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Co się stało w Wilkowie?

NIK o legnickiej komunikacji

Kamienice będą piękne

Złotoryjska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie wypad-
ku w zakładzie, który utylizuje opony metodą pirolizy. Ze śledztwa 
wynika, że w Zakładzie doszło do oderwania się elementu linii 
produkcyjnej. Ze śledztwa Prokuratury wynika, że w zakładzie 
Produkcji Sadzy Technicznej i Oleju Pirolitycznego w Wilkowie 
doszło do oderwania się elementu linii produkcyjnej.  

>>2

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Raport o funkcjonowaniu 
transportu publicznego w miastach na prawach powiatu wojewódz-
twa dolnośląskiego za lata 2016-2019. Najwięcej wysokich ocen 
otrzymała Legnica. NIK zwraca uwagę, że plany zrównoważonego 
rozwoju transportu publicznego w kontrolowanych miastach miały 
liczne braki i mankamenty, z wyjątkiem Legnicy.

  >>4

Rozpoczęło się przywracanie dawnego uroku kolejnym kamie-
nicom przy ul. Pobożnego: 13, 14 i 15. Obecnie prace trwają w 
tym ostatnim budynku. Planowane zakończenie odnowy tych ka-
mienic w połowie 2022 r. Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie 
ul. H. Pobożnego.      

  >>6

Syreny zawyły pod ratuszem

Mieszkańcy Pątnowa Legnickiego protestują przeciwko zakładowi, który metodą piro-
lizy chce przetwarzać opony i odpady z tworzyw sztucznych o kilkaset metrów od ich 
domostw.                      >>2



Postępowanie administra-
cyjne w sprawie kontrowersyjnej 
inwestycji na terenie Zakładu 
Gospodarowania Odpadami 
przy ul. Pątnowskiej 81 trwa od 
2018 roku. Zgodnie z prawem 
prezydent Legnicy zamieszczał 
stosowne powiadomienia w 
Biuletynie Informacji Publicz-
nej, ale zarówno władze gminy 
Kunice, jak i mieszkańcy Pąt-
nowa Legnickiego dopiero teraz 
zorientowali się, co się święci. 
Dlaczego?

- Nie wiedzieliśmy, bo żad-
na gminna działka nie graniczy 
bezpośrednio z tą, na której in-
westycja ma być realizowana. To 
oznacza, że według obowiązują-
cego prawa nie jesteśmy stroną 
w postępowaniu środowisko-
wym - mówi wójt Kunic Zdzi-
sław Tersa. - Nie dostaliśmy od 
prezydenta Legnicy żadnego 
sygnału, nawet koleżeńskiego, 
żebyśmy mogli się ustosunko-
wać do tych planów. Myślę, że 
Urząd Miasta w Legnicy wciąż 

ma w tej sprawie spore pole do 
działania. Uzyskana przez inwe-
stora decyzja środowiskowa nie 
warunkuje jeszcze, że inwestor 
dostanie zgodę na wybudowanie 
tego zakładu. Utylizacja opon to 
działalność uciążliwa dla oto-
czenia. Bezwzględnie powinno 
się ją lokalizować w obrębie stref 
przemysłowych, a nie tam, gdzie 
mieszkają ludzie.

Mieszkańcy Pątnowa Le-
gnickiego zebrali ok. 400 pod-
pisów pod petycją do prezydenta 
Legnicy. Proszą, by nie dopuścił 
do powstania zakładu w tej loka-
lizacji. Ponad 200 osób przyszło 
w środę pod ratusz na pikietę. 
Wyły strażackie syreny, wzno-
szono okrzyki przeciwko „spa-
larni opon”, choć inwestor twier-
dzi, że planowana instalacja nie 
ma nic wspólnego ze spalarnią. 

- Ja rozumiem ludzi. Naj-
gorsze są demony, które same 
sobie wymyślamy. Ludzie mają 
prawo się niepokoić, a my mamy 
obowiązek na ich niepoko-
je odpowiedzieć - mówi Jerzy 
Skrzypczak, prezes spółki 3MD 
Recycling, która zabiega o moż-
liwość wybudowania zakładu w 
Legnicy. Przedstawiciele spół-
ki chcą rozmawiać, objaśniać, 
przekonywać, że mieszkańcy nie 
mają się czego bać. 

- Inwestycja nie jest jesz-
cze rozpoczęta – podkreśla 
Arkadiusz Rodak, rzecznik 
prezydenta Legnicy. - Inwestor 
zwrócił się do urzędu a Urząd 
Miasta w Legnicy zdecydował, 
że będzie żądał pełnego, bogate-
go raportu ujmującego wszystkie 
aspekty i potencjalne zagrożenia 
związane z tą działalnością. 

Arkadiusz Rodak zwraca 
uwagę, że na dotychczasowych 
etapach postępowania nikt nie 
zgłaszał żadnych uwag, żadnych 
postulatów. 

Inwestor planuje zbudować 
halę produkcyjną wraz z infra-
strukturą towarzyszącą. W hali 
zostanie zamontowana instalacja 
do recyklingu odpadów, głównie 
gumowych (zużytych opon) oraz 
niektórych rodzajów odpadów 
z tworzyw sztucznych. Wyko-
rzystany ma zostać mechanizm 
pirolizy niskotemperaturowej 
(tzn. termicznego przetwarzania 
odpadów w środowisku pozba-
wionym tlenu przy temperatu-
rze 450-700 stopni Celsjusza). 
Produktem finalnym procesu 
będzie olej popirolityczny, sadza 
techniczna i gaz popirolityczny. 
Sadzę stosuje się np. do produk-
cji nowych opon, barwników, 
koncentratów pigmentowych na 
bazie tworzyw sztucznych, farb 

i lakierów. Olej popirolityczny 
może być wykorzystany jako olej 
napędowy lub opałowy. Gaz po 
oczyszczeniu ma być wtłaczany 
do zbiornika i wykorzystywany 
później do ogrzewania reakto-
rów.

Instalacja ma składać się z 
dwóch reaktorów. Każdy z nich 
będzie mógł przetworzyć pół-
torej tony odpadów w godzinę. 
W ciągu doby to 72 tony. . In-
westor przewiduje, że zakład 
będzie funkcjonował w systemie 
ciągłym z wyłączeniem świąt i 
okresów serwisowania. Rocznie 
będzie gotów przetworzyć 24 
tysiące ton odpadów.

"Na etapie eksploatacji za-
kład będzie źródłem emisji ga-
zów i pyłów do powietrza oraz 
hałasu, związanych z pracą in-
stalacji i urządzeń oraz ruchem 
pojazdów, w tym środków trans-
portu wewnątrzzakładowego. 

Spółka w ramach prowadzonej 
działalności będzie również 
wytwórcą odpadów, głównie 
klasyfikowanych jako inne niż 
niebezpieczne." - pisze dyrek-
tor Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wody Polskie we 
Wrocławiu. 

W promieniu 500-600 me-
trów od granic działki, na której 
spółka chce prowadzić działal-
ność, mieszkają ludzie. Zaczyna 
się Kolonia Pątnów. I obszar 
Natura 2000 z rezerwatami 
przyrody „Błyszcz” i „Ponikwa”, 
utworzonymi dla ochrony cen-
nych fragmentów lasu, głównie 
łęgu i grądu ze stanowiskami 
bardzo rzadkiego storczyka 
kruszczyka połabskiego Epipac-
tis albensis i kruszczyka sinego 
Epipactis purpurata.

