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Kto chce zbudować park wodny?

Skończą S3 Polkowice - Lubin

Koalicja wysuwa lewe skrzydło

W powtórzonym przetargu na przebudowanie base-
nów przy ul. Stromej w Legnicy w Letni Park Wodny 
Aquafun wpłynęły trzy oferty. Wszystkie opiewają 
na sumy przekraczające pulę środków przewidzia-
nych na tę inwestycję (24,1 mln zł).

>>3

228,4 mln zł. będzie kosztowało Generalną Dyrek-
cję Dróg i Autostrad dokończenie budowy drogi eks-
presowej S3. Na tyle opiewa wybrana w przetargu 
oferta złożona przez konsorcjum Mota-Engil Central 
Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex.              

>>2

Na ostatniej prostej przed wyborami przewodni-
czący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna 
pojawił się w Legnicy w towarzystwie Grzegorza 
Napieralskiego, byłego przewodniczącego Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej.              

>>5
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Mieszkańcy, którzy w 2009 roku powstrzymali budowę odkrywkowej kopalni węgla brunatnego pomiędzy Legnicą a Lubinem, 
znowu mają powód do niepokoju. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości - wśród nich Ewa Szymańska z Legnicy - wniosła 
do Sejmu projekt nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze, który umożliwi eksploatację strategicznych złóż wbrew 
woli mieszkańców i opinii samorządów. Widmo odkrywki pod Legnicą powraca.       >>2

Odkrywka znowu budzi strach



"Zakładamy, że umowa z 
wykonawcą, w przypadku braku 
odwołań i zakończeniu kontro-
li Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych, zostanie podpisa-
na jeszcze w IV kwartale 2019 
r - Wykonawca, zgodnie z de-
klaracją złożoną w ofercie, na 
realizację zadania będzie miał 
12 miesięcy od daty zawarcia 

umowy (z wyłączeniem okre-
su zimowego)." - informuje 
GDDKiA w komunikacie na 
temat rozstrzygnięcia przetargu.

Do wykonania pozostało 
ok. 25 proc. prac przewidzia-
nych w pierwotnym kontrakcie. 
Nowy wykonawca będzie mu-
siał m.in. dokończyć budowę 
drogi ekspresowej (2 jezdnie 
po 2 pasy ruchu i pas awaryj-
ny) oraz węzłów Kaźmierzów, 
Polkowice i Lubin Północ. Na 
skończenie czeka 25 rozgrze-
banych obiektów inżynierskich, 
wykonanie systemów odwod-
nienia i urządzeń ochrony śro-
dowiska. Wykonawca będzie 
musiał uzyskać również decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie i 
oddać trasę do ruchu.

Droga ekspresowa S3 na 
odcinku z Kaźmierzowa do Lu-
bina to tylko 14 kilometrów, ale 
jej budowa trwa już prawie 5 lat. 
Zgodnie z kontraktem, który w 
grudniu 2014 roku GDDKiA 

podpisała z konsorcjum Sali-
ni- Tadni - Pribex, miała być 
gotowa najpóźniej na początku 
2018 roku. Teraz wygląda na to, 
że zostanie oddana do użytku 
najwcześniej na początku 2021 
roku.

Kontrakt z Salini-Tadi-
ni-Pribex opiewał na 561 mln 
zł brutto. GDDKiA zerwało 
go w kwietniu 2019 roku, nie 
mogąc wyegzekwować od kon-
sorcjum powrotu na budowę i 
prowadzenia robót zgodnie z 
kontraktem. "Wykonawca pro-
wadził kontrakt niezgodnie z 
zawartą umową, nie wypełniał 
zapisów dotyczących realizacji 
kontraktu, w tym realizacji po-
stępu robót zgodnego z harmo-
nogramem oraz nie regulował 
płatności dla podwykonawców, 
usługodawców i dostawców 
materiałów." - twierdzi GDD-
KiA.

Piotr Kanikowski

Przygotowana przez PiS 
nowelizacja otwiera możli-
wość budowy kopalń węgla 
brunatnego i kamiennego tam, 
gdzie mieszkańcy i samorzą-
dy nie chcą takich inwestycji. 
Największe protesty projekt 
wzbudza w zmagającej się z 
górniczym lobby północnej 
i południowej Wielkopolsce 
oraz na Górnym Śląsku, ale - 
jak podkreśla posłanka Elżbie-
ta Stępień - jest zagrożeniem 
także dla mieszkańców regio-
nu legnickiego. Zaproponowa-

ne przepisy pozwalają rządowi 
zignorować wyrażony 10 lat 
temu w referendum sprzeciw 
mieszkańców gmin Kunice, 
Miłkowice, Prochowice, Lu-
bin,Ścinawa i Ruja w sprawie 
odkrywki węgla brunatnego. 
Jeśli projekt nowelizacji zosta-
nie przyjęty , minister środo-
wiska będzie mógł ustanowić 
strefę specjalnego przeznacze-
nia na terenach, gdzie wystę-
pują złoża węgla brunatnego 
i kamiennego uznane za stra-
tegiczne. Wówczas inwestor 
będzie mógł uruchomić eks-
ploatację nie licząc się z wolą 
mieszkańców ani z opiniami 
samorządowców.

Inicjatorami uchwały jest 
55 posłów Prawa i Sprawiedli-
wości. Co ciekawe, jest wśród 
nich posłanka z Legnicy Ewa 
Szymańska. W 2010 roku 
podczas zorganizowanej przez 
Gazetę Wrocławską debaty 
kandydatów na prezyden-
ta Legnicy, Ewa Szymańska 
mówiła: "Jeśli chodzi o węgiel 
brunatny, jestem przeciwko 
odkrywce i dewastacji śro-
dowiska naturalnego. Ja też 
rozmawiałam z premierem 

Pawlakiem, który zapewniał, 
że nic o nas bez nas, ale z 
tego, co podają media, widać, 
że dane nam słowo nie będzie 
dotrzymane. W przyszłym 
roku są wybory. Będę zachę-
cała legniczan, by wybrali tych, 
którzy są przeciwko". Od tego 
czasu Ewa Szymańska zmieni-
ła front o 180 stopni. Dzisiaj 
bierze stronę lobby węglowego 
i nie przeszkadza jej, jeśli de-
cyzje o budowie kopalń będą 
zapadały nad głowami miesz-
kańców.

W uzasadnieniu projektu 
nowelizacji posłowie PiS-u 
napisali bez ogródek, że "za-
proponowane zmiany wycho-
dzą naprzeciw postulatom 
przedsiębiorców zajmujących 
się wydobywaniem węgla ka-
miennego lub węgla brunatne-
go ze złóż." Oburza to posłan-
kę Elżbietę Stępień z Koalicji 
Obywatelskiej.

