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Lada dzień firma Fewaterm rozpocznie 
długo oczekiwany remont hali peronowej 
oraz tunelu łączącego ją częścią kasową 
dworca PKP w Legnicy. Przetarg został roz-
strzygnięty ponad rok temu, ale trzeba było 
zaczekać na zgodę konserwatora zabytków 
i inne formalności. Operacja jest bardzo 
skomplikowana, bo dworca nie można za-
mknąć.              >>3

Dworzec idzie 
do remontu

>>7

Dzieło obozuje w Legnicy



Majowe wybory do euro-
parlamentu miały być dla Pra-
wa i Sprawiedliwości trudne, a 
zakończyły się 7-procentowym 
zwycięstwem PiS-u nad zjed-
noczoną opozycją. Jak po czymś 
takim nie zwątpić, że jesienią 
sytuacja się odwróci?

- Myślę, że będzie większa 
mobilizacja naszego elektoratu, 
ponieważ ludzie widzą, że cze-
ka ich bardzo ważny plebiscyt: 
odpowiedź na pytania, czy mają 
być kontynuowane rządy PiS-u, 
które rujnują naszą pozycję w 
Unii Europejskiej i stwarzają 
zagrożenie dla kolejnych środ-
ków unijnych, np. na walkę ze 
smogiem.

Szeroka koalicja antypisow-
ska miała zapewnić zwycięstwo. 
Okazuje się jednak, że zbyt sze-
rokie skrzydła mają tendencję 
do łamania się przy końcach. 
Co Pan myśli o strategii, by iść 
do wyborów w dwóch blokach: 
jednym centro-prawicowym, 
drugim lewicowym?

- Ordynacja jest w tej spra-
wie bezwzględna: duzi mają 
większe szanse, aby wygrać. 
Trzeba zrobić wszystko, aby 
po naszej stronie tych bloków 
było jak najmniej. Tylko w ten 
sposób możemy zbudować siłę, 
która będzie mogła nawiązać 
walkę z PiS-em. Proszę zauwa-
żyć, że jeżeli PiS będzie miał 40 
procent, a my w jednym bloku 
25 procent, w drugim 16 pro-
cent, to i tak nie wygramy, bo 
po przeliczeniu głosów metodą 
D`Hondta przełoży się to na 
mniej mandatów. Tak jest skon-
struowany kodeks wyborczy.

Przedwyborcza taktyka PiS
-u sprowadza się do kupowania 
poparcia za publiczne pienią-
dze. Raz jest to 500+ na każde 
dziecko, raz 13-ta emerytura, 
raz zwolnienie młodych z po-
datku, itd. Czy Platforma Oby-
watelska powinna się licytować 
na te korupcyjne i populistyczne 
deklaracje? Obiecać Polakom 
600+ i 14-emeryturę?

- Nie można się licytować, 
ale trzeba wyraźnie mówić, że 
to co już jest przyznane, nie 
zostanie zabrane. 500+ i tzw. 

kredkowe na stałe pozostaną 
wpisane w budżet, choć, moim 
zdaniem, nie należy tych zasił-
ków rozbudowywać. Równole-
gle trzeba tworzyć mądrzejszy 
system redystrybucji pieniędzy. 
Gdyby ludzie dostawali na 
przykład dotacje do docieplenia 
domów, to mniej wydawaliby 
na węgiel. Gdyby kwota wol-
na od podatku była wyższa, to 
pracownicy mogliby liczyć na 
lepsze wynagrodzenie. Pienią-
dze, które ma państwo, można 
zainwestować w pakiet on-
kologiczny, żeby zdrowie jego 
obywateli było lepiej chronione. 
Generalnie należy rozwijać me-
chanizmy wsparcia tam, gdzie 
ma ono charakter inwestycyjny 
– w docieplenia domów, służbę 
zdrowia, szkoły. To się nam jako 
społeczeństwu bardziej opłaci.

Co odpowiada Pan ludziom, 
którzy mówią, że rząd PiS- u 
jest pierwszym polskim rządem, 
który coś im dał?  

- To są ludzie, którzy nie 
widzą, ile tak naprawdę PiS im 
zabrał. Powinni policzyć, jak 
wzrosły koszty życia: te wszyst-
kie podwyżki cen żywności, cen 
energii, cen paliw, koszty ZUS
-u, itd. Prawo i Sprawiedliwość 
podnosi ogromną ilość podat-
ków, żeby mieć pieniądze na 
swoje pomysły. Z drugiej strony 
mamy np rosnące kolejki do 
lekarzy i coraz większe trudno-
ści w dostępie do służby zdro-
wia, co pokazuje obszar, skąd 
uciekają publiczne pieniądze. 
Myślę, że trzeba ludziom tłu-
maczyć, dlaczego program eko-
logicznych inwestycji w domy 
jednorodzinne czy wspólnoty 
mieszkaniowe albo program 
inwestycji w służbę zdrowia 
bardziej się opłaci niż wypłaca-
nie pieniędzy wprost w formie 
zasiłków.

