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Cena za park wodny 
na ochłodę
35.465.925,39 zł brutto - tyle wynosi jedyna oferta złożona w 
przetargu na przebudowę basenów przy ul. Stromej w Legnicki 
Park Wodny Aquafun. Propozycja przekracza zaplanowany na tę 
inwestycję budżet o 9 mln zł. Nie pozostawia też najmniejszych 
nadziei na uruchomienie basenów w najbliższe wakacje.       >>2

Miliony na legnicką 
edukację
Marszałek przyznał dofinansowanie ponad 3,6 mln zł na realizację au-
torskiego projektu pn. Legnicka edukacja dla przyszłości. To 85 proc. 
jego wartości. Kwotą ponad 424 tys. dofinansuje go budżet państwa 
(10 proc.), a własny wkład miasta wyniesie ok. 217 tys. (5 proc.). 
Ogólna wartość projektu to ok. 4,3 mln zł.     >>15



Strefa Aktywności Gospo-
darczej, której Rada Miejska 
Legnicy zleciła w maju prze-
prowadzenie inwestycji przy 
ul. Stromej, zakończyła dziś 
przetarg i otworzyła oferty. A w 
zasadzie ofertę, bo zgłosiło się 
tylko konsorcjum warszawskiej 
spółki Lider: Moris-Polska oraz 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno
-Usługowo-Handlowego Trasn-
com z Katowic. Konsorcjum jest 
gotowe wybudować Letni Park 
Wodny Aquafun w ciągu 10 
miesięcy od podpisania umowy i 
dać na niego 5-letnią gwarancję.

Zaproponowało cenę 
35.465/925,39 zł brutto . To o 
dużo więcej niż planowały wła-
dze miasta, podejmując decyzję o 
budowie. SAG na sfinansowanie 
inwestycji zamierzał przezna-
czyć nie więcej niż 26,4 mln zł 

brutto. W tej sytuacji SAG musi 
zdecydować, czy dołożyć braku-
jące 9 milionów złotych, czy też 
spróbować szczęścia ogłaszając 
drugi przetarg. Bardziej praw-
dopodobne wydaje się to dru-
gie rozwiązanie, zwłaszcza że i 
tak już nie ma szans na rozruch 
Aquafun przed wakacjami 2019, 
co wiosną zapowiadał prezydent 
Legnicy. Zwłaszcza, że zdaniem 
opozycji 26,4 mln zł to i tak za 
dużo jak na kosztowny (także 
w utrzymaniu obiekt), który w 
najlepszym razie będzie służył 
mieszkańcom przez 2-3 miesią-
ce w roku.

Powtarza się sytuacja z 
przetargiem na przebudowanie 
Teatru Letniego w Centrum 
Witelona, gdzie złożone oferty 
również przekraczały budżet. 
Wtedy Tadeusz Krzakowski 
zapowiadał, że nie będzie prze-
płacał. W przypadku Centrum 
Witelona ograniczono zakres 
inwestycji i niedawno powtórzo-
no przetarg.

Aby pozyskać fundusze 
na budowę Legnickiego Parku 
Wodnego Aquafun, Strefa Ak-
tywności Gospodarczej (SAG) 
– komunalna spółka administru-
jąca częścią lotniska i uzyskująca 

obecnie wynik na poziomie 80 
tys. zł netto - wyemituje obliga-
cje na sumę 17 mln zł (z okresem 
spłaty 15 lat). Dodatkowo w cią-
gu owych 15 lat miasto wesprze 
ją kwotą 2,4 mln zł na powięk-
szenie kapitału i ok. 9 mln zł 
“rekompensaty inwestycyjnej”. 
Przedsięwzięcie nie zwróci się z 
biletów wstępu. Do funkcjono-
wania basenów budżet miasta 
będzie zmuszony dopłacać co 
roku ok. 3 miliony złotych.

Piotr Kanikowski
RYC. URZĄD MIASTA W 

LEGNICY
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Starosta 20-lecia    
Uchwałą Związku Powia-

tów Polskich złotoryjski staro-
sta Ryszard Raszkiewicz został 
Starostą 20-lecia, o czym za-
świadcza statuetka w kształcie 
Polski oraz kolejny dyplom do 
powieszenia w gabinecie. To tak 
poruszające wydarzenie, że nie 
mogę sobie odmówić przyjem-
ności wygłoszenia laudacji na 
cześć laureata.

W 20 lat pan starosta Ry-
szard Raszkiewicz zadłużył 
powiat na 24 miliony złotych, 
co stanowi 41,38 proc. planowa-
nych na ten rok dochodów. Do-
datkowo dopuścił do zadłużenia 
powiatowego szpitala na kwotę 
17,3 mln zł. Aby dostać kredyt 
na na spłatę długów, zastawił 
w parabanku budynki liceum 
ogólnokształcącego i szpitala.

Dużym dokonaniem Sta-
rosty 20-lecia było wydzierża-
wienie wspomnianego wyżej 
szpitala spółeczce, o której sam 
mówił po cichu, że to „badziew”, 
„gówniana spółka”. To jemu 
należą się słowa uznania za po-
wierzenie ogromnego majątku, 
losu załogi szpitala oraz życia i 
zdrowia mieszkańców powiatu 
firemce z kapitałem 5 tysięcy 
złotych, zawiązanej przez spryt-
nych spekulantów z Łodzi, któ-
rzy zaraz po przejęciu placówki 
i uzyskaniu kontraktu z NFZ 
odsprzedali cały biznes innemu 
panu. To pod nosem Ryszarda 
Raszkiewicza nowy dzierżawca 
szpitala dyscyplinarnie zwolnił 

z pracy pielęgniarkę – przewod-
niczącą związku zawodowego 
Solidarność, która ośmieliła się 
upomnieć w mediach o bezpie-
czeństwo pacjentów i pracowni-
ków placówki.

Dzięki mądrym rządom 
starosty Ryszarda Raszkiewicza 
i jego ojcowskiej trosce o rów-
nomierny rozwój regionu od 
20 lat mieszkańcy Wojcieszowa 
nie przestają kombinować, jak 
skutecznie odłączyć się od po-
wiatu złotoryjskiego. Za jego 
sprawą legnicki sąd zastanawia 
się właśnie nad wysokością od-
szkodowania dla bezprawnie 
zwolnionego dyrektora Zakła-
du Aktywności Zawodowej w 
Świerzawie. A dyrektorka do-
brze radzącego sobie dotąd Za-
kładu Opiekuńczo-Leczniczego 
dostała w nagrodę do spłacenia 
dług po Zespole Opieki Zdro-
wotnej.

Po sprawiedliwości, tytułem 
Starosta 20-lecia Ryszard Rasz-
kiewicz powinien się podzielić z 
Józefem Sudołem, który długo 
był jego zastępcą a w 2011 roku, 
po zatrzymaniu Raszkiewicza 
za korupcję, na dwa lata przejął 
jego stanowisko. Oczyszczony 
przez sąd z zarzutów Raszkie-
wicz w październiku 2013 roku 
odzyskał władzę i gabinet, w 
którym może dziś z dumą po-
wiesić dyplom od Związku Po-
wiatów Polskich. 

Piotr Kanikowski

Cena za park wodny na ochłodę
35.465.925,39 zł brutto - tyle 
wynosi jedyna oferta złożona 
w przetargu na przebudowę 
basenów przy ul. Stromej w 
Legnicki Park Wodny Aqu-
afun. Propozycja przekracza 
zaplanowany na tę inwesty-
cję budżet o 9 mln zł. Nie po-
zostawia też najmniejszych 
nadziei na uruchomienie ba-
senów w najbliższe wakacje.

O
G

ŁO
SZ

EN
IE



O
G

ŁO
SZEN

IE



Strona 4 12 października 2018WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Chodzi o częściowo 
wybudowany, 63-kilome-
trowy odcinek do granicy 
z Czechami.  Całkowi-
ty koszt jego budowy jest 
szacowany na prawie 3 961 
mln złotych. Budowany 
odcinek rozpoczyna się w 
gminie Krotoszyce, następ-
nie trasa przechodzi przez 
gminy Męcinka, Jawor, 
Mściwojów, Paszowice, 
Dobromierz, Bolków, Stare 
Bogaczowice, Czarny Bór, 
Marciszów, Kamienna Góra 
i Lubawka. Planowany ter-
min zakończenia inwestycji 
to koniec maja 2023 r. Bu-
dowa odbywa się etapami 
(zadanie I: od węzła Legni-

ca II   do węzła Jawor II ; 
zadanie II: od węzła Jawor 
II do węzła Bolków; zada-
nie III: od węzła Bolków do 
węzła Kamienna Góra Pół-
noc; zadanie IV: od węzła 
Kamienna Góra Północ do 
granicy państwa).

Roboty na odcinku S3 
od Legnicy do Bolkowa są 
już na ukończeniu i jesienią 
tego roku odcinek ten zo-
stanie oddany do ruchu, na-
tomiast w ramach odcinka 
S3 od Bolkowa do Lubawki 
(granica państwa) GDD-
KiA wybrała wykonawców 
robót. Planowane podpisa-
nie umów z Wykonawcami 
planowane jest w tym mie-
siącu.

- S3, obok autostrady A1 
i S19, to jeden z trzech f ila-
rów, na których opiera się 
polski system dróg prowa-
dzących z północy na połu-
dnie kraju.Wykonujemy ko-
lejny krok w kierunku tego, 
o czym mówiliśmy miesiąc 
temu otwierając nowy od-

cinek S3 między Nową Solą 
a Kaźmierzowem: S3 uru-
chomi potencjał tkwiący w 
portach Szczecin – Świno-
ujście, gdy połączy je sys-
temem dróg w Czechach i 
Austrii – ocenia minister 
inwestycji i rozwoju Jerzy 
Kwieciński.

- Bardzo się cieszę, że 
udało się uzyskać wspar-
cie Unii Europejskiej dla 
kluczowego odcinka drogi 
S3, od Legnicy do grani-

cy z Czechami w Lubawce. 
Jego realizacja ma funda-
mentalne znaczenie dla roz-
woju gospodarczego całej 
zachodniej Polski – uważa 
wiceminister infrastruktury 
Marek Chodkiewicz.

Według GDDKiA, po 
wybudowaniu drogi eks-
presowej S3 na odcinku Le-
gnica – Lubawka natężenie 
ruchu na drodze krajowej nr 
8 Kudowa Zdrój – Kłodz-
ko – Wrocław zmniejszy się 

o około 1000 pojazdów (w 
tym około 400 samochodów 
ciężarowych) na dobę. Na-
stąpi również poprawa wa-
runków ruchu tranzytowego 
przy drogach krajowych nr 
3 i nr 5, która przyczyni się 
do poprawy komfortu życia 
mieszkańców m.in. Jawora, 
Bolkowa, Kamiennej Góry i 
Lubawki.

- Budowana droga eks-
presowa S3 jest kluczowym 
korytarzem komunikacyj-

nym otwierającym polskie 
porty na Europę środkową 
i południową. S3 biegnie z 
północno-zachodniej Pol-
ski, aż do południa kraju i 
łączy miasta wojewódzkie 
na trasie Szczecin – Gorzów 
Wielkopolski – Zielona 
Góra – Wrocław – Katowi-
ce – podkreślia Przemysław 
Gorgol, dyrektor CUPT.