Piotr Kanikowski
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Ze śledztwa Prokuratury 
Rejonowej w Złotoryi wynika, 
że 3 stycznia 2020 r. w Zakła-
dzie Produkcji Sadzy Technicz-
nej i Oleju Pirolitycznego w 
Wilkowie doszło do oderwania 
się elementu linii produkcyj-
nej. Na zewnątrz wydostały się 
produkty pirolizy, a w tym gazy 
i substancje ropopochodne, któ-
rymi oblany został oraz zatruty 
jeden z pracowników. Mężczy-
zna doznał ciężkiego rozstroju 
zdrowia.

W chwili wypadku w hali 
zakładu w Wilkowie znajdował 
się też drugi pracownik. Według 
relacji policjantów, którzy razem 
z prezesem firmy ruszyli na po-
moc, pomieszczenie było zady-
mione, w powietrzu unosiły się 

szkodliwe gazy. Poszkodowani 
mężczyźni mieli wyraźne pro-
blemy z oddychaniem i nie byli 
w stanie o własnych siłach wy-
dostać się na zewnątrz. Jednego 
z nich w stanie ciężkim karetka 
zabrała do szpitala. Potem przez 
kilka godzin strażacy - m.in. ze 
specjalistycznej jednostki ratow-
niczej z Wałbrzycha - wygaszali 
paleniska i oddymiali pomiesz-
czenie.

Prokuratura Rejonowa w 
Złotoryi ustala przyczyny i 
okoliczności tego zdarzenia. 
Sprawdza m.in., czy po stronie 
pracodawcy spełnione zostały 
wymogi bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Dotychczas postę-
powanie toczy się w sprawie. 
Żadnej osobie nie przedstawio-
no zarzutu.

- Przeprowadzona została 
większość z zaplanowanych do-
wodów - informuje prokurator 
Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okrę-

gowej w Legnicy. - Śledztwo 
znajduje się na etapie opinio-
wania przez biegłych. Obecnie 
oczekuje się na opinię biegłych 
z Politechniki Wrocławskiej co 
do przyczyny zaistnienia tego 
zdarzenia. Opinia ta powin-
na zostać wykonana wkrótce. 
Ustalenia tej opinii będą istotne 
dla dalszego biegu śledztwa w 
tej sprawie. Prokurator planuje 
jeszcze powołanie biegłego z 
zakresu bhp.

Styczniowy wypadek w 
Wilkowie interesuje organi-
zatorów protestu z Pątnowa 
Legnickiego jako przykład za-
grożeń, które wiążą się z tego 
rodzaju działalnością. Przy ul. 
Pątnowskiej w Legnicy, tak jak 
pod Złotoryją, ma być prowa-
dzona utylizacja zużytych opon 
metodą pirolizy. Potocznie oba 
zakłady nazywa się „spalarnią 
opon”, ale piroliza różni się od 
spalania tym, że przebiega bez 
udziału tlenu. Pod wpływem 

wytwarzanej wewnątrz instala-
cji temperatury 450-700 stopni 
Celsjusza gumy rozkładają się 
na gaz, olej popirolityczny i sa-
dzę techniczną, które można 
powtórnie wykorzystać w prze-
myśle.

Zakład Produkcji Sadzy 
Technicznej i Oleju Pirolitycz-
nego w Wilkowie jest pierwszą 
tego typu instalacją w Polsce 
pracującą w skali przemysłowej 
w trybie 24-godzinnym przez 

siedem dni w tygodniu. Należy 
do spółki PSF Energia. W trak-
cie toczącego się w roku 2012 
postępowania administracyj-
nego poprzedzającego wydanie 
pozwolenia na budowę jako 
przedstawiciele inwestora wy-
stępowali Janusz Dobrzyński i 
Jerzy Skrzypczak, który aktual-
nie jest prezesem spółki 3MD 
Recyckling. 

Piotr Kanikowski
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Jadą wozy 
kolorowe
Pomysł, by nagradzać 

gminy za wysoką frekwencję 
w wyborach, ma sens. Mimo 
wszystko pomysł, by nagra-
dzać je wozami strażackimi, 
uważam za nieodpowiedzial-
ny, bo sprzęt powinny trafiać 
w pierwszej kolejności tam, 
gdzie go najbardziej potrzebu-
ją. Z bezpieczeństwa obywateli 
nigdy nie powinno się robić 
loterii.

Wyobraziłem sobie, że 
inne instytucje ruszają tropem 
przetartym przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, tzn. dla wywo-
łania obywatelskiego wzmoże-
nia kierują swe działania tam, 
gdzie frekwencja w wyborach 
była najwyższa. Burmistrz 
porzuca plan remontu ważnej 
miejskiej arterii, by wyremon-
tować rzadko uczęszczaną 
osiedlową uliczkę przed lo-
kalem wyborczym, gdzie padł 
frekwencyjny rekord. Ośrodek 
pomocy społecznej wypłaca 
wyższe zasiłki tym rodzinom, 
które w komplecie poszły do 
urn. Kotlet w szpitalu podaje 
się tylko tym pacjentom, któ-
rzy spełnili obywatelski obo-
wiązek i zagłosowali w wybo-
rach. Wyobraziłem sobie takie 
sytuacje i poczułem się jak na 
kabaretonie w Opolu.

Urzędnikom z MSWiA 
też powinna zapalić się w gło-
wie czerwona lampka, zanim 
wyszli ze swym pomysłem do 
mediów. Czy o wyposażeniu 
danej gminy w specjalistycz-
ny sprzęt gaśniczy powinno 
decydować takie kryterium, 
że chodzi w niej na wybory 
o 2 procent więcej mieszkań-
ców niż za miedzą? Na miej-
scu urzędników z MSWiA 
zastanawiałbym się raczej, w 
której OSP nowy wóz gaśni-
czy będzie zarastał kurzem, 
a w której jeździł z akcji na 
akcję; gdzie strażacy bujają się 
nowym manem, a gdzie na 
okrągło naprawiają sypiącego 
się ze starości jelcza; gdzie jest 
w remizie dość miejsca, a gdzie 
auto trzeba będzie przykrywać 
plandeką, itd. Gdyby do gmin 
z wysoką frekwencją miały tra-
fić pieniądze na samorządowe 
inwestycje, nie zgłaszałbym 
obiekcji, bo gminne władze 
wiedziałyby, jak najlepiej spo-
żytkować dodatkowe środki. 
Ale w tym przypadku jest ina-
czej. Uważa, że od frekwencji 
w wyborach ważniejszy jest 
spójny, przemyślany, budowa-
ny według racjonalnych kry-
teriów a nie przypadkowych 
decyzji, system ratownictwa. 
Nadmiar niefrasobliwości 
bywa śmiertelny.

Piotr Kanikowski

Wydawca: Media24 Iwona Cząstka
Adres redakcji: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, parter
tel. 609 199 520, 784 604 641, 606 715 214; redakcja@24legnica.pl
Redaktor naczelny: p.o. Piotr Kanikowski, p.kanikowski@24legnica.pl
Zespół redakcyjny Piotr Kanikowski i współpracownicy
Druk: POLSKAPRESSE, Sosnowiec;  
Skład i łamanie: Łukasz Kubaszewski
 

KONTAKT Z REDAKCJĄ
tel. 784 604 641
redakcja@24legnica.pl

masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica,  
ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, reklama@24legnica.pl
Iwona Cząstka, 609-199-520, i.czastka@24legnica.pl

Syreny zawyły pod ratuszem

Co się stało w Wilkowie?

Mieszkańcy Pątnowa Legnic-
kiego protestują przeciwko 
zakładowi, który metodą pi-
rolizy chce przetwarzać opo-
ny i odpady z tworzyw sztucz-
nych o kilkaset metrów od ich 
domostw.