Rząd Platformy zmiotła 
ze sceny afera taśmowa, czyli 
– jeśli pominąć obskurny język 
– dość niewinne rozmowy przy 
ośmiorniczkach w restaura-
cji Sowa & Przyjaciele. Rzecz 
stosunkowo lekkiego kalibru w 
porównaniu z aferami ostatnich 
lat: sprawą KNF, GetBacku, 
SKOK, PCK, „dwóch wież” czy 
rządowych premii, które według 
Beaty Szydło ministrom „po 
prostu się należały”. Co za teflon 
chroni PiS?

- Elektorat PiS-u w dużej 
mierze podziela opinię, że na-
wet jeśli zdarzyły się jakieś afery, 
na przykład rząd wypłacił sobie 
drugie pensje - to jednocześnie 
coś daje ludziom, więc wszystko 
gra. Dla tych wyborców nie ma 
znaczenia, że na dziecko po-
litycy dają 500 złotych a sobie 
wypłacają 500 tysięcy. W ten 
sposób, przy społecznym pobła-
żaniu, tworzy się kasta PiS-u. 
PiS buduje państwo autory-
tarne, w którym jego funkcjo-
nariusze są właściwie bezkarni. 
Jest tak, jak z prezydentem Sie-
radza, który przejechał starusz-
kę, uciekł nie udzieliwszy jej 
pomocy i dostał od policji 300 
złotych mandatu. Każdy inny 
miałby rozprawę, wyrok, wię-
zienie w zawiasach lub może 
nawet bez zawiasów. Wystarczy 
być związanym z PiS-em, by 
uniknąć tych nieprzyjemności.

Sieradz jest daleko. Pół roku 
temu w Lubinie mieliśmy aferę 
z próbą manipulowana przy 
przetargach w KGHM. Po-
nieważ rzecz dotyczyła chrze-
śniaka wiceprezesa Prawa i 
Sprawiedliwości, prokuratura 
Ziobry nie paliła się specjalnie 
do wyjaśnienia sprawy.

- Znamy takie historie z 
PRL-u, w którym w pewnym 
momencie członkowie PZPR
-u czuli się bezkarni, bo chronił 
ich aparat władzy. Nie prze-
strzegali przepisów, nie liczyli 
się z uczciwością, jeździli po pi-
jaku. PiS wraca do tych praktyk.

Panuje przekonanie, że klu-
czem do zwycięstwa, są młodzi. 
Kiedy PO przedstawi w końcu 
jakieś pomysły dla tej grupy?

- Dyskutujemy szereg 
ciekawych pomysłów. Mamy 
świadomość, że to najtrudniej-
sza do zmobilizowania grupa 
wyborców, bo z zasady nieufna 
i niechętna do udziału w gło-

sowaniu. Dodatkowo PiS robi 
wszystko, aby zniechęcić mło-
dych do zaangażowania się w 
wybory, bo wie, jak potrafią być 
krytyczni w stosunku do wła-
dzy.

Prezydent Robert Raczyń-
ski ogłosił, że Bezpartyjni Sa-
morządowcy wezmą udział 
w wyborach parlamentarnych. 
Widziałby Pan dla nich miejsce 
w Koalicji Obywatelskiej?

- My mamy dobre rela-
cje z wieloma samorządami. 
Uważam, że zamiast budować 
samodzielną listę, Bezpartyjni 
Samorządowcy powinni szu-
kać większego bloku i zacieśnić 
współpracę. Wybory do sejmi-
ków mogą być dla nich lekcją. 
Bezpartyjni Samorządowcy 
wystawili kilkuset kandyda-
tów we wszystkich okręgach, 
a w skali kraju zdobyli łącznie 
10 mandatów i nigdzie poza 
Dolnym Śląskiem nie stanowią 
znaczącej siły.

Kiedy poznamy Wasze listy 
z kandydatami do Sejmu i Se-
natu?

- Myślę, że będą gotowe 
do połowy sierpnia. Na razie 
jesteśmy w trakcie uzgodnień 
koalicyjnych, które będą miały 
oczywisty wpływ na ich kształt.

W Radzie Miejskiej Le-
gnicy od grudnia 2018 r. radni 
Koalicji Obywatelskiej trzyma-
ją sztamę z radnymi Prawa i 
Sprawiedliwości. Warto?

- Nie wiem, czy to jest szta-
ma. Oba kluby są niezależne. 
Nie ma między nimi żadnego 
porozumienia ani koalicji. W 
tamtej kadencji Tadeusz Krza-
kowski miał wyraźną koalicję z 
PiS-em i z jakiś powodów tego 
nie utrzymał. Również dla nas 
naturalnym blokiem współpra-
cy wydawałby się prezydent, 
jednak, niestety. ta relacja jest 
trudna.

