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Chciał seksu z czternastolatką Fundamenty pod pomnik Pobożnego

Karząca ręka 
PiS-u

Wypożyczalnia 
skuterów

- Trwają czynności procesowe - mówi prokurator Radosław Wrębak, szef 
Prokuratury Rejonowej w Legnicy o wtorkowym zatrzymaniu 64-latka podej-
rzanego o pedofilię. - Zabezpieczone w domu podejrzanego nośniki zostały 
przekazane biegłym. Być może ich ustalenia pozwolą rozszerzyć kwalifikację 
czynu.               >>2

Powstaje regulamin konkursu dla rzeźbiarzy na projekt pomnika księcia Hen-
ryka Pobożnego, który ma stanąć na pl. Słowiańskim w Legnicy. Konkurs bę-
dzie otwarty, dwuetapowy i powiązany z wystawą, by wszyscy mieszkańcy 
Legnicy mogli wziąć udział w wyłanianiu zwycięskiego projektu.  
                  >>2

Dwaj wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Legnicy 
Arkadiusz Baranowski i Łukasz Laszczyński zosta-
li usunięci ze struktur Prawa i Sprawiedliwości za 
współpracę z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Za-
nosiło się na to od maja, kiedy zarząd okręgowy 
PiS-u zawiesił ich członkostwo i odwołał posłankę 
Ewę Szymańską z zarządu miejskiego partii. Bara-
nowski i Laszczyński przygotowują oświadczenie.

>>4

- Od niedawna prowadzimy rozmowy w sprawie 
uruchomienia komercyjnej wypożyczalni miej-
skich skuterów elektrycznych. Na spotkaniu z 
przedstawicielami firmy mogliśmy poznać ogólne 
warunki współpracy oraz zasady działania wypo-
życzalni - poinformował legniczan prezydent Tade-
usz Krzakowski. Firma, z którą rozmawiają władze 
Legnicy, prowadzi od kwietna wypożyczalnię elek-
trycznych skuterów GoScooter we Wrocławiu.

>>3



Mężczyzna, mieszkaniec 
Legnicy, emerytowany górnik, 
wpadł w pułapkę zastawioną 
przez wrocławskiego motor-

niczego Krzysztofa Dymkow-
skiego, łowcę pedofilów z se-
rialu dokumentalnego „Łowca 
pedofilów” emitowanego przez 
Polsat Play. 2 tygodnie temu 
zagadnął Dymkowskiego na 
Czaterii, czacie w Interia.pl. 
Był przekonany, że rozmawia 
z czternastoletnią dziewczyn-
ką, a nie dorosłym mężczyzną. 
„Chciał seksu i lizania” - rela-
cjonuje Dymkowski.

- „Dziewczynka” powie-
działa, że nie robiła takich 
rzeczy. Cisnął temat dalej. Po-
dał telefon - mówi Krzysztof 
Dymkowski (na zdjęciu z Ka-

roliną, swoją asystentką).
Legniczanin zaoferował 

dziecku 50 złotych za speł-
nienie seksualnych fantazji. 
Umówił się, że czternastolatka 
przyjedzie do niego z Wro-
cławia. We wtorek 6 sierpnia 
około godziny 14 czekał na 
nią w samochodzie w pobli-
żu dworca PKP w Legnicy. 
Krzysztof Dymkowski dys-
ponuje nagraniem, na który 
legniczanin instruuje „dziew-
czynkę”, że ma wyjść z dworca, 
przejść obok rowerów itd. Za-
miast dziecka, doprowadził do 
siebie policjantów oraz ekipę 

serialu „Łowca podofilów”.
Podczas zatrzymania 

64-latek krzyczał, że to był 
żart. Karolina, pozorantka i 
asystentka Dymkowskiego 
w serialu, rozmawiała z nim 
przez chwilę po zatrzymaniu. 
W internecie opowiada o tym: 
„Ja mówię: „Co, nie oglądasz 
serialu?”. On mówi: „Tak, ja 
oglądam. I takim to bym łeb 
uciął”. Ja na niego spojrzałam: 
„No to teraz powinieneś wziąć 
siekierę i obciąć sam sobie, bo 
wpadłeś w te sidła umawiając 
się z czternastoletnim dziec-
kiem”. Cała akcja zostanie po-

kazana w jednym z odcinków 
7 sezonu serialu „Łowca pedo-
filów”.

Policja ma 48 godzin od 
momentu zatrzymania na 
zgromadzenie dowodów, któ-
re pozwolą postawić zarzu-
ty i wystąpić z ewentualnym 
wnioskiem o tymczasowe 
aresztowanie.

U większości osób, które 
wpadły w pułapkę zastawioną 
przez Dymkowskiego, policja 
znajdowała pornografię dzie-
cięcą.

Piotr Kanikowski
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Matki  
synów

„Solidarność naszą siłą” 
skandowały kobiety, głównie 
starsze, po pięćdziesiątce. „Bo-
haterom cześć i chwała” - męż-
czyźni, stosunkowo młodzi, na 
ogół przed czterdziestką. Zo-
baczyłem barykadę. Po jednej 
stronie były zmartwione, posi-
wiałe matki, po drugiej ich go-
łokarcy, zadowoleni synkowie.

Zobaczyłem tę baryka-
dę, kiedy obejrzałem jedno po 
drugim nagrania z manifesta-
cji, jakie odbyły się w Legnicy. 
Pierwszą zorganizował KOD, 
aby wyrazić solidarność z ofia-
rami białostockich bojówek. 
Drugą - radny Andrzej Lorenc 
z kibicami Miedzi, aby uczcić 
75 rocznicę Powstania War-
szawskiego. 

Pod Galerią Piastów, przy 
haśle „Solidarni z Białymsto-
kiem”, wśród tęczowych flag, 
mężczyzn było stosunkowo 
niewielu. Dominowały kobiety, 
na ogół już niemłode. To one 
nadawały ton zgromadzeniu. 
Skandowania haseł było mało, 
za to długo trwały przemowy. 
Czytano wiersz Niemöllera 
i felieton Hołowni. Ludzie 
głównie słuchali, trzymali się za 
ręce, fotografowali się w ramce 
z napisem „Solidarni z Białym-
stokiem” i przytulali do siebie. 