Złotoryjska prokuratura pro-
wadzi postępowanie w spra-
wie wypadku w zakładzie, 
który utylizuje opony metodą 
pirolizy.
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Tadeusz Samborski: 
- Uważam, że jako działa-
cze i sympatycy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego 
powinniśmy poprzeć w II 
turze Rafała Trzaskowskie-
go. Główny powód jest taki, 
że umieszczenie wszystkich 
elementów władztwa nad 
narodem w jednym śro-
dowisku oznacza typowe 
zachwianie równowagi po-
litycznej. To zagrożenie dla 
demokracji. Jeśli wszystkie 
organy państwa są kiero-
wane przez przedstawicie-
li jednej opcji politycznej, 

to taka sytuacja zawsze 
prowadzi do wynaturzeń. 
Mam też drugi argument, 
może mniej szlachetny, bo 
wynikający z wyrachowa-
nia. kalkulacji politycznej. 
Andrzej Duda to kandydat 
Prawa i Sprawiedliwości, a 
PiS poprzez swój program 
zwalcza Polskie Stronnic-
two Ludowe w każdej sfe-
rze działalności. Nigdy nie 
szukał między nami punk-
tów stycznych, lokował się 
zawsze na drugim biegunie. 
Zawłaszcza też nasze nie-
które aktywa polityczne, np. 
sztucznie podwiesza się pod 
hołdy dla Witosa, jednocze-
śnie utożsamiając się z mar-
szałkiem Piłsudskim, który 
tegoż Witosa więził i skazał 
na emigrację. PiS próbuje 
sztucznie zawłaszczyć tra-
dycje ruchu ludowego, żeby 
tylko zyskać poparcie wsi.

Michał Huzarski: -Nie 
mam jakichkolwiek wątpli-
wości, że na II turę wybo-
rów prezydenckich trzeba 
pójść. Nie mam jakichkol-
wiek wątpliwości, że w nie-
dzielę trzeba oddać ważny 
głos. Na tym moja pewność 
się kończy. Choć nie, do-

dam jeszcze, że na pewno 
mojego głosu nie dostanie 
Andrzej Duda, bo poka-
zał, że gra na najniższych 
instynktach. Przy ocenie 
polityków niekoniecznie 
trzeba stosować  kryterium 
lewicowości, bo można wy-
znawać różne poglądy i po-
zostawać dobrym człowie-
kiem. To ważniejsze. Dobry 
polityk nie doprowadza do 
konfrontacji i nie posuwa 
się do skrajności, natomiast 
Andrzej Duda robi takie 
rzeczy, i robi je specjalnie, z 
politycznej kalkulacji. Jako 
prawnik z wykształcenia nie 
jestem w stanie głosować na 
kogokolwiek, kto, nieste-
ty, pełniąc publiczny urząd 
nie szanuje prawa. Także to 
Andrzej Duda robi celowo, 
bo przecież ma wiedzę, wy-
kształcenie prawnicze, jest 
bardzo świadomy swoich 
decyzji. Waga tych wybo-
rów prezydenckich wydaje 
mi się ogromna. Patrząc 
z perspektywy ostatnich 
pięćdziesięciu lat to drugie 
najważniejsze dla Polski 
wybory. 

Piotr Kanikowski
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Do kadry przedszkola 
dołączyła animatorka zabaw 
dziecięcych, wynajęta spe-
cjalnie na okres wakacji, aby 
umilić dzieciom czas spę-
dzany w przedszkolu skrę-
caniem balonów, malowa-
niem twarzy czy tworzeniem 
dużych baniek mydlanych. 
Pomiędzy animacjami nadal 
się uczymy zabawowo, ale 
trochę urozmaicając zabawy.

Ogród przedszkolny zo-
stał podzielony na strefy: 
garażową (duże pojazdy), 
piaskową (zabawki w pia-
skownicy i stół sensoryczny), 
celowniczą (piłki, kosze), 
wodną (małe indywidualne 
baseniki) . Do dyspozycji 
dzieci standardowo huśtaw-
ki, zjeżdżalnie, bujaki i tram-
poliny. Największa atrak-
cyjnością cieszy się jednak 
szklarnia i możliwości reali-
zowania prac ogrodniczych. 
W szklarni dojrzewają już 
pomidorki koktajlowe, fasol-
ka i groszek a na grządkach 
truskawki, poziomki, agrest i 
porzeczki.

WAKACJE W JAŚMINOWEJ AKADEMII

Jaśminowa Akademia ul. Magnoliowa 4; 59-220 Legnica; 
tel. 76 85 03 813; 692 492 609 jasminowaakademia.pl; jasmiowaakademia@wp.pl; 

Okres wakacyjny w Jaśmino-
wej Akademii to czas zabawy 
i pracy. 

Najważniejsze wybory od latWójt oskarżony o niegospodarność
Zwolennicy Lewicy i Polskie-
go Stronnictwa Ludowego 
zostali przed II turą wyborów 
prezydenckich bez swoich 
kandydatów. - Uważam, że 
powinniśmy poprzeć Rafa-
ła Trzaskowskiego - mówi 
Tadeusz Samborski, lider 
legnickiego PSL. Według Mi-
chała Huzarskiego, przewod-
niczącego Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Legnicy, 
Andrzej Duda przez grę na 
niskich instynktach i łamanie 
prawa stracił zaufanie wybor-
ców, dla których liczy się „ja-
kość człowieczeństwa”

Prokuratura Okręgowa w Le-
gnicy zakończyła śledztwo i 
skierowała do Sądu Rejono-
wego w Złotoryi akt oskar-
żenia przeciwko Tadeuszowi 
Sz., byłemu wójtowi gminy 
Zagrodno. Według niej jako 
wójt nie dopełnił swoich obo-
wiązków, bo nie próbował 
wyegzekwować od dłużnika 
gminy należnej jej kwoty 
ponad 700 tysięcy złotych. 
Tadeuszowi Sz. grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Tadeusz Sz. był wójtem 
gminy Zagrodno w latach 
2014-2018. Według ustaleń 
legnickiej prokuratury, będąc 
odpowiedzialny za sprawy 
majątkowe gminy, świadomie 
zaniechał poinformowania 
działu księgowości w kiero-
wanym przez siebie urzędzie o 
orzeczeniu Sądu Okręgowego 
w Legnicy V Wydział Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych z 
dnia 28 kwietnia 2016 roku, 
zaopatrzonym w klauzulę 
wykonalności. Zaniechał też 
podjęcia decyzji o skierowaniu 
wniosku o wszczęcie egzekucji 
wobec dłużnika. Nie zamierzał 
odzyskać należnych gminie 
pieniędzy.

- W ten sposób Tadeusz 
Sz. nie dopełniając swoich 
obowiązków jako funkcjo-
nariusz publiczny, działał na 
szkodę Gminy Zagrodno jako 
jednostki samorządu teryto-
rialnego, a więc na szkodę in-
teresu publicznego - informuje 
prokurator Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka prasowa Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy.

Sprawa wiąże się z afe-
rą przy budowie gminnego 
wodociągu dla Olszanicy i 
Grodźca, zakończoną prawo-
mocnym wyrokiem Sądu Re-
jonowego w Złotoryi z 2013 
roku. Dłużnikiem, od którego 
Tadeusz Sz. jako wójt nie pró-
bował egzekwować należności, 
jest urzędnik, który w imieniu 
gminy nadzorował tę inwesty-

cję. Ów urzędnik dopuścił się 
fałszerstwa. Podrobił decyzje 
starosty złotoryjskiego z roku 
2011 i 2012 o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i udzie-
leniu pozwolenia na budowę. 
Został za to prawomocnie 
skazany przez sąd.

