
Na Dolnym Śląsku 
przewaga Dudy nad Trza-
skowskim wynosi niespeł-
na 2 punkty procentowe 
(38,2 do 36 proc.). 14,1 
proc. Dolnoślązaków od-
dało głos na Szymona 
Hołownię, 6,4 proc. na 
Krzysztofa Bosaka, 2,6 

proc. na Roberta Biedro-
nia, 1,9 proc. na Włady-
sława Kosiniaka-Kamysza. 
Frekwencja: 63,47 proc.

Wyniki z Legnicy: 
Duda - 39,1 proc, Trza-
skowski - 36,9 proc, Ho-
łownia - 13 proc., Bosak 
- 6,2 proc, Biedroń - 2,4 
proc., Kosiniak-Kamysz - 
1,7 proc. Frekwencja: 62,7 
proc.

Wyniki z powiatu le-
gnickiego: Duda - 48,7 
proc, Trzaskowski - 28,2 
proc, Hołownia - 11,7 
proc., Bosak - 6,7 proc, 
Biedroń - 2,3 proc., Ko-
siniak-Kamysz - 1,8 proc. 
Frekwencja: 61,3 proc.

Porównajmy powiaty. 
Sądząc z częściowych wy-
ników poparcie dla An-
drzeja Dudy jest stosunko-
wo najmniejsze w Legnicy 
(39 proc.) i w powiecie zło-

toryjskim (45 proc.). W 
północnej części subregio-
nu ludzie częściej na nie-
go głosowali. Szczególnie 
"produdowski" wydaje się 
powiat polkowicki (52,9 
proc.). Rewers wygląda 
tak, że Rafał Trzaskow-
ski ma w nim najmniejsze 
poparcie (22 proc.). Kan-
dydata Koalicji Obywatel-
skiej najmocniej wsparli w 
niedzielę mieszkańcy Le-
gnicy (36,4 proc), powiatu 
głogowskiego (30,9 proc.) 
i złotoryjskiego (30,8 
proc.). Szymon Hołownia 
ma największy odesetek 
zwolenników w powiatach 
złotoryjskim (14,2 proc.) i 
głogowskim (14,2 proc.), 
najmniejszy - w powiecie 
jaworskim (11,2 proc.). 
Mieszkańcy powiatu złoto-
ryjskiego najmniej chętnie 
głosowali na Krzysztofa 

Bosaka (4,9 proc.). Kan-
dydat Konfederacji naj-
większe branie zanotował 
w powiatach polkowickim 
(7,4 proc.) i lubińskim (7,2 
proc.). Marne poparcie dla 
Roberta Biedronia naj-
mniej marne było w Le-
gnicy (2,4 proc.) - na dru-
gim biegunie są powiaty 
legnicki (1,8) i złotoryjski 
(1,8 proc.). Władysław Ko-
siniak-Kamysz ma sporo 
zwolenników w powiecie 
jaworskim (3 proc.), gdzie 
osiągnął dużo lepszy wynik 
niż w Legnicy (1,7 proc.).

Druga tura wyborów, w 
której rozstrzygnie się kto 
- Andrzej Duda czy Ra-
fał Trzaskowski - zostanie 
prezydentem Polski odbę-
dzie się 12 lipca.

Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski
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Wyrok na bizneswoman
Karolina R. - właścicielka lokalu przy ul. Gwiezdnej w Le-
gnicy, gdzie w 2017 roku doszło do wybuchu gazu i pożaru 
- została uznana za winną zaniedbania obowiązków spoczy-
wających na pracodawcy, narażenie czworga pracowników 
na utratę życia i zdrowia, składanie fałszywych zeznań w 
śledztwie i nakłanianie ofiar do kłamstw.
        >>2

Pierwsza tura dla Dudy
Będzie druga tura wyborów 
prezydenckich. Spotkają 
się w niej urzędujący pre-
zydent Andrzej Duda, który 
w skali kraju uzyskał 43,5 
proc. głosów, i Rafał Trza-
skowski, kandydat Koalicji 
Obywatelskiej z poparciem 
30,5 proc. wyborców. Gdy-
by prezydenta RP wybierali 
tylko mieszkańcy powiatu 
polkowickiego, to Duda 
zwyciężyłby w pierwszej 
turze. A jak głosowali inni 
mieszkańcy naszego regio-
nu?
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Poszedłem w poniedziałek 
rano do jatki. Zapytałem, czy 
jest podudzie. Ekspedientka 
smutno: - Nie ma. Ale niech 
pan zapyta 12 lipca, może bę-
dzie.

Ludzie uważają podob-
nie: że podudzie będzie albo 
nie. Ale raczej nie, bo jakby 
na górze wyszło z analiz, że 
coś może trzasnąć w łańcuchu 
dostaw, to prezes raju zawsze 
może powiedzieć: „Polki i Po-
lacy, chwilowe trudności, pra-
cujemy nad tym bez żadnego 
trybu, czekajcie”. Prezes może 
absolutnie wszystko i nie raz to 
udowodnił. 