Ma Pan hasło „Skuteczny 
poseł”. Porozmawiajmy przez 
chwilę o tym, jak Pan wykorzy-
stuje mandat posła, by pomagać 
w legnickich sprawach.

- Pomimo że jestem posłem 
opozycji, w tej kadencji udało 
mi się do kilku rzeczy dopro-
wadzić. Myślę na przykład o 
drodze ekspresowej S3, której 
budowę zaczęto za Platformy 
Obywatelskiej. Poprzez ilość 
interpelacji i nacisków, dopro-
wadziliśmy do przetargów na 
odcinek Bolków-Lubawka i 
przygotowań do przebudowy 
autostrady A4. Mam nadzieję, 
że lada chwila ruszy przetarg 
na A18, o który też ostatnio 
pytałem. Sprawa jest dość wsty-
dliwa, bo na drogę Olszyna
-Krzyżowa mówi się ironicznie 
„najdłuższe schody Europy”, a 
rząd, niestety, niedawno zabrał 
pieniądze na jej modernizację; 
przesunął je na kolejne lata. 
Dzięki współpracy z dolnoślą-
skim Sejmikiem dla legnickie-
go szpitala udaje się pozyskiwać 
coraz większe środki także z 
funduszy rządowych. Dyrek-
tor Krystyna Barcik ma w tym 
ogromne zasługi. Za sukces tej 
kadencji mam wymuszenie ko-
lejnego etapu remontu dworca 
kolejowego w Legnicy. Zabie-
gam o wpisanie do rządowych 
programów ścieżki pieszo-ro-
werowej od ul. Wrocławskiej 
do Spalonej w ciągu drogi nr 94 
oraz przebudowę szalenie nie-
bezpiecznego dla pieszych i ro-
werzystów węzła nad autostra-
dą A4. Czekam na odpowiedź 
w tej sprawie i mam nadzieję, 
że oba projekty wejdą do in-
westycji krajowych. Chciałbym 
też, aby od strefy do Nowej 
Wsi Legnickiej poprowadzono 
chodnik i drogę rowerową, bo 
tego naprawdę tam brakuje.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Dzielnica 
cudów

Byłem świadkiem, jak 
Tadeusz Krzakowski obru-
szył się na kolegę z Radia 
Wrocław, który podczas 
konferencji prasowej w spo-
sób demonstracyjny używał 
nazwy „Zakaczawie”. Pre-
zydent lansuje dla tej części 
miasta nazwę „Kartuzy”, 
bo nie budzi negatywnych 
skojarzeń. Na miejsce, które 
legniczanie od lat znali jako 
„ryżowe pola”, każe mówić 
„Legnica II”, by niepotrzeb-
nie nie straszyć inwestorów 
podmokłym gruntem. Idźmy 
za ciosem! Nie ma co czekać 
z przechrzczeniem Huty 
Miedzi Legnica na Chatę 
Miedzi Legnica Zdrój. Ku-
racjuszy zapraszamy!

Rok temu na oficjalnej 
stronie Urzędu Miejskiego 
w Legnicy pisano chełpliwie: 
„Zakaczawie zmienia się nie 
do poznania. A będzie jesz-
cze piękniej”. I, oczywiście, 
według urzędników z magi-
stratu, jest coraz piękniej, tyle 
że już nie na tym okropnym 
Zakaczawiu, ale na wskrze-
szonych z zapomnienia Kar-
tuzach. Takie cuda w dzielni-
cy cudów.

Zakaczawia prezydent się 
wstydzi. Z Kartuz może czuć 
niezmąconą dumę. Z nową 
nazwą (w gruncie rzeczy sta-
rą, schludnie poniemiecką, 
spolszczoną, wykastrowaną 
z umlautu, żeby nie pokale-
czyć sobie języka) historia 
dzielnicy wyzerowała a wy-
bieleni wapnem propagandy 
mieszkańcy dostali szansę na 
zbudowanie jej legendy od 
początku. Dlatego na prezy-
denckich Kartuzach nie ma 
miejsca dla Gienka, szajki 
kieszonkowców ani bywal-
ców baru piwnego Paradys. 
I trochę nie wiadomo, co 
począć z „Balladą o Zakacza-
wiu” Głomba i Kopki, skoro 
promocyjnie nie przystaje do 
zmieniającej się w różowe 
rzeczywistości. W „Balla-
dzie o Kartuzach” Tadeusza 
Krzakowskiego bohaterem 
mógłby być biznesmen, któ-
ry sprowadził dekoratora 
wnętrz do wykupionego od 
Cyganów mieszkania, albo 
elegancko brana starsza pani 
pilnująca wnuków, gdy bawią 
się na placu z LBO .