Gdy doszło do afery z 
podrobieniem dokumentów, 
gminą kierował wójt Mieczy-
sław Słonina.   Wójt Słonina 
zrealizował inwestycję. Ale 
chcąc uniknąć konsekwencji 
związanych z procedowaniem 
w oparciu o podrobione do-
kumenty, gmina odstąpiła od 
zawartej uprzednio umowy 
z samorządem województwa 
dolnośląskiego o dofinanso-
wanie dla budowy. Zagrodno 
utraciło w ten sposób pomoc 
finansową ze środków unij-
nych Europejskiego Funduszu 
Rolnego na kwotę 394.822,35 
złotych oraz poniosło opła-
ty bankowe w ramach zacią-
gniętej na ten cel pożyczki z 
budżetu państwa w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, wy-
przedzającej unijne finanso-
wanie. Strata wyniosła łącznie 
426.839,43 złotych. Ponadto 
w związku ze zrealizowaniem 
inwestycji bez pozwolenia na 
budowę gmina Zagrodno zo-
stała zobowiązana przez Po-
wiatowego Inspektora Nadzo-

ru Budowlanego w Złotoryi z 
2015 roku do zapłacenia opła-
ty legalizacyjnej w wysokości 
300 tys. zł. Po uiszczeniu tej 
opłaty projekt budowlany na 
wodociąg został zatwierdzony.

Łącznie z winy nieodpo-
wiedzialnego urzędnika gmina 
Zagrodno poniosła w latach 
2012-2015 szkodę w wyso-
kości 726.839,43 złotych. To 
kwota, której żądała później w 
pozwie od dłużnika. Sąd uznał 
jej roszczenia.

- Od czasu wydania wy-
roku sądowego oskarżony nie 
podjął czynności zmierza-
jących do przeprowadzenia 
postępowania egzekucyjnego 
w celu wyegzekwowania za-
sądzonej kwoty od dłużnika, 
a zatem nie dopełnił obowiąz-
ków wójta i tym samym działał 
na szkodę Gminy Zagrodno 
- informuje prokurator Li-
dia Tkaczyszyn. - Czynności 
egzekucyjne wobec dłużnika 
podjęte zostały dopiero przez 
urzędników gminy Zagrodno 
w roku 2019.

Przesłuchany w charakte-
rze podejrzanego Tadeusz Sz. 
nie przyznał się do popełnie-
nia zarzucanego mu czynu i 
odmówił składania wyjaśnień.

Piotr Kanikowski
PIOTR KANIKOWSKI
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Mając sygnał o młodej 
lubiniance zamierzającej 
targnąć się na swoje życie 
w rejonie parku Strzelni-
ca oficer dyżurny wysłał 
na jej poszukiwania patrol 
złożony ze st. sierż. Kamila 

Szczotki i st. sierż. Huber-
ta Wocha. Funkcjonariu-
sze wykazali się ogromnym 
zaangażowaniem, dyna-
micznie przetrząsając las. 
Pomimo nader skromnych 
danych o lokalizacji zdołali 
w porę odnaleźć piętnasto-
latkę. Kontakt z nią był już 
jednak utrudniony. Dziew-
czyna traciła przytomność. 
Policjanci ustalili, że zażyła 
jakieś tabletki.

Miejsce, gdzie próbowa-
ła się zabić, było trudno do-
stępne. Wezwany na miejsce 
zespół pogotowia ratunko-
wego nie mógł namierzyć 
mundurowych. Policjanci 
wykazali się dużą roztrop-
nością, bo jeden z nich wy-
biegł na drogę główną, aby 

wskazać karetce najbliższe 
miejsce dojazdu, a drugi na 
rękach wyniósł spomiędzy 
drzew mdlejącą dziewczynę.

Cała sytuacja rozgry-
wała się w miejscu trudno 
dostępnym, a zespół pogo-
towia ratunkowego, który 
również przybył na miejsce 
nie mógł namierzyć mun-
durowych. Jeden z funkcjo-
nariuszy pobiegł więc na 
drogę główną, gdzie wskazał 
najbliższe miejsce dojazdu 
dla pogotowia, zaś drugi na 
rękach transportował mdle-
jącą dziewczynę.

- Dzięki ich postawie i 
szybkim działaniom obydwu 
służb, pokrzywdzona szybko 
znalazła się w szpitalu, gdzie 
udzielono jej niezbędnej 

pomocy medycznej - infor-
muje asp. Krzysztof Pawlik, 
zastępca oficera prasowego 
Komendy Powiatowej w 
Lubinie. - 15–letnia dziew-
czyna ma się dobrze i jej ży-
ciu już nic nie zagraża. Swo-
je zachowanie tłumaczyła 
problemami osobistymi. O 
całej sytuacji powiadomiono 
Sąd Rodzinny w Lubinie.

Za wzorową postawę, 
zaangażowanie i działania 
zmierzające do ratowania 
życia ludzkiego, Komendant 
Powiatowy Policji w Lu-
binie – podinsp. dr Joanna 
Cichla wyróżniła dzielnych 
policjantów listem gratula-
cyjnym i nagrodą finansową.

Piotr Kanikowski

Sąd Okręgowy w Le-
gnicy wymierzył Magda-
lenie G. karę 15 lat wię-
zienia, ale prokurator w 
mowie końcowej wnosił o 
zamknięcie jej za kratami 
na 25 lat, a Kodeks karny 
za zabójstwo przewiduje 
nawet dożywocie. Wyrok 
jest nieprawomocny. Pro-
kuratura zapowiada, że 
zwróci się do sądu o pisem-
ne uzasadnienie wyroku i 
przeanalizuje możliwość 
złożenia apelacji w części 
dotyczącej wysokości kary.

Magdalena G. została 
skazana za wydarzenia ze 
19 stycznia 2019 roku. W 
mieszkaniu , które dzie-
liła z konkubentem, przy 
ul. Reymonta w Legnicy 
podejmowali gościa. Lał 
się alkohol. Gdy znajomy 
wyszedł, między domow-
nikami doszło do kłótni. W 
jej trakcie Magdalena G. 
chwyciła nóż i sześciokrot-
nie dźgnęła ostrzem swego 

partnera. Ostrze trafiło w 
lewą część klatki piersio-
wej oraz w lewe ramię, po-
wodując rany kłute i cięte. 
Doszło do uszkodzenie 
narządów wewnętrznych, 
w tym serca. Zdaniem pro-
kuratury, Magdalena G. 
działała z zamiarem pozba-
wienia konkubenta życia. 
Mężczyzna żył, mimo ran, 
a Magdalena G. dzwoniła 
w tym czasie do różnych 
osób. Dwie godziny po za-
daniu mężczyźnie ciosów 
wybrała też w telefonie nu-
mer jego matki. Powiedzia-
ła, że syn jest ranny. Matka 
stawiła się w mieszkaniu 
przy ul. Reymonta i we-
zwała karetkę Pogotowia 
Ratunkowego. Mężczyzna 
trafił na stół operacyjny w 
szpitalu. Mimo wysiłków 
lekarzy, zmarł. Magdale-
na G. została zatrzymana 
przez policję. Badanie po-
twierdziło jej wysoki stan 
nietrzeźwości.

Wcześniej kobieta 
była dwukrotnie karana 
za uszkodzenie ciała innej 
osoby. Odsiadywała karę 
roku więzienia. Zabójstwa 
dopuściła się w warunkach 
recydywy.

Piotr  
Kanikowski

Choć skontrolowane mia-
sta - Wrocław, Wałbrzych, Le-
gnica i Jelenia Góra - zapew-
niły funkcjonowanie i rozwój 
transportu publicznego, to ich 
działania w tym zakresie nie 
zawsze przebiegały prawidło-
wo. NIK zwraca jednak uwa-
gę, że plany zrównoważonego 
rozwoju transportu publicz-
nego w tych miastach miały 
liczne braki i mankamenty, z 
wyjątkiem Legnicy - czytamy 
w dokumencie.