Źródło: GDDKiA,  
oprac. PEK A

FOT. GDDKIA
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Unia dokłada 
połowę do S3
Połowę kosztów budowy dro-
gi ekspresowej S3 między 
Legnicą a Lubawką pokryje 
Unia Europejska. Wczoraj 
Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych oraz Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad podpisały 
umowę w tej sprawie.
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Na liście przedstawionej 
podczas konferencji prasowej 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego 
są m.in. linie Jerzmanice Zdrój - 
Lwówek Śląski (nr 284) i Lwó-
wek Śląski - Jelenia Góra (nr 
283), o które od dwóch lat wal-
czą samorządowcy ze Złotoryi, 
Lwówka Śląskiego, Pielgrzymki 
i Wlenia. Ponadto marszałek 
zamierza przejąć rozebraną w 
dużej mierze linię kolejową nr 
312 z Marciszowa do Jerzmanic 
Zdroju oraz linie Chojnów - 
Rokitki (nr 316) oraz Rokitki - 
Przemków Odlewania (nr 303). 
Po odbudowaniu miały by po 
nich kursować pociągi marszał-
kowskich Kolei Dolnośląskich z 
Legnicy w kierunku Marciszo-
wa, Jeleniej Góry, Przemkowa... 
Zdecydowanie poprawi się cały 

system komunikacji, co będzie 
przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu obszaru rozciąga-
jącego się od Złotoryi po Wleń 
i Marciszów, gdzie dziś kolej 
nie dociera. Mieszkańcy zyskają 
nowe połączenia do pracy, szko-
ły czy do miejsc wypoczynku, 
a turyści łatwiejszy dojazd do 
wielu turystycznych atrakcji w 
naszym regionie. Z sieci będą 
też mogli korzystać przewoźni-
cy towarowi. Trwa uzgadnianie 
warunków ze spółkami PKP 
S.A. i PKP Polskie Linie Kole-
jowe, do których obecnie należą 
obiekty będące w zainteresowa-
niu marszałka.

- Jesteśmy zdecydowa-
ni przejąć te linie. Chcemy je 
wyremontować i ponownie 
wykorzystać – mówi marszałek 
Cezary Przybylski. -  Mamy 
najlepszego w Polsce prze-
woźnika regionalnego - Koleje 
Dolnośląskie, który znakomi-
cie się rozwija i tylko w 2017 
roku przewiózł blisko 10 mln 
pasażerów. Ta liczba z roku na 
rok rośnie i to jest najlepszy 
dowód na to, że koleje powin-
ny rozszerzać swoją ofertę, bo 
takie są oczekiwania i potrzeby 
mieszkańców. Są przez nich co-
raz chętniej wykorzystywanym 
środkiem transportu. To jest dla 
nas naturalne wyzwanie, które 

podejmujemy, i które chcemy 
zrealizować

-   Połączenia bezpośrednie 
z Wrocławiem otrzymają stoli-
ce 4 powiatów, czyli Kamienna 
Góra, Lwówek Śląski, Góra i 
Złotoryja, oraz 13 innych miast 
i kilka gmin o łącznej popula-
cji ponad 225 tysięcy Dolno-
ślązaków - zapowiada radny 
wojewódzki Patryk Wild. Jego 
zdaniem przywrócenie do życia 
nieczynnych linii kolejowych 
będzie miało fundamentalny 
wpływ na dalszy rozwój tury-
styki w regionie.

- Dotychczasowe doświad-
czenia związane z przejmowa-
niem linii kolejowych nr 326 
Wrocław Zakrzów – Trzebnica 
oraz nr 311 Szklarska Porę-
ba Górna – granica Państwa 
(Harrachov) oraz przekazanie 
ich do zarządzania podległej 
samorządowi jednostce Dolno-
śląskiej Służbie Dróg i Kolei są 
dowodem na to, że potrafimy z 
sukcesem przywrócić je do ży-
cia i odpowiednio wykorzystać. 
Nasze spółka- Koleje Dolno-
śląskie - dysponuje obecnie 57. 
nowoczesnymi pociągami, któ-
rymi obsługuje ponad 300 połą-
czeń każdego dnia. Bez żadne-
go problemu poradzimy sobie z 
dodatkowymi zadaniami prze-
wozowymi – mówi marszałek 

Cezary Przybylski.
Temat nie jest nowy a entu-

zjazm może studzić chociażby 
historia linii nr 284 z Jerzamnic 
Zdroju do Lwówka Śląskiego. 
Jeszcze w 2014 roku zarząd 
województwa podjął uchwałę 
w sprawie zamiaru przejęcia 
linii kolejowej nr 284. Mimo 
tego do dziś znajduje się ona w 
posiadaniu PKP PLK. I jest tak 
mimo wysiłków włodarzy gmin 
położonych przy nieczynnych 
torowiskach. Liderem w tych 
działaniach jest burmistrz Zło-
toryi Robert Pawłowski, który 
w grudniu 2016 roku zaini-
cjował cykl roboczych spotkań 
zmierzających do wskrzeszenia 
połączeń pasażerskich przez 
Złotoryję i Lwówek Śląski.  
Jego zdaniem, nawet gdyby 
trzeba było najbardziej znisz-
czony odcinek między Jerz-
manicami Zdrój a Lwówkiem 
Śląskim budować od zera, jest 
to realne ze względu na 67 mld 
zł ze środków unijnych, zare-
zerwowanych na inwestycje 
kolejowe. To suma nie do   wy-
dania dla PKP PLK, więc sa-
morząd wojewódzki ma szansę 
uszczknąć z niej kilkadziesiąt a 
może kilkaset milionów złotych 
na rozbudowę swojej sieci ko-
munikacyjnej.

Piotr Kanikowski

O
G

ŁO
SZEN

IE

Samorząd województwa dol-
nośląskiego zapowiada prze-
jęcie od PKP 22 odcinków 
nieczynnych linii kolejowych, 
ich odtworzenie i przywróce-
nie do życia. Pociągi miałyby 
wrócić m.in. na linie z Legni-
cy przez Złotoryję do Lwówka 
Śląskiego i do Marciszowa 
oraz na trasę Chojnów - 
Przemków. Marszałek liczy 
na unijne środki z rządowego 
Funduszu Kolejowego.

Wskrzeszą martwe torowiska 

Satyrykon przyznaje 
swoje Szpile od 2013 r. 
twórcom wyjątkowym – 
wyróżniającym się nie-
codziennym poczuciem 
humoru, prowadzącym 
działania poruszające 
społeczny intelekt, kro-
czącym pod prąd fasado-
wej poprawności i wątpli-
wej moralności, mającym 
dystans do siebie i świata.

Szpile przyznaje 
zmieniająca się corocz-
nie Kapituła, złożona 
z reprezentantów opi-
niotwórczych środowisk 
artystycznych. W Kapi-
tule zasiadali do  tej pory 

m.in.: Artur Andrus, 
Rafał Bryndal, Sylwia 
Chutnik, Magda Cza-
pińska, Mikołaj Lizut, 
Jerzy Kisielewski, Grze-
gorz Miecugow, Tomasz 
Olbratowski, Andrzej 
Pacuła, Agata Passent, 
Marek Przybylik, Miro-
sław Ratajczak, Łukasz 
Rostkowski (LUC), Ja-
nusz Weiss, Grzegorz 
Szczepaniak (LCK).

Wybierani każde-
go roku przez Kapitu-
łę twórcy otrzymują nie 
tylko prestiżowy tytuł 
laureata Szpil Satyryko-
nu, ale też ważącą niemal 
półtora kilograma, wy-
kutą w brązie statuetkę 
przypominającą damski 
but na szpilce, autorstwa 
warszawskiego artysty 
rzeźbiarza Leszka Mi-
chalskiego.

Źródło: EGO/  
Legnickie  

Centrum Kultury

Szpile Satyrykonu 
dla Tyma i Sawki
Stanisław Tym otrzymał 
Szpile za „skuteczne dba-
nie o naszą higienę psy-
chiczną”, a Henryk Sawka 
za książkę „Hatakumba 
w rysunkach”. Wręczenie 
laureatom statuetek Szpil 
odbędzie się 4 grudnia 
w Muzeum Karykatury w 
Warszawie.



Czy mieszkańcy Legnicy 
zgłaszają się do Pana jako rad-
nego? 

-To jest permanentnie 
trwający proces spotkań. Padają 
pytania o to, co się wydarzyło 
albo co się wydarzy. Praktycz-
nie codziennie chodząc po 
mieście mam okazję do takich 
rozmów. Czasem chodzi o rze-
czy przyziemne, np. o nieprzy-
cięte gałęzie drzew, a czasem o 
duże inwestycyjne wyzwania w 
rodzaju remontów dróg.

Od 16 lat zasiada Pan w 
Radzie Miejskiej Legnicy. 
Zdarzyło się Panu wchodzić 
do samorządu z innego komi-
tetu, ale zawsze i od samego 
początku wspierał Pan Tade-
usza Krzakowskiego. Dlacze-
go?

- Dlatego, że pan prezy-
dent Tadeusz Krzakowski jest 
wyjątkowym człowiekiem. 
Nigdy nie spotkałem w swo-
im życiu zawodowym ani 
prywatnym drugiej osoby tak 
bardzo zaangażowanej i tak 

bez reszty oddanej pracy na 
rzecz miasta. Nie zamyka się 
przy tym w gabinecie. Miesz-
kańcom Legnicy nietrudno go 
spotkać w mieście. Gdy zgła-
szają mu swoje problemy, czę-
sto reaguje od razu, dzwoniąc 
z ich sprawami do podległych 
sobie pracowników. Jest kon-
sekwentny, sumienny, uczciwy. 
Miasto jest jak bardzo duże 
przedsiębiorstwo, więc osoba, 
która nim zarządza, musi być 
też menadżerem. Jednocześnie 
ów menadżer musi umieć ob-
racać się w świecie polityki, bo 
polityka często ma przełożenie 
na lokalne społeczności, choćby 
poprzez podział pieniędzy ze-
wnętrznych. Ważne stają pew-
ne umiejętności personalne, jak 
np. zdolność zjednywania sobie 
ludzi o różnych poglądach. Ta-
deusz Krzakowski to wszystko 
potrafi. 

Które dokonania tej ka-
dencji uważa Pan za najważ-
niejsze?

- Jest coś co uważam za 
ogromy sukces nie tylko tej 
kadencji, ale legnickiego samo-
rządu w ogóle. To nowa prze-
prawa mostowa. Nie każdy ma 
możliwość funkcjonować w or-
ganach samorządowych, które 
podejmują się zadania tej wagi. 

Ja jestem z tego mostu ogrom-
nie dumny, i koledzy z opozycji, 
nie zawsze wspierający pre-
zydenta w jego działaniu, też 
mogą być dumni z tego, że brali 
udział w tym historycznym 
wydarzeniu. Dziś, kiedy Miedź 
Legnica gra w ekstraklasie, 
możemy już bez żadnych wąt-
pliwości docenić mądrą decyzję 
o modernizacji stadionu, choć 
swego czasu i ona budziła kon-
trowersje. W tej kadencji wyda-
rzyło się też dużo dobrego na 
legnickich drogach. Ten proces 
trzeba kontynuować w następ-
nej kadencji. 

W nadchodzącej kadencji 
pewne wydają mi się dwa duże 
spory. Jeden o obwodnicę po-
łudniowo-wschodnią, drugi 
o zagospodarowanie placu 
Słowiańskiego. Jaki jest Pana 
pogląd w tych sprawach?