W tym miejscu należy 
sobie zadać pytanie, co bę-
dzie dalej z „Małą Moskwą”. 
Czy także to skojarzenie jest 
już passé, a film Waldema-
ra Krzystka - ambasadora 
Legnicy - stał się szkodliwy 
szkodliwy i źle widziany?

Piotr Kanikowski

Tworzy się 
kasta PiS
Z Robertem Kropwinickim, 
legnickim posłem Platfor-
my Obywatelskiej rozmawia 
Piotr Kanikowski.



Zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami inwestora, 
prace przy części peronowej 
dworca kolejowego w Legnicy 
miały być zakończone jeszcze 
w 2019 roku. Ale ruszają z kil-
kumiesięcznym poślizgiem.

- Pasażerowie zyskają 
wyższy komfort podróży już 
pod koniec 2020 r. - deklaruje 
Radosław Śledziński z zespołu 
prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

Zgodnie z umową, w ra-
mach modernizacji przebu-
dowane zostaną dwa perony, 
z których odjeżdżają pociągi 
pasażerskie (tzn. peron trzeci 
i czwarty). Platformy zostaną 
podwyższone, co ułatwi korzy-
stanie z wszystkich typów po-
ciągów. Na czterech peronach 
zostaną zamontowane windy, 

które ułatwią przemieszcza-
nie się po stacji podróżnym 
o ograniczonych możliwo-
ściach ruchowych, pasażerom 
z ciężkim bagażem, wózkami 
dziecięcymi, rowerami. Tak 
jak w części kasowej legnickie-
go dworca, z myślą o osobach 
niewidzących pojawi się ozna-
kowanie dotykowe ułatwiające 
im poruszanie się po peronie. 
Będzie nowe oświetlenie i na-
głośnienie, ławki, tablice in-
formacyjne.   Odnowione zo-
staną pomieszczenia dawnych 
posterunków dyżurnych ruchu 
na obu peronach. Wszystkie 
elementy małej architektury 
– łącznie z zegarami – zapla-
nowano w stylistyce retro, by 
podkreślić zabytkowy charak-
ter stacji.

Odnowiona zostanie za-
bytkowa hala peronowa - jed-
na z trzech na terenie Polski,    
inspirowana halą dworca 
Hamburg Hauptbahnhof. Za-
planowano gruntowaną reno-
wację konstrukcji stalowej, jej 
wzmocnienie i zabezpieczenie 
powłoką antykorozyjną. Na 
żółte deski wymienione zo-
staną małe estetyczne pokrycia 
z blachy. Fewaterm uzupełni 
przeszklenia, zainstaluje nowe 
rynny. Projekt przewiduje od-
tworzenie świetlika, by dach 
wyglądał dokładnie tak jak na 

dawnych rysunkach i zdję-
ciach. Do wymiany jest prze-
znaczona instalacja elektrycz-
na i lampy. Zakres zadania 
obejmuje również przebudowę 
głównego przejścia z części ka-
sowej na perony oraz schodów. 
Dawny blask odzyskają kute 
balustrady. Umowa nakłada na 
wykonawcę remontu obowią-
zek zadbania o odwodnienie i 
izolację, a także wymianę sieci 
wodno-kanalizacyjnej. Prze-
budowane zostaną tory i sieć 
trakcyjna przebiegające obok 
peronów nr 3 i 4.

Inwestycja będzie kosz-
tować 28 mln zł. Zgodnie z 
założeniem, prace mają być 

prowadzone przy normalnie 
funkcjonującej, pełnej pasaże-
rów stacji.

- W trakcie modernizacji 
na stacji zostanie utrzymany 
ruch pociągów. Prace rozpocz-
ną się równocześnie na obu 
modernizowanych peronach. 
Dla podróżnych, na czas prac, 
dostępne będą pozostałe plat-
formy. Możliwe będzie rów-
nież korzystanie z przejścia 
podziemnego. Miejsce pro-
wadzenia prac zostanie odpo-
wiednio zabezpieczone i ozna-
kowane - informuje Radosław 
Śledziński.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

 „Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Legnickie 
Pole informuje, że w dniu 10 lipca 2019 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy Legnickie Pole wywieszono na 
tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości przezna-
czonych do oddania w dzierżawę oraz w użyczenie 
na okres 3 lat. Rozszerzone ogłoszenie zamiesz-
czono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Legnickie Pole, które jest do wglądu w godzi-
nach pracy urzędu.”
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Lada dzień firma Fewaterm 
rozpocznie długo oczekiwany 
remont hali peronowej oraz 
tunelu łączącego ją częścią 
kasową dworca PKP w Legni-
cy. Przetarg został rozstrzy-
gnięty ponad rok temu, ale 
trzeba było zaczekać na zgo-
dę konserwatora zabytków i 
inne formalności. Operacja 
jest bardzo skomplikowana, 
bo dworca nie można za-
mknąć.
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Dworzec idzie do remontu