- Jako posłowie powinni-
śmy służyć mieszkańcom a nie 
wysługiwać się lobby węglo-
wemu - mówi Elżbieta Stę-
pień. - Nie tylko jako poseł, ale 
również jako mieszkanka gmi-
ny Kunice jestem żywo zain-

teresowana, żeby nie dopuścić 
do sytuacji, w której obywatel 
nie będzie miał głosu w swojej 
sprawie. Będę stała na straży 
woli mieszkańców wyrażo-
nej 10 lat temu w referendum 
przeciwko odkrywce.

- Jesteśmy bardzo zanie-
pokojeni zaproponowanymi 
zmianami - mówi Tomasz 
Waśniewski, prezes Funda-
cji Rozwój Tak - Odkrywki 
Nie, która 10 lat temu po-
wstrzymała przygotowania do 
eksploatacji złoża węgla bru-
natnego pod Legnicą, a dziś 
wspiera mieszkańców innych 
regionów w walce z przedsię-
biorstwami górniczymi. - Ten 
pomysł wywraca dotychczaso-
we regulacje do góry nogami. 
Nie znamy zamierzeń władz 
jeśli chodzi o rejon legnicki, 
ale po przyjęciu nowelizacji 
wyrażona w referendum wola 
mieszkańców zostanie po-
zbawiona znaczenia. Podej-
mujemy szereg działań w tej 
sprawie. Będziemy brać udział 
w zaplanowanym na najbliż-
szy poniedziałek posiedzeniu 
komisji środowiska w Sejmie. 
Na godzinę przed jej rozpo-

częciem przygotowywane jest 
zgromadzenie publiczne przed 
Sejmem. Spodziewamy się, że 
do Warszawy przyjadą miesz-
kańcy regionów zagrożonych 

odkrywkowymi i głębinowymi 
kopalniami węgla.

Piotr Kanikowski
FOT. FUNDACJA ROZ-

WÓJ TAK - ODKRYWKI NIE
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Odkrywka znowu budzi strach
Mieszkańcy, którzy w 2009 
roku powstrzymali budowę 
odkrywkowej kopalni węgla 
brunatnego pomiędzy Legni-
cą a Lubinem, znowu mają 
powód do niepokoju. Grupa 
posłów Prawa i Sprawiedli-
wości - wśród nich Ewa Szy-
mańska z Legnicy - wniosła 
do Sejmu projekt nowelizacji 
ustawy prawo geologiczne i 
górnicze, który umożliwi 
eksploatację strategicznych 
złóż wbrew woli mieszkań-
ców i opinii samorządów. 
Widmo odkrywki pod Legni-
cą powraca.

228,4 mln zł. będzie kosz-
towało Generalną Dyrekcję 
Dróg i Autostrad dokończe-
nie budowy drogi ekspreso-
wej S3 na odcinku między 
węzłami Kaźmierzów - Lubin 
Północ. Na tyle opiewa wy-
brana w przetargu oferta zło-
żona przez konsorcjum Mota
-Engil Central Europe (lider), 
Masfalt oraz Drogomex. Od 
momentu podpisania umowy 
wykonawca będzie miał rok 
na zrobienie tego, z czym 
nie poradzili sobie Salini z 
Todinimi i Pribexem.
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Kiedy skończą  
S3 Polkowice - Lubin
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W powtórzonym przetargu 
na przebudowanie basenów 
przy ul. Stromej w Legnicy 
w Letni Park Wodny Aqu-
afun wpłynęły trzy oferty. 
Wszystkie opiewają na sumy 
przekraczające pulę środków 
przewidzianych na tę inwe-
stycję (24,1 mln zł).

Kto chce zbudować park wodny?

Wszystkie trzy firmy de-
klarują zakończenie prac do 
31 marca 2021 roku i dają 
5-letni okres gwarancyjny. 
Najtańszą ofertę (25.896.000 
zł) złożyła Grupa Fewaterm z 
Gromnika. Droższa jest war-
szawska spółka Moris Polska 
(26.384.360,91 zł). Trzecią 
ofertę złożył ZUW Urbex z 
Lubina (28.262.055,49 zł). 
Żadna z ofert nie zmieściła 
się w puli środków przewi-
dzianych przez inwestora 
na budowę parku wodnego. 
Strefa Aktywności Gospo-
darczej ma w tej sytuacji dwa 
wyjścia: dorzucenie 1,8-4,2 
mln zł do zadania i podpi-
sanie umowy lub ponowne 
unieważnienie przetargu. Na 
decyzję SAG ma 30 dni.

To druga próba znale-
zienia wykonawcy Letniego 

Parku Wodnego. Pierwsza 
zakończyła się niepowo-
dzeniem, bo jedyna złożona 
oferta o 9 mln zł przekracza-
ła ówczesny budżet inwesto-
ra (26,4 mln zł). Przed ogło-
szeniem drugiego przetargu 
SAG przeanalizował projekt 
pod kątem oszczędności: 
skrócił basen pływacki, za-
stąpił niecki ze stali żelbe-
tonem i folią, wykreślił jedną 
zjeżdżalnię...

Gdy półtora roku temu 

w ratuszu zapadała o po-
wierzeniu SAG-owi budowy 
Legnickiego Parku Wodne-
go Aquafun, planowano, że 
inwestycja będzie realizowa-
na częściowo za pieniądze z 
obligacji. SAG – komunalna 
spółka administrująca częścią 
lotniska i uzyskująca obecnie 
wynik na poziomie 80 tys. zł 
netto - miała wyemitować 
obligacje na sumę 17 mln 
zł (z okresem spłaty 15 lat). 
Dodatkowo w ciągu owych 

15 lat miasto planowało ją 
wesprzeć ją kwotą 2,4 mln 
zł na powiększenie kapitału 
i ok. 9 mln zł “rekompensaty 
inwestycyjnej”. Od początku 
zakładano, że przedsięwzię-
cie nie zwróci się z biletów 
wstępu. Do funkcjonowania 
basenów budżet miasta bę-
dzie zmuszony dopłacać ok. 
3 miliony złotych rocznie.

Piotr Kanikowski
RYC. URZĄD MIASTA 

W LEGNICY

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że odbędą się rokowania  
na sprzedaż lokalu użytkowego

nr 1A  położonego w w Legnicy przy ul. Daszyńskiego 21. 