- Budowa obwodnicy jest 
naszemu miastu niozbędnie 
potrzebna.Co do tego jest 
pełna zgodność. Ważne będą 
przeprowadzone konsultacje 
społeczne. Na stole powinny 
się znajeźć co najmniej dwie 
propozycje przebiegu drogi. 
Uzbrójmy się w cierpliwość 
i poczekajmy na propozycje. 
Najważniejsze będzie to, aby 
uwzględniały one zdefiniowa-

ne oczekiwania. Dzisiaj kwo-
ta pieniędzy przyznanych na 
tę inwestycję jest znana. W 
przypadku zmiany przebiegu 
obwodnicy będzie potrzeba 
zapewnienia innego, większego 
finansowania. Decyzja co do 
tego zapadnie poza miastem. 
Co do placu Słowiańskiego, 
jest pomysł na jego zagospo-
darowanie. W mojej ocenie po-
winno to być miejsce apolitycz-
ne, dlatego nie podobają mi się 
pomysły postawienia tam ta-
kiego czy innego pomnika, bo 
każdy będzie generował nowe 
napięcia. To powinno być miej-
sce funkcjonalne, przyjazne dla 
wszystkich. stwarzające moż-
liwość relaksu, odpoczynku. 
Może z punktami informacyj-
nymi dla turystów? Tak widzę 
serce naszego miasta.

Czy jest jakiś pomysł, 
marzenie, które chciałby Pan 
zrealizować w nadchodzącej 
kadencji?

Chciałbym, aby tak jak do-
tąd nasze miasto rozwijało się 
w sposób przemyślany i zrów-
noważony. Jestem też za tym, 
aby powstał kompleks basenów 
odkrytych. Nie trzeba daleko 
jechać, by przekonać się jak taki 
obiekt może funkcjonować. 
Przykład basenów w Lubinie, 

które tylko w sezonie letnim 
odwiedziło prawie 100 tysię-
cy ludzi, powinien być dla nas 
zachętą. Legniczanie powinni 
mieć taką atrakcję na miejscu.

W przetargu na przebu-
dowę basenów przy ul. Stro-
mej padła cena 35 mln zł. Jest 
do zaakceptowania?

- Nie, to trochę za dużo. 
Musimy cierpliwie poczekać, 
bo po co przepłacać, Wierzę, że 

znajdzie się wykonawca i całe 
to przedsięwzięcie ruszy. A po-
tem będzie można pomyśleć o  
obiekcie zadaszonym. Powoli. 
Nie rzucajmy się od razu z mo-
tyką na słońce, tylko realizujmy 
nasze marzenia sukcesywnie. 
Do tej pory ten model postę-
powania dobrze się sprawdzał. 

Wiecej na 24legnica.pl. 
Rozmawiał: Piotr Kanikowski
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Most, który łączy legniczan
Rozmowa z Wojciechem Ci-
choniem, przewodniczącym 
Klubu Radnych Tadeusza 
Krzakowskiego i kandydatem 
na legnickiego radnego w 
nadchodzących wyborach.
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Prof. Ryszard Pisarski 
już na wstępie uroczystości 
zwrócił uwagę, że ten rok 
dla uczelni będzie szczegól-
ny z dwóch powodów. Je-
den to stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. Drugi to reforma Go-
wina, ustawa 2.0, Prawo o 
szkolnictwie wyższym i na-
uce zwana też Konstytucją 
dla Nauki. Zdaniem rek-
tora PWSZ im Witelona, 
to ustawa fundamentalna 
dla przyszłości szkolnictwa 
wyższego, o trudnych dziś 
do przewidzenia skutkach. 
Ryszard Pisarski nie zawa-
hał się jednak porównać jej 
do pierwszej adhortacji pa-
pieża Franciszka "Evangelii 

gaudium" i podsumować ła-
cińskim słowem "gaudium" 
oznaczającym "radość".

To może szokować w 
kontekście protestów, jakie 
przed kilkoma miesiącami 
budziła w środowisku aka-
demickim ustawa Gowina. 
Widziano w niej wówczas 
zagrożenie dla autonomii 
szkół wyższych, m.in ze 
względu na sposób powoły-
wania rady uczelnianej (na 
dziewięć osób pięć to będą 
nominanci spoza uczelni, ze 
świata biznesu, albo polity-
ki). Rada będzie powoływać 
rektorów, co w praktyce 
oznacza możliwość wpły-
wania przez biznes lub po-
lityków na funkcjonowanie 
uczelni.

Na osłodę do Legnicy 
trafił rządowy czek na 27 
mln złotych dla PWSZ im 
Witelona.

W roku akademickim 
2017/2018 w legnickiej 
uczelni funkcjonowały 3 
wydziały (Wydział Nauk 
Społecznych i Matematycz-
nych, Wydział Nauk Tech-
nicznych i Ekonomicznych, 
Wydział Nauk o Zdrowiu i 

Kulturze Fizycznej), kształ-
cące 2.721 studentów na 16 
kierunkach. 740 studentów 
uzyskało status absolwenta 
PWSZ im. Witelona. W 
trakcie rekrutacji przyjęto 

na pierwszy rok 1021 kan-
dydatów. Najlepsi reprezen-
towali swój rocznik podczas 
immatrykulacji. W sumie w 
roku szkolnym 2018/2019 
w PWSZ im Witelona w 

Legnicy studiować będzie 
2.842 studentów.

Uroczyste rozpoczęcie 
roku akademickiego było 
okazją do wręczenia nagród 
i wyróżnień dla pracowni-

ków uczelni, jej przyjaciół i 
studentów.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  
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Rektor PWSZ o ustawie Gowina: „Gaudium!”
Podczas uroczystej inaugu-
racji roku akademickiego w 
Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy przedstawiciel Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przekazał rektoro-
wi Ryszardowi Pisarskiemu 
symboliczny czek na ponad 
27 mln zł. To suma, jaka w 
formie państwowych obliga-
cji trafi do uczelni na jej in-
westycyjne potrzeby.
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Wiosną jako radny zło-
żył Pan z Maciejem Kupajem 
projekt uchwały wprowadza-
jącej bezpłatną komunikację 
dla wszystkich uczniów. Pro-
jekt dwa miesiące czekał na 
głosowanie a potem na czerw-
cowej sesji został odrzucony 
głosami większości radnych. 
Pan jednak nie odpuszcza. 
Dlaczego? 

- Uważam, że każda inwe-
stycja w młode pokolenie ma 
sens. A tu mamy do czynienia 
z inicjatywą, która jest abso-
lutnie pozytywna; będzie do-
brze służyć zarówno legnickim 
uczniom, jak też ich rodzicom. 
To jest nasz pomysł, ale in-
spirowany też rozwiązaniami 
z innych miast. Bardzo wie-
le samorządów w Polsce już 
wprowadziło bezpłatną komu-
nikację, szczególnie dla dzieci 
i młodzieży. Skorzystajmy z 
ich doświadczeń. Deklaruję, 
że jeśli zostanę prezydentem 
Legnicy to bezpłatna komuni-
kacja będzie jednym z pierw-
szych projektów uchwał, jakie 
przedłożę nowej radzie miasta. 
Zawsze będę przekonywał, że 
warto inwestować w młodych 
ludzi, ponieważ to, co osiągają 
w dorosłym życiu, jest efektem 
nie tylko ich ambicji, talentów 
czy umiejętności, ale też tego, 
czy stworzyliśmy odpowiednie 
warunki, by te kompetencje 
mogły się rozwinąć. Marzę, by 
Legnica była takim miastem, 
które dobre warunki kolejnym 
generacjom stwarza.

Jakie korzyści widzi Pan w 
umożliwieniu uczniom dar-
mowego korzystania z auto-
busów Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacji?

- Po pierwsze chciałbym 
oddemonizować kwestię fi-
nansów. Rekompensata, o jaką 
miasto musiałoby zwiększyć 
dotację dla spółki MPK z ty-
tułu bezpłatnych przejazdów 
dla uczniów, to ok 1,5 - 2 mln 
zł rocznie. Ta suma stanowi od-
powiednik rocznych wydatków 
ratusza na promocję i zakup 
doniczek, więc przy 550-milio-
nowym budżecie Legnicy nasz 
projekt nie wydaje się nierealny. 
Plusów jest wiele. Zwiększy 
się mobilność młodzieży. Dziś 
cześć z nich ma utrudniony 
dostęp do zajęć edukacyjnych, 
sportowych, kulturalnych, bo 
zwyczajnie nie każdego stać na 

dojazd. Ten problem zniknie. 
Liczę, że równocześnie zwięk-
szy się zainteresowanie ofertą 
miasta, zarówno placówek pu-
blicznych, jak też prywatnych 
przedsiębiorców. To na pewno 
wpłynie in plus na rozwój na-
szych dzieci.

Zauważył Pan taki trend: 
w całym kraju kandydaci wpi-
sują sobie do programów wy-
borczych budowę aquaparku? 
Pewnie dlatego, że aquapark 
mile się kojarzy z wypoczyn-
kiem, zabawą, przyjemno-
ściami. I Pan też obiecuje le-
gniczanom aquapark. To nie 
fanaberia?

- To nie jest specyfika tylko 
tych wyborów. Nie wiem, czy 
Pan pamięta, że prezydent Ta-
deusz Krzakowski cztery, osiem 
i dwanaście lat temu obiecywał 
legniczanom kolejny basen. Z 
tych obietnic niewiele wyszło. 
Temat aquaparku w tym roku 
też został wywołany przez pana 
prezydenta, który chciał zafun-
dować mieszkańcom odkryty 
basen za – jak pierwotnie my-
śleliśmy – 26 milionów złotych. 
Już wiemy, że oferta w przetar-
gu opiewa na 35 mln zł. Nie wy-
obrażam sobie, by tak ogromną 
kwotę wydać na obiekt, który 
będzie służył mieszkańcom tyl-
ko przez dwa miesiące w roku. 
Czy wobec tego aquapark jest 
fanaberią? Żyjemy w ambit-
nym, stutysięcznym mieście 
i nie możemy wzbraniać się 
przed wprowadzeniem do jego 
oferty pewnych cywilizacyjnych 
osiągnięć. Koszt funkcjonowa-
nia całorocznego basenu kry-
tego z kompleksem odkrytym 
byłby prawdopodobnie niższy 
niż w przypadku basenu otwar-
tego. Sprawdziłem to. Zapy-
tałem ponad 20 samorządów 
w Polsce, jak funkcjonują ich 
aquaparki. Przeanalizowałem 
wydatki na budowę i bieżące 
utrzymanie. Okazało się, że 
ambitny duży kryty kompleks 
jest w eksploatacji tańszy niż 
basen, który służy dwa miesiące 
w roku. Pozytywne przykłady 
mam z Jeleniej Góry, Poznania, 
Wrocławia, gdzie aquaparki są 
dochodowe. Choć aspekt eko-
nomiczny jest w tym przypad-
ku bardzo ważny, to nie mo-
żemy tracić z punktu widzenia 
innych argumentów. Zależy 
mi, by podnieść komfort życia 
mieszkańców i stworzyć ofertę 
spędzania czasu wolnego, która 
będzie zachęcała do osiedlania 
się w Legnicy. Dziś mamy tylko 
dwa przyszkolne baseny i sko-
rzystanie z nich w dowolnym 
terminie jest po prostu nie-

możliwe. Mówimy o rekreacji, 
wypoczynku, ale kryta pływal-
nia umożliwi również naukę 
pływania, co bezpośrednio 
przełoży się na bezpieczeństwo 
legniczan. Seniorzy lub osoby 
niepełnosprawne będą mogły 
korzystać z profesjonalnej re-
habilitacji na basenie. Wpisując 
aquapark do swego programu 
wyborczego myślę więc o am-
bitnym projekcie, który będzie 
przez długie lata służył wszyst-
kim grupom mieszkańców. 

W Pana programie jest 
szereg innych kosztownych 
pomysłów, np. hala sportowo
-widowiskowa, darmowe ko-
repetycje, dentysta w szkołach, 
zakupy policyjnych patroli itp. 
Ale cały czas sygnalizuje Pan 
również, że Legnica ma dług, 
że ten dług narastał za prezy-
dentury Tadeusza Krzakow-
skiego i że trzeba go spłacać. 
Czy to się nie wyklucza?