Dzień później był 1 sierp-
nia. Tuż zanim zawyły syreny, 
grupa manifestantów wyszła 
na środek skrzyżowania na 
placu Wilsona wykrzykując za 
Lorencem „Cześć i chwała bo-
haterom”. Kobiet było niewiele, 
przeważali mężczyźni koło 
trzydziestki lub czterdziestki. 
Wstrzymali ruch. Rozwinęli 
flagi i baner. Odpalili świece 
dymne. W budzącej apoka-
liptyczne skojarzenia czerwonej 
łunie, w jazgocie syren, odśpie-
wali „Mazurek Dąbrowskiego”. 

W kręgu wartości, do któ-
rych odwoływała się pikieta 
pod Galerią Piastów, były em-
patia, solidarność, tolerancja, 
wolność, równość, godność, 
szacunek do każdego człowieka 
oraz niezgoda na agresję. Gru-
pa na pl. Wilsona demonstro-
wała przede wszystkim swój 
patriotyzm, dumę narodową, 
siłę, kult męstwa, ofiary i krwi 
przelanej za ojczyznę. 

Mam dość mapek, na któ-
rych wschód Polski jest malo-
wany na niebiesko, a zachód 
na pomarańczowo. Reperkusje 
po zaborach z pewnością są 
faktem, ale myślę, że w naszej 
polsko-polskiej wojnie chodzi 
o coś znacznie poważniejszego 
i jednocześnie trudniejszego do 
opisania. O pęknięcie w pol-
skich rodzinach; o synów, któ-
rzy wyrośli na kogoś innego, niż 
chciałyby matki. 

 Piotr Kanikowski 

Fundamenty pod pomnik Pobożnego

Chciał seksu z czternastolatką

Powstaje regulamin konkur-
su dla rzeźbiarzy na projekt 
pomnika księcia Henryka 
Pobożnego, który ma stanąć 
na pl. Słowiańskim w Legni-
cy. Adam Wierzbicki - prezes 
fundacji, która podjęła się 
wzniesienia monumentu - in-
formuje o szczegółach. Kon-
kurs będzie otwarty, dwueta-
powy i powiązany z wystawą, 
by wszyscy mieszkańcy Le-
gnicy mogli wziąć udział w 
wyłanianiu zwycięskiego 
projektu.

- Trwają czynności proceso-
we - mówi prokurator Rado-
sław Wrębak, szef Prokura-
tury Rejonowej w Legnicy 
o wtorkowym zatrzymaniu 
64-latka podejrzanego o 
pedofilię. - Zabezpieczo-
ne w domu podejrzanego 
nośniki zostały przekazane 
biegłym. Być może ich usta-
lenia pozwolą rozszerzyć 
kwalifikację czynu.

- Kończymy pisanie regula-
minu konkursu i kompletujemy 
skład do komisji, która dokona 
oceny nadesłanych prac - mówi 
Adam Wierzbicki, prezes Fun-
dacja “Książę Henryk Pobożny 
– obrońca Europy”. - Konkurs 
będzie dwuetapowy. Pierwszy 
etap będzie otwarty. Będą mo-
gli w nim wziąć udział wszyscy 
polscy artyści, którzy spełnią 
odpowiednie wymagania. Z 
tych zgłoszeń (szkiców, rysun-
ków) zostanie wybranych od 
3 do 5 laureatów, których za-
prosimy do drugiego etapu. W 
drugim etapie artyści będą mu-
sieli do oceny przedłożyć model 
pomnika w skali 1:10 oraz pełną 
dokumentację.

Fundacja "Książę Henryk 
Pobożny - obrońca Europy" 
zamierza postawić rzeźbiarzom 
kilka bezwzględnych wymagań. 
Abstrakcyjne, futurystyczne 
formy nie przejdą. Pomnik musi 
być figuratywny: ma przedsta-
wiać księcia Henryka Pobożne-
go na koniu z uwzględnieniem 
wartości historycznych. Dysku-
towano, czy lepszy będzie cokół, 
czy kilkumetrowa kolumna. 

Ostatecznie w tej kwestii pozo-
stawiono wolną rękę artystom 
biorącym udział w konkursie.

Fundacja planuje zorgani-
zować wystawę zgłoszonych 
do konkursu prac i dać miesz-
kańcom Legnicy możliwość 
uczestniczenia w procesie wy-
łaniania zwycięskiego projektu. 
Choć ostateczny werdykt wyda 
komisja, legniczanie będą mie-
li głos wspomagający. Adam 
Wierzbicki liczy, że uda się to 
wszystko przeprowadzić jeszcze 
w tym roku, ale niezbędne będą 
fundusze. Sam konkurs - jak 
przewiduje prezes - pochłonie 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Szacunkowy koszt postawienia 
pomnika to ok. 600 tys. zł.

Fundacja dopina rozmowy 
z urzędem skarbowym w spra-
wie druku cegiełek, z których 
zostanie sfinansowana budowa 
pomnika. Do nabycia będą ce-
giełki o nominałach 20 zł i 200 
zł.

Trwa też kompletowanie 
składu komisji konkursowej. 
Wierzbicki zaproponował, by w 
jej skład weszło m.in. po dwóch 
przedstawicieli prezydenta Le-
gnicy i biskupa legnickiego.

Fundacja zabiega, by budo-
wę pomnika w Legnicy objęły 
swym patronatem dwie zna-
komite osoby. - Póki nie mam 
ich zgody, nie chcę ujawniać 
żadnych nazwisk - zastrzega 
Adam Wierzbicki. Podkreśla, 

że Fundacja "Książę Henryk 
Pobożny - obrońca Europy" 
to byt apolityczny, ponad par-
tyjnymi podziałami, gotów do 
współpracy ze środowiskami od 
lewa do prawa.