W kontrolowanych mia-
stach przyjęto dwie różne kon-
cepcje powierzenia realizacji 
usług publicznego transportu 
zbiorowego. We Wrocławiu, 
Legnicy i Jeleniej Górze opar-
to je na wieloletnich umowach 
miast z przedsiębiorstwami 
komunikacyjnymi (spółkami 
komunalnymi), natomiast w 
Wałbrzychu wykonawca wy-

łoniony został w przetargu. W 
latach 2016-2018 na finanso-
wanie komunikacji miejskiej w 
tych czterech miastach wydat-
kowano łącznie 1,4 miliarda zł.

Tylko w Legnicy – w oce-
nie NIK - prawidłowe było fi-
nansowanie komunikacji miej-
skiej. Gdzie indziej pojawiały 
się nieprawidłowości. Jedynie 
w Legnicy w pełni prawi-
dłowo dokonano obliczenia i 
wypłaty wynagrodzenia należ-
nego operatorowi komunikacji 
miejskiej z tytułu realizacji 
umowy transportowej.

Wysokość wynagrodzenia 
wypłaconego operatorom w 
Legnicy i Jeleniej Górze, po-
zwoliła na sfinansowanie po-
niesionych przez nich kosztów 
oraz na utrzymanie i rozwój 
usług publicznego transportu 
zbiorowego o odpowiednio 
wysokiej jakości.

Zgodnie z przyjętymi za-
łożeniami, przewidującymi 
wzrost udziału podróżują-
cych publicznym transportem 
zbiorowym, we wszystkich 
skontrolowanych miastach 
doszło do poszerzenia ofer-
ty komunikacji publicznej i 
podwyższenia standardu usług 

komunikacji miejskiej. Wzro-
sła liczba zrealizowanych kilo-
metrów w przewozach komu-
nikacji miejskiej, przystanki 
komunikacji miejskiej zostały 
lepiej wyposażone i przystoso-
wane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, wprowadzono 
preferencje i udogodnienia 
zarówno dla przejazdów ko-
munikacji miejskiej, jak i ko-
rzystających z nich pasażerów. 
We Wrocławiu, Legnicy i 
Jeleniej Górze w wyniku czę-
ściowej wymiany taboru został 
on unowocześniony, przez co 
podwyższył się również stan-
dard jego wyposażania.

Jednakże tylko w Legni-
cy realizowane zadania na 
rzecz zrównoważenia roz-
woju transportu publicznego 
doprowadziły do osiągnięcia 
założonego wzrostu udzia-
łu komunikacji miejskiej w 
ogólnej liczbie podróży na 
terenie miasta, a ich efekty 
były właściwie monitorowa-
ne. Już w 2017 r. osiągnięty 
został poziom podziału za-
dań przewozowych założony 
w planie transportowym na 
2023 r. W roku tym udział po-
dróży komunikacją zbiorową 

osiągnął poziom 33,9 proc., a 
przejazdów rowerem 7,7 proc. 
podróży ogółem, wzrastając 
z poziomu odpowiednio 25,9 
proc. i 0,8 proc. uzyskanego w 
kwietniu 2016 r.

We Wrocławiu (od 2015 
r.), Legnicy (od 2016 r.) oraz 
Wałbrzychu (od grudnia 2018 
r.) funkcjonowały inteligentne 
systemy transportu (ITS). Ce-
lem tych systemów była m.in. 
poprawa sprawności funkcjo-
nowania komunikacji miej-
skiej.

W Legnicy skuteczność 
działania systemu ITS rosła i 
doprowadziła m.in. do znacz-
nego spadku liczby kursów 
opóźnionych powyżej trzech 
minut – z 40,7 proc. kursów 
opóźnionych w 2016 r. do 21,4 
proc. w I połowie 2019 r.

Liczba przystanków ko-
munikacji miejskiej we Wro-
cławiu, Legnicy i Wałbrzychu 
wzrosła, a w Jeleniej Górze po-
zostawała na stałym poziomie. 
We wszystkich skontrolowa-
nych miastach podwyższony 

został standard ich wyposaże-
nia oraz rozwiązań technicz-
nych zapewniających pełne 
dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W 2019 
r. odsetek takich przystanków 
wynosił od 8,7 proc. w Jeleniej 
Górze do aż 22,7 proc. w Le-
gnicy.

Więcej na 24legnica.pl
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 10.08.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 7 położonego  w Legnicy przyul. Złotoryjskiej 102

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 10.08.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 3 położonego  w Legnicy przy ul. Reymonta 8a

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

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

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

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

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

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 10.08.2020 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 7, pokój 9

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 10.08.2020 r. o godz.11.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Skład lokaluCena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Złotoryjskiej 102
 KW Nr LE1L/00072808/5
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica ul. Reymonta 8 a
 KW Nr LE1L/00060554/2
 Budynek mieszkalno-usłu-
gowy, 6-kondygnacyjny, 
teren uzbrojony 

Dz. nr 1399 o pow. 364 m2, 
obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 7 na 
III piętrze

Dz. nr 309/2 o pow. 748 m2, 
obręb Ochota
Lokal mieszkalny nr 3 na 
I piętrze 

dwa pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka,                   
wc w częściach wspól-
nych, dwie piwnice nr 
09 i 010
74,70 m2 7,65 m2
i 7,55 m2

2 pokoje,
kuchnia, wc, przedpo-
kój, piwnica
49,14 m2
I 6,30 m2

125.000,00 
zł

/13. 800,00 
zł/

13.000,00 zł

 150.000,00 
zł

/24. 300,00 
zł/

15.000,00 zł

NIK pozytywnie o legnickiej komunikacji
Najwyższa Izba Kontroli opu-
blikowała Raport o funkcjo-
nowaniu transportu publicz-
nego w miastach na prawach 
powiatu województwa dolno-
śląskiego za lata 2016-2019. 
Najwięcej wysokich ocen 
otrzymała Legnica.

Legnicka prokuratura roz-
waża możliwość apelacji od 
wyroku 15 lat pozbawienia 
wolności dla kobiety, która 
w styczniu 2019 r. sześcio-
krotnie dźgnęła nożem swego 
konkubenta, a potem grożąc 
śmiercią jego matce próbo-
wała nakłonić ją do złożenia 
fałszywych zeznań.

Komendant lubińskiej policji 
podinsp. dr Joanna Cichla 
jest dumna ze st. sierż. Kami-
la Szczotki i st. sierż. Huberta 
Wocha, funkcjonariuszy wy-
działu prewencji. Uratowali 
życie piętnastolatce, która 
próbowała popełnić samo-
bójstwo. połykając tabletki w 
lesie. Znaleźli ją i na rękach 
wynieśli do karetki. Dzięki 
szybkiej pierwszej pomocy i 
opiece medycznej dziewczy-
na żyje.

15 lat dla nożowniczkiUratowali życie nastolatce
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Zadaniem wydziału jest 
kształtowanie myśli nauko-
wej, wypracowanie zdolności 
samodzielnego myślenia oraz 
przygotowania do pełnienia 
funkcji zawodowych. Poza 
wykonywaniem zadań dydak-
tycznych działalność Wydziału 
opiera się na prowadzeniu akty-
wizujących i kulturotwórczych 
form działalności studenckich 
kół naukowych, organizowaniu 
wykładów, tworzenie interdy-
scyplinarnych kierunków stu-
diów. Pracownicy dydaktycz-
ni umiejętnie łączą klasyczne 
metody pracy ze studentami w 
oparciu o wykłady, ćwiczenia, 
seminaria z innymi formami – 
konwersatoriami, wykładami 
monograficznymi, różnorodny-
mi lektoratami, oraz praktykami 
zawodowymi. Wydział umoż-
liwia studentom międzynaro-
dową wymianę studencką, re-
alizowaną w ramach programu 
Erasmus+.