Wójt Gminy 
Rafał Plezia
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 06.09. 2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 9 położonego  w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 14

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Matusiak  tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 06.09.2019 r. o godz. 10.30

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

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. Kazimierza 
Wielkiego 14
 KW Nr LE1L/00088624/6
 Budynek mieszkalny, 5- 
kon. podpiwniczony, lokali, 
teren  uzbrojony 

Dz. nr 196/5  o pow. 339 
m2, obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 9 na 
III piętrze 

1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, wc 
32,18 m2

60.000,00 zł
/4. 500,00 

zł/
6.000,00 zł

W legnickiej Prokuraturze 
Okręgowej zakończyło się 
śledztwo wszczęte po tym, 
jak nocą z 17 na 18 maja 
2017 r. wybuchł pożar na 
składowisku odpadów przy 
ul. Dobrzejowskiej w Le-
gnicy. Do sądu rejonowego 
trafił akt oskarżenia prze-
ciwko Ewie G. i Tomaszowi 
G., udziałowcom spółki, do 
której należało składowisko. 
Według prokuratury, prowa-
dzili działalność ignorując 
przepisy, narażając środowi-
sko i ludzi.

Koniec ze składowiskiem na Dobrzejowskiej?

Spółka przetwarzała i 
składowała odpady różne-
go typu: komunalne, inne 
niż niebezpieczne oraz nie-
bezpieczne. Ewa G. była jej 
prezesem. Tomasz G. miał 
funkcję pełnomocnika. Pro-
kurator zarzuca im nieumyśl-
ne sprowadzenie zdarzenia 
powszechnie niebezpieczne-
go: pożaru, w wyniku którego 
po okolicy gwałtownie roz-
przestrzeniały się substancje 
trujące. Ponadto Ewa G. i 
Tomasz G. mieli zanieczyścić 
środowisko, nieodpowiednio 
postępując z odpadami. Dzia-
łali przy tym wspólnie i w po-
rozumieniu. Stawiane im za-
rzuty dotyczą lat 2017 i 2018. 
Grozi im od 3 miesięcy do 5 
lat pozbawienia wolności.

- Ewa G. reprezentowa-
ła spółkę przed właściwymi 
organami w postępowaniach 
administracyjnych, a Tomasz 
G. faktycznie kierował funk-
cjonowaniem składowiska 
odpadów - objaśnia prokura-
tor Lidia Tkaczyszyn, rzecz-
niczka Prokuratury Okręgo-
wej w Legnicy.

Jak wynika z ustaleń śledz-
twa, spółka uzyskała pozwole-
nie na zbieranie i przetwarza-
nie odpadów komunalnych, 
innych niż niebezpieczne i 
odpadów niebezpiecznych. 
Nie miała pozwolenia na ich 
składowanie. Zapowiadała 
wybudowane hali, w której 
miała się odbywać produk-
cja bloczków betonowych, 
magazyn odpadów z przeła-
dunkiem, załadunkiem, sor-
towaniem surowców wtór-
nych (folia, papier, szkło) oraz 
zbiórka, transport i odzysk 
odpadów budowlanych i su-
rowców wtórnych.

- Oskarżeni nie wybudo-
wali takiego obiektu ani nie-
zbędnej do prowadzenia tego 
rodzaju działalności gospo-
darczej wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej umożliwiającej 
zbieranie zanieczyszczonych 
odpadami wód opadowych i 
roztopowych - informuje Li-
dia Tkaczyszyn. - Wykonali 
jedynie bez pozwolenia na 
budowę prowizoryczną insta-
lację do sortowania odpadów. 

Wykorzystując tę instalację 
sortowali odpady, odzyskując 
różne surowce, które następ-
nie sprzedawali. Jednak duża 
część odpadów, której podczas 
sortowania nie wykorzystano, 
zalegała w pryzmach na skła-
dowisku w warunkach oraz 
w sposób niezgodny z obo-
wiązującymi w tym zakresie 
przepisami.

Spółka Ewy G. i Tomasza 
G. powinna te odpady prze-
wozić do innych podmiotów 
prowadzących spalarnię lub 
mających zezwolenie na skła-
dowanie odpadów na składo-
wisku. Za to trzeba by jednak 
płacić.

- Tymczasem oskarżeni 
zaczęli pozbywać się zale-
gających odpadów, inicjując 
kontrolowane spalanie w róż-
nych miejscach składowiska, z 
których unoszący się dym stał 
się widoczny i wyczuwalny 
w okolicy - dopowiada Lidia 
Tkaczyszyn.