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

warunków rokowań -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. 
 Rokowania  odbędą się 12.11.2019 r. o godz. 12.00

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 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. Daszyńskiego 
21, 
KW LE1L/00042688/8
Budynek mieszkalno-użyt-
kowy  5- kondygnacyjny, 
uzbrojony w sieć energe-
tyczną, gaz.,wod.-kan.

obręb
Kartuzy
dz. nr 
211/13
o pow. 350 
m2

lokal 
użytkowy nr 
1 A, pow. 
34,10 m2 na 
parterze

Sala sprzedaży, 
pomieszczenie 
socjalno-magazyno-
we, przedsionek do 
wc, wc

50.000,00 zł
(4.100,00 

zł)

10.000,00 zł
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Jak informuje o. Jan Maria 
Szewek, rzecznik prasowy Pro-
wincji św. Antoniego i bł. Jakuba 
Strzemię Zakonu Braci Mniej-
szych Konwentualnych (Fran-
ciszkanów),"zakończyło się ba-
danie prowadzone przez delegata 
ds. ochrony dzieci i młodzieży. 
Nie znaleziono żadnego po-
twierdzenia zarzutów stawianych 
o. Józefowi."

W związku z zakończeniem 
wewnętrznego postępowania, 
4 października o. Józef Szańca 
podjął na nowo obowiązki dy-
rektora katolickich szkół w Le-
gnicy.

Od 25 maja był zawieszo-
ny w obowiązkach ze względu 
na oskarżenia, które publicznie 
postawił mu Karol Chum, były 
słuchacz Niższego Seminarium 
Duchownego w Legnicy. Chum 
twierdził, że przed 30 laty, gdy 
jako szesnastoletni chłopak 
uczęszczał do seminarium, o. 

Józef Oszajca - rektor szkoły - 
posłał go po ważny list do wro-
cławskiej kurii. Przygotowanie 
listu się przedłużało, zrobiło się 
późno i Chumowi zapropono-
wano nocleg w kurii. Zgodził się, 
Według dalszej relacji, tej w nocy 
w pokoju odwiedził go kardynał 
Gulbinowicz. Przysiadł na łóżku, 
wsadził palec w majtki Chuma 
i przez kilka minut gładził jego 
penisa. Karol Chum sugeruje, że 
sytuacja mogła zostać ukartowa-
na przez o. Szańcę. “Uważam, że 
ojciec Szańca miał jakąś umowę 
z Gulbinowiczem, żeby mu pod-
syłać chłopców” – powiedział 
dziennikarce Gazety Wyborczej. 
Po tej wypowiedzi prowincja 
Franciszkanów odsunęła o. Józe-
fa Szańcę od prowadzenia szkoły 
na czas zbadania zarzutów.

- Cała sytuacja z listem, na 
który musiałem czekać całą noc, 
wydaje mi się mocno podejrzana. 
Jakby ktoś ją zaaranżował – prze-
konywał Karol Chum.

- Wszystko zmyślone. Nie-
pojęte – oburzał się w rozmowie 
z nami o. Józef Szańca. – Abso-
lutnie nie było takiej praktyki, 
żeby wysyłać uczniów do kurii 
po listy. Niesamowite kłamstwo.

Prokuratura Okręgowa we 
Wrocławiu we wrześniu odmó-
wiła wszczęcia postępowania 
w sprawie oskarżeń rzuconych 
przez Chuma na kardynała Hen-
ryka Gulbinowicza ze względu 
na przedawnienie.

Piotr Kanikowski

W Legnickiej Dziesiątce 
zwyciężył Artur Gułaj (34 min.) 
przed Patrykiem Sarżyńskim 
(35:04) i Przemysławem Stemp-
nikiem (35:15). Najlepsza z pań, 
Anna Ficner, przebiegła ten dy-
stans z czasem 37:45. Drugie 
miejsce wywalczyła Martyna 
Masłowska (38:07), a trzecie 
Emilia Liputa (38:44).

Po raz pierwszy w historii le-

gnickiego półmaratonu biegacze 
rywalizowali na typowo miej-
skiej trasie. Wystartowali z placu 
Meisslera i dalej biegli ulicami: 
Wrocławską, Żołnierzy II Armii 
Wojska Polskiego, Piłsudskiego 
do Sudeckiej. Potem nawrót i 
tymi samymi ulicami do Jordana, 
bulwarem kaczawskim do mety 
na boiskach bocznych w parku 
Miejskim.

Spikerem legnickiego świę-
ta biegowego był Jerzy Górski, 
triathlonowy mistrz świata w 
Double Ironman z Huntsville w 
Alabamie, bohater filmu „Naj-
lepszy” w reżyserii Łukasza Pal-
kowskiego.

Tegoroczny bieg był też 
inny niż zwykle, bowiem orga-
nizatorzy przyłączyli się do akcji 
miejskiej „Zrywam z plastikiem”, 
propagującej ekologiczne podej-
ście do życia.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY

W piątek o godzinie 22.40 
funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy 
jadąc przez Okmiany zauwa-
żyli poruszający się przeciw-
nym pasem motocykl z nie-
sprawnymi tylnymi światłami. 
Policjanci zawrócili i ruszyli 
za nim. Włączyli sygnały 
świetlne i dźwiękowe, aby za-
trzymać pojazd do kontroli 
drogowej. Mężczyzna za kie-
rownicą Yamahy na sygnały 
dawane przez funkcjonariuszy 
zareagował nieprawidłowo: 
gwałtowanie przyśpieszył i 
rozpoczął ucieczkę w kierunku 
miejscowości Krzywa.

Pomiędzy miejscowościa-
mi Groble a Stary Łom moto-
cyklista stracił panowanie nad 
pojazdem i wjechał do rowu. 
Porzucił pojazd i rozpoczął 
ucieczkę pieszo. Funkcjona-

riusze wysiedli z radiowozu i 
dogonili go po kilkunastu me-
trach.

- Mężczyzna był trzeźwy, 
ale szybko stało się jasne, że 
powód jego ucieczki był zu-
pełnie inny - objaśnia mł. asp. 
Jagoda Ekiert, oficer prasowa 
Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy - Okazało się bo-
wiem, że kierujący miał aktyw-
ny sądowy zakazy prowadzenia 
pojazdów oraz był poszukiwa-
ny do zakładu karnego, celem 
odbycia w nim kary roku i 3 
miesięcy pozbawienia wolno-
ści za popełnione przestępstwa 
przeciwko mieniu tj. kradzieże 
z włamaniem. To jednak nie 
koniec problemów 40-latka. 
Funkcjonariusze przebadali 
mężczyznę testerem narkoty-
kowym, który wskazał wynik 
pozytywny na zawartość w 
jego organizmie narkotyków w 
postaci metamfetaminy. Pod-
czas przeszukania, policjanci 
znaleźli przy nim kilka działek 
metamfetaminy. Dodatkowo 
po sprawdzeniu motocykla w 
policyjnych systemach okazało 
się, że został on utracony na 
terenie powiatu bolesławiec-
kiego.