Administracja
studia licencjackie
Program studiów łączy 

możliwości zdobywania wiedzy 
z zakresu nauk prawnych, nauk 
o administracji, ekonomii i nauk 
o polityce. Dzięki temu kształ-
cimy specjalistów dla obsługi 
szeroko pojętej administracji, 
zarówno w sektorze publicz-
nym, jak i prywatnym. Program 
przygotowany został po konsul-
tacji z pracodawcami, dlatego 

możesz nabywać nie tylko wie-
dzę teoretyczną, ale i praktyczne 
umiejętności w zakresie obsługi 
o charakterze administracyj-
nym. 

W trakcie 3-letnich studiów 
licencjackich uzyskujesz nie tyl-
ko wiedzę, ale i umiejętności 
stosowania prawa, zwłaszcza 
prawa administracyjnego oraz 
wybranych elementów prawa 
cywilnego i gospodarczego, a 
także poznasz podstawy zarzą-
dzania, niezbędne do podjęcia 
zatrudnienia w sektorze admi-
nistracji publicznej i szeroko 
pojętego aparatu urzędniczego.

Bezpieczeństwo wewnę-
trze

studia licencjackie
Studia na kierunku Bez-

pieczeństwo wewnętrzne są in-
terdyscyplinarne. Łączą w sobie 
teoretyczną wiedzę i praktyczne 
umiejętności, co pozwala na 
kompleksowe ujęcie zmieniają-
cych się zagrożeń współczesne-
go świata. Dodatkowo studenci 
uzyskują wiedzę z pokrewnych 
dyscyplin naukowych, takich 
jak: psychologia, prawo, ekono-
mia, socjologia, historia czy sto-
sunki międzynarodowe.

Program studiów ma in-
terdyscyplinarny charakter, tak 
aby kształcić najlepszych pro-
fesjonalistów. Bardzo ważnym 
elementem tych studiów są za-
jęcia praktyczne (np. laborato-
rium kryminalistyczne, zajęcia 
strzeleckie, obsługa dronów, ra-
townictwo medyczne) – dzięki 
temu studenci zdobytą wiedzę 
mogą wykorzystać w konkret-
nym działaniu.

Absolwent jest przygoto-
wany do pracy w instytucjach 
sektora publicznego i przedsię-
biorstwach prywatnych zwią-
zanych z zarządzaniem w sytu-
acjach kryzysowych, a także na 
stanowiskach przewidzianych 
dla cywilnych pracowników 
Sił Zbrojnych oraz Policji, w 
administracji specjalnej, oraz w 
organizacjach trzeciego sektora. 
Może pracować w organizacjach 
pozarządowych i non-profit na 
stanowiskach związanych z bez-
pieczeństwem i ochroną.

Filologia
studia licencjackie
Oferta edukacyjna skiero-

wana jest do tych, którzy inte-
resują się uzyskaniem wiedzy o 
języku i innych zjawiskach kul-
turowych dotyczących krajów 
angielskiego obszaru językowe-
go, a także chcieliby opanować 
umiejętność posługiwania się 
językiem angielskim na po-
ziomie biegłości C1. Program 
studiów umożliwia praktyczną 
naukę jednego z trzech innych 
języków nowożytnych na po-
ziomach od A1 do B1+, w tym 
języka niemieckiego w zakresie 
rozszerzonym do poziomu B2.

W programie studiów 
uwzględniono m.in. moduły: 
praktyczna nauka języka angiel-
skiego (również z native speake-
rem), moduły językoznawcze, 
moduły kulturoznawcze i litera-
turoznawcze, moduły z zakresu 
translatoryki.

Pedagogika
studia licencjackie
Studia na kierunku Peda-

gogika pozwalają nabyć pod-
stawową wiedzę pedagogiczną, 
psychologiczną, socjologiczną, 
stanowiącą teoretyczne podsta-
wy działalności edukacyjnej w 
obszarze kształcenia, wychowa-
nia i rozwoju człowieka. Kształ-
cenie obejmuje przedmioty w 
zakresie treści ogólnych, pod-
stawowych, kierunkowych oraz 
specjalnościowych. 

Po ukończeniu studiów ab-
solwent może pracować między 
innymi w instytucjach eduka-
cyjnych, placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych, placów-
kach wspomagających rodzinę, 
organizacjach pozarządowych 
działających na rzecz pomocy 
dziecku i rodzinie.

Prawo
jednolite studia magisterskie 

(5-letnie)
Program studiów na kie-

runku Prawo łączy możliwości 
zdobywania wiedzy z zakresu 
nauk prawnych, nauk o ad-
ministracji, ekonomii i nauk o 
polityce. Dlatego kształcimy 
specjalistów z zakresu prawa, 
aby mogli uzyskać wymarzony 
i dobrze płatny zawód. Pro-
gram przygotowany został po 
konsultacji z pracodawcami, 
dzięki czemu możesz nabywać 
nie tylko wiedzę teoretyczną, 
ale i praktyczne umiejętności w 
zakresie obsługi prawnej sek-
tora publicznego i prywatnego. 
Po ukończeniu kierunku Pra-
wo będziesz prawnikiem, czyli 
osobą naukowo lub zawodowo 
zajmującą się prawem, znającą 
przepisy i potrafiącą zastosować 
je w praktyce. 

W trakcie 5-letnich studiów 
uzyskasz nie tylko wiedzę, ale i 
umiejętności stosowania prawa, 
zwłaszcza prawa cywilnego, kar-
nego, administracyjnego oraz 
wybranych elementów prawa 

gospodarczego, finansowego. 
Poznasz prawne podstawy za-
rządzania, niezbędne do podję-
cia zatrudnienia w sektorze ad-
ministracji publicznej i szeroko 
pojętego aparatu urzędniczego, 
masz szanse nabyć umiejętności 
sporządzania umów w obrocie 
handlowym i w zakresie świad-
czenia usług, opracowywania 
pism procesowych, decyzji i po-
stanowień administracyjnych.

Pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna

jednolite studia magisterskie 
(5-letnie)

Studia na kierunku Pedago-
gika przedszkolna i wczesnosz-
kolna przygotowują do pracy z 
dziećmi w placówkach przed-
szkolnych i klasach I-III szkoły 
podstawowej. Program studiów 
uwzględnia zajęcia z zakresu 
przygotowania psychologiczno-
-pedagogicznego, merytorycz-
nego, metodycznego, wspierania 
rozwoju dzieci w wieku przed-
szkolnym i młodszym wieku 
szkolnym. 

Wiedza zdobyta w toku 
studiów pozwala zrozumieć 
społeczno-kulturowy kontekst 
kształcenia, wychowania i opie-
ki nad dziećmi w ich początko-
wym okresie edukacji. Integral-
ną częścią programu studiów są 
praktyki zawodowe, które służą 
nabywaniu umiejętności prak-
tycznych i kompetencji spo-
łecznych niezbędnych w pracy 
zawodowej.

Absolwent kierunku Pe-
dagogika przedszkolna i wcze-
snoszkolna uzyskuje tytuł 
magistra i jest przygotowany 
do wykonywania zawodu na-

uczyciela przedszkola i edukacji 
wczesnoszkolnej (klasy I – III 
szkoły podstawowej).

Bezpieczeństwo wewnę-
trze

studia magisterskie (2-letnie)
Celem kształcenia na stu-

diach magisterskich jest zdo-
bycie pogłębionej wiedzy z 
zakresu zagadnień prawnych i 
społeczno-psychologicznych, 
a także umiejętności konfron-
towania tej wiedzy z rzeczy-
wistością wpływającą na stan 
bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Zajęcia realizowane podczas 
studiów obejmują przedmioty 
kształcenia ogólnego, kierunko-
wego oraz specjalistycznego.