- Chcemy stworzyć w Le-
gnicy coś, co ma piękne, przy-
ciągać turystów, służyć miesz-
kańcom. Zależy nam na dziele 
sztuki, z którego wszyscy będą 
czuli dumę - deklaruje Adam 
Wierzbicki. - My umrzemy. 
O nas inni zapomną. Ale ten 
pomnik będzie trwał przez na-
stępne pokolenia i świadczył o 
historii tej ziemi. Mam nadzie-
ję, że tak samo jak dla Polaków 
stanie się ważny dla Czechów 
i Niemców, bo oni też mają 

swój udział w tym, co się wy-
darzyło w 1241 roku. Można 
powiedzieć, że tu, pod Legnicą, 
materializowała się idea unii 
europejskiej, która wspólnie sta-
je w obronie ważnych dla siebie 
wartości.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Firma, z którą rozmawiają 
władze Legnicy, prowadzi od 
kwietna wypożyczalnię elek-
trycznych skuterów GoSco-
oter we Wrocławiu. Za minutę 
jazdy na skuterze klient płaci 
69 groszy. Do dyspozycji wro-
cławian są dwa typy pojazdu. 
Większe mają silnik o mocy 
3kW, hamulce tarczowe, dużą 
kanapę, światła LED i kufer na 
kaski. Osoby, które urodziły się 
po 19 stycznia 2013 r. (czyli po 
wejściu w życie ustawy o kie-
rujących pojazdami), do jazdy 
skuterem potrzebują prawo 
jazdy kategorii (co najmniej) 
AM. Pozostałym wystarczy 
dowód osobisty. I służąca do 
wypożyczenia skutera aplika-
cja mobilna GoScooter w te-
lefonie.

Firma obsługująca GoSo-

oter jest zainteresowana utwo-
rzeniem wypożyczalni skute-
rów w Legnicy.

Już jesienią legniczanie 
mogliby korzystać z 15 jedno-
śladów.- Jest to przedsięwzię-
cie czysto komercyjne – mówi 
Jadwiga Zienkiewicz, zastęp-
ca prezydenta miasta. – W 
przeciwieństwie do rowerów 
miejskich, gmina nie będzie 
partycypować w kosztach tego 
przedsięwzięcia. Ale nasze 
miasto jest otwarte na wszel-
kie działania proekologiczne w 
transporcie.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski zapytał mieszkańców, 
co o tym sądzą. W opiniach 
przeważają głosy entuzjastycz-
ne, ale pomysł nie wszystkim 

się podoba. Legniczanie oba-
wiają się, że przez nieodpowie-
dzialnych kierowców skuterów 
zrobi się niebezpiecznie na 
drogach. Twierdzą, że Legnicy 
brak dróg, po których można 
by jeździć tego rodzaju pojaz-
dami. Wolą, aby miasto rozwi-
jało system roweru miejskiego 
i rozbudowywało sieć ścieżek 
rowerowych, jednocześnie na-
rzekając na zły stan techniczny 
rowerów miejskich w wypoży-
czalniach. Tęsknią za atrakcja-
mi dla dzieci, zwłaszcza pły-
walnią i fontannami. Zamiast 
skuterów niektórzy proponują 
hulajnogi elektryczne.

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD MIASTA  

W LEGNICY
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- Lider w branży optycznej

Salony optyczne Dr OKO 
są obecne w Legnicy od po-
nad 20 lat. Posiadają certy-
fikat specjalisty Varilux Pla-
tinum, którym do tej pory 
wyróżniono jedynie dziesięć 
salonów optycznych w całej 
Polsce.

Salon przy ulicy Złoto-
ryjskiej 14 powiększył się o 
nową strefę klienta. Wielkie 
otwarcie odbyło się  29 lipca. 
Z tej okazji klienci mogli sko-
rzystać z atrakcyjnych pro-
mocji, które od pierwszych 
minut cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem. W najbliż-
szym czasie otwarta zostanie 
również nowa strefa przezna-

czona specjalnie dla dzieci.
Właściciel salonów 

Krzysztof Seniów mówi, że 
dla niego najważniejsze jest 
zadowolenie każdego klienta. 
Dlatego każdego dnia pra-
cownicy dokładają wszelkich 
starań, aby zapewnić klien-
tom najwyższą jakość usług.

Salony Dr OKO w sierp-
niu zapraszają do skorzysta-
nia z oferty 50%  zniżki na 
soczewki okularowe progre-
sywne, fotochromowe, oraz 
okulary przeciwsłoneczne.
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Będzie wypożyczalnia skuterów?
- Od niedawna prowadzimy 
rozmowy w sprawie urucho-
mienia komercyjnej wypo-
życzalni miejskich skuterów 
elektrycznych. Na spotkaniu 
z przedstawicielami firmy 
mogliśmy poznać ogólne wa-
runki współpracy oraz zasady 
działania wypożyczalni - po-
informował legniczan prezy-
dent Tadeusz Krzakowski.
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Informację o wydaleniu 
Arkadiusza Baranowskiego i 
Łukasza Laszczyńskiego podali 
koledzy z Lca.pl. Portal cytuje 
wypowiedź Zbigniewa Bytnara, 
pełnomocnika PiS-u w Legnicy, 
że "to naturalna konsekwencja 
ich zbliżenia się do opozycji".

Po wyborach samorządo-

wych w 2018 roku legniccy rad-
ni Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Koalicji Obywatelskiej nawią-
zali ze sobą współpracę. Razem 
rozdają karty na sesjach, bloku-
jąc niektóre pomysły prezyden-
ta Tadeusza Krzakowskiego (np. 
budowa parku wodnego przy 
ul. Stromej) i forsując własne 
(np. darmową komunikację dla 
uczniów oraz osób po 65. roku 
życia). Owocem ich współpra-
cy jest też obecny kształt pre-
zydium rady - KO ma w nim 
przewodniczącego ( Jarosław 
Rabczenko), a PiS miał dwóch 
wiceprzewodniczących (Arka-
diusza Baranowskiego, Łukasza 
Laszczyńskiego).

