniowych złotoryjan. Na 
liście osób oczekujących na 
mieszkanie komunalne jest 
w tej chwili ok. 250 osób.

Wg analiz przepro-
wadzonych przez Urząd 
Miejski w Złotoryi, wśród 
złotoryjan jest duże zapo-
trzebowanie na mieszka-
nia czynszowe w wyższym 
standardzie. – To mieszka-
nia dla ludzi, którzy pracują 
i chcą wygodnie mieszkać. 
Czynsze są w nich co praw-
da wyższe niż w lokalach 
komunalnych, mają się 
kształtować na poziomie 
10,50 zł za 1 m kw., ale 
TBS oferuje mieszkania w 
wysokim standardzie, które 
cieszą się dużym zaintere-
sowaniem – podkreśla bur-
mistrz Robert Pawłowski. 
Mieszkania w nowym bu-
dynku będą użytkowane na 
zasadach najmu. W pierw-
szej kolejności lokale będą 
proponowane mieszkańcom 
Złotoryi.

Plac budowy zostanie 
przekazany wykonawcy w 
piątek 10 sierpnia. Prace 
budowlane mają się zakoń-
czyć w lipcu 2020 r.

Źródło: Urząd Miasta  
w Złotoryi
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TBS postawi kamienicę w Złotoryi
Jeszcze w tym miesiącu roz-
pocznie się budowa nowej 
kamienicy na ul. Klasztor-
nej w Złotoryi. Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
w Kamiennej Górze, które 
jest inwestorem, w piątek 
10 sierpnia podpisze umo-
wę z wykonawca na roboty 
budowlane i wbije uroczy-
ście pierwszą łopatę na pla-
cu budowy.
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