- Nie, absolutnie. Pamię-
tajmy, że na budżet składa się 
zarówno strona kosztowa, jak 
i strona przychodowa. Miasto 
ma bardzo wiele narzędzi, by 
szukać dodatkowych przycho-
dów. I wcale nie mam na myśli 
obciążeń fiskalnych, tylko po-
szukiwanie możliwości finan-
sowania zewnętrznego. Od 15 
lat zajmuję się doradztwem go-
spodarczym. Dla lokalnych sa-
morządów pozyskałem kilkaset 
milionów złotych. Ubolewam, 
że te pieniądze nie trafiły do 
Legnicy, ale jednocześnie mam 
nadzieję, że w bliskiej przyszło-
ści będę mógł wykorzystać to 
doświadczenie w moim mieście. 
Począwszy od budowy przed-
szkoli, żłobków, dróg, basenów, 
hal sportowych można w mon-

tażu finansowym uwzględniać 
pieniądze zewnętrzne – z Unii 
Europejskiej, z ministerstw, z 
sejmiku. Te kompetencje są 
bardzo ważne, żeby skutecznie 
sięgać po dostępne dofinan-
sowanie. Druga sfera, w której 
można poszukiwać możliwości 
zwiększenia przychodów, to 
budownictwo jednorodzinne. 
Zostało w ostatnich latach za-
niedbane. Z tego powodu dzi-
siaj duża grupa legniczan, która 
płaci wyższe podatki, robi to w 
Grzymalinie, Kunicach, Grzy-
bianach, Koskowicach i innych 
ościennych miejscowościach...

… zamiast powiększać 
przychody Legnicy? 

- Tak. Uważam, że jest duża 
rezerwa, jeśli chodzi o moż-
liwość ściągania pieniędzy do 
miasta. Uważam też, że trzeba 
rozsądnie dysponować budże-
tem, bo zakup owych przysło-
wiowych doniczek, łmilionowe 
wydatki na promocję, skanda-
licznie wysokie pensje preze-
sów spółek komunalnych to nie 
są dobrze spożytkowane pie-
niądze. Skoro już składamy się 
na budżet, to zróbmy wszystko, 
by był wydawany zgodnie z 
oczekiwaniami mieszkańców. 
Niech służy finansowaniu ta-
kich zadań, które będą efek-
tywne, tzn. będą skłaniały do 
osiedlania się w Legnicy jako 
w mieście, gdzie dobrze się 
żyje. Ja nie boję się obciążeń, 
pracy z kredytem, ale muszą to 
być pieniądze, które budują ja-
kąś wartość dodaną. Nie ma w 
moim programie wyborczym 
inwestycji sprowadzających się 
do stawiania pomników i tym 
podobnych wydatków.

Myśli Pan, że ten program 

może przełożyć na demogra-
ficzny efekt, tzn. powstrzymać 
niekorzystne zjawisko wylud-
niania się Legnicy?

- Ależ oczywiscie że tak! 
Uważam, że Legnica w ogóle 
nie czerpie renty z tytułu swo-
jego położenia. To jest świetne 
miasto, jeśli chodzi o lokaliza-
cję, sąsiedztwo, zaplecze uczel-
ni wyższych, relatywnie niskie 
ceny gruntów i nieruchomości. 
Tylko ktoś musi z biznesem po-
ważnie porozmawiać i zachęcić 
go do inwestowania w Legnicy. 
W ślad za biznesem, wrócą ci, 
którzy wyjechali. 

Co Pan sądzi o konflikcie 
wokół przebiegu obwodnicy 
południowo-wschodniej?

- Nikt nie ma wątpliwo-
ści, że dokończenie obwodni-
cy to najważniejsza inwestycja 
drogowa w Legnicy. Oś sporu 
dotyka przebiegu tej trasy, a 
nie tego, czy należy ją budować. 
Uważam, że nie można lekce-
ważyć głosu mieszkańców, a 
większość legniczan oczekuje, 
że obwodnica będzie popro-
wadzona za Wierzbiakiem. Je-
steśmy na etapie, kiedy nie ma 
jeszcze dokumentacji. Decyzja 
o przyznaniu środków nie jest 
wcale jednoznaczna z wyty-
powaniem przebiegu tej drogi, 
gdyż na etapie przygotowywa-
nia tzw. decyzji środowiskowej 
inwestor musi przedstawić co 
najmniej dwa alternatywne wa-
rianty tej trasy. Teraz dopiero 
rozpocznie się publiczna deba-
ta, jak to zrobić. Uważam, że do 
końca trzeba walczyć o to, aby 
obwodnica biegła za miastem, 
bo nie budujemy jej na rok czy 
dziesięć do przodu, ale na sto 
lub dwieście lat. Z tej perspek-

tywy nie stać nas na prowizorkę.
Podobno wśród urzędni-

ków szerzy się lęk, że jak po 
Krzkowskim przyjdzie Rab-
czenko, to wszystkich pozwal-
nia. Co Pan na to? 

- Do mnie również docie-
rają takie sygnały. Pracownicy 
miejskich spółek są straszeni 
tym, że jak wygramy wybory, to 
ich pozwalniamy. To absolutna 
bzdura. Ubolewam, że po raz 
kolejny plotka staje się narzę-
dziem wyborczej rywalizacji. 
Wielokrotnie powtarzałem, 
że nie ma ani takiej możliwo-
ści, ani takiej potrzeby. Pewna 
kosmetyka na stanowiskach 
politycznych, np. zastępcy pre-
zydenta, musiałaby nastąpić, bo 
tu trzeba pracować z ludźmi, 
do których ma się zaufanie, i 
którzy podzielają tę samą wi-
zję rozwoju miasta. Pracownicy 
urzędu, miejskich spółek, na-
uczyciele  mogą spać spokojnie 
– żadnej drastycznej zmiany z 
mojej strony nie muszą się oba-
wiać. 

Co zatem Legnica i le-
gniczanie zyskają, głosując 21 
października inaczej niż przez 
16 lat, tzn. za zmianą prezy-
denta? 

- Uważam, że Legnica 
może być bardzo konkuren-
cyjnym wobec Wrocławia 
ośrodkiem miejskim. Może być 
miastem, które jest zamożne, 
przyjazne mieszkańcom, este-
tyczne, tylko trzeba przestać o 
tym mówić, a w końcu zacząć 
to robić. Cała przyszłość jest w 
naszych rękach. Gorąco zachę-
cam każdego, by niezależnie od 
swoich politycznych sympatii 
21 października poszedł do 
urny wyborczej i zagłosował. 

Legnica z marzeń Rabczenki
Z Jarosławem Rabczenką, 
kandydatem Koalicji Oby-
watelskiej na prezydenta 
Legnicy, rozmawia Piotr Ka-
nikowski.



Na swoim plakacie 
wyborczym wspomina 
Pan o 51 milionach zło-
tych, które pozyskał Pan 
na rozwój regionu. Pro-
szę powiedzieć na ten 
temat coś więcej. Skąd 
pochodziły te środki, jak 
zostały wykorzystane i 
na czym polegała Pańska 
rola w ich pozyskaniu?

- Tak duże pieniądze są 
pozyskiwane przez dobre 
zespoły projektowe. Dzia-
łają one przy organizacjach 
pozarządowych i instytu-
cjach publicznych. Więk-
szość wykazanych środ-
ków pozyskał wspaniały 
zespół Stowarzyszenia 
LGD Kraina Łęgów Od-
rzańskich, w którym je-
stem prezesem. Pochodzą 
one różnych źródeł, głów-
nie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Pro-
gram Leader - ok 39 mln 
zł. Są też i mniejsze środ-
ki, np. w ramach ogólno-
polskiego Programu Dzia-
łaj Lokalnie i uzyskane od 
2009 r. 483 tys. z Akade-
mii Rozwoju Filantropii 
plus wcześniejsze środki 
Działaj Lokalnie, reali-
zowane przez fundacje w 
rejonie Odry. Wspierałem 
utworzenie innych DL 
na Dolnym Śląsku, np. w 

Wrzosowej Krainie. Wie-
lokrotnie pisałem wnioski 
dla różnych organizacji i 
fundacji, głównie z Fun-
duszu Inicjatyw Obywa-
telskich, ale też i wielu 
innych funduszy, których 
nie sposób teraz wymie-
nić. Trzeba pamiętać, że 
ok 51 mln złotych zosta-
ło pozyskanych w ciągu 
ostatnich 10 lat. Przygodę 
z projektami rozpocząłem 
w 1998 r. w Fundacji Eko-
logicznej „Zielona Akcja”, 
tam też się nauczyłem tej 
sztuki. Jestem przekonany, 
że gdyby uwzględnić także 
tamten czas, pula pozy-
skanych znacznie przekra-
czałaby wymienioną prze-
ze mnie na plakacie kwotę.

A jak, w Pańskiej oce-
nie, władze gminy Le-
gnickie Pole radziły so-
bie w staraniach o środki 
zewnętrzne w kadencji 
2014-2018?

- W mojej ocenie, nie 
jest dobrze. Współpracuję 
z wieloma gminami; wi-
dzę, jak one działają i ile 
pieniędzy pozyskują. Na 
ich tle gmina Legnickie 
Pole wygląda słabo. Gmi-
na mająca tak duże docho-
dy własne, można starać 
się o duże środki finan-
sowe - okazji jest wiele. 
Trzeba przede wszystkim 
chcieć realizować projek-
ty, składać je, poszerzać i 
motywować zespół ludzi 
(np. nagrodami finanso-
wymi) oraz koncentrować 
się na celach, a nie pro-

blemach. Serce mnie boli, 
kiedy dowiaduję się, że 
nasza gmina nie złoży-
ła wniosku albo wniosek 
uzyskał za mało punktów. 
To są szanse, które nam 
uciekają i już nie wrócą. 
Ten okres programowania 
Unii Europejskiej jest dla 
samorządów gorszy niż 
lata 2007-2013. Potrwa do 
2020 roku. Nadchodzą-
ca kadencja jest ostatnią 
szansą na efektywne  po-
zyskanie pieniędzy z Unii 
Europejskiej. Już się o tym 
mówi, że kolejny okres 
programowania będzie 
bardzo słaby. Trzeba się na 
to przygotować i póki jesz-
cze to możliwe zabiegać o 
każdą złotówkę. Moja de-
wiza brzmi: z jednej zło-
tówki zrobić złote. 

Czytałem Pański pro-
gram wyborczy i zesta-
wienie 50 wniosków, któ-
re razem z kandydatami 
Idzie Nowe zgłosił Pan 
do realizacji po wybo-
rach, Są wśród nich duże 
i kosztowne inwestycje, 
jak np. żłobek, drogi czy 
chodniki. Ale dużo wię-
cej jest drobnych wyda-
wałoby się spraw w ro-
dzaju nasadzeń drzew czy 
ustawienia dwóch lamp, 
które nie wymagają du-
żych pieniędzy. Dlaczego 
do tej pory były proble-
mem? 

Ciąg dalszy na następnej 
stronie.

Szanowni Państwo!
Widząc nieudolne zarządzanie gminą oraz jej finansami, postanowiłem powalczyć o głosy wy-

borców z innymi kandydatami w wyborach na wójta gminy Legnickie Pole, które odbędą się w 21 
października 2018 r.  

Mam 41 lat. Razem z żoną Magdaleną wychowujemy córkę Kalinę. Mam wiele pasji. Jedną 
z nich jest przyrodoznawstwo. Swój wolny czas poświęcam poznawaniu natury. Stąd też często 
organizuję - szczególnie dla dzieci - wycieczki w atrakcyjne przyrodniczo tereny, w których można 
zobaczyć rzadko występujące okazy zwierząt. Przy okazji przekazuje im wiedzę z zakresu przyrody, 
sposobu zachowania się w lesie, itp. 

