
Prace były prowadzone 
na odcinku ponad 13 kilome-
trów. Ruszyły jesienią 2018 
roku . Polegały na budowie 
nowych odcinków wałów 
przeciwpowodziowych oraz 
rozbudowę i nadbudowę ist-
niejących wałów Odry i Ci-
chej Wody.

Projekt obejmował bu-
dowę nowego wału Malczy-
ce – Kawice o długości ok. 2 

km, rozbudowę i nadbudowę 
wału lewego Cicha Woda 
– Kawice o długości ok. 1,9 
km, rozbudowę i nadbudowę 
wału prawego Cicha Woda – 
Kawice o długości ok. 1,6 km 
oraz rozbudowę i nadbudowę 
wału na odcinku Kawice – 
Kwiatkowice o długości ok. 
7,6 km. Ponadto przeprowa-
dzono rozbiórkę 50 metrów 
istniejącego wału przeciwpo-
wodziowego L-9 i zakupiono 
mobilne agregaty pompowe. 
Wody Polskie wyjaśniają, że 
w wyniku realizacji projektu 
nastąpiła poprawa stanu in-
frastruktury technicznej, co 
wpłynie na zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa miesz-
kańców tego terenu oraz 
zabezpieczy przed zniszcze-
niem: zabudowania mieszkal-
ne, gospodarcze, użytki rolne, 
stacje paliw oraz zakłady pro-
dukcyjne.

Nowe wały staną się ele-
mentem projektowanego 
obecnie stopnia wodnego 
Lubiąż i będą pełnić rolę tak 
zwanych wałów cofkowych. 
Ich dokładna lokalizacja oraz 
wysokość będą już dosto-
sowane do piętrzenia wód 
oraz strefy wpływu nowego 
stopnia wodnego, który w 
przyszłości, poza ochroną 
przeciwpowodziową, będzie 
spełniał również funkcję re-
tencyjną, zasilał wody pod-
ziemne i podskórne w tym 
rejonie, produkował energię 

ze źródeł odnawialnych oraz 
przede wszystkim polepszy 
warunki tranzytowe na Od-
rzańskiej Drodze Wodnej.

Wartość projektu wyno-
si 54 mln 456 tys. zł. Inwe-
stor - Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu - pozyskał na to 
zadanie wkład z funduszy eu-
ropejskich w wysokości aż 33 
mln 375 tys. zł. Wykonawcą 
wałów była firma ETP S.A. z 
Katowic.

Piotr Kanikowski
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Powódź już nie taka straszna
Spółka Wody Polskie za-
kończyła rozbudowę wałów 
przeciwpowodziowych nad 
Odrą i Cichą Wodą w rejonie 
Kawic, Kwiatkowic, Rogowa 
Legnickiego i Prochowic. 
Umocnienie za ponad 54 mln 
zł zapewni bezpieczeństwo 
kilkudziesięciu tysiącom 
mieszkańców okolicznych go-
spodarstw. Ma pełnić funkcję 
tzw. wałów cofkowych projek-
towanego stopnia Lubiąż.
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Uśmiech  
synchroniczny

Elżbieta Witek jest jak 
bohater noweli Stevensona 
„Doktor Jekyll i pan Hyde” 
– kulturalny lekarz, który po 
łyku tajemniczego eliksiru wy-
chodzi w londyński mrok jako 
nieokrzesany zbir i morderca. 
Za dnia sympatyczna, podczas 
nocnych obrad Sejmu nie ma 
skrupułów, kiedy trzeba ko-
lanem docisnąć za ciasną dla 
PiS-u demokrację.

Dlatego posłanki Lewicy 
źle wyszły na selfie z marszałek 
Elżbietą Witek. Zamieściły w 
sieci radosne zdjęcie na dowód, 
że kobiety potrafią dogadywać 
się ponad podziałami w tak 
istotnych dla wszystkich Polek 
sprawach jak używanie żeń-
skich końcówek w Sejmie – i 
klops! Liczyły na komentarze 
w stylu „Łał, super, jesteście 
boskie dziewczyny”. Ale tzw. 
internety zareagowały hej-
tem. Przy okazji rozgorzała 
dyskusja, czy otwartym, sym-
patycznym demokratkom na 
Lewicy wolno uśmiechać się 
do zdjęcia synchronicznie z 
zamordystką z Prawa i Spra-
wiedliwości, gotową na pole-
cenie Kaczyńskiego anulować 
spaprane głosowanie w Sejmie. 
Dominuje pogląd, że nie wy-
pada: jeśli przedstawicielka PiS 
się uśmiecha, to należy zro-
bić smutne lub srożne miny; i 
odwrotnie: rechotać całą gębą, 
kiedy drugiej stronie jest nie do 
śmiechu. To się nazywa polary-
zacja poglądów.

Warto zauważyć, że 
wspólne zdjęcie zepsuła po-
słankom Lewicy nieobecna na 
nim posłanka Prawa i Spra-
wiedliwości Joanna Borowiak, 
wypowiadając słynną frazę 
„Trzeba anulować, bo prze-
gramy” podczas głosowania 
nad wyborem kandydatów do 
Krajowej Rady Sądownictwa. 
Do tego momentu pochodząca 
z Jawora Elżbieta Witek – bez 
wątpienia sympatyczniejsza od 
Kuchcińskiego i Terleckiego 
razem wziętych – mogła być 
przez opozycję traktowana z 
życzliwym dystansem. Do-
piero anulowanie głosowania 
postawiło ją w jednym rzędzie 
ze Stanisławem Piotrowiczem, 
wyłączającym mikrofon Ada-
mowi Bodnarowi, i Markiem 
Kuchcińskim, niezapomnia-
nym wodzirejem parodii obrad 
w Sali Kolumnowej Sejmu.

Posłanki Lewicy rozpacz-
liwie tłumaczą, że wspomniane 
selfie zrobiły sobie jeszcze z 
tamtą dobrą Elżbietą Witek. 
Cóż mogę powiedzieć? Drogie 
Panie, nie ufajcie żeńskim koń-
cówkom, a w drodze do War-
szawy zamiast feministycznych 
lektur poczytajcie Stevensona.

Piotr Kanikowski
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„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 13 listopada 
2019 r.               w siedzibie Urzędu 
Gminy Legnickie Pole wywie-
szono na tablicy ogłoszeń wykazy 
nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę. Rozsze-
rzone ogłoszenie zamieszczono 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Legnickie Pole, 
które jest do wglądu w godzinach 
pracy urzędu.”