Według ustaleń prokura-
tury, podpaleń na składowi-
sku przy ul. Dobrzejowskiej 
dokonywali zatrudnieni w 
nim pracownicy. Ich perso-
naliów nie ustalono. Ogień 
był podkładany w dni wolne 
od pracy lub poza normalny-
mi godzinami pracy okolicz-
nych zakładów pracy. Odpady 
paliły się tak jak leżały, na 
powierzchni, poza specjali-
stycznymi instalacjami spala-

nia - czyli wbrew przepisom. 
Towarzyszyła temu emisja 
toksycznych produktów spa-
lania, zadymienie i charakte-
rystyczny odór.

- Biegły z zakresu po-
żarnictwa, opiniujący w ni-
niejszej sprawie, ocenił, że 
to tlące się wewnątrz pryzm 
odpady stały się przyczyną 
pożaru w nocy z 17/18 maja 
2019 roku. Obiekt przy uli-
cy Dobrzejowskiej stanowił 
w istocie nieuporządkowane 
wysypisko, a nie składowisko 
i zakład przetwarzania odpa-
dów - mówi prokurator Lidia 
Tkaczyszyn. Podkreśla, że za 
naruszenie przepisów Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach, zignorowanie 
decyzji administracyjnych 
oraz przepisów przeciwpoża-
rowym odpowiedzialność po-
noszą oboje oskarżeni, gdyż 
taki sposób funkcjonowania 
składowiska wynikał z ich 
działań.

W toku śledztwa biegły 
pobrał i zbadał w laborato-
rium próbki gleby z terenu 
wysypiska. Stwierdził wystę-
powanie na działce znacznych 
wartości metali ciężkich oraz 
olbrzymich zawartości dio-
ksyn. Jego zdaniem, sposób 
przetwarzania i usuwania 
odpadów przy ul. Dobrzejow-
skiej stanowi zagrożenie dla 
życiu lub zdrowiu człowieka. 
W wyniku pożaru składo-

wiska do powietrza zostały 
wyemitowane znaczne ilości 
substancji szkodliwych dla 
zdrowia. Magazynowanie w 
sposób nieodpowiedni odpa-
dów niebezpiecznych, stano-
wiących spaloną frakcję, spo-
wodowało i powoduje istotne 
obniżenie jakości powierzch-
ni ziemi i wód powierzch-
niowych. Może doprowadzić 
do obniżenia jakości wód 
podziemnych. Działalność 
oskarżonych mogła spowo-
dować zniszczenie w świecie 
roślinnym lub zwierzęcym w 
znacznych rozmiarach.

Prokuratura zajęła się 
sprawą po tym, jak sąsiedzi 
firmy, udręczeni powtarzają-
cymi się podpaleniami, złożyli 
w prokuraturze zawiadomie-
nie o podejrzeniu przestęp-
stwa. Interweniował również 

Dolnośląski Wojewódzki In-
spektor Ochrony Środowiska, 
wskazując m.in., że spółka 
przetwarza odpady w sposób 
stwarzający zagrożenie dla 
życiu i zdrowiu człowieka 
oraz środowiska naturalnego.

Toczą się postępowania 
administracyjne w sprawie 
cofnięcia spółce oskarżonych 
pozwoleń na prowadzenie 
przedmiotowej działalności.

W nocy z 17/18 maja 
2017 roku przy ul. Dobrze-
jowskiej wybuchł ogromny 
pożar góry śmieci. Przez 38 
godzin i 50 min 60 zastępów 
straży pożarnej, 183 stra-
żaków prowadziło mozolną 
walkę z ogniem. Przez dwie 
doby słup gęstego dymu wi-
siał nad Legnicą. Pożar objął 
powierzchnię 0,4 ha.

Piotr Kanikowski

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.
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 10 położonego  w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 42

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 1 położonego  w Legnicy przy ul. Senatorskiej 2.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 6 położonego  w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 14

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Matusiak -tel. 7672-12-302, pokój 313 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Matusiak -tel. 7672-12-302, pokój 313 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Matusiak  tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 06.09.2019 r. o godz. 11.30  w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 06.09.2019 r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 06.09.2019 r. o godz. 10.00

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

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

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

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Skład lokalu Skład lokaluCena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Żwirki i 
Wigury 42
 KW Nr LE1L/00062698/7
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica ul. Senatorska 2
KW Nr LE1L/00059395/9
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren  
uzbrojony 

Legnica ul. Kazimierza 
Wielkiego 14
 KW Nr LE1L/00088624/6
 Budynek mieszkalny, 5- 
kon.  podpiwniczony, lokali, 
teren  uzbrojony 

Dz. nr 517/1 o pow. 424 
m2, obręb Fabryczna
Lokal mieszkalny nr 10 na 
IV piętrze