Staram się wzbogacać społeczności lokalne o wartości, których obecnie coraz bardziej brakuje. 
W latach 2007-2010 ukończyłem studia na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie 

przedsiębiorstwem. W roku 2011 zrobiłem studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi. Następnie w 2013 roku ukończyłem kierunek Zarządzanie, Projekty i  innowacje na 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Od 1998 roku pracuję w organizacjach pozarządowych na stanowiskach kierowniczych. Wie-
lokrotnie byłem wyróżniany i nagradzany za swoje zasługi, m.in. przez Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, Akademię Rozwoju. 

W 2014 r. z powodzeniem ubiegałem się o mandat radnego gminy Legnickie Pole. Dziękując za 
tamte głosy, proszę byście zaufali mi Państwo także w nadchodzących wyborach. 

Rafał Plezia, kandydat na Wójta Gminy Legnickie Pole 

Żal szans, które uciekają
Rozmowa z Rafałem 
Plezią, kandydatem ko-
mitetu Idzie Nowe na 
Wójta Gminy Legnickie 
Pole



Nasi kandydaci do Rady Gminy Legnickie Pole
Joanna Karnas  
Okręg nr 1 – Gniewomierz

Marek Sułkowski   
Okręg nr 4 – Legnickie Pole, ulice: K.D Asama, 9 
kwietnia, K.I. Dientzenhofera, Klasztorna, Księżnej Anny, 
S. Wyspiańskiego, Św. Jadwigi, J. Matejki, J. Długosza

Marta Majchrzak  
Okręg nr 3 – Legnickie Pole, ulice: A. Bielowskiego, H. 
Brodatego, A. Fredry, Janczarska, Z. Kossak-Szczuc-
kiej, A. Mickiewicza, C.K. Norwida, H. Sienkiewicza, J. 
Słowackiego, Tatarska, Turecka, Z. Krasińskiego

Jacek Swacha   
Okręg nr 5 – Legnickie Pole, ulice: Bajdara, Książąt 
Śląskich, Piastowska, Rycerska, Plac H. Pobożnego

Kocham ludzi i zawsze pomagam tym potrze-
bującym. Od dwudziestu lat mieszkam w Gnie-
womierzu i dokładnie znam nasze problemy, które 
chcę zlikwidować. Będę zabiegać o ograniczenie 
hałasu. Aktywnie uczestniczę w Stowarzyszeniu 
Wierzbianki, pozyskując pieniądze na działa-
nia wiejskie. Z moim  udziałem powstała wiata 
i altaną przy świetlicy wiejskiej. Kandyduję do 
rady gminy, aby poprawić jakość życia wszystkich 
mieszkańców. Idzie nowe! Pomóżcie nam spełnić 
Wasze marzenia!

Mam 55 lat i wciąż dużo niespożytej energii. 
Moje wykształcenie obejmuje takie dziedziny jak: 
informatyka, mechanika samochodowa, pożarnic-
two i pedagogika. Zdobytą wiedzę w pełni wyko-
rzystuję w codziennym życiu zarówno zawodo-
wym jak i prywatnym. W rodzinie i w harcerstwie 
wpojono mi zasady dobrego wychowania, honoru 
i patriotyzmu. Pełniłem służbę w Państwowej 
Straży Pożarnej. Obecnie jako strażak ochotnik 
prowadzę młodzieżową drużynę pożarniczą przy 
OSP w Legnickim Polu.

Mam 40 lat, męża i dwie córki z których jestem 
bardzo dumna. Od urodzenia jestem mieszkanką Le-
gnickiego Pola. Tu chodziłam do szkoły, tu prowadzę 
swoją działalność gospodarczą od 1999r. Od ponad 10 
lat działałam na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej. Od 
2008 r. prowadzę Agencję PKO Banku Polskiego S.A. 
Dzięki kontaktom z mieszkańcami poznałam ich po-
trzeby, które pragnę urzeczywistnić. Mając na uwadze 
Państwa oczekiwania, postanowiłam kandydować do 
Rady Gminy. Zrobię wszystko, aby zmienić wizerunek 
naszej miejscowości, abyśmy Wszyscy byli z niej dumni.

Całe swoje życie spędziłem w Legnickim Polu. 
Znam tutejszych ludzi i ich potrzeby. Walczę o dobro 
mieszkańców. Byłem i jestem przeciwnikiem spalarni. 
Działam na rzecz naszej społeczności. Wykonuję ele-
menty małej architektury upiększając przestrzeń pu-
bliczną. 

Ciąg dalszy z poprzedniej 
strony.

- To jest tak jak z potrze-
bami ludzkimi: mamy duże 
i małe, podstawowe i luksu-
sowe. W przypadku naszej 
gminy jest wiele zadań drob-
nych, nie wymagających du-
żych nakładów finansowych. 
Można je bardzo szybko zre-
alizować poprzez dopilno-
wanie. Bywam jako radny na 
spotkaniach wiejskich, wsłu-
chuję się w to, co mówią lu-
dzie. Zgłaszają drobne spra-
wy typu zatkana studzienka 
lub przepust, lampa która nie 
świeci, dzikie drzewo zasła-
niające oświetlenie ulicy itp. 
Irytuje mnie, gdy błaha spra-
wa, wciąż niezałatwiona, jest 
zgłaszana rok później na ko-
lejnym spotkaniu we wsi. Jest 
to dla mnie niezrozumiałe.  
Dlatego przygotowaliśmy 
listę potrzeb, od których 
chciałbym zacząć, jeśli zo-
stanę wójtem. Załatwić i za-
pomnieć, aby zająć się reali-
zacją dużych inwestycji. 

Dużo energii w minio-
nej kadencji zajął kryzys 
związany z tzw. spalarnią 
Plasma Power. Czy wła-

dze gminy w tej sprawie od 
początku – od pierwszych 
kontaktów z inwestorem 
- zachowywały się tak jak 
należy? Co Pan robiłby na 
miejscu wójta? 

- Niestety sołtys  Hen-
ryk Babuśka jeszcze w  po-
przedniej kadencji w mojej 
ocenie nie przeprowadził 
konsultacji w sposób, któ-
ry gwarantowałby jasność 
w temacie związanym z 
spalarnią. Wtedy podobno 
odbywały się konsultacje w 
Nowej Wsi Legnickiej - ja 
na nich nie byłem. Prawdzi-
we konsultacje nastąpiły do-
piero z początkiem kadencji, 
kiedy nagłośniliśmy temat 
spalarni. W mojej ocenie 
w 2016 r wójt nie stanął po 
stronie mieszkańców pomi-
mo wyraźnego sprzeciwu 
z Nowej Wsi Legnickiej, a 
zaraz  potem  pozostałych 
miejscowości naszej gminy.  
Już na pierwszym spotkaniu, 
w którym uczestniczyłem, 
wykazałem szereg braków 
w dokumentacji, głównie 
w ocenie oddziaływana na 
środowisko. Opracowałem 
trzynastostronicowy doku-
ment wykazujący braki w 

dokumentacji, który potem 
złożyło, jak sobie dobrze 
przypominam, ok. 60 miesz-
kańców. Wspólnie z motocy-
klistami zorganizowaliśmy 
pierwszy protest. Potem były 
kolejne protesty, referenda i 
różne akcje, w których bra-
łem aktywny udział. Dla-
czego? Bo po zapoznaniu się 
z dokumentacją uznałem, że 
jest to bardzo złe rozwiązanie 
dla nas, mieszkańców. Już na 
początku na miejscu wójta 
byłbym przeciw. Wójt zrezy-
gnował dopiero po  wstrzy-
mania pracy przez zakład w 
Tees Valley w Wielkiej Bry-
tanii – modelowy dla spalar-
ni, co wynika z jego wypo-
wiedzi z  dnia 03.06.2016 r. 
W celu zamknięcia sprawy 
przygotowałem do gminy 
wniosek i z grupą radnych 
zaproponowałem zmianę w 
Studium zagospodarowania 
przestrzennego i miejsco-
wym planie zagospodaro-
wania. Zmiany studium już 
dokonaliśmy. Czekamy na 
wisienkę na torcie – zmiany 
w planie.

Gmina Legnickie Pole 
sąsiaduje ze stutysięcznym 
miastem. To, Pańskim zda-

niem, zagrożenie czy prze-
ciwnie, szansa na szybszy 
rozwój?

- Nasze położenie musi-
my wykorzystać maksymal-
nie póki jest na to czas i moż-
liwości. Przedsiębiorstwa w 
Legnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej rozwijają się, 
i jest to szansa nie tylko dla 
dużych firm, ale i dla tych 
małych. W naszej gminie 
widzę dużą potrzebę wspar-
cia mikroprzedsiębiorców 
poprzez współpracę, szko-
lenia i doradztwo z nasta-
wieniem na realizację usług 
podwykonawczych LSEE i 
innych podmiotów gospo-
darczych, także publicznych, 
na terenie miasta Legnicy.  
Lepiej stoi się na dwóch no-
gach, więc w długofalowej 
strategii powinniśmy zain-
westować w turystykę opartą 
o Bitwę Legnicką i bazylikę 
Św. Jadwigi. Legnickie Pole 
widzę jako miejscowość z 
dobrze funkcjonującymi re-
stauracjami, kawiarniami, 
sklepami pamiątkarskimi, 
pokojami gościnnymi i ba-
senem. Jest to strategia na 
lata, ale najpierw trzeba 
odrobić lekcję wstydu i zmie-

nić wizerunek centrum Le-
gnickiego Pola. Zbudować 
podstawową infrastrukturę 
turystyczną,  w tym parkingi 
i basen z kempingiem. Trze-
cim ważnym kierunkiem 
jest budownictwo mieszka-
niowe, np. w Koskowiach, 
Legnickim Polu, Nowej Wsi 
Legnickiej. Aby to zrobić 
należy poradzić sobie z ha-
łasem autostradowym, kana-
lizacją i drogami. Pracy jest 
mnóstwo.

Czym Pan chce się wy-
różnić w zarządzaniu gmi-
ną jako wójt?

- Współdecydowanie, to 
jest kierunek którym chcę 
iść. Problem w naszej gminie 
polega na tym, że najpierw 
wykonuje się projekty, po-
tem się je realizuje i dopiero 
wtedy mieszkańcy zgłasza-
ją zastrzeżenia. Tak było z 
wieloma inwestycjami, np. 
z drogami gniewomierską i 
bartoszowską oraz odwod-
nieniem w Nowej Wsi Le-
gnickiej. Ten proces trzeba 
odwrócić. Najpierw prze-
dyskutować mocno potrzeby 
z mieszkańcami a dopiero 
potem realizować zadanie. 
Doskonałym przykładem 

jak nie postępować jest sy-
tuacja z klubem seniora w 
Legnickim Polu. Sołectwo 
zgłasza brak swojej świetli-
cy, harcerze nie mają gdzie 
się podziać, Stowarzyszenie 
Klub Seniora musi prosić się 
o pomieszczenia w mediate-
ce, a wójt bez uzgodnienia z 
stronami tworzy kolejny klub 
seniora w danych pomiesz-
czeniach zakładu komunal-
nego.  

Ja współdecydowanie 
widzę kompletnie inaczej. 
Chciałbym, aby rolnicy z 
naszej gminy na Forum Rol-
ników  każdego roku spoty-
kali się i decydowali na jakie 
zadania zostaną przeznaczo-
ne pieniądze ich  podatków.  
Dzięki temu każdego roku 
będzie można zrealizować 
konkretne odcinki dróg i 
melioracji zgodnie z najpil-
niejszymi potrzebami rolni-
ków.