Wójt Gminy Legnickie Pole

W telewizyjnym Maga-
zynie Ekspresu Reporterów 
(TVP 1) Paweł Kaźmier-
czak pokazał reportaż, o tej 
sprawie. Materiał sugeruje 
nieudolność a może nawet 
skorumpowanie legnickiego 
wymiaru sprawiedliwości.

Historia jest niepokojąca 
i pełna znaków zapytania. 
W nocy z 2 na 3 grudnia 
2017 roku spod garaży przy 
ul. Sudeckiej w Legnicy ka-
retka zabrała nieprzytomne-
go cuchnącego alkoholem i 
moczem mężczyznę. W le-
gnickim szpitalu, do którego 
został przyjęty jako NN, le-
karz stwierdził uraz mózgu. 
Nieznajomy był w stanie 
krytycznym. Zmarł 3 grudnia 
około godziny 14.30 mimo 
wysiłków lekarzy.

Okazało się, że to po-
szukiwany od wielu godzin 
przez rodzinę 33-letni Sła-
womir Nowiczonek, górnik z 
Legnicy. Feralnej nocy wracał 
z barbórki. Wynik 0,62 pro-
mila świadczy, że mimo oka-
zji wypił nie więcej niż dwa 
piwa. - Nazajutrz miał iść do 

szpitala, gdzie w inkubatorze 
leżał jego dopiero co naro-
dzony syn, wcześniak. Nie 
chciał przy dziecku śmier-
dzieć alkoholem - mówi mi 
ojciec pana Sławomira Mie-
czysław Nowiczonek.

Pan Sławomir włożył do 
lodówki jedzenie przywie-
zione w reklamówce z karcz-
my, ale nie położył się spać. 
Kilkadziesiąt metrów od jego 
bloku, obok garaży przy ul. 
Sudeckiej, trwała impreza z 
udziałem młodych mężczyzn 
i kobiet. Niektórych znał. - 
Ktoś z nich musiał go wywo-
łać na zewnątrz - przypusz-
cza pan Mieczysław.

Pod garażami doszło do 
awantury. Prokuratura ustali-
ła, że Sławomir Nowiczonek 
został przez Jana F. powalony 
na ziemię ciosem z główki w 
twarz. Upadając doznał ura-
zu mózgu, który kilka godzin 
później doprowadził do zgo-
nu. Ojciec górnika nie wierzy 
w tę wersję. Jego syn był wyż-
szy od sprawcy, a ponadto w 
młodości trenował boks, więc 
nie dałby się w ten sposób 
uderzyć.

- Widziałem obrażenia 
Sławka. Miał tył głowy po-
siekany, rozbitą górną war-
gę i siną pręgę ciągnącą się 
przez lewe ucho, policzek, 
oko, jakby go okładano ki-
jem bejsbolowym - twierdzi 
pan Mieczysław. Domagał 
się ekshumacji i powtórzenia 
sekcji zwłok, ale jego wnio-
sek został odrzucony. Uważa, 
że legnicka prokuratura nie 
ustaliła rzetelnie okoliczno-
ści śmierci jego syna.

Sporo zamętu wprowa-
dzają zeznania świadków, 
różniące się znacząco między 
sobą i od 2017 roku wielo-
krotnie zmieniane. Według 
najbardziej szokujących, Jan 
F. wysikał się na konające-
go Sławomira Nowaczyka i 
kopał go kilkanaście razy w 
tułów. Uczestnicy imprezy 
wezwali karetkę pogotowia i 
policyjny radiowóz. Ale nim 
przyjechały, na mężczyznę 
wylewano zawartość butelek. 
Patryk S. ukradł umierające-
mu telefon Alcatel o wartości 
200 złotych, za co 3 grudnia 
2018 roku Sąd Rejonowy w 
Legnicy wymierzył mu karę 
grzywny w wysokości 100 
złotych (podwyższoną póź-
niej do 300 zł).

Janowi F. prokuratura 
postawiła w akcie oskarże-
nia dwa zarzuty: spowodo-
wanie ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu z następstwem 
śmieci człowieka oraz na-
kłanianie świadków do fał-
szywych zeznań. Pierwszy 
z nich to zbrodnia. Kodeks 
karny przewiduje za nią karę 
pozbawienia wolności od lat 
5, 25 lat pozbawienia wolno-
ści lub dożywocie.

- Sprawca został za-
trzymany i na wniosek 
prokuratora aresztowany 
tymczasowo na 3 miesią-
ce - relacjonuje prokurator 
Lidia Tkaczyszyn. rzecz-
niczka prasowa Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. -Po 
3 miesiącach wystąpiliśmy o 
przedłużenie tymczasowego 
aresztowania na kolejne trzy 
miesiące. I sąd tak zrobił. Ale 

jednocześnie wyznaczył ka-
ucję w wysokości 10 tysięcy 
złotych. Składaliśmy zażale-
nie na taką decyzję, lecz sąd 
apelacyjny go nie uwzględnił. 
Potem kaucja została wnie-
siona, a Jan F. znalazł się na 
wolności.

Paweł Kaźmierczak pró-
bował uzyskać komentarz od 
sędziego Jarosława Halikow-
skiego, rzecznika prasowego 
Sądu Okręgowego w Legni-
cy. Ze względu na toczące 
się aktualnie postępowanie 
karne w tej sprawie, sąd po-
stanowił wstrzymać się od 
głosu.

Mieczysław Nowiczonek 
zwrócił się do Zbigniewa 
Ziobro, prokuratora gene-
ralnego, o objęcie nadzorem 
funkcji oskarżyciela pu-
blicznego w procesie zabój-
cy swego syna. Prosi też, by 
Zbigniew Ziobro zapoznał 
się z aktami tej sprawy oraz 
przesłanymi materiałami, i 

zweryfikował zasadność za-
strzeżeń, jakie rodzina ofiary 
Jana F. ma do pracy legnic-
kiego sądu oraz prokuratury.

Jan F. ma 27 lat i sporą 
kartotekę. Zaczynał od strze-
lania z proc w szyby w wio-
sce, gdzie dorastał. W 2011 
roku jako dziewiętnastolatek 
razem z kumplami przyjął 
zlecenie na połamanie łokci 
i kolan wicedyrektorowi le-
gnickiego oddziału koncernu 
EnergiaPro. Zaczaili się w 
trójkę pod domem swej ofia-
ry w Wilkowie koło Głogo-
wa. Jan F. na robotę przyniósł 
kij bejsbolowy i pałkę poli-
cyjną, ale okładali dyrektora 
również kawałkiem metalo-
wej rury. Połamali mu kości 
i omal go nie zabili. Skradli 
też laptopa. W 2012 roku sąd 
skazał za to Jana F. na 3,5 
roku pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM/ 
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Czy Temida jest ślepa?
Jan F. - syn emerytowane-
go policjanta, oskarżony o 
zbrodnię i nakłanianie świad-
ków do składania fałszywych 
zeznań - chodzi wolno po 
Legnicy, bo sąd wypuścił go 
z aresztu za kaucją 10 tys. zł. 
Dlatego rodzina mężczyzny, 
którego F. pobił na śmierć, 
nie ufa ani legnickiej pro-
kuraturze ani sądowi. Pro-
si o interwencję Zbigniewa 
Ziobro, prokuratora general-
nego.