Jednak przez niemodne 
demokratyczne skrupuły na 
razie kazał tylko rozesłać po 
raju politycznych agitatorów. 
Zakamuflowani po jatkach po 
wiecowemu dukają z kolejek:  

-Du, da, da, du, da, da, du, da, 
da... W ślad za nimi na hakach 
pojawiła się świeża kiełbasa 
wyborcza, ale nie dla każdego, 
czyli reglamentowana. Jak ktoś 
ma dzieciaka, to dzieciak może 
i dostanie bilet na przejażdżkę 
końmi po oscypki z Morskiego 
Oko lub talon wstępu do sma-
żalni ryb w Rewalu. Bezdzietni 
zapłacą w podatkach. 

Koniunkturę wyczuły firmy 
od chwilówek. Wykorzystują 
ciut przechodzone plakaty wy-
borcze, póki prezydent wzbu-
dza w narodzie takie zaufanie, 
i przylepiają na jego łagodny 
uśmiech swoje ogłoszenia, że 
gotówka od ręki i wygodna 
spłata w 36 ratach. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI

Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje,
że zostały podane do publicznej wiadomości następujące

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia i dzierżawy: 

1. ul. Korfantego 5, ul. Wrocławska 57, 95, 240, ul. Jordana 21, ul. Glogowska 15- bezprzetargo-
wo lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców,

2. ul. Wrocławska 215, 240, ul. Piastowska 21– wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu.
3.ul. Rynek 15– wolny lokal użytkowy w trybie przetargu.

4. ul. Polkowicka nr 6 działka nr 56/4  obręb Pawice  – zbycie w trybie przetargu ,

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy 
Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach pracy Urzędu

Sąd Rejonowy w Legnicy 
potwierdził wszystkie zarzuty 
z aktu oskarżenia przygoto-
wanego przez legnicką pro-
kuraturę. Skazał Karolinę R. 
na karę grzywny. Nakazał jej 
też wypłacenie po 10 tys. zł 
nawiązki dla czworga byłych 
pracowników, którzy ucier-
pieli w wyniku jej zaniedbań. 
Wyrok nie jest prawomocny. 
Skazanej przysługuje prawo 
zaskarżenia go do Sądu Okrę-
gowego w Legnicy.

- Bardzo się cieszę z tego 
wyroku - mówi legnicki mece-
nas Krzysztof Studziński, któ-
ry reprezentował przed sądem 
poszkodowanych w wybuchu. 
Po artykule o tym, jak Karo-
lina R. potraktowała swoich 
byłych pracowników, sam na-
wiązał z nimi kontakt. Twier-
dzi, że to był odruch serca. I 
że, po prostu, dobro przyciąga 
dobro. Pracował pro bono. Do 

sądowego procesu legnickiej 
bizneswomen doszło dzięki 
jego doświadczeniu, facho-
wej wiedzy, zaangażowaniu i 
determinacji, bo w kwietniu 
2019 r. Prokuratura Rejonowa 
w Legnicy chciała umorzyć 
postępowanie w tej sprawie. 
Mecenas Krzysztof Studziński 
pomógł czworgu poszkodowa-
nych zaskarżyć do sądu proku-
ratorską decyzję o umorzeniu, 
uzyskać jej unieważnienie i 
dopilnować, aby Karolina R. 
stanęła przed sądem. Proku-
ratura szerzej przesłuchała 
świadków, zebrała dodatkowe 
dowody i ostatecznie oskarżyła 
kobietę o cztery przestępstwa: 
niedopełnienie obowiązków 
w zakresie BHP, nieumyślne 
sprowadzenie zdarzenia za-
grażającego życiu wielu osób, 
składanie fałszywych zeznań 
w trakcie postępowania przy-
gotowawczego oraz nakłania-
nie świadków do mówienia 
nieprawdy.

- Dla nas dzisiejszy dzień 
to święto sprawiedliwości. Bez 
pana mecenasa by go nie było 
– mówiła we wtorek wdzięcz-
na prawnikowi za pomoc Dalia 
Abaid, jedna z ofiar wybuchu 
na ul. Gwiezdnej. W sądzie 
płakała, gdy sędzia Aneta An-
del szczegółowo uzasadniała 
wyrok. - Wszystkim nam łzy 
ciekły po twarzach - opowiada 

Dalia Abaid.
Karolina R. prowadziła 

przy ul. Gwiezdnej w Legni-
cy działalność gospodarczą 
polegającą na przygotowywa-
niu dietetycznych posiłków i 
dostarczaniu ich klientom do 
domów. Choć przepisy za-
braniały używania w tym bu-
dynku butli z gazem, wstawiła 
do środka kuchenki na pro-
pan-buttan. Nie przeszkoliła 
załogi z zakresu BHP i akcep-
towała, że mimo braku prze-
szkolenia, bez nadzoru, wy-
mieniają puste butle z propan 
butanem na pełne. 7 września 
2017 r. podczas takiej czynno-
ści gwałtownie zaczął ulatniać 
się gaz. Zapalił się. Doszło do 
pożaru. Dalia cudem zdołała 
wybiec nim ciśnienie zatrza-
snęło drzwi. W środku zostały 
uwięzione trzy osoby. Kucharz 
palił się żywym ogniem. Dwie 
kobiety, którym ogień odciął 
drogę ucieczki, żegnały się z 
życiem na zapleczu, gdzie sta-
ło kilka pełnych butli z gazem. 
Dalia z zewnątrz tłukła ręką 
szyby, aby ratować przyjaciół. 
Z jej pomocą kucharz przez 
wybity otwór w drzwiach wy-
czołgał się z pożaru. Dalii we-
pchnął w rękę gaśnicę. Weszła 
z nią do środka i ugasiła pło-
mienie, nim przyjechali stra-
żacy.