Pana marzenie jako sa-
morządowca?

- Chciałbym, aby wszy-
scy ludzie w naszej społecz-
ności byli na tyle bogaci, 
żeby cieszyć się sobą nawza-
jem, mieć czas na wypoczy-
nek i rodzinne spotkania.



Andrzej Hajduk  
Okręg nr 7 – Raczkowa

Krzysiek Lelito  
Okręg nr 12 – Nowa Wieś Legnicka (osiedla)

Krzysztof Frączek 
Okręg nr 14 – Mikołajowice

Danuta Tołłoczko   
Okręg nr 10 – Bartoszów

Elżbieta Szewczyk  
Okręg nr 8 – Kłębanowice, Księginice

Piotr Zawacki  
Okręg nr 13 – Nowa Wieś Legnicka    

Anna Orzechowska 
Okręg nr 15 – Lubień, Strachowice i Ogonowice

Norbert Malczewski    
Okręg nr 11 – Koskowice

Mieszkam w Raczkowej z rodziną od kilku 
lat. Zawodowo koordynuję działania ulepszające 
funkcjonowanie zakładu nr 2 Winkelmann sp. z 
o.o. Mam nowe pomysły na rozwój naszej wioski. 
Widzę szerokie potrzeby wszystkich mieszkańców 
Raczkowej np. rozwijanie koła gospodyń wiej-
skich,  komunikację dla wszystkich. Jestem prze-
ciwny na budowie spalarni. 

Mieszkam w Nowej Wsi Legnickiej od 15 lat. 
Z moim udziałem powstał teren rekreacyjny do 
gry w piłkę, wiata ławki i wiele innych atrakcji 
na osiedlu. Działam razem z mieszkańcami przy 
festynach, projektach lokalnych i akcjach. Od 2 lat 
pomagam jako strażak ochotnik i prowadzę mło-
dzieżową drużynę pożarniczą.  Nie zostawiam 
spraw na później. Zawsze pomagam dzieciom bo 
to co zasieje się w młodzieży zawsze wraca jako 
dobro.

Od urodzenia jestem związany z Mikołajo-
wicami. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki 
dzieci. Prowadzę własne gospodarstwo rolne. Jako 
radny najważniejsze było dla mnie bezpieczeństwo 
mieszkańców. Od samego początku zabiegałem o 
budowę chodnika w Mikołajowicach. Aktywnie 
protestowałem przeciwko powstaniu spalarni w 
naszej gminie. W wolnym czasie wspieram dzia-
łanie klubu sportowego Orzeł Mikołajowice. 

Jestem szczęśliwą żoną, matką, babcią. Radną 
gminy Legnickie Pole obecnej kadencji i od trzech 
miesięcy sołtysem wsi Bartoszów. Przez dwa-
dzieścia lat prowadziłam własną działalność go-
spodarczą, byłam cukiernikiem, piekarzem i han-
dlowcem. Lubię zdrowo-rozsądkowe rozwiązania 
w zarządzaniu i gospodarowaniu funduszem spo-
łecznym. Na sercu leży mi polepszenie warunków 
życia i bezpieczeństwo mieszkańców Bartoszowa, 
ich integracja  i wspólne działanie.

Mieszkam od dziecka w Księginicach. Pasjonuję się 
ogrodnictwem. Dzielę się swoją wiedzą i doświadcze-
niem. Aktywnie uczestniczę w życiu wsi i seniorów w 
gminie. Mam na uwadze problemy mieszkańców mo-
jego okręgu, utrzymuję z nimi kontakt. Dopilnuję, aby 
potrzeby mieszkańców były realizowane.  

Od najmłodszych lat wychowywałem się w Nowej 
Wsi Legnickiej, gdzie uczęszczałem do szkoły, brałem 
udział w życiu wsi. Prowadzę gospodarstwo rolne i 
pracuję jako kierownik na stacji paliw. Stale wspieram 
społeczność lokalną swoim zaangażowaniem i nagro-
dami głównie dla dzieci. Znam mieszkańców wsi i ich 
potrzeby.

Mam 45 lat i od tylu lat jestem częścią gminy Le-
gnickie Pole. Tu dorastałam, założyłam rodzinę, stwo-
rzyłam dom i wychowałam dwoje dzieci. Praca zawo-
dowa i gospodarstwo rolne nauczyły mnie sumienności 
i pracowitości. Dzięki temu dostrzegam i rozumiem 
zarówno problemy rolników, jak i ludzi pracujących 
poza gospodarstwem. Jestem osobą  aktywną zawo-
dowo, pracowitą i energiczną. Nie lubię stać z boku, 
DZIAŁAM. Uważam - i śmiało o tym mówię - że 
wszyscy przyczyniamy się do tego, jak nasza gmina 
wygląda i funkcjonuje. Kandyduję na radną, aby jed-
nać ludzi i  działać, a nie obiecywać. 

Mieszkam w Koskowicach, a z  naszą gminą 
związany jestem od urodzenia. Od ośmiu lat służę w 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Specjalistycznej 
Grupie Wodno-Nurkowej. Od czterech lat jestem na-
czelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Legnickim 
Polu. Pomagam ludziom każdego dnia biorąc udział w 
setkach akcji ratowniczo-gaśniczych. Aktywnie uczest-
niczę w Stowarzyszeniu Strażacy Wspólnie Przeciw 
Białaczce. Teraz chcę pomóc  mieszkańcom Koskowic. 



Wśród wniosków znalazły 
się postulaty radnych dr Piotra 
Sułkowskiego (5 wniosków), 
Jacka Swachy (7 wniosków) i 
Krzysztofa Frączka (7 wnio-
sków). Dodatkowo wnioski o 
finansowanie zadań z Barto-
szowa złożyła radna Danuta 
Tołłoczko. Łącznie jest to 56 
zadań zaproponowanych przez 
Klub Radnych Idzie Nowe.

- Pomysły nie są nowo-
ścią, są to normalne postulaty 
mieszkańców nierealizowane 
od lat – mówi Rafał Plezia – 
złożyłem wnioski i zdaję sobie 
sprawę, że jeśli zostanę wójtem 
swoje wnioski będę musiał zre-
alizować osobiście – dodaje z 
uśmiechem.

Wśród propozycji są za-
dania bardzo ważne i oczeki-
wane przez mieszkańców np. 
budowa i utrzymanie żłobka, 
modernizacja kanalizacji i sieci 
wodociągowej, modernizacja 
dróg. 

- Wiele wniosków  to po-
wtórka – dodaje radny Swacha 
– zabiegam o ich realizację od 
początku kadencji. Np. wąska 
droga na Racimierz. Jest tam 
bardzo niebezpiecznie i trzeba 
to bardzo szybko wykonać, bo 
będzie nieszczęście!

Chodniki to w gminie 
Legnickie Pole najczęst-
szy postulat. Potrzebują ich 
mieszkańcy Legnickiego Pola, 
Mikołajowic, Nowej Wsi Le-
gnickiej, Księgienic, Kosko-
wic,Bartoszowa, Gniewomie-
rza… a to zapewne nie koniec. 
Zadania są realizowane odcin-
kami. 

- W Mikołajowicach bu-
dowa chodnika trawa od kilku 
lat – tamtejszy radny Frączek – 
Czy nie byłoby taniej wykonać 
zadanie w jednym roku? Mu-
simy jak najszybciej zakończyć 
budowę chodnika i rozpocząć 
budowę świetlicy.

Duża część zadań okre-
ślonych w postulatach  jest do 
spełnienia bez nadmiernego 
obciążenia budżetu gminy. Ra-
fał Plezia zdaje sobie sprawę, że 
lista jest niepełna i musi być na 
bieżąco uzupełniana. Gorąco 
zachęca mieszkańców gminy 
Legnickie Pole, by zgłaszali, co 
jeszcze trzeba zrobić, bezpo-
średnio na jego adres mejlowy: 
rafalplezia@gmail.com.

Kandydat na Wójta Gminy 
Legnickie Pole

Materiał sfinansowany ze środków KWW Rafała Plezi „Idzie Nowe”

Rafał Plezia

 Program: 
1. Budowa żłobka dostępnego, całkowicie za darmo 

wraz ze sfinansowaniem przez gminę posiłków 
dla wszystkich dzieci, 

2.  Darmowe posiłki w szkołach dla wszystkich dzieci 
bez uwzględniania kryteriów dochodowych, 

3. Bezpłatne porady prawne dla 
 mieszkańców gminy,

4.  Przebudowa basenu z dostosowaniem do 
standardów międzynarodowych,

5.  Dofinansowanie do kolonii dla wszystkich 
 dzieci z obszaru gminy 

6. Wyprawka z budżetu gminy dla wszystkich dzieci 
na rozpoczęcie roku szkolnego i przedszkolnego

7. Pomoc finansowa, rzeczowa i opiekuńcza 
 dla seniorów,

8. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez większe wsparcie finansowe OSP 
Legnickie Pole, OSP Raczkowa i OSP Taczalin

9. Inwestycje w drogi, chodniki 
 i infrastrukturę techniczną,

10. Skuteczne pozyskiwanie funduszy europejskich 
 i rządowych na rozwój gminy,

11. Współpraca z rolnikami w zakresie 
 inwestycji sprzyjających ich rozwojowi,

12. Usprawnienie komunikacji z miastem Legnica,

13. Przyjazny i pomocny urząd.

Idzie Nowe � Pole Możliwości

Idzie Nowe � Pole Możliwości

Plezia i spółka w interesie mieszkańców
50 zadań do sfinansowania 
z budżetu gminy Legnickie 
Pole  dla mieszkańców zapro-
ponował radny Rafał Plezia. 
Są to propozycje do realizacji 
na rok 2019. Wnioski zostały 
złożone na podstawie zgło-
szeń i informacji uzyskanych 
od mieszkańców i organizacji 
z terenu naszej gminy.