Policja ujęła włamywacza
Dzięki pracy operacyjnej 
kryminalnych z Komisaria-
tu Policji w Chojnowie uję-
to 36-letniego mężczyznę, 
który w okresie od lipca do 
listopada włamywał się do 
pojazdów, sklepów i innych 
obiektów.

Mężczyzna odpowie za 
liczne kradzieże z włamaniem 
na terenie Chojnowa i okolicz-
nych miejscowości. Włamywał 
się m.in. do sklepów spożyw-
czych i ze sprzętem RTV, po-
jazdów, pomieszczenia maga-

zynowego i skupu złomu.
- Policjanci w wyniku 

pracy z zatrzymanym przed-
stawili mu 12 zarzutów, m.in. 
kradzieży, kradzieży z włama-
niem, posiadania narkotyków, 
kierowania pojazdem pomimo 
posiadanego zakazu sądowego 
i posługiwania się cudzym do-
kumentem - relacjonuje sierż. 
sztab. Anna Tersa z zespołu 
prasowgo Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy. - Łupem 
mężczyzny padły m. in. te-
lefony, alkohol, dokumenty, 
pieniądze, rower, elektrona-

rzędzia, miedziane przewo-
dy, wózek widłowy a nawet 
samochód osobowy. Łączne 
straty osób pokrzywdzonych 
opiewają na kwotę blisko 76 
tys. zł. Część mienia udało się 
odzyskać.

Sąd Rejonowy w Złotoryi 
na wniosek Prokuratury Rejo-
nowej w Złotoryi zastosował 
już wobec 36-latka środek 
zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy.

Piotr Kanikowski
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ZDROWIE 

TO U NAS RODZINNE 

jest kampanią z cyklem  
sportowych spotkań, wydarzeń
 i imprez, a także przedsięwzięć 

edukacyjno–społecznych dedykowa-
nych mieszkańcom Legnicy  

w każdym wieku. 
Bądź aktywny, jedz zdrowo, 

żyj pozytywnie, myśl  
konstruktywnie 

- to idee przyświecające 
naszej kampanii. 

DWIE GODZINY 
DLA RODZINY 

to osiem fantastycznych, rodzinnych spotkań, 
które mają aktywizować nas, mieszkańców 

Legnicy, rodziców z dziećmi, grupy przyjaciół, 
kluby, organizacje sportowe i stowarzyszenia. 

Zaplanowaliśmy cykl weekendowych spotkań 
dla całych rodzin. Rodzice z dziećmi,  

dziadkowie z wnukami, rodzeństwo pod opie-
ką któregoś z rodziców - to oni będą bohate-
rami tych sportowych mitingów. Zapisy bę-

dziemy prowadzić sukcesywnie, a na pierwsze 
z nich, zaplanowane na 16 listopada, zorgani-
zujemy nabór do 14 listopada. Na zgłoszenia 
udziału we wszystkich zajęciach będziemy 

czekać mailowo pod adresem 
zdrowalegnica@legnica.eu.

16.11. godz. 10-12
Hala OSiR przy ul. Lotniczej

RODZINNA PIŁKA 

RĘCZNA W AKCJI

23.11. godz. 10-12
Hala OSiR przy ul. Lotniczej

KARATE – SAMOOBRO-

NA DLA MAŁEGO  

I DUŻEGO

24.11. godz. 13-15
Hala OsiR  
przy ul. Sejmowej

RODZINNY 

MINI BASKET 

NA WESOŁO

30.11. godz. 13-15
Hala OsiR przy ul. Sejmowej

RODZINNY DANCE – 

TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE

1.12. godz. 10-12
park Miejski

RODZINNE KIJE 

I MARSZ 

NORDIC WALKING

7.12. godz. 10-12
Sky Fitness Galeria Gwarna

RODZINNY SKY FIT

8.12. godz. 10-12
Hala OSiR przy ul. Sejmowej

RAKIETA Z MAMĄ I TATĄ

14.12. godz. 11-13
Basen Delfinek

BASENOWY ZAWRÓT 

GŁOWY

Możesz wziąć udział we wszyst-
kich zajęciach lub wybranych 
przez siebie. Za każdą aktywność 
otrzymasz odznakę. Możesz 
zatem osiągnąć status mistrza, 
zaliczając każdą z ośmiu propozy-
cji. Najbardziej aktywne rodziny 
zostaną dodatkowo wyróżnione 
na konferencji podsumowującej 
projekt. Nabór na każde z zajęć 
będzie prowadzony mailowo 
(zdrowalegnica@legnica.eu).  
Można zapisać się na wybrane  
lub wszystkie. Udział jest bezpłat-
ny, ilość miejsc ograniczona. 

Na każdych zajęciach 
planujemy też dodatkowo 

udział animatorów dla 
młodszych dzieci. 

Prosimy zatem, 
by w zgłoszeniach mailowych 

wymienić wiek dzieci 
i poszczególne role, jakie pełnią 

Państwo w rodzinie 
(np. mama, tata, dziadek, 

babcia itp.).

decydujesz, 
To TY 

na jakie zajęcia 

chcesz chodzić!

Spotkanie Kobiet i zdrowie
Kampanii „Zdrowie to 
u nas rodzinne” towa-
rzyszyć będzie kilka wy-
darzeń. Jednym z nich 
będzie specjalna edycja 
Spotkania Kobiet.  
W świat zdrowego stylu 
życia zabierze nas znana  
i lubiana dziennikarka Ka-
tarzyna Bosacka. Bohater-
ka popularnego w Legni-
cy cyklu naszych spotkań 
specjalnie dla legnickiej 
publiczności przygotuje 
też poradnik żywieniowy 
dla przedszkolaków  
i uczniów szkół. To wyjątko-
we wydawnictwo trafi do 
rąk małych legniczan jesz-
cze w tym roku. 