Posłanka PiS-u Ewa Szy-
mańska, która była patronką 
tego układu i do maja przewod-
niczyła zarządowi miejskiemu 
partii, nie chce komentować 

decyzji o usunięciu jej kolegów. 
- Ten, kto przekazał mediom 
informację, ma pełną wiedzę - 
mówi, odsyłając do Zbigniewa 
Bytnara. Zbigniew Bytnar jest 
jednak niedostępny.

Arkadiusz Baranowski, 
który teraz popadł w nieła-
skę u partyjnych władz, był w 
2018 roku kandydatem Prawa 
i Sprawiedliwości na prezy-
denta Legnicy. Przez niemal 
rok, do czerwca 2019 roku, był 
dyrektorem legnickiego oddzia-
łu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Łukasz Lasz-
czyński kieruje biurem rozwoju 
w KGHM-owskiej spółce Pol
-Miedź-Trans.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/ ARKA-
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Karząca ręka PiS-u

Dwaj wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Legnicy Ar-
kadiusz Baranowski i Łukasz 
Laszczyński zostali usunięci 
ze struktur Prawa i Sprawie-
dliwości za współpracę z rad-
nymi Koalicji Obywatelskiej. 
Zanosiło się na to od maja, 
kiedy zarząd okręgowy PiS-u 
zawiesił ich członkostwo i od-
wołał posłankę Ewę Szymań-
ską z zarządu miejskiego par-
tii. Baranowski i Laszczyński 
przygotowują oświadczenie.

Koleje wciąż biją rekordy
Przez pierwsze sześć mie-
sięcy 2019 r. Koleje Dolno-
śląskie przewiozły ponad mi-
lion pasażerów więcej, niż w 
analogicznym okresie przed 
rokiem. To nowy rekord, co 
jest także następstwem uru-
chomienia dwóch nowych po-
łączeń regionalnych.

Od stycznia do czerwca 
2019 r. Koleje Dolnoślą-
skie przewiozły ponad 6,6 
mln pasażerów. Oznacza to 
wzrost liczby podróżnych 
rok do roku na poziomie 
prawie 20 procent. To naj-
lepszy wynik w 11-letniej 
historii spółki i potwier-
dzenie coraz większej po-
pularności Spółki wśród 
pasażerów.

- Świetne wyniki prze-
wozowe potwierdzają, że 
władze województwa ob-
rały słuszny kierunek. W 
tym roku uruchomiliśmy 
już dwa nowe połączenia, 
do Lubina i Krotoszyna, a 
w planach mamy także Bie-
lawę i Głogów. Warto rów-

nież podkreślić, że w lipcu 
z naszych usług skorzystał 
50-milionowy pasażer, co - 
jak na 11 lat historii spółki 
- jest imponującym wyni-
kiem - powiedział Damian 
Stawikowski, prezes Kolei 
Dolnośląskich.

Do wzrostu liczby pa-
sażerów przyczyniły się nie 
tylko wysoka jakość świad-
czonych usług i nowocze-
sny tabor, ale również dwa 
nowe połączenia w ofer-
cie. W marcu br. spółka 
uruchomiła połączenie do 
Krotoszyna, dzięki czemu 
mieszkańcy Milicza zyskali 
bezpośrednie połączenie z 
Wrocławiem. W czerwcu, 
po prawie 10 latach prze-
rwy, kolej powróciła do Lu-
bina. Dzięki temu dostęp 
do transportu kolejowego 
zyskało 150 tys. mieszkań-
ców regionu. Tylko w dwa 
miesiące po uruchomieniu 
połączenia Lubin – Legni-
ca – Wrocław skorzystało z 
niego ponad 60 tys. pasaże-
rów.

- Chcemy zapewnić do-
stęp do kolei jak najwięk-
szej liczbie mieszkańców 
regionu. Jako samorząd 
województwa przejmujemy 
kolejne trasy kolejowe, któ-
re rewitalizujemy, tak jak w 
przypadku Bielawy, gdzie 
jesienią po 9 miesiącach 
od przejęcia nieczynnego 

torowiska powinniśmy zo-
baczyć pociągi, które wrócą 
do tego miasta po 42 latach 
– dodaje Tymoteusz Myrda, 
członek zarządu wojewódz-
twa dolnośląskiego.

Oprócz nowego połą-
czenia na trasie Dzierżo-
niów – Bielawa, Koleje Dol-
nośląskie we współpracy 

z UMWD planują jeszcze 
w 2019 r. uruchomić połą-
czenie do Głogowa. Dzięki 
temu dostęp do transportu 
kolejowego zyska kolejnych 
150 tys. mieszkańców Dol-
nego Śląska, a łącznie tylko 
w tym roku w wojewódz-
twie dolnośląskim będzie 
to 300 tys. osób. Zgodnie 

z założeniami, trasy będą 
obsługiwane przez 8 par 
pociągów, co pozwoli na 
stworzenie siatki połączeń 
dostosowanej do potrzeb 
podróżnych.

Źródło: Koleje Dolno-
śląskie

FOT. KOLEJE DOL-
NOŚLĄSKIE
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Krzysztof Kubów to ro-
dowity lubinianin urodzony 
w 1984r.  Absolwent Uni-
wersytetu Wrocławskiego 
na wydziale Prawa i Admi-
nistracji z tytułem magi-
stra. Ukończył studia mene-
dżerskie w Wyższej Szkole 
Bankowej we Wrocławiu. 
Doświadczenie zawodowe 
zdobywał w dziale celnym i 
finansowym, w firmach na 
terenie Lubina.

Przez kolejnych dziesięć 
lat pracował w związanej z 
KGHM Polska Miedź spół-
ce Inova, jako główny kie-
rownik działu organizacji i 
administracji oraz główny 
specjalista ds. handlu.