Niefortunny uciekinier 
trafił do policyjnego aresztu. 
Do orzeczonej już kary roku i 
2 miesięcy więzienia, sąd może 
mu doliczyć za nowo popeł-
nione przestępstwa jeszcze 5 
lat.

Piotr Kanikowski
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Po czteromiesięcznym zawie-
szeniu o. Józef Szańca ponow-
nie objął obowiązki dyrektora 
Szkoły Podstawowej i Katolic-
kiego Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Świętego Franciszka 
z Asyżu w Legnicy. W maju Ka-
rol Chum oskarżył go o „pod-
syłanie chłopców” kardynało-
wi Henrykowi Gulbinowiczowi. 
Przełożeni franciszkanina zba-
dali sprawę i nie znaleźli żad-
nego potwierdzenia dla tych 
zarzutów.

W Legnickim Półmaratonie 
na dystansie 21 097 m rywa-
lizowało około 400 zawodni-
czek i zawodników z kraju i 
zagranicy. Zwyciężył 32–letni 
legniczanin Rafał Brudziński 
z czasem 1 godz. 15 min. 14 
s. Kolejne miejsca zajęli zło-
toryjanin Marcin Pawłowski 
(01:16:24) i Czech Wojciech 
Groń (01:17:11). Wśród pań 
najszybciej finiszowała wro-
cławianka Danuta Piskorow-
ska (01:30:55), przed Eweliną 
Łozowską (01:31:52) i Kamilą 
Żołędziewską (01:32:35 ).

Funkcjonariusze legnickiej 
drogówki po pościgu zatrzy-
mali 40-letniego mieszkańca 
powiatu bolesławieckiego. 
Mężczyzna nie zatrzymał się 
do kontroli drogowej w Okmia-
nach. Uciekał, bo miał miał 
sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów, kierował pod wpły-
wem narkotyków, posiadał 
kilka działek metamfetaminy 
i był poszukiwany do odsiadki 
wyroku. Ponadto motocykl, 
którym jechał, mógł pochodzić 
z kradzieży.

O. Szańca wraca do pracy Półmaraton bez plastikuNocny pościg za motocyklistą
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Takimi spotkaniami Ko-
alicja Obywatelska próbuje na 
swoją stronę przeciągnąć nie-
zdecydowanych wyborców o 
lewicowych sympatiach. Dla 
Schetyny i Napieralskiego po-
niedziałek był bardzo intensyw-
ny. Jeszcze rano obaj odwiedzili 
Szczecin. Zatrzymując się w 
Zielonej Górze, Gorzowie, 
Bolesławcu przed wieczorem 
dotarli do Legnicy Legnicy. 
Na konferencji prasowej przy 
Fontannie Neptuna w Rynku 
wianuszkiem otoczyli ich kan-
dydaci z okręgu nr 1.

- Legnica to dla nas waż-

ne miasto - mówił Grzegorz 
Schetyna, przypominając, że 
przez 10 lat tutaj zdobywał swój 
mandat poselski. - Legnica to 
miasto, które ma wielkie ambi-
cje i predyspozycje do robienia 
rzeczy wielkich. Wasza repre-
zentacja - ta ekipa z Piotrem 
Borysem na czele - ma szansę 
na dobry wynik i dobre legnic-
kie lobby w parlamencie.

- Podążamy różnymi dro-
gami, ale w jednym celu - prze-
konywał Grzegorz Napieralski. 
W 2011 roku, po przegranych 
przez SLD wyborach parla-
mentarnych, zrezygnował z kie-
rowania partią. Mimo konfliktu 
z nowym przewodniczącym 
Leszkiem Millerem do 2015 
roku pozostawał jej członkiem. 
W końcu zdecydował się odejść 
i wystartować do Senatu z listy 
PO. W tym roku jest jedynką 
Koalicji Obywatelskiej w wo-
jewództwie na liście do Sejmu 
zachodniopomorskim. Podczas 
wizyty w Legnicy zapewniał, 
że nawet różniąc się w niektó-
rych sprawach, można ze sobą 
współpracować. Apelował o 
głosy lewicowych wyborców na 

kandydatów KO.
Ta współpraca pomimo po-

działów będzie konieczna m.in. 
aby zablokować niebezpieczne 
zmiany w prawie geologicznym 
i górniczym, które przygoto-
wuje Prawo i Sprawiedliwość. 
Posłanka Elżbieta Stępień, 
kandydatka KO do Senatu w 
okręgu legnickim, przyszła na 
spotkanie pod Fontanną Nep-
tuna z projektem nowelizacji, 
nad którą Sejm ma dyskutować 
zaraz po wyborach.

- My jako mieszkańcy Za-
głębia Miedziowego nie bę-
dziemy już mogli sprzeciwić się 
budowie kopalni odkrywkowej, 
która zagrozi kilku gminom - 
alarmowała Elżbieta Stępień. 
- Wójtowie będą mogli jedy-
nie wydawać opinie. Nasz głos 
w fundamentalnych dla ludzi 
sprawach nie będzie słyszany.

Kandydaci do Sejmu mó-
wili o ważnych sprawach, któ-
rym chcą poświęcić się w Sej-
mie.

- Bardzo mi zależy, aby 
przyszły Sejm wziął pod uwagę 
sytuację mniejszości narodo-
wych i etnicznych - deklarowa-
ła Ksenia Dowhań-Domańska 
z Lubina.

Michał Bander z Jawora 
zwracał uwagę, że wszystkie 
ustawy dotyczące samorządów 
powinny być konsultowane z 
samorządami.

-Wybór 13 października 
będzie również wyborem za 
konkretnymi sprawami, taki-

mi jak obwodnica Legnicy czy 
rozbudowa autostrady A4 na 
odcinku Wrocław - Legnica 
- mówił poseł Robert Kropiw-
nicki. - Niepokoi mnie również 
dramatyczna sytuacja KGHM, 
który za rządów PiS-u traci na 
wartości. Odpolitycznimy za-
rządy spółek Skarbu Państwa, 
żeby pisowscy Misiewicze ode-
szli w przeszłość.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Koalicja wysuwa lewe skrzydło
Na ostatniej prostej przed 
wyborami przewodniczą-
cy Platformy Obywatelskiej 
Grzegorz Schetyna pojawił 
się w Legnicy w towarzystwie 
Grzegorza Napieralskiego, 
byłego przewodniczącego 
Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. Napieralski apelo-
wał do lewicowych wybor-
ców o poparcie kandydatów 
Koalicji Obywatelskiej. Jego 
zdaniem, KO to najpoważ-
niejsza siła, która może się 
przeciwstawić PiS-owi.
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- Bardzo wysoko ceni-
my sobie możliwość współ-
pracy z tak wiarygodnym, 
światowej rangi partnerem. 
Objęcie patronatem i kształ-
cenie legnickich uczniów w 
najnowocześniejszych tech-
nologiach będzie niezwykle 
korzystne zarówno dla nich, 
jak i dla naszego miasta – po-
wiedział prezydent Tadeusz 
Krzakowski. – Dziś otwiera-
my tę drogę.