Place, drogi, chodniki
•	utworzenie chodnika wzdłuż 

całej miejscowości Księgini-
ce;

•	wykonanie estetycznej na-
wierzchni asfaltowej w cen-
trum Nowej Wsi Legnickiej 
wokół kościoła, pomników 
oraz przy świetlicy wiejskiej;

•	wykonanie chodnika przy 
drodze powiatowej na od-
cinku terenu zabudowanego 
przy osiedlu Nowa Wieś Le-
gnicka Złotniki (dotacja dla 
powiatu); 

•	remont mostku w miejsco-
wości Gniewomierz; 

•	wykonanie chodnika w Bar-
toszowie:

•	wykonanie chodnika w 
Gniewomierzu;

•	wykonanie kompleksowej 
dokumentacji drogi gminnej 
w Gniewomierzu z uwzględ-
nieniem budowy chodnika 
oraz części infrastruktury 
podziemnej sieci wodno-ka-
nalizacyjnej; 

•	wykonanie chodnika na ulicy 
Piastowskiej wraz z dopro-
wadzeniem piechotnika do 
cmentarza komunalnego;

•	utworzenie nawierzchni 
twardej (asfalt/kostka) na uli-
cy Aleksandra Fredry;

•	przeprowadzenie moderni-
zacji drogi na ulicy Książąt 
Śląskich, potocznie zwanej 

drogą na Racimierz;
•	zakończenie prac nad chod-

nikiem w całej miejscowości 
Mikołajowice;

•	remont dróg zagrodowych w 
całej miejscowości Mikołajo-
wice;

•	wykonanie chodnika w ciągu 
zabudowań przy ul. Klasztor-
nej w Legnickim Polu;

•	zamontowanie nakładek na-
jazdowych przy wjazdach na 
posesję wzdłuż ulicy Turec-
kiej w Legnickiem Polu;

•	naprawę i wyrównanie drogi 
wzdłuż ulicy Mickiewicza i 
Kossak Szczuckiej w Legnic-
kim Polu; 

•	utwardzenie nawierzchni 
drogi przy blokach pomiędzy 
ulicą Świętej Jadwigi i Księż-
nej Anny; 

•	wykonanie ciągu pieszego 
(chodnika) łączącego cen-
trum Koskowic z domami 
mieszkalnymi znajdujący-
mi się za skrzyżowaniem 
na drodze do Księgienic (ul. 
Wrocławska, Brzoskwiniowa, 
Morelowa, Pigwowa, Dakty-
lowa, Jagodowa, Poziomko-
wa, Malinowa, Winogrono-
wa);

•	utwardzenie drogi gminnej 
w Ogonowicach przy posesji 
nr 2; 

Sieć wodociągowo-kanali-
zacyjna

•	przygotowanie dokumentacji 
wymiany kanalizacji i zaopa-
trzenia w wodę na terenie 
miejscowości Legnickie Pole 
wraz z podziemną infrastruk-
turą towarzyszącą (z wyłą-
czeniem nowych odcinków);

•	wykonanie przeglądu i re-
montu instalacji wodocią-
gowej w miejscach, gdzie to 
jest konieczne (pod kontem 
złego posmaku wody wodo-
ciągowej); 

•	oczyszczenie całej sieci desz-
czowej w miejscowości Mi-
kołajowice; 

Parkingi
•	wykonanie parkingu dla sa-

mochodów na osiedlu miesz-
kaniowym Nowa Wieś Le-
gnicka Złotniki;

•	utworzenie 3-4 miejsc par-
kingowych na terenie zielo-
nym naprzeciwko zabudo-
wań mieszkalnych na ulicy 
Tatarskiej w Legnickim Polu; 

Oświetlenie
•	kompleksowe wykonanie 

oświetlenia drogowego na 
długości działki gminnej przy 
placu zabaw, terenie rekre-
acyjnym, przepompownie i 
wiacie rekreacyjnej na osiedlu 
mieszkaniowym Nowa Wieś 
Legnicka Złotniki; 

•	wykonanie oświetlenia ulicy 
Jana Matejki w Legnickim 
Polu; 

•	wykonanie oświetlenia ulicy 
Aleksandra Fredry w Legnic-
kim Polu; 

•	dodatkowe lampy oświetle-
niowe przy ul. Klasztornej 5 
w Legnickim Polu;

•	zamontowanie 2 lamp oświe-
tleniowych na ulicy Książąt 
Śląskich;

Inne elemety infrastruktu-
ry
•	wykonanie dokumentacji 

dotyczącej odwodnienia na 
osiedlu mieszkaniowym w 
Taczalinie;

•	Przejęcie (zakup) gruntów 
za placem zabaw na osiedlu 
mieszkaniowym Nowa Wieś 
Legnicka Złotniki; 

•	wykonanie bramy wjazdowej 
na część cmentarza od strony 
Strachowic;  

Oświata
•	 utworzenie i utrzymanie 

żłobka;
Kultura, sport, rekreacja

•	przygotowanie dokumenta-
cji, zabezpieczenie gruntu i 
wykonanie świetlicy wiejskiej 
wraz z zapleczem i otocze-
niem rekreacyjnym w Miko-
łajowicach;

•	wykonanie piłkochwytów 
przy ogrodzonym terenie 
rekreacyjnymi na osiedlu 
mieszkaniowym Nowa Wieś 
Legnicka Złotniki;

•	urządzenie wielofunkcyjne 

na placu zabaw dla dzieci 
na osiedlu mieszkaniowym 
Nowa Wieś Legnicka Złot-
niki i Gniewomierska. Urzą-
dzenia zabawowe typu lino-
wego itp. dla dzieci w wieku 
7-13 lat; 

•	wyrównanie terenu oraz 
zaplanowanie i wykonanie 
skweru poprzez posadzenie 
drzew rodzinnych i montaż 
2 ławostołów wraz z podło-
żem twardym przy ul. Książąt 
Śląskich; 

•	wykonanie dokumentacji 
budowlanej i remontu szatni 
sportowej w KS Błękitni Ko-
skowice;

Zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców
•	bezpłatne wykonanie miesz-

kańcom badań morfologii 
krwi oznaczeniem poziomu 
markerów nowotworowych; 

•	doprowadzenie hydrantów w 
miejscowościach gminy Le-
gnickie Pole do pełnej spraw-
ności; 

•	wykonanie 2 progów zwal-
niających na ulicy Tatarskiej 
w Legnickim Polu. Na końcu 
i początku ulicy;

•	zakup średniego samochodu 
pożarniczego dla OSP Le-
gnickie Pole;

•	zakup i montaż radarowych 
wyświetlaczy prędkości z 
zasilaniem solarnym do 

umieszczenia przy wjeździe 
do Legnickiego Pola ulicą 
Klasztorną (1 urządzenie), 
ulicą Henryka Brodatego (1 
urządzenie) i ulicą Piastow-
ską (1 urządzenie) oraz 1 
urządzenie przy wjeździe do 
Nowej Wsi Legnickiej; 

•	usprawnienie lub wymianę 
hydrantów przeciwpożaro-
wych w całej miejscowości 
Mikołajowice zgodnie z 
przepisami;

Pozostałe
•	konserwację i uzupełnienie 

alei drzew lipowych w cią-
gach jezdnych

•	obsadzenie roślinnością osła-
niającą od wiatru na cmenta-
rzu komunalnym w Legnic-
kim Polu.

•	usunięcia dzikorosnącego 
drzewa przy ulicy Klasztor-
nej (interpelacje nie przyno-
szą skutku) 

•	wykonanie utwardzenia pod 
pojemniki na odpady przy 
jednym z 2 stanowisk na osie-
dlu mieszkaniowym Nowa 
Wieś Legnicka Złotniki.

•	 wymiana metalowych drzwi 
na inne, które zmniejszą stra-
ty ciepła w budynku OSP 
Legnickie Pole

•	ufundowanie proporców dla 
Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych w Raczkowej, Le-
gnickim Polu i Taczalinie
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- Bardzo cieszę się z 
docenienia oryginalności i 
wartości naszego projektu 
oraz niezwykłej, skutecznej 
efektywności pozyskania tak 
znacznych kwot – powiedział 
podczas konferencji prasowej 
(5 października) prezydent 
Tadeusz Krzakowski.

Miejskie służby oświato-
we pracowały nad odpowied-
nim wnioskiem, wraz z dy-
rektorami szkół, już w 2017 
roku. Projekt był gotowy 
wiosną tego roku i trafił do 
oceny instytucji udzielającej 
dofinansowania. Ocena była 
wysoka.

W tym przedsięwzięciu 
uczestniczyć będą wszyst-
kie, czyli 13 legnickich 
szkół podstawowych. Pro-
gram opiera się na wnikliwej 
diagnozie potrzeb uczniów, 
pozwalając im realizować 
specjalne potrzeby eduka-
cyjne, a także udzielanie 
wsparcia pedagogicznego i 
psychologicznego. Zapew-
nia też najnowocześniejsze 
technologicznie materiały, 
urządzenia i pomoce nauko-
we.

„Legnicka edukacja dla 
przyszłości” zakłada realiza-
cję dodatkowych, dobrowol-
nych, pozalekcyjnych zajęć 
dla prawie 9,5 tys. uczniów 
szkół podstawowych. To bę-
dzie 46 tysięcy dodatkowych 
godzin pozalekcyjnych.

Prowadzone będą m.in. 
zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze, korekcyjno
-kompensacyjne, rewalida-
cyjne, logopedyczne, koła 
zainteresowań, nauka pro-
gramowania dla uczniów 
klas I-III, nauka gry w sza-
chy dla czwartoklasistów, 

zajęcia rozwijające kompe-
tencje matematyczno-przy-
rodnicze (kl. V i VI), do-
radztwo zawodowe (kl. VII 
i VIII) oraz opieka psycho-
logiczna.

Do nauki programowa-
nia zakupionych będzie 78 
zestawów, składających się 
z 2 robotów edukacyjnych i 

tabletów. Do każdej szkoły 
trafi 6 takich kompletów. 
Natomiast do zajęć rozwi-
jających kompetencje mate-
matyczno-przyrodnicze dla 
uczniów klas V i VI kupione 
będą 324 rejestratory danych 
– cyfrowych laboratoriów 
szkolnych. Każda szkoła 
otrzyma 27 takich urządzeń, 

nazywanych „małymi Ein-
steinami”.

- Chcemy dawać 
uczniom maksymalne moż-
liwości rozwojowe i wyrów-
nujące szanse rozwojowe 
– podkreśla Tadeusz Krza-
kowski. – To także dobra 
wiadomość dla nauczycie-
li, bo wszystkie dodatkowe 

zajęcia będą płatne. Z pro-
jektem ruszamy od stycznia 
2019 roku. Obejmie on dwa 
lata szkolne, a później bę-
dzie kontynuowany i f inan-
sowany z budżetu gminy.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Miliony na legnicką edukację
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
przyznał naszemu miastu 
dofinansowanie ponad 3,6 
mln zł na realizację autor-
skiego projektu pn. Legnic-
ka edukacja dla przyszłości. 
To 85 proc. jego wartości. 
Kwotą ponad 424 tys. dofi-
nansuje go budżet państwa 
(10 proc.), a własny wkład 
miasta wyniesie ok. 217 tys. 
(5 proc.) Ogólna wartość pro-
jektu to ok. 4,3 mln zł.
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Wybrano najkorzystniej-
szą dla gminy ofertę konsor-
cjum dwóch legnickich firm: 
Przedsiębiorstwa Handlowo 
Usługowego Zewbud oraz Bu-
downictwa Ogólnego. Firmy 
podjęły się wykonania zadania 
za kwotę 4 mln 334 tys. 530 zł 
w terminie do czerwca 2020 r., 
oferując też pięcioletni okres 
gwarancji.

Inwestycja będzie realizo-
wana w ramach projektu Od-
nowa zdegradowanych obsza-
rów miejskich w rejonie ul. H. 
Pobożnego – renowacja części 
wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych.

Wzmocnione zostaną 

fundamenty, ściany i nadpro-
ża okienne oraz dobudowane 
kominy wentylacyjne. Zakres 
prac obejmie też m.in.: docie-
plenie ścian od strony podwór-
ka, ściany szczytowej budynku 
przy ul. H. Pobożnego 21, re-
mont elewacji frontowych (w 
tym wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej), re-
mont pomieszczeń piwnicz-
nych i strychowych, klatek 
schodowych, dachów wraz z 
montażem płotków przeci-
wśniegowych, ław kominiar-
skich i kominów oraz montaż 
instalacji domofonowej.

Warto przypomnieć, że w 
okresie unijnego budżetowa-
nia z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2007-2013 
miasto gruntownie wyremon-
towało w rejonie ul. H. Po-
bożnego i B. Chrobrego aż 22 
zniszczone kamienice komu-
nalne. Wydano na ten cel ok. 

7,3 mln zł, uzyskując ponad 
5-milionowe dofinansowanie 
unijne. Kolejne kamienice przy 
ulicach Kamiennej i Kościel-
nej w okresie budżetowania 
2014-2020 wyremontowano 
za 3,6 mln zł, z czego unij-
ne dofinansowanie wyniosło 
ok. 2,6 mln zł. Komfort życia 
mieszkańców, również dzięki 
budowie dróg i chodników, 
zmienił się tam diametralnie.