Jarek doznał oparzeń rąk 

i nóg II i III stopnia. Jest po 
skomplikowanych operacjach 
przeszczepu skóry. Dalia mia-
ła złamaną rękę, poprzecinane 
mięśnie i ścięgna. Do dzisiaj 
nie odzyskała sprawności, a te-
rapia sterydowa spowodowała 
dodatkowe problemy, m.in. 
z sercem. Dla Anny i Anity 
wypadek skończył się urazami 
słuchu; powracającym poczu-
ciem lęku i zagrożenia. Cieszą 
się, że żyją. Gdyby eksplodo-
wały trzymane na zapas butle, 
zginęliby wszyscy a po budyn-
ku zostałby lej jak po bombie.

W grudniu 2019 r. Sąd 
Rejonowy w Legnicy uznał 
kucharza za winnego spowo-
dowania wybuchu gazu przy 
ul. Gwiezdnej. Jednocześnie 
postępowanie warunkowo 
umorzył na okres jednego roku 
próby. Uzasadniając tamten 
wyrok, sąd przywoływał oko-
liczności, które miały wpływ 
na umorzenie postępowania. 
Po pierwsze: w lokalu na ul. 
Gwiezdnej w ogóle nie powin-
no być instalacji gazowej. Po 
drugie: kucharz powinien zo-
stać przez swego pracodawcę 
przeszkolony w zakresie BHP, 
a właścicielka firmy tego nie 
zrobiła. Po trzecie były inne 
zaniedbania po stronie praco-
dawcy. 

Piotr Kanikowski

Ola miała 10 lat. Wikto-
ria – 11. Chodziły do jednej 
klasy. Przyjaźniły się 5 lat. Były 
śliczne, uśmiechnięte, pełne 
energii. 5 października 2019 r 
spędziły piękny, radosny dzień 
na urodzinach u koleżanki w 

jej domu pod Jaworem. Całą 
sobotę wysyłały filmiki i SMS-
-y, aby pokazać, jak świetnie się 
bawią. Wieczorem wsiadły do 
fiata, którym kierował 19-letni 
brat ich koleżanki. Szczepan W. 
miał je odwieźć do rodziców, do 
Legnicy. Spieszył się i podczas 
drogi esemesował ze znajomy-
mi, którzy czekali na niego w 
mieście. Zignorował ograni-
czenie prędkości do 70 km/h 
i warunki panujące na drodze: 
zmierzch, mokry po deszczu 
asfalt doświetlany latarniami. 
Według biegłych, przez ul. Ja-
worzyńską pędził z prędkością 
w przedziale 95-115 km na go-
dzinę. Próbował wyprzedzać ja-
dący przed nim autobus i wtedy 
wpadł w poślizg. Fiat przeciął 
pas zieleni i zderzył się z jadą-

cym z naprzeciwka busem. Ola 
zginęła na miejscu. Wiktora kil-
ka dni później w szpitalu.

Gdy w Sądzie Rejonowym 
ruszał proces Szczepana W., 
vis`a`vis stali ludzie w czarnych 
i białych koszulkach z hasłem 
#jedzieszmysl i zdjęciem dziew-
czynek

Bliscy dziewczynek nie 
przyszli pod sąd, aby doma-
gać się wendety na Szczepanie 
W., choć nie ukrywają żalu, 
jaki do niego czują. Także za 
brak odwagi, bo do tej pory nie 
próbował nawiązać kontaktu, 
przeprosić. – Jego lekkomyślna 
decyzja wyrwała część naszego 
życia, zniszczyła rodziny. Nasze 
życie dzieli się na życie przed 5 
października 2019 roku i po 5 
października 2019 roku – mówi 

Joanna, mama Wiktorii. Ma 
jednak nadzieję, że z ich oso-
bistej tragedii może wyniknąć 
jakieś dobro. – Mówimy o tym 
głośno, aby kierowcy zaczęli 
myśleć o innych ludziach zanim 
stanie się coś strasznego, nieod-
wracalnego. Jeśli dzięki temu, 
choć jedna rodzina nie będzie 
musiała przeżywać takiego bólu, 
jak my, to warto tu być.

Akcję #jedzieszmysl wymy-
śliła Agata Szafrańska, starsza 
siostra Oli. Jedziesz – myśl to 
apel do wszystkich kierowców 
w Polsce, aby zdali sobie sprawę 
z ciążącej na nich odpowiedzial-
ności, w każdej chwili myśleli o 
bezpieczeństwie swoim i innych 
ludzi, nie ignorowali zagrożenia.

Piotr Kanikowski

MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY

Podudzie?
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Karolina R. - właścicielka 
lokalu przy ul. Gwiezdnej w 
Legnicy, gdzie w 2017 roku 
doszło do wybuchu gazu i 
pożaru - została uznana za 
winną zaniedbania obowiąz-
ków spoczywających na pra-
codawcy, narażenie czworga 
pracowników na utratę życia 
i zdrowia, składanie fałszy-
wych zeznań w śledztwie i 
nakłanianie ofiar do kłamstw.