Był pracownikiem biura 
poselskiego, radnym powiatu 
lubińskiego oraz dolnoślą-
skiego Sejmiku. Przewodni-
czył komitetowi terenowemu 
PiS w Lubinie. Był człon-
kiem zarządu okręgu legnic-
ko - jeleniogórskiego PiS. 
Jest znany jako współzałoży-
ciel i aktywny członek orga-
nizacji działających na rzecz 
integracji i rozwoju regionu, 
rganizator szeregu inicjatyw 
skierowanych do niepełno-
sprawnych, najuboższych i 
wykluczonych społecznie. 
Był redaktorem naczelnym 

lokalnego tygodnika spo-
łecznego.

Wymyślił projekt „Kino 
Niechciane” i rozpowszech-
niał nieobecne wówczas w 
ogólnopolskich mediach fil-
my dokumentalne dotyczące 
istotnych wydarzeń społecz-
no – historycznych. Organi-
zował „Komplety z historii” 
- adresowane do młodzieży 
szkolnej i dorosłych spotka-
nia odkłamujące najnowszą 
historię Polski z udziałem 
znanych historyków IPN. 
Jest członkiem Klubu Gaze-

ty Polskiej. 
Od października 2015 

sprawuje funkcję posła na 
Sejm RP VIII kadencji. Zo-
stał wybrany głosami 14.551 
wyborców. Od 2016 roku 
pracuje jako sekretarz za-
rządu PiS w okręgu legnicko 
– jeleniogórskim. Prywat-
nie Kubów jest fanem piłki 
nożnej, kibicem siatkówki i 
szczypiorniaka. Mężem Bar-
bary i tatą Maksymiliana.

Piotr Kanikowski
FOT. SEJM.GOV.PL

Od 2 sierpnia do 23 
września 2019 roku w Pań-
stwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy trwa rekrutacja 
kandydatów na studia na 
rok akademicki 2019/2020 
w ramach drugiego naboru. 
Jest to szansa dla osób, któ-
re nie zdążyły zapisać się na 
studia wcześniej.

W ofercie edukacyjnej 
przyszli studenci mają do 
wyboru następujące kierun-
ki studiów:

 
Studia pierwszego 

stopnia (licencjackie i in-
żynierskie):

•	 Administracja – studia 
niestacjonarne

•	 Bezpieczeństwo we-
wnętrzne – studia stacjo-
narne, studia niestacjo-
narne

•	 Coaching zdrowego stylu 
życia - studia stacjonarne

•	 Dietetyka – studia stacjo-
narne

•	 Energetyka -  studia sta-
cjonarne, studia niesta-
cjonarne

•	 Filologia angielska – stu-
dia stacjonarne

•	 Finanse, rachunkowość i 
podatki – studia stacjo-
narne

•	 Informatyka – studia sta-

cjonarne
•	 Logistyka i transport – 

studia stacjonarne, studia 
niestacjonarne

•	 Pielęgniarstwo – studia 
stacjonarne

•	 Ratownictwo medyczne – 
studia stacjonarne

•	 Zarządzanie – studia sta-
cjonarne, studia niesta-
cjonarne

•	 Zarządzanie i inżynieria 
produkcji – studia stacjo-
narne, studia niestacjo-
narne

 Jednolite studia magi-
sterskie:
•	 Fizjoterapia – studia sta-

cjonarne
•	 Prawo – studia stacjonar-

ne
•	 Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna – studia 
stacjonarne

Studia drugiego stop-
nia (magisterskie):
•	 Bezpieczeństwo we-

wnętrzne – studia stacjo-
narne, studia niestacjo-
narne

•	 Finanse i zarządzanie w 
przedsiębiorstwie – stu-
dia stacjonarne, studia 
niestacjonarne

•	 Pielęgniarstwo – studia 
stacjonarne

 
Jak zapisać się na stu-

dia?
Wystarczy do 23 wrze-

śnia 2019 roku wejść za po-
średnictwem strony inter-
netowej Uczelni w system 
elektronicznej rejestracji 
kandydatów na studia. Na-
stępnie, podczas rejestracji 
wypełnić i zatwierdzić for-
mularz danych osobowych, 
wprowadzić informacje 
niezbędne w procesie kwa-
lifikacji a przede wszystkim 
dokonać wyboru studiów. 
Po rejestracji należy wnieść 
opłatę rekrutacyjną. 

W dniach 23 – 24 wrze-

śnia 2019 r. w godzinach 
od 8:30 do 17:00 odbywać 
się będzie przyjmowanie od 
kandydatów dokumentów 
w Wydziałowych Komi-
sjach Rekrutacyjnych.

Ogłoszenie list kandyda-
tów przyjętych na I rok stu-
diów odbędzie się 26 wrze-
śnia 2019 roku.

Szczegóły na stronie 
Uczelni - www.pwsz.legni-
ca.edu.pl w zakładce Rekru-
tacja, pod numerami telefo-
nów : 76 723 22 10 do 11 lub 
pisząc na e-mail: rekruta-
cja@pwsz.legnica.edu.pl

Drugi nabór na studia w PWSZ 
im. Witelona w Legnicy!

Strażacy w gościnie u strażaków Kubów poszedł w ministry

Na wspólne zaproszenie 
prezydenta Legnicy i Ko-
mendanta Miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Legnicy gościła dziś z robo-
czą wizytą delegacja straża-
ków z partnerskiego Wupper-
talu z Niemiec.

Premier Mateusz Morawiec-
ki powołał lubińskiego posła 
Krzysztofa Kubowa na sta-
nowisko sekretarza stanu w 
Ministerstwie Energii. Ma 
mu podlegać polityka surow-
cowa, czyli m.in. KGHM.

Stronę wuppertalską re-
prezentowali Komendant 
tamtejszych strażaków Ulrich 
Zander oraz jego zastępca 
Oliver Wilkes. Gospodarzami 
wizyty byli Komendant Miej-
ski PSP w Legnicy brygadier 
Wojciech Huk oraz zastępca 
prezydenta Legnicy Krzysztof 
Duszkiewicz.