Naszym celem jest wyposa-
żenie studentów w umiejętności 
sprawiające, że absolwent stu-
diów magisterskich na kierunku 
Bezpieczeństwo wewnętrzne w 
PWSZ im. Witelona w Legni-
cy stanie się pożądanym i do-
brze wykształconym profesjo-
nalistą, którego zatrudnieniem 
będą zainteresowane jednostki 
samorządu terytorialnego, ad-
ministracja państwowa, służby 
mundurowe i specjalne oraz 
szeroko rozumiany sektor bez-
pieczeństwa wewnętrznego.

Zajęcia są prowadzone 
przez grono specjalistów z 
zakresu bezpieczeństwa we-
wnętrznego oraz praktyków 
zatrudnionych w Wojsku, Po-
licji, służbach specjalnych, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Straży 
Granicznej, Służbie Więziennej 
oraz administracji publicznej i 
podmiotach gospodarczych zaj-
mujących się bezpieczeństwem.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych  
PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!
Kandydaci na studia na Wy-
dziale Nauk Społecznych i 
Humanistycznych w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy 
mają możliwość kształcenia 
się na czterech kierunkach 
studiów licencjackich (studia 
pierwszego stopnia) – Admi-
nistracja, Bezpieczeństwo 
wewnętrzne, Filologia, Pe-
dagogika; dwóch kierunkach 
jednolitych studiów magi-
sterskich (studia 5-letnie) 
– Prawo, Pedagogika przed-
szkolna i wczesnoszkolna 
oraz jednym kierunku stu-
diów magisterskich (studia 
drugiego stopnia, 2-letnie) – 
Bezpieczeństwo wewnętrze.
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Inwestycja realizowana 
jest w ramach projektu Od-
nowa zdegradowanych obsza-
rów miejskich w rejonie ul. H. 
Pobożnego – renowacja części 
wspólnych wielorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych. Zakres 
prac obejmuje m.in.: remonty 
dachów, klatek schodowych, 
piwnic, wymianę instalacji, 
okien, drzwi zewnętrznych i 
oczywiście elewacji wraz z ocie-
pleniem ścian od strony podwó-
rza.

Przetarg na tę inwestycję 
wygrało konsorcjum firm: Usłu-

gi Ogólnobudowlane Andrzej 
Rybka (lider) i Budownictwo 
Ogólne Zdzisław. Koszt to ok. 3 
mln 304 tys. zł brutto.

Zanim w budynku przy ul. 
H. Pobożnego 15 rozpoczął się 
remont, ornitolog wraz chirop-
terologiem sprawdzili, czy nie 
ma w nim gniazd i schronienia 
dla ptaków czy nietoperzy. Nie 
stwierdzono tego i prace się roz-
poczęły.

Rewitalizacja kamienic nr 
13, 14 i 15 będzie przebiegała w 
podobnym cyklu, jak zakończo-
ny w maju remont budynków nr 
19, 20, 21, którego koszt to ok. 
4,5 mln zł.

Przypomnijmy, że w po-
przednich latach odrestaurowa-
ne zostały kamienice przy ul. 
Pobożnego 18A i B, 22 oraz 1, 
a przy ul. Bolesława Chrobrego 
– 8 i 9. Koszt tych inwestycji, fi-
nansowanych z budżetu miasta, 

wyniósł w sumie ok. 3 mln zł.
Wcześniej, w ramach skła-

dającego się z siedmiu zadań 
projektu unijnego „Odnowa 
zdegradowanych obszarów 
miejskich”, odrestaurowano w 
rejonie ul. H. Pobożnego i B. 
Chrobrego 22 kamienice. Poło-
żono nową nawierzchnię jezdni 
i chodników, zbudowano ogród 
zabaw i funkcjonalne wnętrza 
blokowe. W wyremontowanej 
Willi Bolka von Richtchofena 
powstało Centrum Integracyj-
no–Profilaktyczne. W ramach 
tego programu przebudowano 
także chodnik oraz jezdnie na 
ul. Libana. Koszt całości prac 
wyniósł ponad 23 mln zł, z cze-
go dofinansowanie unijne sta-
nowiło aż 70 procent.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY

W spotkaniu uczestniczyli 
także przedstawiciele powia-

tu jaworskiego, miasta Ja-
wor, gmin Wądroże Wielkie, 
Mściwojów, Malczyce, Ruja 
oraz Stowarzyszenia Rzecz-
pospolita Samorządna.

- Trasy rowerowe są waż-
nym elementem budowania 
potencjału turystycznego na 
Dolnym Śląsku. Jednocześnie 
warto pamiętać, że dla wielu 
Dolnoślązaków rower pozo-
staje środkiem codziennego 
transportu. Nowe drogi rowe-
rowe będą służyć wszystkim: 
mieszkańcom i turystom. Za-
leży nam, żeby lokalne samo-
rządy angażowały się w ten 
projekt, i żeby powstał on jak 
najszybciej – mówi marszałek 
Cezary Przybylski z Bezpar-

tyjnych Samorządowców.
Trasa rowerowa ma po-

wstać w miejscu nieczynnej 
linii kolejowej, a jej długość 
sięgać będzie 33 km. Dzisiej-
sze wydarzenie zorganizowa-
ne w Gminie Wądroże Wiel-
kie to kolejny etap tworzenia 
wspólnego projektu lokalnych 
samorządów. Dzięki podjęciu 
rozmów i współpracy podjęto 
próbę wspólnej realizacji pro-
jektu i wybudowania ścieżki 
rowerowej na dawnej linii ko-
lejowej relacji Jawor- Malczy-
ce. Nowa inwestycja przyczyni 
się do turystycznego rozwoju 
regionu i stanie się elementem 
Odrzańskiej Trasy Rowero-
wej. Podpisanie listu intencyj-

nego w sprawie budowy nowej 
ścieżki rowerowej to sym-
boliczny początek tworzenia 
wspólnej atrakcji turystycznej.

- To wspaniały projekt, 
który z jednej strony jest ele-
mentem powstającej na Dol-
nym Śląsku Odrzańskiej Trasy 
Rowerowej, a z drugiej do-
skonałą okazją do włączenia 
do turystycznej mapy naszego 
regionu kilku pięknych gmin 
– wyjaśnia Dariusz Stasiak 
Przewodniczący sejmikowej 
Komisji Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Docelowo na Dolnym 
Śląsku ma powstać szeroka i 
funkcjonalna sieć ścieżek ro-
werowych budowanych przez 

zaangażowane w projekt gmi-
ny. Trasy będą łączyć ciekawe 
pod względem turystycznym 
miejscowości i atrakcje tu-
rystyczne. Jednym z takich 
projektów jest powstanie Od-
rzańskiej Drogi Rowerowej. 
Ta niemal czterystukilome-
trowa trasa przebiegać będzie 
przez teren 25 gmin po obu 
stronach Odry. Do niej mogą 
„wpinać się” kolejne odcinki 
budowanych tras rozszerza-
jąc sieć ścieżek na Dolnym 
Śląsku. Trasy rowerowe mają 
powstawać również m.in. na 
terenie polsko-czeskiego i po-
lko-niemieckiego pogranicza, 
dając dodatkowy impuls dla 
rozwoju turystyki w tych re-

jonach.
- W ostatnich latach ob-

serwujemy renesans ruchu 
rowerowego na całym świe-
cie. Nie omija on także na-
szego regionu. Rowery mogą 
stanowić uzupełnienie oferty 
komunikacji zbiorowej, ale 
też wpływać na rozwój tury-
styki. Dlatego inwestycje jak 
ta cieszą szczególnie – dodaje 
Paweł Wybierała, członek Za-
rządu Województwa Dolno-
śląskiego, odpowiedzialny za 
kwestie związane z rozwojem 
turystyki i sportu.