- Jesteśmy dumni z moż-
liwości współpracy z Legnicą 
w dziedzinie szkolnictwa za-
wodowego – podkreślił pre-
zes firmy dr Andreas Schen-
kel. - Wspólnie z miastem 

przygotowujemy się do tego 
już od dwóch lat.

- To wielka szansa dla na-
szych uczniów, którzy odpo-
wiednio wyszkoleni w przy-
szłości mogą liczyć na pracę 
w Mercedesie, działającym w 
bliskim sąsiedztwie Legnicy 
– dodał dyrektor ZSS Grze-
gorz Gargaś.

Kolejnym krokiem bę-
dzie podpisanie wiążącego, 
trójstronnego porozumienia 
między partnerami. Doty-
czyć ma ono uruchomienia 
klasy patronackiej, szkolącej 
uczniów z Branżowej Szkoły 
I Stopnia nr 2, działającej w 
legnickim Zespole Szkół Sa-
mochodowych, w dziedzinie 
budowy silników i baterii na-
pędzających samochody.

Pierwsza w Polsce fabry-
ka silników Mercedes-Benz 
jest zlokalizowana w położo-
nym kilkanaście kilometrów 
od Legnicy Jaworze. Prace 
budowlane rozpoczęły się 
w 2017 roku, a już obecnie 
zakład produkuje pierwsze, 
przeznaczone jeszcze do te-
stowania silniki dla samo-
chodów osobowych Merce-

des-Benz. Testy wypadają 
bardzo pomyślnie. Firma za-
trudnia już ponad 600 osób, a 
zatrudnienie wzrośnie dwu-
krotnie.

Do 2022 roku koncern 
planuje elektryfikację całego 
portfolio Mercedesa i zaofe-
ruje klientom różne wersje 

pojazdów z napędem elek-
trycznym – i to w każdym 
segmencie. Akumulatory do 
tych pojazdów, zarówno hy-
brydowych, jak i czysto elek-
trycznych, będą produkowa-
ne m.in. właśnie tutaj.

Fabryka baterii elek-
trycznych jest drugą już in-

westycją Mercedesa w Polsce. 
Pierwsza to inteligentna fa-
bryka zaawansowanych tech-
nologicznie dwulitrowych, 
czterocylindrowych silników 
do pojazdów konwencjonal-
nych. W obu inwestycjach 
będą wykorzystywane naj-
nowocześniejsze rozwiązania 

technologiczne. Podobnie 
jak fabryka silników, nowo 
powstający zakład będzie za-
opatrywany w energię odna-
wialną.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY
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W Mercedesie myślą o Legnicy
Mercedes planuje utworze-
nie w Zespole Szkół Samo-
chodowych klasy o profilach 
związanych z budową silni-
ków i baterii do samocho-
dów elektrycznych. Dziś (8 
października) list intencyjny 
podpisali: prezydent Tadeusz 
Krzakowski, prezes zarządu 
Mercedes-Benz Manufac-
turing Poland dr Andreas 
Schenkel oraz dyrektor szko-
ły Grzegorz Gargaś.
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Sytuacja jest dramatyczna. Z 
analiz wynika, że spółka Szpital 
Powiatowy im. A. Wolańczyka 
na koniec sierpnia miała ok. 1,5 
mln zł, a do grudnia ta kwo-
ta wzrośnie co najmniej do 2 
mln zł. Według Wiktora Kró-
la - ekonomisty, byłego prezesa 
Ogólnopolskiego Związku Pra-
codawców Szpital Powiatowych, 
który społecznie doradza złoto-
ryjskiemu staroście - spółka zna-
lazła się na skraju bankructwa. W 
najbliższych miesiącach Szpital 
Powiatowy im A. Wolańczyka 
sp. z o.o. będzie mieć kłopot z 
utrzymaniem płynności, wypłatą 
wynagrodzeń, rozliczeniem się z 
dostawcami.

- Dla mnie ta spółka jest 
przed ogłoszeniem upadłości - 
mówił Wiktor Król podczas se-
sji rady powiatu złotoryjskiego. 
- Gdy do tego dojdzie, wszyscy 
pracujący w szpitalu stracą pracę, 

a mieszkańcy możliwość skorzy-
stania ze świadczeń opieki me-
dycznej. Już w najbliższym czasie 
spółka zaprzestanie funkcjono-
wania, chyba że jej obecny wła-
ściciel sam znajdzie te brakujące 
miliony złotych.

Gdyby spółka dysponowała 
własnym majątkiem, mogła-
by spróbować pozyskać środki 
z jego sprzedaży. Mogłaby też 
ubiegać się w banku o kredyt. W 
tym przypadku obie możliwości 
odpadają, bo firemka, której w 
2015 roku wydzierżawiono szpi-
tal, nie ma nic poza kapitałem 
zakładowym w wysokości 5 ty-
sięcy złotych.

Katastrofa nadciąga. Za-
rząd starostwa z Wiesławem 
Świerczyńskim na czele od kilku 
miesięcy badał różne scenariu-
sze, aby zapobiec zamknięciu 
szpitala. Okazało się, że jedynym 
sposobem, aby nie przepadł kon-
trakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia a załoga nie rozpierz-
chła się po innych placówkach, 
jest szybkie przejęcie udziałów w 
spółce Szpital Powiatowy im. A. 
Wolańczyka i dofinansowanie jej 
przez samorząd. Specjalna sesja 
9 października została zwołana 
w jednym celu: aby radni wyrazili 
zgodę na taki manewr.

Za zgodą na przejęcie udzia-
łów w spółce Szpital Powiatowy 
im. A. Wolańczyka podczas dzi-
siejszej sesji zagłosowało 14 rad-
nych, 2 było przeciwnych (Paweł 
Macuga, Lech Olszanicki), a 
jedna radna - Barbara Kołodziej 

z Zagrodna - wstrzymała się 
od głosu. Zarząd dostał zielone 
światło na podpisanie aktu no-
tarialnego, którym Fundacja Pro 
Salute Omnium przekaże po-
wiatowi jako darowiznę 100 pro-
cent udziałów w spółce Szpital 
Powiatowy im. A. Wolańczyka.