Będą to wydarzenia dedykowane kobietom  
i młodym miłośnikom kulinariów (koniec listopada/
początek grudnia). Badania dzieci pod względem 
otyłości odbędą się w listopadzie i grudniu w wy-
branych placówkach oświatowych. 

Koordynatorem części projektu dotyczącego spotkań sportowych i badań 
dzieci w szkołach jest dr Gabriela Jednorał z Uniwersytetu Medycznego im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu. 
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– Liczymy, że tak szeroki 
skład Rady Medycznej po-
zwoli nam na prowadzenie 
merytorycznej i wyczerpującej 
debaty dotyczącej zagadnień 
związanych z problematyką 
zdrowia naszych pracowników 
i mieszkańców regionu – po-
wiedział Wiceprezes Zarządu 
ds. Rozwoju KGHM Polska 
Miedź S.A. Adam Bugajczuk, 
który przewodniczył obra-
dom. – Powołanie tej rady to 
świadectwo jak wielką rolę 
przykładamy do bezpieczeń-
stwa naszych pracowników, 
nie tylko w sensie dosłownym, 
ale również do bezpieczeństwa 
w sensie zdrowotnym – dodał 
prezes Bugajczuk.

W skład Rady wchodzą 
przedstawiciele kadry za-
rządzającej KGHM Polska 
Miedź S.A. W jej gronie zna-

leźli się również lekarze z Mie-
dziowego Centrum Zdrowia z 
Lubina, która to placówka od 
wielu lat prowadzi zakrojone 
na bardzo szeroką skalę ba-
dania w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej.

Rada i jej członkowie na 
bieżąco wspierać będą wszelkie 
działania KGHM związane z 
szeroko rozumianą profilak-
tyką zdrowotną. Jednocześnie 
nowo powołane ciało pomagać 
będzie w wypracowaniu rocz-
nych i wieloletnich porozu-
mień z gminami i powiatami 
Zagłębia Miedziowego.

Rada Medyczna KGHM 
Polska Miedź S.A. działać 
będzie na rzecz zwiększenia 
wiedzy pracowników i miesz-
kańców regionu w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej, przy-
czyn chorób i możliwości ich 
zapobiegania.

– Nasze świadczenia w ra-
mach medycyny pracy gwaran-
tują najwyższy poziom opieki 
medycznej dla pracowników 
lubińskiego koncernu – po-
wiedział podczas posiedzenia 
dr Marek Ścieszka, dyrektor 
ds. medycznych Miedziowego 
Centrum Zdrowia – nie tylko 
na tle regionu, ale nawet na tle 
całego kraju.

Przykładem tych działań 
jest uruchomiony w listo-
padzie br. programu badań 
profilaktycznych w tym ni-
skodawkowego badania TK 
(tomografia komputerowa) 
płuc oraz tzw. test „calcium 

score” czyli badanie zwapnień 
w naczyniach wieńcowych.

– Koncern KGHM ist-
nieje od 1961 roku – mówił 
Janusz Piątkowski, dyrektor 
departamentu Polityki Ekolo-
gicznej lubińskiej spółki – od 
samego początku ekologia i 
opieka zdrowotna była bar-
dzo ważnym aspektem naszej 
działalności.

Jak podkreślił dyr. Piąt-
kowski w tym czasie poziom 
emisji do powietrza niebez-
piecznych dla zdrowia sub-
stancji udało się zmniejszyć 
kilkunastokrotnie. Przykła-
dem proekologicznych inwe-
stycji KGHM Polska Miedź 
S.A. było oddanie do użytku 
Instalacji Odsiarczania Spalin 
przy Hucie Miedzi Głogów 
czy uruchomienie instalacji 
„Solinox” przy Hucie Miedzi 
Legnica, które wyeliminowa-
ły ostatecznie zagrożenia dla 
zdrowia mieszkańców z tytułu 
zanieczyszczeń atmosferycz-
nych powstających w wyniku 
emisji gazów zawierających 
dwutlenek siarki.

Do udziału w pracach 
Rady Medycznej zaproszeni 
zostali również uznani na-
ukowcy z najważniejszych 
ośrodków naukowych m.in. z 
Warszawy, Szczecina, Łodzi 
czy Wrocławia.

Więcej na 24legnica.pl
Źródło: KGHM Polska 
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25 listopada Zgromadze-
nie Przedstawicieli Sędziów 
Apelacji Wrocławskiej pod-
jęło cztery uchwały, wynika-
jące z uzasadnionej obawy, 
że decyzje podejmowane 
przez neo-KRS są objęte 
poważną wadą prawną. Ta 
wada może mieć dramatycz-
ne konsekwencje dla oby-
wateli, którzy szukają przed 
sądami sprawiedliwości.

Nie chcąc przykładać 
ręki do prawnego chaosu, w 
pierwszej z uchwał sędzio-
wie z Dolnego Śląska posta-
nowili wstrzymać się z opi-
niowaniem kandydatów na 
stanowiska sędziowskie do 
chwili, kiedy Sąd Najwyż-
szy rozstrzygnie, czy organ 
funkcjonujący obecnie jako 
Krajowa Rada Sądownictwa, 
spełnia warunki niezależ-
ności od władzy politycznej 
określone w wyroku Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej.
W drugiej uchwale 

Zgromadzenie Przedsta-
wicieli Sędziów Apelacji 
Wrocławskiej zwraca się z 
apelem do Sądu Najwyższe-
go o jak najszybsze rozstrzy-
gnięcie statusu ustrojowego 
organu funkcjonującego 
obecnie jako Krajowa Rada 
Sądownictwa oraz osób po-
wołanych przy udziale tego 
organu na stanowiska sę-
dziowskie. Sąd Najwyższy 
powinien też pilnie wyja-
śnić skutki prawne udziału 
neo-KRS w procedurach 
nominacyjnych w zakresie 
orzeczeń wydanych przez 
te osoby. „W ocenie Zgro-
madzenia zachodzi obawa, 
że ww. organ nie spełnia 
warunków niezależności od 
władzy politycznej okre-
ślonych przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej (TSUE) w wyroku 
z 19.11.2019 r. w połączo-
nych sprawach C-585/18, 
C-624/18 i C-625/18.” - 
czytamy w tekście uchwa-
ły. „Jeżeli Sąd Najwyższy 
stwierdzi, że ww. organ nie 
jest wystarczająco niezależ-
ny od władzy ustawodaw-
czej i wykonawczej, może to 
oznaczać chaos prawny, gdyż 
przy udziale ww. organu po-
wołano nie tylko sędziów 
Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego, ale również 
ponad 300 sędziów sądów 
powszechnych, którzy wyda-

li już około 70.000 orzeczeń. 
Mogą być one wadliwe. 
Zgromadzenie wskazuje, że 
najważniejsze jest zapewnie-
nie obywatelom bezpieczeń-
stwa prawnego wynikającego 
z konstytucyjnego prawa do 
sądu. Przemawia to za nie-
zwłocznym wyjaśnieniem 
wskazanych powyżej wątpli-
wości.”