- Nigdy nie kupimy córkom 
sukienek na studniówkę. Mu-
sieliśmy je kupić do trumny 
– mówią mamy Oli i Wiktorii, 
dziewczynek, które zginęły 
przez brawurę oraz bezmyśl-
ność młodego kierowcy na 
ul. Jaworzyńskiej w Legnicy. 
W środę ruszył jego proces. 
Pod sądem zgromadzili się 
ludzie, ale nie po to, by do-
magać się surowej kary dla 
sprawcy tragedii. Apelowali 
do kierowców: Jedziesz to 
myśl.

Wyrok na bizneswoman

Pomyśl o tym, gdy jedziesz
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Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy prowadzi studia 
licencjackie (studia I stopnia) 
na kierunku Ratownictwo me-
dyczne. Celem kształcenia na 
tym kierunku jest przygotowa-
nie kompetentnego pracowni-
ka jednostek systemu ratow-
nictwa medycznego. Podczas 
3-letniego okresu uczenia się 
student nabywa wiedzę z za-
kresu nauk medycznych oraz 
nauk o zdrowiu ze szczegól-
nym uwzględnieniem medycz-
nych czynności ratunkowych, 
co daje mu możliwość podej-
ścia do Państwowego Egza-
minu Ratownika Medycznego 
(PERM).

Kierunek opiera się na 
kształceniu praktycznym. Za-
jęcia dydaktyczne odbywają 
się zarówno w salach wykła-
dowych multimedialnych, jak 
i w Monoprofilowym Cen-
trum Symulacji Medycznej z 
wykorzystaniem najnowszego 
sprzętu medycznego i środ-
ków dydaktycznych. Praktyki 
zawodowe realizowane są w 
szpitalnych oddziałach ratun-
kowych, zespołach ratownic-
twa medycznego oraz oddzia-
łach tj. chirurgia, kardiologia, 
intensywna terapia czy neuro-
logia. Umiejętności praktyczne 

przekazywane są również pod-
czas zajęć praktycznych or-
ganizowanych na oddziałach 
szpitalnych w ramach pedia-
trii, medycyny ratunkowej czy 
chorób wewnętrznych.

Wiedza oraz umiejętności 
zdobyte podczas zajęć przy-
gotowują do podejmowania 
działań mających na celu dia-
gnostykę zachorowań oraz 
wdrożenie odpowiedniego 
postępowania w stanach za-
grożenia zdrowia i życia pa-
cjentów.

Perspektywy zawodowe
Absolwent może znaleźć 

zatrudnienie w: 
• publicznych i niepublicz-

nych zakładach opieki 
zdrowotnej, w tym szpital-
nych oddziałach ratunko-
wych,

• zespołach ratownictwa me-
dycznego,

• specjalistycznych służbach 
ratowniczych (WOPR, 
TOPR, GOPR),

• służbach mundurowych: 
Straż Pożarna, Straż Gra-
niczna, Policja,

• firmach prowadzących 
szkolenia i edukację z za-
kresu ratownictwa medycz-
nego i pierwszej pomocy,

• firmach farmaceutycznych,
• prywatnych firmach me-

dycznych zajmujących się 
m. in.: transportem me-
dycznym, zabezpieczeniem 
medycznym imprez, 

• powiatowych i wojewódz-
kich zespołach do spraw 
opracowania regionalnych 
planów zabezpieczenia 
kryzysowego.

Nasze atuty
• nowoczesna i ciągle rozwi-

jająca się baza dydaktyczna, 
• sale wykładowe wyposażo-

ne w sprzęt multimedialny, 
• pracownie specjalistycz-

ne do nauki umiejętności 
praktycznych (pracownia 
anatomiczna, fizjologii wy-
siłku fizycznego, pracownia 
opieki długoterminowej, 
czynności ratowniczych),

• pracownia symulacji zespo-
łu ratownictwa medyczne-
go wyposażona w pełnowy-
miarową karetkę pogotowia 
ratunkowego),

• zajęcia dydaktyczne reali-
zowane w plenerze,

• wykwalifikowana kadra 
dydaktyczna posiadająca 
znaczne doświadczenie 
praktyczne, będąca gwa-
rancją profesjonalnego i 
wszechstronnego przygo-
towania do pracy w zawo-
dzie,

• zajęcia praktyczne i prak-
tyki zawodowe realizowane 
w placówkach szkolenia 
praktycznego pod okiem 
wyspecjalizowanej kadry 
medycznej,

• absolwenci po ukończeniu 
studiów licencjackich mogą 
kontynuować kształcenie 
na studiach II stopnia, a 
wybór dalszej drogi rozwo-
ju zależy od ich preferencji 
i może podążać w różnych 
kierunkach związanych 
z bezpieczeństwem we-
wnętrznym oraz zdrowiem 
publicznym, 

• wspieranie aktywności stu-
dentów poprzez działal-
ność w Studenckim Kole 
Naukowym Młodych Me-
dyków – sekcja ratownic-
twa medycznego (działal-
ność naukowa, edukacyjna 
– udział w konferencjach 
naukowych oraz społecz-
na).