Załoga szpitala oczekiwała 
takiej decyzji radnych. Pracow-
nicy, z którymi starosta w ostat-
nich tygodniach jest w stałym 
kontakcie, wierzą, że powiat 
zrobi wszystko, aby ich uratować. 
Teresa Wilk i Sława Kolano ze 
związków zawodowych mówią, 
że gdyby rada odrzuciła projekt 
uchwały w sprawie przejęcia 
udziałów, w szpitalu natychmiast 
ruszyłaby lawina zwolnień. Szpi-
tal stanąłby przez kłopoty kadro-
we.

Lech Olszanicki ze Świerza-
wy głosował przeciw przejęciu 
spółki, bo - jak wyjaśnił - nie ma 
zaufania do obecnego zarządu 
powiatu. - Autorem tego zarządu 
jest były starosta Ryszard Rasz-
kiewicz - stwierdził.

Radny Paweł Macuga do-
magał się od starosty i jego spo-
łecznego doradcy konkretów. 
Pytał, m.in. jaki jest plan działań 
wspierających funkcjonowanie 
szpitala, ile pieniędzy trzeba 
włożyć w tę placówkę i skąd po-
wiat zamierza je wziąć. Wiele się 
nie dowiedział. Wiesław Świer-
czyński wyjaśniał tylko, że liczy 
na pomoc gmin z terenu powia-
tu, ale te - za wyjątkiem miasta 
Złotoryja - niespecjalnie chcą się 

angażować w to przedsięwzięcie.
Obecny na sesji jako gość 

burmistrz Robert Pawłowski 
tchnął nadzieją. - Nas w mie-
ście nie nie przerażają te sumy 
- mówił, nawiązując do opinii 
Wiktora Króla, że spółka już ma 
1,5 mln zł straty za rok 2019 i że 
trzeba będzie szybko znaleźć dla 
niej 2 miliony złotych. - Jeste-
śmy zdeterminowani, by pomóc. 
Chyba bardziej zdeterminowani 
niż niektórzy radni na tej sali.

Ryszard Raszkiewicz, który 
w grudniu 2015 roku z ówcze-
sną wicestarostą Wandą Grabos 
podpisywał umowę dzierżawy 
szpitala, odczytał z kartki pean 
na swoją cześć. - Podpisanie 
umowy dzierżawy odsunęło 
widmo upadku szpitala, ocaliło 
powiat przed komornikiem i ko-
misarzem - stwierdził. A potem 
punkt po punkcie wyliczał, ile 

dobrego wynikło z tamtej de-
cyzji. Wspomniał o prawie 4,6 
mln zł czynszu wpłaconego do 
kasy powiatu, zakupie tomogra-
fu komputerowego i pracowni 
komputerowej za 300 tys. zł 
ultrasonografu za 10 tys. zł, bu-
tów dla pracowników itd.

Inaczej niż Raszkiewicz 
widzi działalność dzierżawcy 
Wiktor Król: - 2018 rok spółka 
Szpital Powiatowy im. A. Wo-
lańczyka zakończyła zyskiem 
w wysokości ok. 1 mln zł. Dla 
właściciela to było dobre, ale dla 
pracowników i pacjentów fatalne, 
bo dodatni wynik nie wziął się z 
niczego. Spółka bardzo mało 
płaciła pracownikom. Mistrzo-
stwo świata osiągnęła, jeśli cho-
dzi o minimalizowanie etatów 
przy tak dużej liczbie obsługiwa-
nych pacjentów. Nie kupowała 
sprzętu, nie dbała o remonty. A 

w 2019 roku popełniła kardy-
nalne błędy. Największym było 
zawieszenie działalności trzech 
oddziałów, w tym pediatrii, któ-
ra we wszystkich szpitalach w 
Polsce należy do najbardziej do-
chodowych oddziałów. Straciła 
w ten sposób kilkaset tysięcy zło-
tych. Spółka dostała też ok. 600 
tys. zł kar z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia.

Według Wiktora Króla, 
szpital w Złotoryi ma potencjał i 
może się bilansować, choć ani nie 
w tym, ani w najbliższym roku. 
Jego zdaniem, duże możliwości 
stwarza potężny, pięciokondy-
gancyjny budynek. Król dora-
dzałby, aby go wyremontować, 
wyposażyć, bo na razie jego stan 
techniczny odstręcza.

Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Powiat ratuje bankruta
Radni powiatu złotoryjskiego 
zgodzili się przejąć w akcie 
darowizny wszystkie akcje 
spółki, której 4 lata temu 
ówczesny starosta Ryszard 
Raszkiewicz wydzierżawił 
powiatowy szpital. Powiat 
spróbuje ratować firmę, któ-
ra - jak wynika z opinii przed-
stawionej na sesji - za najwy-
żej trzy miesiące musiałaby 
ogłosić upadłość, zamknąć 
szpital i posłać na bruk 200 
ludzi. Pomoc finansową za-
deklarował burmistrz Złotoryi 
Robert Pawłowski.
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„Paraliż – sprawa Igora Sta-
chowiaka” Krzysztofa Kopki 
i Jakuba Tabisza to gorący 
spektakl teatru faktu stworzo-
ny w Instytucie Grotowskiego 
we Wrocławiu. Czerwcowa 
premiera tej wstrząsającej 
sztuki zbiegła się w czasie z 
wyrokiem na czterech poli-
cjantów odpowiedzialnych za 
śmierć dwudziestopięciolet-
niego wrocławianina. Jedyne 
przedstawienie w Legnicy w 
niedzielę 20 października o 
godz. 19.00.

Sprawa Igora Stachowiaka na scenie

Wieczorem 15 maja 2016 
roku dwudziestopięcioletni 
Igor Stachowiak przecho-
dził po wrocławskim rynku. 
Patrolujący policjanci przez 
pomyłkę uznali go za poszu-
kiwanego dilera. Czterooso-
bowy oddział rzucił się na 
Stachowiaka, obezwładnił 
go, podduszając i rażąc pa-
ralizatorem, po czym skute-
go kajdankami odwiózł do 
komisariatu. Zaprowadzony 
do toalety, został zmuszony 
do rozebrania się, po czym 
sześciu funkcjonariuszy raz 
po raz raziło go prądem z 
paralizatora. Igor przestał 
oddychać. Cztery godziny 
po jego śmierci rodzice roz-
poczęli walkę o pamięć po 
utraconym synu stykając się 
z ukrywaniem dowodów, ma-
taczeniem policji i przedsta-
wicieli władzy, fałszowaniem 
przebiegu wydarzeń. Wiele 
zrobiono, by śledztwo umo-
rzyć, a sprawę zamieść pod 
dywan.