Trzecia uchwała zobo-
wiązuje prezesa Sądu Ape-
lacyjnego we Wrocławiu 
Jacka Saramagę do publika-
cji uchwał Zgromadzenia. 
Czwarta krytykuje go za 
wysłanie do neo-KRS kan-
dydatur na wolne stanowiska 
sędziowskie wbrew stanowi-
sku Zgromadzenia Przed-
stawicieli Sędziów Apelacji 
Wrocławskiej z 1 lipca 2019 
r. o odroczeniu opiniowania.

Podobne decyzje podjęły 
zgromadzenia sędziów w in-
nych apelacjach (białostoc-
kiej, gdańskiej, poznańskiej) 
oraz w okręgu kieleckim.

Na liście sędziów nomi-
nowanych przez neo-KRS i 
powołanych przez prezyden-
ta jest blisko 600 nazwisk. 
Nawet jeśli nominowani w 
ten sposób sędziowie rzetel-
nie, uczciwie wywiązują się 
ze swoich powinności, prze-
bieg prowadzonych przez 
nich postępowań może być 
w przyszłości kwestionowa-
ny przez strony.

Piotr Kanikowski

R
EK

LA
M

A

R
EK

LA
M

A

KGHM ma radę od zdrowia

26 listopada 2019 roku w 
warszawskiej siedzibie 
KGHM odbyło się pierwsze 
posiedzenie nowo powołanej 
Rady Medycznej KGHM Pol-
ska Miedź S.A. W jej składzie 
znaleźli się lekarze, naukow-
cy i przedstawiciele kadry 
zarządzającej KGHM. Rada 
ma za zadanie wspierać i 
inicjować wszelkie działania 
KGHM oraz Fundacji KGHM 
w zakresie szeroko zakrojo-
nych działań lokalnych na 
rzecz zdrowia pracowników, 
mieszkańców Zagłębia Mie-
dziowego oraz województwa 
dolnośląskiego.

W reakcji na wyrok Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z 19 listopada 
2019 r. Zgromadzenie Przed-
stawicieli Sędziów Apelacji 
Wrocławskiej postanowiło 
wstrzymać się z opiniowa-
niem kandydatów na stano-
wiska sędziowskie do chwili 
rozstrzygnięcia, czy organ 
nazywany obecnie Krajową 
Radą Sądownictwa spełnia 
warunki niezależności od 
władzy politycznej.

Sędziowie z Dolnego Śląska 
bojkotują neo-KRS

Lista sędziów nominowanych przez neo-KRS w okręgu legnickim (za Oko.Press.pl):

Bojanowska Agnieszka SO w Legnicy
Cieślik Witold Andrzej SO w Legnicy

Jakubiszyn-Turkiewicz Agnieszka  
Dorota SO w Legnicy

Kawa-Jerka Agata Magdalena SO w Legnicy
Kolasa-Barczyńska Sylwia  

Elżbieta SO w Legnicy

Krakowczyk Anna Maria SR w Głogowie
Krawczuk Piotr SO w Legnicy

Leszczyna Agnieszka Irena SR w Lubinie
Szmydka Iwona SR w Głogowie

Tabor-Wytrykowska Joanna  
Maria SO w Legnicy
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- Do objętego aktem 
oskarżenia zachowania Kata-
rzyny G. dochodziło w okre-
sie od stycznia 2018 roku do 

1 marca 2018 roku w jednej 
z niepublicznych placówek 
przedszkolnych w Głogowie 
- informuje prokurator Lidia 
Tkaczyszyn, rzeczniczka pra-
sowa Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy.

Pokrzywdzony chłopczyk 
miał wówczas 6 lat. To dziecko 
niepełnosprawne. Katarzyna 
G. była opiekunką jego grupy. 
Według prokuratry, nie radziła 
sobie z zachowaniem chłopca, 
więc zabierała go z sali zabaw 
na korytarz lub do łazienki 
i zmuszała do wykonywania 
przysiadów w ilości przekra-
czającej możlwości wyzyczne 
dziecka. Matka chłopca do-
wiedziała się o tym. Zażądała, 
by Katarzyna G. nie trakto-

wała w tej sposób jej syna. Ale 
przedszkolanka zignorowała 
to. Dopiero po drugiej inter-
wencji zaprzestała znęcania się 
nad chłopcem.

- Przesłuchana w charak-
terze podejrzanej Katarzyna 
G. przyznała, że wykonywała 
z chłopcem przysiady, jednak 
twierdzi, że nie znęcała się 
nad nim - informuje Lidia 
Tkaczyszyn. - Z jej wyjaśnień 
wynika, że między innymi 
przysiady miały być formą sto-
sowanej wobec tego dziecka 
terapii, nie chciała skrzywdzić 
pokrzywdzonego. Tej wersji 
obrony oskarżonej przeczą 
zgromadzone dowody.

Piotr Kanikowski

Historię Kamila Szymań-
skiego, 24-letniego motorni-
czego, w październiku poznała 
cała Polska. Kierowca samo-
chodu dostawczego na ulicy 
Olszewskiego we Wrocławiu 
nie ustąpił pierwszeństwa 
i spowodował zderzenie z 
tramwajem pełnym podróż-
nych. W efekcie doszło do 
pożaru tramwaju. Tylko dzięki 
błyskawicznej i profesjonalnej 
reakcji motorniczego, niko-
mu nic się nie stało. Kierujący 
tramwajem zadbał o sprawną 
ewakuację 40 pasażerów, a 
sam opuścił płonący pojazd 
jako ostatni.

Młody motorniczy od 
dziecka interesuje się trans-
portem i koleją, a w przyszło-
ści chciałby zostać maszynistą. 
Teraz jego marzenie postano-
wiły zrealizować Koleje Dol-
nośląskie, które zaprosiły go 
do swojej siedziby w Legnicy.

- Zawsze z uznaniem spo-
glądamy na przykłady takiego 
profesjonalizmu, jaki zapre-
zentował Pan Kamil. Praca w 
transporcie publicznym daje 
wiele satysfakcji, ale wiąże się 
z nią również wielka odpowie-
dzialność, za zdrowie i życie 

naszych pasażerów. – powie-
dział Bartosz Dziwak, naczel-
nik Ośrodka Szkolenia Kolei 
Dolnośląskich. – Doceniamy 
postawę Pana Kamila, bo wła-
śnie takie wzorce zachowań 
kształtujemy u naszych kan-
dydatów w trakcie szkolenia 
– dodał Dziwak.