Partnerzy
• szpitale i kliniki na terenie 

województwa dolnoślą-
skiego, w tym Szpitalne 
Oddziały Ratunkowe oraz 
Zespoły Ratownictwa Me-
dycznego,

• publiczne i niepubliczne 
placówki ochrony zdrowia 
świadczące podstawową i 
specjalistyczną opiekę me-
dyczną,

• placówki oświatowe (szkoły 
i przedszkola),

• służby mundurowe: Straż 
Pożarna, Straż Graniczna, 
Policja.

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów  
(3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat

Ratownictwo medyczne – studia z pasją
Jeśli w przyszłości chcesz 
podjąć pracę np. w zespole 
ratownictwa medycznego, 
lotniczym pogotowiu ratun-
kowym, centrach powia-
damiania ratunkowego czy 
oddziałach SOR oraz czujesz 
powołanie do niesienia po-
mocy innym to studia na tym 
kierunku są dla Ciebie!

R
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Proces złodziei samochodów
Według ustaleń lubińskiej 
prokuratury, Łukasz L. i jego 
kumple tworzyli zorganizowa-
ną grupę przestępczą. Kradli 
na terenie Niemiec samocho-
dy marki Mercedes i Audi, 
przywozili je do Polski, usu-
wali znaki identyfikacyjne, 
rozbierali na części i sprze-
dawali. Szczęście przestało 
im sprzyjać w październiku 
2018 r. Wówczas uciekając 
przed policyjnym pościgiem 
musieli porzucić na drodze 
trefne Audi SQ7, co dało po-
czątek śledztwu.

Lidia Tkaczyszyn, rzecz-
niczka Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy informuje, że pro-
wadząca tę sprawę Prokuratura 
Rejonowa w Lubinie zakończyła 
śledztwo. Akt oskarżenia trafił 
do Sądu Okręgowego w Legni-
cy.

Oskarżeni to czterej męż-
czyźni - mieszkańcy Lubina, 
okolic Lubina i Bogatyni. Piąty, 
też ustalony, jest przez prokura-
turę poszukiwany do sprawy w 
odrębnym postępowaniu.

Kierowanie złodziejską 
szajką prokuratura zarzuciła 
Łukaszowi L. Pozostali będą 
odpowiadać przed sądem za 
udział w grupie przestępczej. 
Akt oskarżenia koncentruje się 
wokół kradzieży z włamaniem 
i zaboru sześciu samochodów 

marki Mercedes i Audi o łącznej 
wartości 1.849.020 złotych. Ale 
to nie jedyna sprawa, która do-
tyczy tej czwórki. Przed innym 
sądem toczy się przeciwko nim 
proces karny w sprawie innych 
samochodów.

Grupa działała w roku 2018 
i na początku 2019 r. na tere-
nie Dolnego Śląska i Niemiec. 
Policjanci natknęli się na nią 
przypadkiem. 30 października 
2018 roku pod Lubinem ścigali 
ukradziony na terenie Niemiec 
samochód marki  Audi SQ7.  
Kierowca porzucił auto i na pie-
chotę zbiegł do lasu. W trakcie 
śledztwa, prowadzonego przez 
Komendę Powiatową Policji w 
Lubinie pod nadzorem tamtej-
szej prokuratury, funkcjonariu-
sze przeszukali budynki w gmi-
nie Chocianów. To był przełom. 
Policjanci znaleźli skardzione 
w Niemczech Audi A4 oraz 
bardzo dużą ilość części samo-
chodowych wymontowanych 
z uprzednio zabranych pojaz-
dów. Na posesji zatrzymano też 
dwóch członków grupy prze-
stępczej.

- Samochody, pochodzące z 
kradzieży z włamaniem na tere-
nie Niemiec, były przywożone 
na wymienioną posesję, gdzie 
dokonywano ich rozbiórki oraz 
usuwania znaków identyfika-
cyjnych - informuje prokurator 
Lidia Tkaczyszyn. - Niektóre z 
pojazdów były pozostawiane w 
innych umówionych miejscach 

na terenie kraju. Trzy spośród 
ukradzionych aut policjanci zdo-
łali odzyskać w całości, a w tym 
jedno w pościgu, drugie na wy-
mienionej posesji, a trzecie mar-
ki Mercedes Sprinter w miejsco-
wości pod Lubinem, należącej 
do rodziców oskarżonego w tej 
sprawie.

Prokuratura ustaliła, że w 
grupie przestępczej panował 
ścisły podział ról. Łukasz L. 
wszystkim kierował. Podczas 
przeszukania w jego miejscu 
zamieszkania zabezpieczono 
dowody rzeczowe, które go ob-
ciążają. Ani Łukasz L., ani jego 
kumple, nie przyznają się do 
popełnienia zarzucanych im 
czynów. Wśród dowodów, któ-
re prokurator zamierza wyko-
rzystać przed sądem, są bilingi 
rozmów telefonicznych prowa-
dzonych przy wykorzystaniu 
licznych zabezpieczonych tele-
fonów.

- Za każde przestępstwo 
kradzieży z włamaniem i zabór 
pojazdu grozi oskarżonym kara 
pozbawienia wolności od roku 
do lat 10, za kierowanie grupą 
przestępczą grozi Łukaszowi L. 
kara pozbawienia wolności od 
roku do lat 10, a za udział w zor-
ganizowanej grupie przestępczej 
grozi oskarżonym kara pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5 - informuje Lidia Tka-
czyszyn, rzecznik prasowy Pro-
kuratury Okręgowej w Legnicy.