Śmierć Igora Stachowia-

ka wstrząsnęła mieszkańcami 
Wrocławia. Pod komisaria-
tem, w którym doszło do tra-
gedii przez kilka dni trwały 
zamieszki, których efektem 
było skazanie kilkudziesię-
ciu osób za naruszenie nie-
tykalności policjantów. Rok 
po wydarzeniach reportaż 
wyemitowany w "Superwi-
zjerze" TVN, w tym nagranie 
filmowe z kamery paralizato-
ra, którego funkcjonariusze 
użyli wobec Stachowiaka na 
komisariacie, wymusił po-
ważniejsze zajęcie się sprawą. 
Dopiero wtedy ówczesny mi-
nister spraw wewnętrznych i 
administracji Mariusz Błasz-
czak odwołał komendanta 
wojewódzkiego policji we 
Wrocławiu. Stanowiska stra-
cili też komendant miejski i 
zastępca komendanta komi-
sariatu, na którym doszło do 
tragedii.

„Premiera spektaklu mia-
ła miejsce 22 czerwca 2019 
roku, a więc nazajutrz po 
wydaniu wyroku na czterech 
policjantów, którzy przyczy-
nili się do śmierci dwudzie-
stopięciolatka. Jeden dostał 
karę dwóch i pół, pozostali 
- po dwa lata bezwzględnego 
więzienia. Tytułowy "Paraliż" 
budzi skojarzenia nie tyl-
ko z potencjalną przyczyną 
śmierci, lecz także z niemo-
cą służb państwa w wymie-
rzaniu sprawiedliwości. Tym 
bardziej więc warto śledzić 
rozwój wypadków. Czy wy-
rok się uprawomocni? Czy 
jego surowość uwzględniła 
wszystkie okoliczności spra-

wy?” - pisał popremierowo 
Jarosław Klebaniuk w portalu 
Teatr dla Wszystkich nadając 
recenzji mrożący krew tytuł 
„Mogą z tobą zrobić wszyst-
ko”.

- Najbardziej przejmująca 
okazała się opowieść rodzi-
ców i to ona stanowi głów-
ny materiał dokumentalny, a 
zarazem podstawę scenariu-
sza. Skoncentrowaliśmy się 
na tych trzech latach drogi 
przez mękę, wciąż niezakoń-
czonej żadnym sukcesem. Na 
walce o pamięć o synu. Im 
głębiej w nią wchodziliśmy, 
tym mocniejszy stawał się jej 
przekaz, mówiący o strasznej, 
rażącej niesprawiedliwości, o 
utracie wiary w system, który 
zawodził rodziców na każ-
dym etapie – objaśnia współ-
scenarzysta i współreżyser 
spektaklu Krzysztof Kopka.

„Jakub Tabisz porównuje 
historię opowiedzianą w "Pa-
raliżu" z "Procesem" Kafki 
- prowadzone przez sąd do-
chodzenie i tu okazuje się ro-
dzajem matni, z której wciąż, 
mimo upływu czasu, nie ma 

wyjścia” – zauważyła Magda 
Piekarska w Gazecie Wybor-
czej Wrocław.

Powstał spektakl wstrzą-
sający, a jednocześnie bardzo 
oszczędny inscenizacyjnie 
z trojgiem aktorów w ro-
lach ojca (doskonale zna-
ny legnickiej publiczności 
Grzegorz Wojdon), matki i 
dziennikarza. Jaką wersję wy-
darzeń obejrzymy na legnic-
kiej Scenie Gadzickiego? Nie 
wiadomo. Twórcy deklarowa-
li, że spektakl będzie ewolu-
ował wraz z rozwojem spra-
wy, w której nadal wiele jest 
mroczną tajemnicą. Oprócz 
jednego. Tragedii rodziców 
walczących o prawdę i spra-
wiedliwość.

Bilet: 30 zł (ulgowy: 25 
zł). Rezerwacja tel. 76 72 33 
505 lub bilety@teatr.legnica.
pl. Bilet można kupić także w 
Internecie https://teatrlegni-
ca.interticket.pl

Grzegorz Żurawiński, @
kt Legnicka Gazeta Teatralna
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Marihuana, po której mniej boli
Bracia A, z Polkowic, u któ-
rych rok temu policjanci 
zlikwidowali plantację mari-
huany, wytwarzali olej z ko-
nopi w celach leczniczych - by 
ulżyć w cierpieniach choremu 
na kręgosłup ojcu i koledze z 
chorobą nowotworową. Sąd 
Apelacyjny we Wrocławiu 
uznał to za okoliczność ła-
godzącą i o 1,5 roku obniżył 
orzeczony w I instancji wyrok 
pozbawienia wolności.

Jeden z braci ma 30 lat, dru-
gi jest dwa lata starszy. Rok temu 
policjanci z Polkowic zatrzymali 
obu, bo - jak głosił komuni-
kat - znaleźli przy nich ponad 
kilogram narkotyków: marihu-
any, haszyszu, tabletek ecstasy i 
amfetaminy. W trakcie dalszych 
czynności jeden z zatrzymanych 
wskazał policjantom uprawia-
ne przez siebie dwie plantacje 
konopi indyjskich. łącznie 127 
krzewów. Próbując chronić bra-
ta, wziął całą winę na siebie. Ale 
w ocenie sądów obu instancji 
zgromadzone w trakcie śledz-
twa dowody wskazują, że ro-
dzeństwo wspólnie zajmowało 
się nielegalną uprawą.

Sąd Okręgowy w Legnicy w 
marcu wymierzył obu mężczy-
znom kary grzywny oraz 3 lat i 6 
miesięcy pozbawienia wolności. 
Obrońcy braci złożyli apelację, 
argumentując m.in., że wyrok 
jest zbyt surowy. Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu częściowo przy-
znał im rację. "Rzeczywiście 
wymierzone przez sąd pierwszej 
instancji kary za przestępstwa 
prowadzenia uprawy ziela ko-
nopi oraz wytworzenia znacznej 
ilości marihuany nie dość moc-
no uwzględniają okoliczności 
pozytywne występujące po stro-
nie obu oskarżonych." - czytamy 
w uzasadnieniu wyroku. "Otóż 