Dz. nr 867/1 o pow. 163 
m2, obręb Fabryczna 
Lokal mieszkalny nr 1 na 
parterze

Dz. nr 196/5  o pow. 339 
m2, obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 6 na 
II piętrze 

pokój,
kuchnia, 
przedpokój, wc, 
30,44 m2
 piwnica nr 12
2,74 m2

Trzy pokoje, kuchnia, 
przedpokój
Łazienka z wc
60,20 m 2
piwnica nr 1
1,20 m2

1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, wc na 
klatce schodowej 
w częściach wspól-
nych,Piwnica nr 6
32,07 m2 i  7,80 m2

50.000,00 zł
/5. 400,00 

zł/
5.000,00 zł

80.000,00 zł
/8. 000,00 

zł/
8.000,00 zł

60.000,00 zł
/5. 600,00 

zł/
6.000,00 zł

Piknik przyjaciół parku
W sobotę, 27 lipca br. w 
godzinach 13.00-16.00 na 
Polanie Angielskiej w parku 
Miejskim na pikniku spotka-
ją się legniczanie, a wśród 
nich uczestnicy społecznego 
zrywu sprzed 10 lat, kiedy to 
tysiące osób porządkowało 
nasz park, zniszczony przez 
huragan 23 lipca 2009 roku.

Zapraszamy wszystkich 
kochających to miejsce. Szcze-
gólnie liczymy na obecność 
osób biorących wówczas udział 
w akcji „Razem odbudujemy 
legnicki park”. Pamiętamy 
spontaniczne działanie ponad 
dwóch tysięcy legniczan, któ-
rzy - często całymi rodzinami 
- w sierpniu i wrześniu 2009 
roku, w cztery sobotnie przed-

południa, przepracowali łącz-
nie ok. 4 tys. godzin.

Podczas tego wydarzenia 
zaprezentowane zostaną ar-
chiwalne filmy i zdjęcia z 2009 
roku, zaprosimy też przyby-
łych, by podzielili się swoimi 
wspomnieniami związanymi z 
odrodzeniem parku.

Gwiazdą spotkania będzie 
zespół KMINEK z premie-
rą nowego albumu EP „V5”. 
Grupa zarejestrowała EP-kę w 
jednym ze studiów w rodzinnej 
Legnicy. Dwa utwory z płyty 
zostały przedpremierowo za-
prezentowane w popularnym 
programie TVP2 „To je Bo-
rowicz. Podróże ze smakiem”. 
„Nie kradnij” oraz „Chłopaku” 
zdążyły również zagościć na 
antenie rozgłośni radiowych. 

Chwytliwe melodie, niebanal-
ne teksty, trochę „ejtisowych” 
klimatów, charakterystyczny 
wokal … Oto najważniejsze 
składniki Kminkowego stylu.

Imprezie towarzyszyć bę-
dzie również plenerowa wysta-
wa fotograficzna „Po burzy”, 
na której zaprezentowane zo-
staną pamiętne zdjęcia legnic-
kich fotoreporterów.

W 10. rocznicę huraga-
nu, Polana Angielska czeka w 
sobotę 27 lipca na przyjaciół 
parku. Przyjdźcie z własnymi 
koszami piknikowymi, by spo-
tkać się z przyjaciółmi, z któ-
rymi wspólnie odbudowaliśmy 
nasz ukochany park.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy
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Obóz integracyjno-forma-
cyjny Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia potrwa do niedzieli 
14 lipca. Stypendyści zaczęli 
zjeżdżać do Legnicy wczo-
raj, ale oficjalne rozpoczęcie 
nastąpiło we wtorek, podczas 
odprawionej przez biskupa Zbi-
gniewa Kiernikowskiego mszy 
świętej w katedrze. Popołudnie 
młodzi ludzie spędzili na samo-
dzielnym zwiedzaniu miasta i 
poznawaniu jego mieszkańców. 
Wieczorem w trzech kościo-
łach - Matki Bożej Królowej 
Polski, Najświętszego Serca 
Pana Jezusa oraz św. Wojciecha 
- odbyły się nabożeństwa dla 
uczestników obozu. W środę 
wszyscy pojechali do Karpacza, 
by wejść na szczyt Śnieżki.W 
czwartek w kościele św. Jacka na 
Zakaczawiu, miejscu cudu eu-
charystycznego, odbyła się kon-

ferencja, spotkanie z Adamem 
Hlebowiczem (dyrektorem 
Biura Edukacji IPN) oraz mał-
żeństwem Iwoną Kos-Maszaro 
i Robertem Maszaro-Dąbrow-
skim. Wieczorem młodzi byli 
też w Legnickim Polu. 