Celem spotkania była 
wymiana doświadczeń i do-
brych praktyk w dziedzinie 
pożarnictwa i bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, a także 
ratownictwa drogowego i nie-
sienia pomocy w zagrożeniach 
katastrofami naturalnymi.

- Nasza wieloletnia współ-
praca z partnerskim Wupper-

talem polegała dotąd głównie 
na wymianie edukacyjnej i 
oświatowej, współpracy kul-
turalnej, sportowej i turystyce. 
Obecnie pragniemy ją roz-
szerzyć o inne dziedziny. Stąd 
właśnie taka wizyta. Myślimy 
też o wzajemnej współpracy 
innych środowisk zawodo-
wych – powiedział zastępca 
prezydenta Krzysztof Dusz-
kiewicz.

Podczas spotkania roz-
mawiano i wymieniano in-
formacje związane m.in. ze 
specjalistycznym sprzętem 
pożarniczym, procedurami i 
systemem szkolenia strażaków. 
Obie strony zadeklarowały 
wolę wzajemnego udziela-
nia sobie pomocy, zwłaszcza, 
gdy w którymś z partnerskich 
miast dojdzie do zagrożenia 
mieszkańców na szeroką skalę 
w skutek katastrofy naturalnej, 
jak np. powódź. Rozmawiano 
też o możliwości wizyty na-
szych strażaków w Wupper-
talu.

- Pamiętamy i bardzo dzię-
kujemy Legnicy za propozycję 
przybycia z pomocą, gdy przed 
rokiem rzeka Wupper niebez-
piecznie wylała – podkreślił 
Komendant Ulrich Zander.

Była też część prezentacyj-
na. Legniczanie zademonstro-
wali działanie nowoczesnego 
systemu Cobra. Ten sprzęt 
pozwala strażakom dostać się 
do płonących budynków dzię-
ki urządzeniu przebijającemu 
mury, betony, a nawet stal stru-
mieniem wody o ciśnieniu 200 
atmosfer. Odbył się również 
pokaz ratowania ofiary wypad-
ku drogowego z zakleszczone-
go samochodu. Strażacy bły-
skawicznie rozcięli samochód, 
pozbawiając go dachu i drzwi.

Po południu goście zwie-
dzali zabytki Legnicy.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY
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Policjanci Wydziału Pa-
trolowo-Inter wency jnego 
Komendy Miejskiej Policji w 

Legnicy znaleźli się we wła-
ściwym miejscu i czasie. Sierż. 
Jowita Malchar i st. sierż. Łu-
kasz Brzumowski, zauważyli 
wypadek drogowy i unoszące 
się kłęby dymu. Przejeżdżali 
w piątek 2 sierpnia nad auto-
stradą A4, gdy doszło na niej 
do wypadku autolawety. Wi-
dząc kłęby dymu wydobywa-
jące się z pojazdu, zatrzymali 
radiowóz i ruszyli z pomocą. 
Policjant zbiegł z wiaduktu i 
natychmiast zorientował się, 
że sytuacja jest dramatyczna. 
Samochód zaczynał się palić, 
a w środku prosił o ratunek 
zakleszczony w nim kierowca. 

Z pomocą innych uczestników 
ruchu funkcjonariusz wyniósł 
rannego z samochodu i prze-
niósł w bezpieczne miejsce.

- Niespełna minutę póź-
niej doszło do wybuchy i sa-
mochód stanął w ogniu - re-
lacjonuje mł.asp. Jagoda Ekiert 
- Policjanci do czasu przyjaz-
du Pogotowia Ratunkowego 
monitorowali czynności ży-
ciowe kierującego autolawetą 
oraz zaopatrzyli jego rany. Na 
miejscu było kilka osób, które 
chętnie zaangażowały się w 
ratowanie życia mężczyzny. 
Po kilku minutach na miejsce 
przybyła Straż Pożarna, Pogo-
towie Ratunkowe oraz Policja. 
Szybkie dotarcie na miejsce 
służb ratowniczych nie było 
możliwe dzięki prawidłowe-
mu zachowaniu się kierowców 
na autostradzie A-4, którzy 
sprawnie i prawidłowo utwo-
rzyli tzw. korytarz życia.

Dzięki właściwej reakcji 
policjantów oraz kierowców 
jadących autostradą, mężczy-
znę w porę udało się wynieść 
z pojazdu i uratować mu życie. 

Samochód w tym zdarzeniu 
spalił się całkowicie.W ubiegła 
środę legnicką komendę od-
wiedziła rodzina poszkodowa-
nego w wypadku mężczyzny, 
aby podziękować policjantom 
i ratownikom medycznym za 
okazaną pomoc. 

- Jak widać na powyższym 
przykładzie, będąc świadkiem 

wypadku drogowego, warto 
zatrzymać się i w miarę swoich 
sił udzielić pomocy - dodaje 
mł.asp. Jagoda Ekiert - Nie 
każdy posiada specjalistyczne 
przeszkolenie w tym zakresie, 
jednak warto pamiętać, że nie-
kiedy to od naszej reakcji zale-
ży czy poszkodowany przeżyje 
do czasu przyjazdu fachowej 

pomocy. Bardzo ważne jest 
również utworzenie korytarza 
życia i uważne obserwowanie 
otoczenia. Kierowca powinien 
zerkać w lusterka i ściszyć ra-
dio, żeby z daleka usłyszeć sy-
gnały nadjeżdżających pojaz-
dów uprzywilejowanych.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Uratowali życie laweciarza
Tydzień temu kierowcy jadący 
autostradą A4 oraz policjant, 
który zbiegł do nich z wiaduk-
tu wyciągnęli z płonącego 
samochodu zakleszczonego 
w nim laweciarza. Chwilę 
później rozległ się wybuch i 
całe auto stanęło w płomie-
niach. Mężczyzna żyje, bo w 
krytycznym momencie zna-
leźli się ludzie, którzy mieli 
odwagę mu pomóc. Widząc 
wypadek, reagujmy - apeluje 
legnicka policja.
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Obecni byli także wszy-
scy dotychczasowi partnerzy i 
organizatorzy tego przedsię-
wzięcia, którzy funkcję koor-
dynatora klastra powierzyli już 
wcześniej prezesowi Aleksemu 
Ignaczakowi. Przypomnijmy, 
że porozumienie o powołaniu 
Legnickiego Klastra Odna-
wialnych Źródeł Energii zo-
stało podpisane w Ratuszu 19 
lipca 2018 r. Jego inicjatorami 
byli : miasto Legnica oraz fir-
my Perpetum Energia, MAF 
Energy i Photovoltaic Solar 
Polska.