Na całym tym obszarze 
projektem rewitalizacyjnym 
objęto aż 33 kamienice. Do 
odnowy pozostało jeszcze 
6 budynków. Trójka z ul. H. 
Pobożnego już wkrótce bę-
dzie remontowana. Pozostałe, 
ostatnie trzy, wrócą do niegdy-
siejszego blasku w kolejnych 
latach. Ich odnowę sfinansuje 
miasto z własnego budżetu.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY
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Kartuzy coraz piękniejsze

Zarząd Gospodarki Mieszka-
niowej rozstrzygnął przetarg 
na remont części wspólnych 
trzech kamienic komunal-
nych na legnickim Zakacza-
wiu przy ul. H. Pobożnego 
19, 20 i 21.
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We wrześniu bieżącego 

roku na zlecenie Instytu-
tu Pamięci Narodowej na 
terenie gminy Polkowice 
prowadzono prace zwią-
zane z ekshumacją zwłok 
niemieckich żołnierzy z 
grobu wojennego. Pracow-
nicy firmy specjalizującej 
się w badaniach historycz-
no - archeologicznych, 
po wstępnym wytyczeniu 
miejsca pochówku zauwa-
żyli, że w wyznaczonym 
miejscu ktoś pogłębił grób 
i znieważył znajdujące się 

wewnątrz szczątki.
Funkcjonariusze Wy-

działu Kryminalnego re-
alizując działania opera-
cyjne w tej sprawie ustalili 
dane osób mających zwią-
zek ze zdarzeniem. Podej-
rzanymi okazali się 21 i 27 
- latek. Policjanci w miej-
scu zamieszkania starsze-
go z nich znaleźli również 
kilkadziesiąt porcji han-
dlowych marihuany oraz 
amunicję. Zabezpieczone 
naboje oraz łuska zostaną 
teraz wysłane do laborato-

rium kryminalistycznego 
w celu przeprowadzenia 
dalszych badań.

Mężczyźni usłyszeli 
zarzut znieważenia zwłok i 
miejsca pochówku. Ponad-
to 27-latek odpowie za po-
siadanie środków odurza-
jących. Podejrzanym grozi 
kara do 8 lat pozbawienia 
wolności.
Źródło: KPP w Polkowicach

FOT. KPP  
W POLKOWICACH

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej z 

zasobu Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Prusa.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy

 ul. Prusa, Działka nr 199/7  o powierzchni 0,0065 ha obręb Piątnica.
KW LE1L/000 58970/7

Cena wywoławcza 12.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 1.200,00 zł.
Przetarg odbędzie się 14.11.2018 r. o godz.12.30 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański  8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami – Halina Furman, tel. 767212-294, pokój 333; oraz organizacji przetargu - Wioletta 

Mazur, tel.767212-301, pokój 313. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu.     w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Jaskółczej (obręb Piekary). Działka nr 403/7 o powierzchni  39 m 2.

KW LE1L/00041376/1. 
Cena wywoławcza 7.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 700,00 zł. 

Przetarg odbędzie się 12.11.2018 r. o godz. 10.00 w  Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański 8, pokój nr 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, 

tel.767212-301, pokój 313. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Legnica.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
użytkowego   nr 1 a położonego w Legnicy przy ul. Kościelnej 4. 

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 12.11.2018 r. o godz.10.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8 pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska -tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 
warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-301. Pełne ogłoszenie zamiesz-

czono na www.legnica.eu.       w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica  ul. Kościelna 4, 
KW LE1L/00069014/8
Budynek  mieszkalno - 
usługowy  5- kondygna-
cyjny, teren uzbrojony               
w sieć energetyczną, 
telef.,gaz.,wod.-kan.

obręb
Kartuzy
dz. nr 816
o pow. 359 
m2

lokal 
użytkowy 
nr 1 a, pow. 
33,99 m2  
oraz pom. 
przynależne 
1,88 m2  
położony na 
parterze

trzy pomieszczenia,
piwnica nr 9

44.000,00 zł
(6.900,00 

zł)

5.000,00 zł

Zatrzymani za znieważenie grobu Niemca
Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Polkowicach 
w wyniku działań operacyj-
nych ustalili dane mężczyzn 
podejrzanych o znieważenie 
zwłok i miejsca pochówku 
niemieckiego żołnierza. Je-
den z zatrzymanych odpowie 
także za przestępstwo posia-
dania środków odurzających, 
które policjanci znaleźli prze-
szukując jego miejsce za-
mieszkania.
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Podczas wakacji gru-
pa złożona z ośmiorga 
zawodników (dziewczyn 
i chłopców) oraz dwóch 
trenerów Stowarzysze-
nia Boks Lubin wyjecha-
ła na międzynarodowy 
obóz sportowy do ośrod-
ka „Pionier” w Łukęcinie 
(z ac hod n iopomor sk ie). 
9 sierpnia doszło tam do 
incydentu, po którym do 
prokuratur w Kamieniu 
Pomorskim i Lubinie nie-
zależnie od siebie wpły-
nęły powiadomienia o 
podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Jak nieofi-
cjalnie ustaliliśmy, jeden 
z trenerów Boks Lubin 
napastował seksualnie swą 
siedemnastoletnią wycho-
wanicę. Dziewczyna po-
stawiała opór i wyrwała 
się z jego rąk. Na gorąco 
zrelacjonowała całą sytu-
ację swoim przyjaciołom i 
innym trenerom. Od razu 
zapadła wspólna decyzja, 
by do ośrodka wezwać po-
licję. Jeszcze zanim funk-
cjonariusze pojawili się w 
„Pionierze”, inny działacz 
Stowarzyszenia Boks Lu-
bin miał wydzwaniać do 

poszkodowanej i nakła-
niać ją do milczenia. O za-
straszaniu a nawet szanta-
żu z jego strony mówią też 
inni świadkowie - młodzi 
zawodnicy Boks Lubin.

- Przekazaliśmy ma-
teriały do dalszego pro-
wadzenia prokuraturze 
w Kamieniu Pomorskim 
- komunikuje Lidia Tka-
czyszyn z Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

Czy prokuratura z za-
chodniopomorskiego bada 
również tuszowania prze-
stępstwa? - Postępowanie 
zmierza do wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności 
zdarzenia - odpowiada 
odrobinę wymijająco  pro-
kurator Joanna Biranow-
ska-Sochalska, rzecznicz-
ka prasowa Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie. 
Ze względu na charakter 
sprawy, dobro śledztwa 
i poszkodowanej dziew-
czyny nie może udzielić 
bardziej szczegółowych 
informacji.

Jeśli zarzuty się po-
twierdzą, za doprowa-
dzenie przemocą do in-
nej czynności seksualnej 
trenerowi z Lubina może 
grozić od 6 miesięcy  do 8 
lat pozbawienia wolności.

Sprawa wywoła-
ła głębokie oburzenie 
działaczy legendarnego 
Miejskiego Klubu Bok-
serskiego „Energetyka” 
(dawniej „Górnik”), gdzie 
trenowało wielu wybit-
nych pięściarzy z Janu-
szem Zarenkiewiczem, 

medalistą olimpijskim, 
i Wiesławem Niemkie-
wiczem, wielokrotnym 
mistrzem Polski, na cze-
le. Ze Stowarzyszeniem 
Boks Lubin konkurują o 
młodzież, która chce się 
uczyć pięściarstwa. Oba-
wiają się, że skandaliczne 
zachowanie trenerów SBL 
położy się cieniem na ca-
łym lubińskim boksie i 
zniechęci zdolne dzieciaki 
do trenowania tej dyscy-
pliny. Po Łukęcinie rela-
cje między obu klubami 
zupełnie ochłodły, choć i 
wcześniej były niełatwe, 
bo trener Zbigniew Siwak 
zakładając z kolegami w 
2015 roku Stowarzysze-
nie Boks Lubin, podkradł 
MKB „Energetyka” czte-
rech zawodników (za co 
zresztą został później za-
wieszony na 2 lata przez 
Polski Związek Bokser-
ski). W MKB uważają, że 
konkurencja od początku 
żeruje na ich dorobku, 
korzysta z dojść do miej-
skich funduszy i spraw-
nymi działaniami me-
dia lno-marketingow ymi 
przykrywa brak sukcesów 
na ringu.

- Chcielibyśmy przy-
najmniej, aby ta sprawa 
otworzyła oczy kibicom i 
sympatykom pięściarstwa 
- mówi Wojciech Misiak, 
sekretarz Miejskiego Klu-
bu Bokserskiego „Energe-
tyka”.

Dlatego z Lubina po-
szły zawiadomienia do 
Polskiego Związku Bok-

serskiego, który mężczy-
znę podejrzanego o tu-
szowanie molestowania 
zawodniczki uczynił do-
piero co trenerem kadry 
narodowej kadetów. Ze 
względu na zarzuty po 
Łukęcinie, PZB cofnął tę 
nominację.

Udało nam się poroz-
mawiać z jednym z za-
łożycieli Stowarzyszenia 
Boks Lubin. To on miał 
zastraszać świadków. 
Mężczyzna zaprzecza, że 
prowadził takie rozmowy.

- Ja w tym czasie na 
szczęście byłem na obozie 
z kadrą Polski we Włady-
sławowie, o 300 kilome-
trów od Łukęcina. Dzię-
ki Bogu są bilingi, które 
pozwolą prokuraturze 
zweryf ikować te donie-
sienia - mówi. Sugeruje, 
że tak jak jego kolega, po-
dejrzany o molestowanie 
zawodniczki, padł of iarą 
pomówienia i zapowiada, 
że będzie dochodził satys-
fakcji w sądzie. Opowiada 
swoją wersję wydarzeń w 
Łukęcinie: - Chłopak tej 
dziewczyny, która poda-
je się za of iarę, został po 
trzech dniach karnie wy-
dalony z obozu, bo dzień 
w dzień spożywał alkohol. 
Doniesienie stanowi od-
wet małolatów za to, że go 
wyrzuciliśmy. Wzięliśmy 
adwokata. Adwokat już 
pojedzie z nimi do końca, 
bo tego absolutnie nie mo-
żemy zostawić.

Piotr Kanikowski
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 12.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 2 położonego  w Legnicy przy ul. Łokietka 7

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 12.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 8 położonego  w Legnicy przy ul. Św. Trójcy 2

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 12.11.2018 r. o godz. 11.30

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczy-
ste. Przetarg odbędzie się 12.11.2018 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska  tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 

warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska  tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 

warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul.  Łokietka 7
 KW Nr LE1L/00090838/6
 Budynek mieszkalny, 
3-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica ul. Św. Trójcy nr 2
 KW Nr LE1L/00064729/8
 Budynek mieszkalny, 
4-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Dz. nr 353 o pow. 720 m2, 
obręb Piątnica
Lokal mieszkalny nr 2 na 
I piętrze 

Dz. nr 411/7 o pow. 246m2, 
obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 8 na 
III piętrze

Dwa pokoje, kuchnia, 
dwie łazienki z wc
47,31 m2

Dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój 
40,90 m2

Piwnica nr 2
11,00 m2

58.500,00 zł
/24. 000,00 

zł/
7.000,00 zł

70.000,00 zł
/8. 100,00 

zł/
9.000,00 zł

Boks zbyt blisko ciała
Prokuratura Rejonowa w Ka-
mieniu Pomorskim nadzoru-
je postępowanie w sprawie 
doprowadzenia przy użyciu 
przemocy do innej czynności 
seksualnej podczas zgrupo-
wania sportowego w Łukęci-
nie. Jak ustaliliśmy, w spra-
wę są zamieszani działacze 
Stowarzyszenia Boks Lubin.
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