O tym jak wygląda prowa-
dzenie najnowocześniejszych 
składów na polskich torach 
Kamil Szymański mógł prze-
konać się podczas jazdy sy-
mulatorem znajdującym się w 
bazie Kolei Dolnośląskich w 
Legnicy. Symulator pozwala 
na wygenerowanie całej gamy 
warunków, które może spo-
tkać w swojej pracy maszyni-
sta. Możliwa jest zmiana natę-
żenia opadów oraz pory dnia i 
pory roku, a także siły wiatru, 
mgły i wielu innych.

- Bardzo mi miło, że mam 
okazję poprowadzić dzisiaj 
prawdziwy pociąg, bo ten sy-
mulator jest takim pełnym 
odwzorowaniem normalnego 
pociągu. To z jednej strony 
wyzwanie, ale poszło mi to 
całkiem łatwo. Prowadzenie 

pociągu okazało się trochę 
zbliżone do jazdy tramwajem, 
radość z jazdy jest ogromna . 
– powiedział podczas spotka-
nia z dziennikarzami Kamil 
Szymański. – Na pewno w 
przyszłości chciałbym zacząć 
szkolić się na maszynistę. – 
zakończył młody motorniczy.

Taką możliwość stworzyły 
Koleje Dolnośląskie zaprasza-
jąc go na szkolenie w zakresie 
świadectwa maszynisty, w któ-
rym będzie mógł wziąć udział 
po spełnieniu wymogów, jakie 
są stawiane kandydatom.

- Pan Kamil posiada 
ogromną wiedzę o kolei i 
umiejętności, które predys-
ponują go do pracy jako ma-
szynista. Takich kandydatów 
poszukujemy, zapraszamy na 
szkolenia do naszego ośrod-
ka, gdzie oferujemy dla nich 
pełne wsparcie – zakończył 
Bartosz Dziwak, naczelnik 
Ośrodka Szkolenia Kolei Dol-
nośląskich.

Źródło: Koleje Dolnośląskie
FOT. KOLEJE DOLNO-
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Przejazd w kabinie maszyni-
sty, poznanie tajników pracy 
w Kolejach Dolnośląskich i 
jazda symulatorem Elektrycz-
nego Zespołu Trakcyjnego 
45WE Impuls. Te wszystkie 
atrakcje czekały w Legnicy 
na Kamila Szymańskiego, 
bohaterskiego motorniczego 
z Wrocławia, który pod ko-
niec października uratował 
zdrowie i życie swoich pasa-
żerów.

Adam P. napadał na sklepy i 
grożąc ekspedientkom przed-
miotem przypominającym 
broń palną żądał pieniędzy z 
kasy. Grożąc domownikowi 
nożem obrabował jedno z 
mieszkań w Złotoryi. Włamał 
się do miezkania, samocho-
du, komórek piwnicznych, 
skąd skradł co wpadło mu 
w ręce. Tak jak chciała zło-
toryjska prokuratura, sąd 
wymierzył Adamowi P. karę 
8 lat więzienia. Wyrok jest 
nieprawomocny.

Prokuratura Rejonowa w Gło-
gowie skierowała do sądu 
akt oskarżenia przeciwko 
głogowskiej przedszkolance 
Katarzynie G. Według pro-
kuratury, kobieta znęcała 
się fizycznie i psychicznie 
nad oddanym pod jej opieką 
7-letnim chłopcem, bo wielo-
krotnie krzykiem zmuszała go 
do wykonywania przysiadów. 
Jeśli sąd potwierdzi winę ko-
biety, Katarzynie G. grozi od 
pół roku do 8 lat więzienia.

Bohater, którego pociąga kolej 8 lat dla rabusia recydywisty

Niedozwolone przysiady

Surowa kara wynika z tego, 
że Adam P. działał w warunkach 
recydywy. Przed Sądem Rejo-
nowym w Złotoryi stanął jako 
oskarżony o sześć przestępw. 13 
lutego 2019 r wszedł do sklepu 
w Złotoryi i grożąc ekspedient-

ce bronią palną lub atrapą broni 
zabrał 700 złotych oraz telefon 
komórkowy o wartości 4 tys. zł. 
Dzień później powtórzył napad 
w innym sklepie. Jako łup zabrał 
kolejny drogi telefon komórko-
wy oraz pieniądze: 3,8 tys. zł.

25 stycznia 2019 roku 
okradł jedno z mieszkań w 
Złotoryi, grożąc właścicielowi 
nożem. Uciekł z trzema telefo-
nami komórkowymi o łącznej 
wartości 5.050 zł, zegarkami 
wartymi 1 tys. zł, biżuterią, na-
rzędziami oraz innymi przed-
miotami. Między listopadem 
2018 r a lutym 2019 r. dokonał 
trzech kradzieży z włamaniem 
na terenie Złotoryi.

Na rozprawy Adam P. był 
dowożony z aresztu tymcza-
sowego. Wyrokiem z dnia 31 
października 2019 roku Sąd 

Rejonowy w Złotoryi uznał 
Adama P. za winnego popeł-
nienia wszystkich zarzucanych 
mu przez przestępstw i wy-
mierzył mu za te czyny zgod-
nie z wnioskiem prokuratora 
karę łączną 8 lat pozbawienia 
wolności. Ponadto sąd orzekł 
wobec tego oskarżonego obo-
wiązek naprawienia szkody na 
rzecz pokrzywdzonych oraz 
przepadek równowartości ko-
rzyści majątkowych uzyskanych 
z przestępstw.

W tym samym postępo-
waniu prokurator oskarżył też 
Łukasza S., który pomagał Ada-
mowi P. sprzedać skradziony te-
lefon komórkowy. Za paserstwo 
sąd wymierzył mu 2,5 tys zł 
grzywny.

Piotr Kanikowski
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Katarzyna Wójtowicz 
informuje, że złożyła do 
Prokuratury Rejonowej w 
Zgorzelcu zawiadomienie o 
naruszeniu nietykalności cie-
lesnej.

- Sprawa jest w toku. Nie 
udzielam dodatkowych in-
formacji - ucina próbę roz-
mowy o tym, co stało się w 
piątek w Sądzie Rejonowym 
w Zgorzelcu.