- Naszym celem jest pozy-
skiwanie energii ze źródeł od-
nawialnych, jak np. siła wiatru, 
fotowoltaika, termomoderni-
zacje, poprawa elektromobil-
ności, zwalczanie niskiej emi-
sji, smogu, gazów cieplarniach 
– mówił Krzysztof Duszkie-

wicz. – Klaster ma zapewnić 
niezależność energetyczną dla 
wszystkich mieszkańców.

Specjaliści podkreślali, że 
klaster będzie miał zdecydo-
wanie większą siłę pozyskiwa-
nia zewnętrznych środków na 
inwestycje w odnawialne źró-
dła energii.

Ideą klastra jest właśnie 
efektywne wykorzystanie lo-
kalnych zasobów energetycz-
nych, poprawa efektywności 
energetycznej, realizacja pro-
jektów służących rozwojowi 
inteligentnych sieci energe-
tycznych, kreowanie i wdra-
żanie innowacyjnych przed-
sięwzięć z zakresu dystrybucji 
energii, budownictwa energo-
oszczędnego, poprawy jakości 
powietrza i elektromobilności.

Klaster energii odnawial-
nej ma na celu alternatywną 
realizację potrzeb energetycz-
nych, wspieranie społeczno-
ści lokalnej, samorządu oraz 
przedsiębiorców w dążeniach 
do rozwoju na terenie miasta 
i sąsiednich gmin ekologicz-
nej gospodarki niskoemisyjnej. 
Działalność ma polegać tak-
że na rozwijaniu produktów i 
usług oraz tworzeniu konku-
rencyjnego, a więc tańszego 
ryku energii. Dzięki wspólnym 
działaniom zakłada się po-
prawę jakości powietrza oraz 
zrównoważenie zapotrzebo-
wania na energię.

Źródło: Urząd Miasta 
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY
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Tłum spacerowiczów 
w legnickim zamku

Kilkaset osób przybyło w nie-
dzielne popołudnie (4 sierp-
nia) do legnickiego Zamku 
Piastowskiego na III Legnic-
ki Spacer Historyczny, który 
poprowadził archeolog dr 
Tomasz Stolarczyk z Muzeum 
Miedzi.

Gminy Kunice, Miłkowice 
oraz Legnickie Pole przystą-
piły do Legnickiego Klastra 
Odnawialnych Źródeł Ener-
gii. W legnickim Ratuszu 
deklarację podpisali: wójt 
Kunic Zdzisław Tersa, wójt 
Miłkowic Dawid Stachura 
oraz Mariola Kądziela, sekre-
tarz gminy Legnickie Pole.

Śmiało można powie-
dzieć, że nasze spacery stały 
się szlagierem tego sezonu. 

Opowieściom dr Stolarczyka 
o tej jednej z najstarszych mu-
rowanych warowni w Polsce 
towarzyszyły anegdoty o jej 
mieszkańcach i gościach. A 
były wśród nich również ko-
ronowane głowy.

Legniczanie i bardzo licz-
ni goście z innych miejscowo-
ści obejrzeli kaplicę zamkową, 
wspięli się na udostępnioną 
po raz pierwszy w tym roku 

wieżę św. Piotra, strych oraz 
wieżę św. Jadwigi ze słynną, 
odrestaurowaną kilka lat temu 
Zieloną Komnatą.

Na kolejny spacer, tym 
razem szlakiem legnickich ze-
garów, zapraszamy w niedzie-
lę, 25 sierpnia.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA  
W LEGNICY

Zielona energia łączy gminy
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Wydawało mi się zawsze, 
że trwanie na dyrektorskim 
stołku wymaga dyplomacji 
i gimnastycznych talentów. 
Pan ani jednego, ani drugie-
go nie posiada. Ma Pan za to 
zasady, wali prawdę prosto z 
mostu, nie unika konfliktów, 
angażuje się w publiczne de-
baty, ostentacyjnie uprawia 
politykę i krytykuje władze. 
Czy artystyczny sukces, jaki 
odniósł Teatr Modrzejew-
skiej pod Pana przywódz-
twem, gwarantuje Jackowi 
Głombowi nieusuwalność?

- Nie mam takiej gwaran-
cji. Jak ktoś będzie chciał, to 
mnie usunie. Szczególnie łatwe 
jest to dzisiaj, gdy władza de-
monstruje, że może ignorować 
nawet wyroki sądów. Czasy sta-
ły się wyjątkowo nieprzewidy-
walne, ale przecież nie zawsze 
tak było. Co sprawiło, że 25 czy 
27 lat jestem w tym miejscu, w 
tym mieście? Myślę, że przede 
wszystkim był to mój konse-
kwentny wybór: chęć działa-
nia. Mnie na tym miejscu, na 
tym mieście, na tym świecie po 
prostu mocno zależało i zależy. 
Nie lekceważyłbym też faktu, 
że istnieją oświeceni urzędnicy. 
W urzędach nie pracują prze-
cież sami politrucy. Oni mają 
świadomość, że legnicki teatr 
jest pewną wartością uniwer-
salną: regionalną ogólnopolską, 
europejską. Ich wsparcie było 
szczególnie cenne w pierw-
szym okresie naszej działalno-
ści, bo teraz, gdy stoi za nami 
jakiś dorobek, dużo sukcesów, 
prościej o zaufanie. 