Piotr Kanikowski



Za udzieleniem Tadeuszo-
wi Krzakowskiemu wotum za-
ufania było 12 radnych. Prze-
ciwko zagłosowało  4 radnych, 
tj. Maciej Kupaj i Aleksandra 
Krzeszewska z Koalicji Oby-
watelskiej oraz Łukasz Lasz-
czyński i Jolanta Kowalczyk 
z Prawa i Sprawiedliwości. 4 
radnych wstrzymało się od 
zajęcia stanowiska, a 3 było na 
sesji nieobecnych.

Przy głosowaniu nad ab-
solutorium za rok 2019 pre-
zydent dostał 15 głosów za i 
1 przeciw (Łukasz Laszczyń-
ski). Od głosu wstrzymało się 
4 radnych. 3 było nieobecnych.

Prezydent potraktował 
taki wynik głosowania jako 
potwierdzenie dobrej pracy 
całego zespołu swoich współ-
pracowników odpowiedzial-
nych za dyscyplinę finansową 
i dbałość o publiczne wydatki. 
Podkreślał, że budżet, który 
realizuje, jest konsekwencją 
uchwał podejmowanych przez 
radnych.

- To był rok dobrego dia-

logu z mieszkańcami – mó-
wił Tadeusz Krzakowski. – 
Wszystkie szanse na rozwój 
społeczny i gospodarczy wy-
korzystaliśmy stuprocentowo. 
Bardzo się cieszę z przekona-
nia, które dziś było ekspono-
wane, że miasto i jego sukces 
to sprawa nas wszystkich.

Dochody budżeto-
we w roku 2019 wyniosły 
627.791.237,42 zł, co stano-
wiło 102,18 proc. założone-
go planu. Wydatki budże-
tu wykonano w wysokości 
624.695.120,42, co stanowiło 
97,16 proc. plany rocznego. 
Największy udział w docho-
dach miasta miały dochody 
własne (51,82 proc.). Sub-
wencja z budżetu państwa to 
22,20 proc., zaś dotacje ce-
lowe z budżetu państwa to 
22,03 proc. Największe środ-
ki finansowe przeznaczano 
w ubiegłym roku na oświatę 
i wychowanie oraz eduka-
cyjną opiekę wychowawczą. 
Kosztowało to budżet łącz-
nie 229.332.757,72 zł. Drugą 
pozycję stanowiły nakłady na 
rodzinę (125.839.748,25 zł). 
Transport i łączność to numer 
3 wydatków (65.309.671,48 
zł). Pomoc społeczna koszto-
wała 50.830.820,18 zł. Kosz-
ty administracji publicznej 
wyniosły 30.350.171,02 zł. 
Wydatki na kulturę i ochro-
nę dziedzictwa narodowe-
go to 22.924.644,39 zł, zaś 

gospodarkę mieszkaniową 
- 15.962.470,49 zł. W 2019 
roku na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, w zakresie wy-
datków majątkowych, wydano 
74.185.965,13 zł. Pozwoliło to 
zrealizować aż 130 zarówno 
bardzo poważnych i kosztow-
nych inwestycji, jak i np. za-
kupy inwestycyjne. Wcześniej 
na 2019 rok zaplanowany był 
deficyt budżetowy w wysoko-
ści ponad 24,7 mln zł. Szcze-
gólnego podkreślenia wymaga 
fakt, że polityka racjonalnego i 
oszczędnego gospodarowania 
budżetem przyniosła ostatecz-
ny wynik w postaci nadwyżki 
budżetowej w wysokości po-
nad 3 mln zł. Bardzo dobry 
był również wskaźnik nadwyż-
ki operacyjnej, która przekro-
czyła 24 mln zł.

Podczas sesji obecny był 
poseł Robert Obaz z Lewicy. 
Komplementował „Raport o 
stanie miasta”, przygotowany 
przez służby prezydenta. We-
dług niego to jeden z lepiej 
przygotowanych dokumentów 
tego typu, jakie miał moż-
liwość czytać. Źródło solid-
nej wiedzy o mieście. Robert 
Obaz przyznał, że dopóki 
nie został posłem, słabo znał 
Legnicę. W ciągu minionego 
roku, gdy bywa tu częściej, za-
obserwował, jak pozytywnie 
zmienia się to miasto.

Piotr Kanikowski
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Krzakowski z absolutorium
Po debacie nad „Raportem o 
stanie miasta” oraz analizie 
przedłożonych sprawozdań 
finansowych Rada Miejska 
Legnicy podjęła uchwały o 
udzieleniu prezydentowi Ta-
deuszowi Krzakowskiemu 
wotum zaufania oraz absolu-
torium za 2019 rok.
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Nowy odstrzał sanitarny 
dzików będzie prowadzony w 

dużej mierze na terenie tych sa-
mych powiatów co wcześniej-
szy (bolesławiecki, głogowski, 
górowski, legnicki, lubiński, 
milicki, oleśnicki, oławski, po-
lkowicki, średzki, trzebnicki, 
wołowski, wrocławski, zgorze-
lecki oraz rezerwat przyrody 
Stawy Milickie). A dodatkowo 
w powiatach złotoryjskim, ja-
worskim, lubańskim, lwówec-
kim. W każdym z nich my-
śliwym z poszczególnych kół 
łowieckich wyznaczono liczbę 
dzików do zastrzelenia: od 
45 (powiat jaworski) do 568 
(powiat wołowski). Łącznie 
wojewoda oczekuje, że do 15 
grudnia br. zostanie zabitych 6 
137 dzików.