Na piątek zaplanowano 
dzień skupienia z biskupem 
Zbigniewem Kiernikowskim 
oraz wycieczkę do sanktuarium 
w Krzeszowie. Sobota to dzień 
na dyskusję o sprawach Fun-
dacji. Zakończy go koncert w 
legnickim Rynku (godz. 19.30) 
z udziałem obecnych i by-
łych stypendystów. Wystąpią 
m.in. kwartet saksofonowy The 
Whoop group oraz wokalista, 
kompozytor, aranżer Krzysztof 
Majda. W niedzielne przedpo-
łudnie stypendyści rozproszą się 
po mieście. Będzie można ich 
spotkać na mszach świętych we 
wszystkich czternastu parafiach, 
gdzie zaangażują się w liturgię, 
śpiew i czytanie Pisma Święte-
go. Opowiedzą wiernym o tym, 
co robi Fundacja Dzieło No-
wego Tysiąclecia. Mieszkańcy 
Legnicy zaprosili ich do swych 
domów na niedzielne obiady.

Fundacja Dzieło Nowego 
Tysiąclecia powstała po papie-
skiej pielgrzymce z roku 1999. 
Działa na terenie całej Polski. 
Ma trzy zasadnicze cele: upo-
wszechnianie nauczania Jana 
Pawła II, podnoszenie szans 
edukacyjnych zdolnej młodzie-
ży i wspieranie rozwoju kultu-

ry i nauki chrześcijańskiej oraz 
chrześcijańskich mediów w Pol-
sce. Wydaje rocznie kilkanaście 
milionów złotych na stypendia 
dla młodzieży od siódmej klasy 
szkoły podstawowej do ukoń-
czenia studiów, głównie ze wsi 
i miast do 20 tys. mieszkań-
ców. Aktualnie z jej programu 
stypendialnego korzysta ok 2 
tysięcy osób. Od lat jest wśród 
nich ok. 30 osób z Legnicy. 
Członkiem Rady Fundacji jest 
bp Marek Mendyk - biskup po-
mocniczy diecezji legnickiej.

Ks. Dariusz Kowalczyk, 
prezes Fundacji, wspomina, że 
na dwa lata przed jej powsta-
niem Jan Paweł II odwiedził 
Legnicę.

- To jeden z motywów, dla 
których tu obecnie jesteśmy - 
mówi. W ubiegłym roku pre-
zydent Tadeusz Krzakowski i 
biskup legnicki Zbigniew Kier-
nikowski zgodzili się, aby Le-
gnica oraz diecezja legnicka były 
miejscem dorocznego obozu 
integracyjno-formacyjnego dla 
stypendystów Fundacji Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia. Potem 
organizację wydarzenia wsparli 
marszałek Dolnego Śląska oraz 
Fundacja Polskiej Miedzi i cała 
Grupa Kapitałowa KGHM.

- Jeśli miasto Legnica, z 
którym KGHM jest zaprzyjaź-
niony, oraz diecezja wystosowa-
ły takie zaproszenie, to nas nie 
mogło w tym gronie zabraknąć 
- mówi Anna Osadczuk, dy-

rektor Departamentu Komuni-
kacji KGHM. - Mam nadzieję, 
że stypendyści Fundacji, kiedyś 
do nas wrócą, aby zasilić szeregi 
KGHM.

Ogromny wysiłek organi-
zacyjny wzięło na siebie miasto. 
Uczestniczy obozu zostali za-
kwaterowani w Szkole Podsta-
wowej nr 7, Szkole Podstawowej 
nr 16 oraz VII Liceum Ogólno-
kształcącym. Legnica udostęp-
niła im komunikację miejską, z 
której mogą bezpłatnie korzy-
stać. Przygotowała też pakiety z 
upominkami.

- Legniczanie na pewno 
otoczą tych wspaniałych mło-
dych ludzi ciepłą opieką. Ży-
czę im, aby mieli jak najlepsze 
wspomnienia z tego pobytu i 
przekazywali dobre słowo o na-
szym mieście - mówi prezydent 
Tadeusz Krzakowski.

- Ta młodzież stanowi żywy 
pomnik Jana Pawła II. Jemu 
bardzo zależało na człowie-
ku, który ma zakorzenienie w 
Chrystusie. Naszym zadaniem, 
zadaniem każdego pokolenia, 
jest przekazanie właściwego 
obrazu każdego człowieka. Fun-
dacja Dzieło Trzeciego Tysiąc-
lecia daje szansę tym, którzy z 
racji swojego pochodzenia mają 
mniejsze możliwości realizacji 
swych edukacyjnych planów 
- podkreśla biskup Zbigniew 
Kiernikowski.

Piotr Kanikowski

Legnica i diecezja legnicka 
goszczą od poniedziałku 650 
uczniów i studentów z całej 
Polski - stypendystów Funda-
cji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
Prezydent Tadeusz Krzakowski 
wierzy, że wywiozą z tygodnio-
wego obozu wakacyjnego miłe 
wspomnienia i będą dobrze 
mówić o Legnicy oraz legni-
czanach. - Ludzie, którzy sko-
rzystali z dobra, będą automa-
tycznie to dobro nieśli - zgadza 
się biskup legnicki Zbigniew 
Kiernikowski.

Dzieło obozuje w Legnicy
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