Mimo rozpolitykowania 
Jacka Głomba.

- Chcę w tym miejscu jed-
no wyraźnie podkreślić. Dla 
mnie to rzecz oczywista, że 
jeśli robimy teatr sprofilowany, 
społeczno-polityczny, to musi 
on zabierać głos w sprawach 
ważnych dla tego kraju, dla 
tego świata, dla tego regionu 
i dla tego miasta. Natomiast 
nigdy nie myślałem o teatrze 
jako o pasie do transmisji swo-
ich poglądów. Bardzo wyraźnie 
oddzielam to, co robię w te-
atrze, od zaangażowania poza 
nim. Fundacja „Naprawiacze 
Świata” i Komitet Obrony 
Demokracji są tego dowodem. 
Ludzie, którzy w środę przyszli 
na pikietę KOD-u „Solidarni 
z Białymstokiem”, zobaczyli 
mnie w innej roli niż rola dy-
rektora teatru. Ja w teatrze nie 
pytam ludzi o poglądy. Nie 
chcę wiedzieć, na kogo głosują. 
Nie prowadzę kampanii poli-
tycznych. Temu, co robię jako 
dyrektor, patronuje wielka od-
powiedzialność za nasz świat, 
za osiemdziesięciu ludzi, któ-
rzy tu pracują, za ten wybitny 
zespół, który gra w Modrze-
jewskiej.

W Polsce sfera wolności 
podlega procesom ograni-
czania, dialog próbuje się 
zastąpić narzuconym z góry 
dyskursem, ale w Teatrze Mo-
drzejewskiej wciąż rozma-
wia się o trudnych sprawach. 
Wciąż można się tu pokłócić 
na przykład o Żydów, kibiców 
piłkarskich, księży albo Żoł-
nierzy Wyklętych.

- To jest właśnie taki teatr. 
Od „Ballady o Zakaczawiu” 
(a może jeszcze wcześniej, 
od „Złego”) za punkt honoru 
postawiliśmy sobie mówienie 
o rzeczywistości, która jest 
za oknem. Tę rzeczywistość 
można opatrzyć różnym ko-
mentarzem – współczesnym, 
Szekspira, Nowaczyńskiego... 
Jesteśmy jedynym teatrem w 
mieście, co narzuca nam odpo-
wiedzialność za różnorodność 
myślenia. ”Odpowiedzialność” 
to słowo, które ostatnio mi naj-
mocniej towarzyszy.

Potrafiłby Pan wyjechać z 
Legnicy, zostawić Teatr Mo-
drzejewskiej? Były takie pro-
pozycje?

- Były i są. Akurat wsze-

dłem w świetny wiek: mam 55 
lat, więc jeszcze nie umieram, 
już dużo umiem, mam doro-
bek... W 2007 roku już niemal 
miałem podpisany kontrakt z 
Teatrem Wybrzeże w Gdań-
sku. Gdy czasem jestem bardzo 
zły na Legnicę, to przychodzi 
mi do głowy, że mógłbym być 
w tym momencie nad morzem. 
Ale z drugiej strony gdyby 
mnie tu nie było, pewnie nie 
powstałyby „III Furie”, „Wy-
zwolenia”. „Car Samozwaniec’ 
i wiele innych spektakli. Więc 
może odszedłbym do lep-
szego, w sensie budżetowym, 
większego teatru. Ale miał-
bym wówczas poczucie zdrady 
wobec świata, w którym je-
stem. W Legnicy mam wciąż 
dużo niedokończonych spraw, 
związanych chociażby z taka, 
a nie inną polityką magistratu. 
Dopóki ich nie zamknę, albo 
przynajmniej dopóki nie będę 
miał świadomości, że zrobiłem 
co można, nie poddam się.

Cała rozmowa na 24le-
gnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

- Funkcjonariusze Wy-
działu do Walki z Przestęp-
czością Przeciwko Mieniu 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy zatrzymali 24-let-
niego legniczanina podej-
rzanego o kilka kradzieży 
oraz usiłowanie włamania 
- informuje mł. asp. Jagoda 
Ekiert, oficer prasowa Ko-
mendy Miejskiej Policji w 
Legnicy - Sprawca okradał 
różne sklepy na terenie Le-
gnicy oraz usiłował dokonać 
włamania do gabloty z arty-
kułami drogeryjnymi.

Zgłoszenia o kradzie-
żach do sklepów zaczęły 

napływać do legnickiej po-
licji pod koniec lipca. Bły-
skawicznie rozpracowali je 
kryminalni. Zatrzymanie 
24-latka to efekt ich pracy 
operacyjnej oraz zebranych 
informacji. Złodziej trafił 
policyjnego aresztu. Jak się 
okazało mężczyzna był już 
wcześniej karany za tego 
typu przestępstwa.

- Za popełnione prze-
stępstwo w warunkach re-
cydywy grozi kara do 15 lat 
pozbawienia wolności. Pro-
kurator wobec legniczanina 
zastosował środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru 
policyjnego - dodaje mł. asp. 
Jagoda Ekiert.

Piotr Kanikowski

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A

Wierzył w szczęśliwy 
los (i w gumki)
24-letni legniczanin liczył 
na łut szczęścia. Skradł 859 
losów loterii, a prócz tego 
prezerwatywy, papierosy, 
napoje, kosmetyki i inne 
przedmioty o łącznej wartości 
8 tysięcy złotych. Szczęście 
się do niego nie uśmiechnęło 
- został wytropiony i zatrzy-
many. A ponieważ działał w 
warunkach recydywy, może 
trafić do więzienia nawet na 
15 lat. Pech.

L e g n i c a  -  L u b i n

609 199 520

Wpisany w ten świat
Jacek Głomb 25 lat temu 
objął dyrekcję teatru w Le-
gnicy. Z dyrektorem Teatru 
Modrzejewskiej na jubileusz 
rozmawia Piotr Kanikowski.
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