Na terenie 7 powiatów 
subregionu legnickiego zapla-
nowano odstrzał 1 484 dzików. 
Grzegorz Tarnowski z biura 
Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Łowieckiego w Le-
gnicy komentuje: - Te liczby 
mogą szokować, ale, proszę 
mi wierzyć, nie ma zagrożenia 
dla trwałości tego gatunku na 
Dolnym Śląsku. Obserwuje-
my eksplozję populacji dzi-
ka, co jest groźne nie tylko 
ze względu na wirus ASF, ale 
też z uwagi na równowagę ga-
tunkową w przyrodzie. Z tych 
powodów decyzja wojewody 
dolnośląskiego wydaje mi się 
jak najbardziej uzasadniona.

W legnickim okręgu ło-

wieckim tzw. pozyskanie dzika 
z roku na rok rośnie. W sezo-
nie 2019/2020 myśliwi zabili 
ok. 9 tysięcy dzików w tym 
ok. 900 sztuk w ramach po-
przedniego odstrzału sanitar-
nego. Na ten rok do strzelenia 
zaplanowanych jest, nie licząc 
odstrzału sanitarnego, ok 6 tys. 
dzików.

Odstrzał ma związek z 
szybkim rozprzestrzenianiem 
się wirusa afrykańskiego po-
moru świń (ASF). To śmier-
telna, nieuleczalna choroba, na 
którą zapadają dziki i świnie. 
W lutym, gdy wojewoda dol-
nośląski zarządzał poprzednią 
rzeź, wirus ASF (do spółki 
z myśliwymi) dziesiątkował 
dziki w lasach województwa 
lubuskiego i dopiero zaczynał 
przenikać na teren Dolnego 
Śląska. W województwie były 
odnotowane wówczas tylko 
dwa potwierdzone przypadki 
zarażenia, oba w powiecie gło-
gowskim. Od tamtego czasu 
sytuacja zmieniła się diame-
tralnie. Są pierwsze ogniska 
choroby w hodowlach trzo-
dy chlewnej w Lubuskiem, w 
Wielkopolsce i na Dolnym 
Śląsku. Mimo odstrzału, reżi-
mu sanitarnego oraz budowy 
zasiek wzdłuż autostrady A4 i 
drogi krajowej nr 3 wirus roz-
przestrzenia się po wojewódz-
twie. W powiatach polkowic-
kim i głogowskim wyznaczono 
obszar zapowietrzony, obej-

mujący 10 miejscowości wokół 
gospodarstwa w Dalkowie, 
gdzie ASF zabił ponad 20 
świń. Obszar ochronny wchło-
nął Lubin i przesunął się pod 
rogatki Legnicy, Chojnowa, 
Prochowic. To wszystko po-
zwala kwestionować skutecz-
ność zastosowanych w Polsce 
metod zwalczania ASF.

Wirusa przenoszą nie 
tylko migrujące dziki, ale też 
ludzie. Na przykład niestosu-
jący się do zasad bioasekuracji 
myśliwi, jeśli mieli kontakt z 
zarażonymi zwierzętami lub 
ich krwią.

- Interweniujemy w tej 
sprawie od dawna - komentuje 
Tomasz Zdrojewski z koalicji 
Niech Żyją!, zrzeszającej 50 
organizacji broniących praw 
zwierząt. - Na wszelkie spo-
soby próbujemy wpływać na 
kształt strategii walki z ASF. 
Uważamy, że odstrzał jest pro-
wadzony źle, chaotycznie, nad-
miarowo, intensywnie. Fakty 
mówią same za siebie. Po 6 
latach epidemii Polska awan-
sowała w tym roku na pierw-
sze miejsce w Europie pod 
względem nowych przypad-
ków ASF u dzików. Wzrost 
jest lawinowy. Mieliśmy ich 
parę tygodni temu ponad 2,5 
tysiąca przy 4 tysiącach przy-
padków ASF w całej Unii Eu-
ropejskiej. Naukowcy, eksperci 
zwracają uwagę, że nieprawi-
dłowo prowadzony odstrzał 

będzie się dalej przyczyniał do 
rozwleczenia wirusa, rozprze-
strzenienia się epidemii. Do-
kładnie to z roku na rok dzieje 
się w Polsce. A wnioski nie są 
wyciągane.

Zarządzony przez woje-
wodę dolnośląskiego odstrzał 
ma być prowadzony w okresie, 
kiedy dziki rodzą i wychowują 
potomstwo. Obecne przepisy 
zezwalają na strzelenie do loch 
przez cały rok.

- Wiele młodych, którym 
zostanie zabita matka, nie 
będzie miało szansy na prze-
życie - zwraca uwagę Tomasz 
Zdrojewski. Według niego, 
walka z ASF stanowi pretekst, 
by doprowadzić do depopula-
cji dzika w Polsce, bo niszczy 
uprawy.