Jest aktywistką krakow-
skiego ruchu antyklerykalne-
go DOŚĆ Milczenia. STOP 

klerykalizacji Polski.   Przy-
jechała do Zgorzelca, aby 
wspierać ofiary proboszcza 
z Ruszowa. Posługując się 
kamerą w telefonie komór-
kowym filmowała ludzi ocze-
kujących przed salą rozpraw. 
Był wśród nich ks. Stani-
sław Szupieńko w cywilnym 
ubraniu, bez koloratki. On i 
stojący obok niego mężczy-
zna zażądali, by Katarzyna 
Wójtowicz ich nie filmowa-
ła. Kobieta odpowiedziała, 
że wolno jej używać kamery, 
bo są w miejscu publicznym. 
W chwili, kiedy została ude-
rzona w twarz przez ks. Szu-
pieńkę, robiła to z bardzo 
bliskiej odległości (kilkudzie-
sięciu centymetrów).

Inna aktywistka kątem 
kamery uchwyciła moment, 
w którym duchowny uderza 
filmującą go kobietę w twarz. 
Katarzyna Wójtowicz go od-
pycha, woła policję. Robi się 
zamieszanie. Ks. Stanisław 
Szupieńko próbuje odejść na 
bok, umknąć spod oka kamer, 
zasłonić się czapką. Słychać 
powtarzane kilkanaście razy 
żądanie: "Niech pan ją prze-
prosi". Duchowny nie prze-

prasza. Kiedy pojawiają się 
pracownicy ochrony, schodzi 
z nimi i z uderzoną kobietą 
piętro niżej.

Ks. Waldemar Weso-
łowski, rzecznik prasowy 
legnickiej kurii, zwraca uwa-
gę na nachalne zachowanie 
osób filmujących telefonami 
tłum na sądowym korytarzu 
i transmitujących to przez 
internet. Stawia pytanie, czy 
wolno im upubliczniać wize-
runek osób, które się na to nie 
godzą.

- Jednak cokolwiek tam 
zaszło, nie ulega wątpliwości, 
że wszelka agresja, przemoc 
musi zostać potępiona - mówi 
ks. Waldemar Wesołowski. 
- Będziemy rozmawiać z ks. 
Stanisławem. Chcemy po-
znać jego wersję wydarzeń. 
Na pewno nie powinno dojść 
do takiej sytuacji.

W sądzie w Zgorzelcu ks. 
Stanisław Szupieńko przeby-
wał prywatnie. Nie był repre-
zentantem biskupa ani niko-
go z legnickiej kurii.

Próbowaliśmy skontak-
tować się z księdzem, ale był 
nieuchwytny.

Piotr Kanikowski

Kariera Krzysztofa Ku-
bowa błyskawicznie na-
biera rozpędu. W sierpniu 
został wiceministrem ener-
gii. W listopadzie jest już 
członkiem kierownictwa 
Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów.

Krzysztof Kubów jest 
absolwentem Wydziału 
Prawa, Admninistracji i 
Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego po stud-
niach menadżerskich w 
Wyższej Szkole Bankowej 
we Wrocławiu i Executive 
MBA. Pracował w przed-
siębiorstwach z Grupy 
Kapitałowej KGHM. Po-
lityczną karierę zaczynał 
od asystowania w biurze 

poselskim i od samorządu. 
Bez powodzenia kandy-
dował na stanowisko pre-
zydenta Lubina. Nim w 
2015 roku został posłem, 
był radnym, najpierw w 
powiecie lubińskim, potem 
w dolnośląskim Sejmiku. 
Angażował się działalność 
Klubu Gazety Polskiej, ak-

cje edukacyjne z udziałem 
historyków IPN i ruch pro 
life. Od 2016 roku jest se-
kretarzem zarządu PiS w 
okręgu legnicko – jelenio-
górskim.

Piotr Kanikowski
FOT. KRYSTIAN MAJ/

KPRM
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Ksiądz uderzył kobietę Morawiecki wziął Kubowa
Przed rozprawą oskarżonego 
o molestowanie dwóch nie-
pełnosprawnych dziewczynek 
ks. Piotra M., proboszcza z 
Ruszowa, ks. Stanisław Szu-
pieńko - diecezjalny konser-
wator zabytków - uderzył w 
twarz stojącą obok niego na 
sądowym korytarzu Katarzy-
nę Wójtowicz z ruchu DOŚĆ 
Milczenia. Legnicka kuria 
wyraża ubolewanie. - Chce-
my posłuchać jeszcze wy-
jaśnień ks. Stanisława. Ale 
na pewno nie powinno dojść 
do takiej sytuacji - mówi 
ks. Waldemar Wesołowski, 
rzecznik prasowy kurii.

Lubinianin Krzysztof Kubów 
nie będzie jednak wicemi-
nistrem w nowym Minister-
stwie Aktywów Państwo-
wych. Premier Mateusz 
Morawiecki chce go u swe-
go boku. Kubów dostał tekę 
sekretarza stanu w Kance-
larii Prezesa Rady Mini-
strów, gdzie będzie pełnił 
obowiązki szefa gabinetu 
politycznego.
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Sobota 30 listopada będzie 
ostatnim dniem funkcjonowa-
nia roweru miejskiego w Legni-
cy. Przez osiem miesięcy miesz-
kańcy mogli korzystać z 15 
stacji i 134 rowerów. O północy 
z soboty na niedzielę system zo-
stanie dezaktywowany.

— Jak pokazują dane Next-
bike Polska tegoroczny sezon 
LRM był najbardziej udany 
od momentu programu pi-
lotażowego w 2016 roku. Po 
rozbudowie systemu przybywa 
użytkowników i rośnie licz-
ba wypożyczeń. Dane zebrane 
przez Nextbike pokazują, że 
rozwiązanie sprawdziło się w 
mieście – podsumowuje Alek-
sandra Myczkowska-Utrata, 
dyrektor ds. komunikacji Next-
bike Polska. — Legnicki rower 
przekonuje do siebie kolejnych 
użytkowników, którzy docenia-
ją transportową funkcję roweru 
i dzięki miejskim jednośladom 
zapewniają sobie codzienną 
dawkę ruchu.

W tym sezonie użytkow-
nicy LRM dokonali już ponad 
93 600 wypożyczeń. To więcej 
niż w trzech poprzednich se-
zonach (łącznie w latach 2016-
2018 było 87 759 wypożyczeń). 
W bieżącym roku w systemie 
zarejestrowało się ponad 5,4 
tys. osób, co oznacza, że grono 
użytkowników powiększyło się 
o ponad 40 procent. Od 2016 
roku w systemie zarejestrowa-
ło się ponad 13,1 tysięcy osób, 
które do tej pory (26.11) prawie 
181,4 tys. razy wynajmowały 
miejskie bicykle.