zasadniczo obaj przyznali się do 
zarzucanych czynów i wskazali, 
że taką działalnością zajmują 
się po raz pierwszy. W przed-
miotowej sprawie praktycznie 
wszystkie ujawnione okolicz-
ności dotyczące prowadzenia 
uprawy konopi pochodzą od sa-
mych oskarżonych. Z ich relacji 
wynika, że celem uprawy było 
wytworzenie oleju (…) w celu 
niesienia pomocy osobom ze 
schorzeniami nowotworowymi. 
Zdaniem Sądu Apelacyjnego 
jest to okoliczność, która nie-
wątpliwie ma duże znaczenie 
przy ocenie stopnia szkodliwości 
społecznej popełnionych czy-
nów, a tym samym również oce-
ny karygodności dokonanych 
przestępstw. Z żadnego dowodu 
sprawy nie wynika, by oskarżeni 
działali z zamiarem osiągnięcia 
korzyści majątkowej lub by czy-
nili starania dotyczące sprzedaży 
wytworzonego środka odurzają-
cego. Przeciwnie, ilość zabez-
pieczonych środków narkotycz-
nych u obu braci świadczy, że 
nie podjęli takiej działalności. 
Wytworzoną marihuanę wyko-
rzystywali na własne potrzeby, 
będąc od niej uzależnieni." Olej 
z konopi bracia przekazywali 
choremu na kręgosłup ojcu, by 
uśmierzyć jego ból. Użycza-
li go także koledze z chorobą 
nowotworową. "Aktualny stan 
wiedzy medycznej wskazuje, że 
środki pochodzenia roślinnego 
zawierające w swoim składzie 
kannabionidy, a w szczególności 
olej pochodzący z ziela konopi 
w zdecydowanym stopniu za-
stępują środki przeciwbólowe i 
są stosowane w medycynie coraz 
częściej w leczeniu trudnych i 
nieuleczalnych chorób, w tym 
także chorób nowotworowych." 
- pisze sąd w uzasadnieniu.

Piotr Kanikowski
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Głogów pieniądze z 
KGHM planuje wykorzy-
stać na programy z zakre-
su profilaktyki zdrowia i 
bezpieczeństwa, promocja 
zdrowego odżywiania się, 
zajęcia sportowe dzieci i 
młodzieży z wykorzysta-
niem miejskich obiektów 
sportowych, nasadzanie 
drzew, krzewów i tzw. 
zielone szkoły. Prezydent 
Rafael Rokaszewicz zapo-
wiada m.in. na uruchomie-
nie poradni nefrologicznej, 
dietetycznej oraz terapię 
dla uczniów szkół podsta-
wowych w grocie solnej. 
Prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski lakonicznie in-
formuje, że miasto będzie 
realizować tzw. programy 
miękkie z zakresu profilak-
tyki zdrowotnej i edukacji.

- Będziemy je urucha-
miać jeszcze w tym roku 

- obiecuje Tadeusz Krza-
kowski. Chwaląc dobrą 
współpracę miasta i KGHM
-u, prezydent podkreślił, że 
cieszą go inwestycje prowa-
dzone w legnickiej hucie: 
uruchomiony w czerwcu 
piec wychylno-topielno-ra-
finacyjny (WTR) do prze-
topu złomów i montowana 
w tej chwili nowa instalacja 
do odsiarczania za 130 mi-
lionów złotych.

- Przygotowujemy się 
do porozumienia o budo-
wie tężni w rejonie zagłę-
bia miedziowego - wyjawił 
prezydent Legnicy. - Obiekt 
będzie wykorzystywał bo-
gactwo złóż soli w kopalni 
Polkowice-Sieroszowice.

Radosław Stach przy-
pomniał, że przekazana 
Legnicy darowizna to nie 
jedyne pieniądze, jakimi 
KGHM wspiera miasto. 
Poprzez Fundację Polska 

Miedź do różnych benefi-
cjentów z Legnicy tylko w 
tym roku trafił ponad mi-
lion złotych. Tam, gdzie 
KGHM prowadzi działal-
ność, trafiają też podatki.

- Rozmawiamy z powia-
tem głogowskim o podpi-
saniu podobnego porozu-
mienia jak z Głogowem i 
Legnicą. Ponadto już finan-
sujemy prospołeczne działa-
nia w gminach Jerzmanowa 
i Żukowice - mówi Rado-
sław Stach.

Drażliwą kwestią na sty-
ku spółki i samorządów jest 
skażenie arsenem występu-
jące w rejonie hut KGHM 
w Głogowie i Legnicy. - Na 
ten temat też rozmawiamy 
- zapewnia prezydent Ta-
deusz Krzakowski. Uważa, 
że badanie mieszkańców 
Legnicy na zawartość ar-
senu nie jest niezbędne, by 
wdrażać konkretne projek-

ty dotyczące profilaktyki w 
tym zakresie.

Przy podpisaniu umowy 
darowizny w Głogowie był 
obecny poseł Wojciech Zu-
bowski, a w Legnicy ubie-
gający się o reelekcję poseł 
Adam Lipiński.

- Nie chciałbym, aby 
moja obecność była po-
traktowana jako element 
kampanii wyborczej - za-
kłopotany tłumaczył się 
dziennikarzom. Przypo-
mniał, że za rządów PiS-u 
Huta Miedzi Legnica do-
stała piec WTR i szansę 
na drugie życie, a jeszcze 
niedawno mówiło się o jej 
zamknięciu. Zadeklarował 
też, że zawsze będzie bronił 
zarządu KGHM przed na-
ciskami politycznymi.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR 
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Zarząd KGHM przekazał gmi-
nie Legnica darowiznę w 
wysokości 300 tys. zł na re-
alizację projektów prozdro-
wotnych i edukacyjnych. Kil-
ka dni temu podobną sumę 
spółka podarowała Głogo-
wowi. Wiceprezes Radosław 
Stach zaprzecza, że to forma 
rekompensaty za podwyż-
szone poziomu arsenu wo-
kół obu hut. - My po prostu 
wspieramy gminy, gdzie 
KGHM funkcjonuje - mówi 
Stach. Jednym z efektów tej 
współpracy ma być powsta-
nie tężni dla mieszkańców 
zagłębia.

KGHM dla legniczan na zdrowie
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Do rozboju doszło 
w piątek po godz. 23 na 
jednej z legnickich ulic. 
Sprawca miał nóż. Posłu-
gując się nim, skradł na-

padniętemu mężczyźnie 
komórkę oraz gotówkę. 
Obrabowany zgłosił zda-
rzenie w legnickiej ko-
mendzie policji, a dzień 
później podejrzany o roz-
bój 33-latek już został 
ustalony przez kryminal-
nych i zatrzymany.

- Mężczyzna usły-
szał już zarzut rozboju z 
użyciem niebezpiecznego 
narzędzia. Sąd Rejono-

wy w Legnicy na wniosek 
Prokuratury Rejonowej w 
Legnicy zastosował wobec 
33-latka środek zapobie-
gawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania 
na okres trzech miesięcy - 
informuje sierż. szt. Anna 
Tersa z Zespołu Prasowe-
go Komendy Miejskiej Po-
licji w Legnicy.

Piotr Kanikowski

Groził nożem na ulicy
Policjanci zatrzymali 33-let-
niego mieszkańca Legnicy, 
który napadł z nożem na prze-
chodnia i zabrał mu telefon 
komórkowy oraz pieniądze. 
Grozi mu od 3 do 12 lat po-
zbawienia wolności.
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