- Przepis zezwalający 
strzelanie do loch budzi kon-
trowersje także w społeczności 
myśliwych. Wielu uważa takie 
rozwiązanie za niezgodne z 
etyką myśliwską i nie zamierza 
strzelać do loch chociaż prawo 
dopuszcza taką możliwość - 
mówi Grzegorz Tarnowski z 
PZŁ.

Wojewoda nakazuje, aby 
na obszarze ochronnym i 
objętym ograniczeniami po-
zyskane w ramach odstrzału 
tusze przeznaczyć do utylizacji 
albo wykorzystać do produkcji 
mięsa na użytek własny myśli-
wego.

Piotr KanikowskiR
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Powtórna rzeź dzików
Wojewoda dolnośląski za-
rządził kolejny odstrzał sa-
nitarny dzików, aby chronić 
trzodę chlewną przed roz-
przestrzenianiem się wirusa 
ASF. Do 15 grudnia br. po-
lecił myśliwym zabić łącznie 
6 137 zwierząt na terenie 18 
powiatów i rezerwatu Stawy 
Milickie. Podczas poprzed-
niego odstrzału sanitarnego, 
wiosną, wybito 4,7 tys. sztuk. 
- Uważam te działania za uza-
sadnione - mówi Grzegorz 
Tarnowski, szef biura Pol-
skiego Związku Łowieckiego 
w Legnicy. Ekolodzy twierdzą 
inaczej.



Certyfikat „Uczelnia Liderów” 
został nadany Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy już po 
raz 10 w uznaniu kształcenia 
liderów posiadających umie-
jętności zawodowe – szcze-
gólnie poszukiwane na rynku 
pracy. Certyfikat odebrał prof. 
dr hab. inż. Jerzy J. Pietkie-
wicz - Prorektor ds. Nauki i 
Współpracy z Zagranicą w 
PWSZ im. Witelona w Legni-
cy.
Decyzja Zarządu Fundacji, 
potwierdzająca nadanie cer-
tyfikatu „Uczelnia Liderów 
2020”, podjęta została na pod-
stawie opinii przedstawio-
nej przez dwóch, pracujących 
niezależnie od siebie, recen-
zentów – członków Komisji 
Certyfikacyjnej, którzy do-
konali oceny Uczelni na pod-
stawie m.in.: danych przeka-
zanych w raporcie (ankiecie) 
samooceny, danych instytucji 
kontroli i nadzoru nad szkol-
nictwem wyższym, danych 
instytucji i organizacji moni-
torujących rynek pracy, infor-
macji środowiskowych oraz 
innych informacji pozyskanych 
bezpośrednio przez recenzen-
tów, danych Głównego Urzę-
du Statystycznego, danych śro-
dowisk studenckich etc. 
Ponadto Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy zdobyła wy-
różnienie „Akademicki Oscar”, 
które przyznano uczelniom 
najwyżej ocenianym w historii 
Konkursu „Uczelnia Liderów”. 
Zarząd Fundacji wybrał i 
nagrodził te Uczelnie, które 
uczestniczyły w poprzednich 
edycjach Konkursu, uzyskując 
w nich wysokie lokaty, i które 
nadal mogą być wzorami do 
naśladowania dla innych szkół 
wyższych pod względem ja-
kości kształcenia, współpracy 
z otoczeniem gospodarczym i 
kształcenia ukierunkowanego 
na kreowanie kompetencji li-
derskich.

W programie „Uczelnia Lide-
rów” akredytowane są uczel-
nie wyższe oraz ich jednostki 
organizacyjne, wyróżniające 
się na rynku działaniami zo-
rientowanymi na kształce-
nie liderów społecznych oraz 
efektywną edukację praktycz-
ną studentów. Certyfikaty 
„Uczelnia Liderów” przyzna-
wane są od 2011 roku insty-
tucjom akademickim podej-
mującym wysiłki, by kształcić 
absolwentów atrakcyjnych dla 
rynku pracy, przygotowanych 
do efektywnego realizowania 
własnych celów zawodowych 
w warunkach gospodarki wie-
dzy. 
Wyniki programu i lista lau-
reatów tytułu „Uczelnia Li-
derów” to zarówno ważna 
informacja dla maturzystów 
wybierających miejsce dal-
szego kształcenia, jak i źró-
dło wiedzy o polskim ryn-
ku szkolnictwa wyższego, 
innowacyjnych działaniach 
najlepszych polskich uczelni i 
ich osiągnięciach. Prezentując 
zwycięzców projektu, przed-
stawiana są uczelnie nowo-
czesne, dynamiczne, blisko 
powiązane z rynkiem pracy 
i gospodarką, zapewniające 
swoim studentom znakomite 
warunki kształcenia. W tym 
gronie od wielu lat znajduje 
się Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa im. Witelona w 
Legnicy.

„Akademicki Oscar” i tytuł „Uczelni Liderów 
2020”  dla PWSZ im. Witelona w Legnicy 
Fundacja Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego w 
10. Edycji Ogólnopolskiego 
Programu Certyfikacji Szkół 
Wyższych „Uczelnia Lide-
rów” przyznała Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy tytuł 
„Uczelnia Liderów 2020”.  
Wyniki tegorocznego progra-
mu akredytacyjnego oficjal-
nie ogłoszone zostały pod-
czas uroczystej gali finałowej 
w Akademii Humanistyczno-
-Ekonomicznej w Łodzi, 29 
czerwca 2020 roku.
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