Tylko w czerwcu, kiedy 
użytkownicy byli najaktywniejsi, 
jednoślady zostały wypożyczone 
prawie 16,9 tys. razy. Oznacza 
to, że codziennie dokonywa-
no średnio 562,9 wypożyczeń. 
Rekordowym dniem w mija-
jącym sezonie była niedziela – 
22 września. Każdy z rowerów 
został wypożyczony średnio 
6,5 razy, co dało wynik 860 
przejazdów. Legniczanie naj-
chętniej korzystali z systemu w 
godzinach 18:00 – 20:00, kiedy 
dochodziło do ponad 17,7 proc. 
wypożyczeń z całego dnia.

Mieszkańcy miasta mogli 
korzystać ze 134 rowerów, w 

tym tandemów, rowerów fami-
lijnych typu cargo i rowerów 
dziecięcych. Te ostatnie można 
wypożyczać i zwracać na stacji 
przy pl. Wilsona.

Zarówno mieszkańcy, jak i 
turyści odwiedzający Legnicę 
najczęściej dokonywali wypo-
życzeń na stacjach pl. Wilsona 
(15 48), pl. Słowiański (10 402) 
i Piłsudskiego / Horyzontalna 
(8 497). Najczęściej także po-
konywano trasy pomiędzy tymi 
stacjami: z pl. Wilsona do stacji 
Piłsudskiego / Horyzontalna (1 
661 przejazdy) i z powrotem (1 
542) oraz z pl. Słowiański do pl. 
Wilsona (1 230).

Wśród miłośników miej-
skich dwóch kółek największą 
grupą są osoby w wieku 18-25 
lat. Stanowią oni 29 procent 
wszystkich użytkowników. 
Równie aktywni są legniczanie 
w wieku 30-39, jest ich 27,6 
procent. Najaktywniejszy miej-
ski rowerzysta tegorocznego 

sezonu LRM ma obecnie na 
koncie aż 220 wynajmów, co 
oznacza, że statystycznie ko-
rzystał z rowerów codziennie. 
Średni czas pojedynczego wy-
pożyczenia w sezonie wynosił 
26 minut i 56 sekund.

Najczęściej wypożyczanym 
jednośladem był standardowy 
rower o numerze 56 306 – do-
konano na nim 918 przejażdżek. 
Rowery najczęściej wypożycza-
ne były za pomocą aplikacji mo-
bilnej Nextbike – zrealizowano 
w ten sposób 86 procent wszyst-
kich wypożyczeń.

Tegoroczny ośmiomiesięcz-
ny sezon Legnickiego Roweru 
Miejskiego potrwa do końca 
listopada. Potem rowery trafią 
do magazynu, gdzie przejdą 
gruntowny zimowy przegląd. 
Jednoślady wrócą na legnickie 
ulice wiosną.

Źródło: Nextbike
FOT. / RYC. NEXTBIKE

Stawka za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi wynosić będzie od 
1 stycznia 2020 r. 21,80 zł 
miesięcznie na mieszkańca. 
Zawiera ona w sobie m.in.: 
koszty związane z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpa-
dów, dostarczaniem, wymie-
nianiem i utrzymywaniem 
pojemników (lub worków), 
zbiórek akcyjnych wielkich 
gabarytów i elektroodpa-
dów, koszty funkcjonowa-
nia PSZOK-ów i Miejskich 
Punktów Elektroodpadów 
oraz likwidacji dzikich wy-
sypisk.

- Zmiany systemu, a jed-

nocześnie zmiana wysokości 
opłat wynika z rozwiązań 
ustawowych i rosnących 
kosztów. Jestem ostatni, kto 
chciałby nakładać na miesz-
kańców wyższe opłaty – po-
wiedział prezydent Tadeusz 
Krzakowski. – Gdyby nie 
zmiany ustawowe na szcze-
blu rządowym, nie podno-
silibyśmy ich. Pieniądze z 
opłat mogą być przeznaczo-
ne wyłącznie na cele zwią-
zane z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi, 
nie na jakiekolwiek inne.

Warto zwrócić uwagę, 
że wiele miast ustanowiło 

większą taryfę za odbiór i 
zagospodarowanie śmie-
ci posegregowanych przez 
mieszkańców. Na przykład 
w Wałbrzychu opłata wy-
niesie 27 zł, w Jeleniej Gó-
rze tyle samo, w Krakowie 
26 zł, w Katowicach 21.30 
zł, w Józefowie 32 zł, a w 
Mysłowicach 25 zł.

Więcej informacji na 
24legnica.pl

Źródło” Urząd Miasta w 
Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego  1A położonego  

w Legnicy przy ul. Moniuszki 3/6 kl. A.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - 
Barbara Kunicka-Repelowska -tel. 7672-12-303 pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- 

tel. 7672-12-301, pokój 313 III p. 

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 13.01.2020 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. Moniuszki 
3/6 kl. A 
KW LE1L/00040639/6
Budynek mieszkalny,6 
kondygnacyjny, uzbrojony 
w sieć gazową, wod-kan., 
energetyczną.

obręb
Kartuzy
dz. nr 
467/6
o pow. 
260 m2

lokal użytkowy  
nr 1A
pow.201,07 m2                          
kondygnacja 
podziemna 
(lokal dwupozio
-mowy)

6 sal ekspozycyj-nych, 
hall, 3 po-mieszczenia 
po-mocnicze, pom. so-
cjalne, wc komunikacja, 
przedsionek 

173.000,00 zł
             

(20.000,00 
zł)

 18.000,00 zł
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Legnica żegna się z rowerem
W nocy, w ostatnią sobotę 
listopada zakończy się czwar-
ty sezon funkcjonowania Le-
gnickiego Roweru Miejskie-
go. 2019 rok był najlepszym 
z dotychczasowych dla użyt-
kowników publicznych rowe-
rów w Legnicy. Tylko w tym 
sezonie liczba wypożyczeń 
zbliżyła się do 93,6 tysięcy, 
grono rowerzystów wzrosło o 
ponad 5,4 tys., a sam system 
zyskał 3 nowe stacje.

Od 1 stycznia 2020 roku wej-
dą w życie nowe przepisy, 
które dotyczą gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 
Od tego momentu każdy z nas 
będzie miał obowiązek se-
gregowania odpadów. Rada 
Miejska Legnicy przyjęła 
pakiet sześciu uchwał, doty-
czących zmian w gospodarce 
odpadami komunalnymi.

Podwyżka cen za śmieci
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