Źródło: Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolno-

śląskiego

Rozpoczęło się przywraca-
nie dawnego uroku kolejnym 
kamienicom przy ul. Poboż-
nego: 13, 14 i 15. Obecnie 
prace trwają w tym ostatnim 
budynku. Planowane zakoń-
czenie odnowy tych kamienic 
w połowie 2022 r.

Dzięki współpracy lokalnych 
samorządów już niebawem 
powstanie ścieżka rowero-
wa łącząca gminy Malczy-
ce, Ruja, Wądroże Wielkie, 
Mściwojów i Jawor. Inwe-
stycja będzie elementem po-
wstającej na całym Dolnym 
Śląsku sieci ścieżek rowero-
wych i przyczyni się do udo-
stępnienia cennych obszarów 
przyrodniczych i kulturowych 
oraz promocji regionu. W 
uroczystości podpisania listu 
intencyjnego uczestniczyli 
marszałek Cezary Przybylski 
oraz Paweł Wybierała, czło-
nek zarządu województwa.

Kamienice będą piękne

Ścieżki rowerowe łączą Dolny Śląsk
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Sanikom to wspólna samo-
rządowa spółka, która zajmuje 
się zbiórką i przetwarzaniem od-
padów komunalnych. Tworzy ją 
25 gmin z powiatów jaworskie-
go, złotoryjskiego, kamiennogór-
skiego, lwóweckiego, jeleniogór-
skiego i wałbrzyskiego.

Podczas wczorajszego Zgro-
madzenia Wspólników siedem z 
nich - gmina miejska Kamien-
na Góra, Lubawka, Boguszów 
Gorce, gmina wiejska Kamienna 
Góra, Mieroszów, Czarny Bór 
oraz Stare Bogaczowice  - dys-
ponując nieznaczną większością 

odwołało Sławomira Maciejszy-
ka, burmistrza Wojcieszowa, z 
funkcji przewodniczącego rady 
nadzorczej Sanikomu. Pozostali 
udziałowcy domagali się uza-
sadnienia dla takiego wniosku. 
Usłyszeli kuriozalny argument, 
że Maciejczyka trzeba odwołać, 
bo organizuje posiedzenia rady 
nadzorczej w gabinecie zarządu.

Do dymisji podał się Zbi-
gniew K. - karany za naruszenie 
etyki adwokackiej i sądzony ak-
tualnie w Legnicy za oszustwa 
finansowe prawnik, którego 
przyjaciel ze szkolnej ławy - bur-
mistrz Kamiennej Góry Janusz 
Chodasewicz - zainstalował 
rok temu na posadzie w radzie 
nadzorczej Sanikomu. Odkąd w 
lipcu 2019 roku w mediach uka-
zało się kilka artykułów na te-
mat przeszłości mecenasa, część 
udziałowców spółki domagała 
się jego usunięcia, argumentując, 
że ludzie, którzy sprawują nad-
zór nad publicznymi pieniędz-
mi, muszą być jak żona Cezara, 
bez skazy. Ten wielomiesięczny 
kryzys zażegnała złożona przez 
Zbigniewa K. dymisja, ale na-
tychmiast Chodasewicz z grupą 
wspólników wywołał następny, 

dużo poważniejszy.
Na ich wniosek z 4 do 6 po-

szerzony został skład rady nad-
zorczej spółki, co pociągnie za 
sobą wzrost kosztów jej funkcjo-
nowania. Teraz poza 2 przedsta-
wicielami pracowników w radzie 
nadzorczej Sanikomu zasiada 
4 członków rekomendowanych 
przez grupę 7 samorządów, które 
przejęły władzę w firmie. Można 
przypuszczać, że to przygotowa-
nie do zmiany zarządu spółki. 
Jednocześnie siódemka – miasto 
Kamienna Góra, Lubawka, Bo-
guszów Gorce, gmina wiejska 
Kamienna Góra, Mieroszów, 
Czarny Bór oraz Stare Bogaczo-
wice - przegłosowała uchwałę 
wprowadzającą podwyżkę cen 
za odpady. Te działania wywołały 
stanowczy sprzeciw pozostałych 
18 gmin będących udziałowcami 
Sanikomu. "W obliczu galopu-
jącego wzrostu opłat za odpady 
nie możemy się zgodzić z nie-
potrzebnymi kosztami, które 
będą przenoszone na naszych 
mieszkańców" - piszą w specjal-
nym oświadczeniu burmistrzo-
wie i wójtowie z Marciszowa, 
Bolkowa, Jawora, Lubomierza, 
Lwówka Śląskiego, Męcinki, 

Mirska, Mściwojowa, Paszowic, 
Pielgrzymki, Starej Kamienicy, 
Świerzawy, Wądroża Wielkiego, 
Wlenia, Wojcieszowa, Zagrod-
na oraz miasta i gminy wiejskiej 
Złotoryja. Łączy ich niepokój o 
los Sanikomu, dokończenie re-
alizowanych aktualnie inwestycji 
i rozliczenie pozyskanych na ten 
cel unijnych dotacji, bo grupa 
udziałowców, która przejąła ak-
tualnie władzę w spółce, zgłasza 
inne priorytety (np. budowa spa-
larni odpadów).

Konflikt wygląda bardzo 
poważnie. Podczas Zgromadze-
nia Wspólników Sanikomu w 
Złotoryi napięcie było tak silne, 
że część burmistrzów i wójtów 
wyszła z sali w geście protestu. 
Po przerwie obrady wznowiono, 
a stronnicy Janusza Chodasewi-
cza, bezwzględnie wykorzystując 
swą pozycję w spółce, dokonali 
zmian w radzie nadzorczej. Od-
rzucili wnioski 4 samorządów, 
które chciały za 1 milion złotych 
wykupić udziały w spółce, choć 
firma znajduje się w trudnej sy-
tuacji finansowej i potrzebuje 
pieniędzy, aby funkcjonować.

Jeśli szybko nie uda się przy-
wrócić partnerskich relacji w 

Sanikomie, konflikt może eska-
lować i -w czarnym scenariuszu 
- doprowadzić do upadku spół-
ki. Burmistrzowie i wójtowie 18 
gmin już teraz zapowiadają, że w 
trosce o dobro swoich mieszkań-
ców są "zobligowani obecnie do 
poszukiwania nowych obszarów 
w celu realizacji naszych zadań 
publicznych, tj. gospodarki odpa-
dami komunalnymi". Ostrzegają, 
że kierując się interesem swoich 
gmin będą szukać nowych od-
biorców odpadów i inwestować 
pieniądze poza Sanikomem. 
Niewykluczone, że zdecydują 

się na powołanie nowego, kon-
kurencyjnego podmiotu, który 
będzie lepiej odpowiadał na ich 
potrzeby. Dla włodarzy Lubawki 
i Kamiennej Góry oznaczałoby 
to poważny problem społeczny, 
bo Sanikom zatrudnia ok. 250 
mieszkańców tamtego rejonu, 
którzy po upadku spółki zostali-
by bez pracy.

Następne posiedzenie Zgro-
madzenia Wspólników Sani-
komu odbędzie się pod koniec 
lipca.

Piotr Kanikowski
FOT. SANIKOM.PL
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Konflikt wśród samorządowców 
Głosami 7 gmin przeforso-
wano destrukcyjne - zdaniem 
pozostałych 18 udziałow-
ców - zmiany w komunalnej 
spółce Sanikom. Odwoła-
no przewodniczącego rady 
nadzorczej, poszerzono jej 
skład i powiększono koszty 
funkcjonowania, wprowadza-
jąc jednocześnie znaczącą 
podwyżkę cen za odpady i 
rezygnując z możliwości do-
kapitalizowania firmy kwotą 
miliona złotych. Rosną oba-
wy o los firmy i 250 pracow-
ników.
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