
W grudniu ub.r. dwie pie-
lęgniarki z DPS przeniosły się 
do szpitala. Jedna przeszła na 
emeryturę. Kolejna zwolniła 
się w lipcu, bo znalazła pracę 
bliżej domu. Na tym nie ko-
niec. Na biurku dyrektor Iwony 
Hyś leżą kolejne wypowiedze-
nia. Nieoficjalnie wiemy, że 
w najbliższych tygodniach do 
odejścia z legnickiego DPS-u 
szykuje się siedem pracownic, 
a kolejne trzy ze "starej" kadry 
wkrótce osiągną wiek emery-
talny.

Niepokój udziela się pod-
opiecznych placówki, bo widzą, 
że kobietom, które się nimi 
zajmują, coraz trudniej podo-
łać dodatkowym obowiązkom. 

Mieszkańcy DPS-u ujęli się 
za nimi u prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego. Wysłali pety-
cję.

"W związku z sytuacją, 
która zaistniała w naszym 
Domu, my mieszkańcy zwra-
camy się do odpowiednich 
instytucji o pomoc"   - piszą.   
"Sytuacja, o której tu mowa, 
to (...) nagminne zwalnianie 
się opiekunek i pielęgniarek 
- wieloletnich sumiennych i 
oddanych nam pracowników, z 
którymi zżyliśmy się od wielu 
lat, czujemy się bezpiecznie i 
mieszkamy w życzliwej domo-
wej atmosferze. Głównym po-
wodem tych zwolnień są zbyt 
niskie zarobki, które powodują 
ogólne rozgoryczenie, bo praca 
w tym Domu, przy tak wiel-
kim obłożeniu chorobami ludzi 
jest niezwykle ciężka fizycznie 
i psychicznie. Te zwolnienia 
powodują ciągłe braki w perso-
nelu opiekującym się nami i w 
rezultacie obciążenie tych osób, 
które pełnią dyżur i muszą wy-
konywać prace za dwie lub trzy 
osoby. Oczekujemy podwyżek 
płac dla załogi, godnych wyna-
grodzeń za tak ciężką pracę, aby 
Dom mógł funkcjonować w 
dobrej rodzinnej atmosferze."

Czy przez brak rąk do pra-
cy legnicki DPS nie będzie w 
stanie zapewnić mieszkańcom 
należytej opieki?

- Sytuacja jest rozwojowa 
- mówi dyrektor Iwona Hyś. 
- Myślę, że nie będzie aż tak 
źle. W miejsce zwalniających 
się pracowników przyjmujemy 
kolejne osoby, więc żadnego 
zagrożenia dla mieszkańców 
nie ma. Zgodnie z przepisami, 

zatrudnienie pielęgniarki w ta-
kiej placówce, jak nasza, nie jest 
wymogiem, co pozwala nam 
uzupełniać braki kadrowe opie-
kunkami medycznymi. Byłam 
u prezydenta Legnicy. Poin-
formowałam go o tym i innych 
problemach. Zaproponowałam 
dwie wersje podwyżek. Urząd 
liczy koszty, a my czekamy na 
decyzję.

Według dyrektor Iwony 

Hyś płaca zasadnicza pielę-
gniarki w DPS to ok. 3 270 zł.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY

nr 30(491) rok 10

ISSN 2048-736X

Legnica - Lubin15 października 2021

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

609 199 520

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

Legnica zostaje w Unii Europejskiej KGHM szuka człowieka za 1,7 mln zł Policja będzie się tłumaczyć
Pół tysiąca osób stawiło się w niedzielę w legnickim Rynku, 
by zamanifestować niezgodę na pełzający Polexit wdrażany 
przez tzw. „dobrą zmianę”. Impulsem do spontanicznego 
protestu była wydana na polityczne zamówienie opinia Try-
bunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o wyższości Kon-
stytucji nad prawem unijnym.

>>2

Spółka KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęła poszukiwania ko-
lejnego wiceprezesa. Miałby się zajmować sprawami korpora-
cyjnymi. Powiększeniu składu zarządu sprzeciwiają się repre-
zentanci załogi w radzie nadzorczej spółki: Józef Czyczerski, 
Bogusław Szarek oraz Przemysław Darowski z NSZZ Solidar-
ność. Interweniują u ministra aktywów państwowych.

>>3

Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji 
uznała za niewystarczającą informację wiceministra spraw 
wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika komendanta 
głównego policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka w sprawie 
śmierci Bartosza z Lubina, Łukasza i Dmytro z Wrocławia po 
interwencji policji. Teraz wnioskiem zajmie się Sejm.
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Pielęgniarki odchodzą z DPS-u
Mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Grabskie-
go w Legnicy zwrócili się do 
prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego z prośbą o pod-
wyżki dla personelu. Pielę-
gniarki i opiekunki medyczne 
gremialnie odchodzą z DPS-u 
do szpitala, bo tam mogą le-
piej zarobić. Te, które zosta-
ły, są przeciążone pracą, bo 
podczas dyżuru muszą zastą-
pić niekiedy dwie nieobecne 
koleżanki.

MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY PIOTRA KANIKOWSKIEGO

>>2

Reduta Ordona
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MOJE TRZY GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Reduta Ordona
Po sześciu latach łamania 

Konstytucji i kpin z jej obroń-
ców obóz władzy jest gotów 
zginąć za nią oraz za Zbigniewa 
Ziobro. W centralnym miejscu 
barykady, tuż obok miejsca wy-
ścielonego puchem z kombine-
zonów narciarskich dla prezy-
denta Andrzeja Dudy, ułożyli 
się już Julia Przyłębska i jej ko-
ledzy dublerzy w efektownych 
togach z biało-czerwonym ża-
botem. Śmiało, proszę wyciecz-
ki, podejdźmy bliżej. Dziś nie 
biją, nawet jeśli ktoś założył ko-
szulkę z napisem „Konstytucja”.

O, podjechała limuzyna 
z Pałacu Prezydenckiego, za 
chwilę będziemy zatem świad-
kami, jak na należne mu miejsce 
strażnika Konstytucji RP wspi-
na się po barykadzie Andrzej 
Duda. Trudno sobie wyobrazić 
tę wojnę bez niego, prezydenta 
bezgranicznie oddanego kole-
gom ze swego obozu. Chyba 
wszyscy pamiętamy, że kiedy 
trzeba było osłonić Mariusza 
Kamińskiego przed władzą 
sądowniczą, bez wahania nad-
użył art.139 Konstytucji RP, 
wyręczając wymiar sprawie-
dliwości w badaniu i osądze-
niu przyszłego ministra. To on 
odmówił przyjęcia ślubowania 
od sędziów Romana Hausera, 
Krzysztofa Ślebzaka, Andrzeja 
Jakubeckiego, prawidłowo wy-
branych do Trybunału Kon-
stytucyjnego przez Sejm VII 
kadencji, a w następnym ruchu 
zaakceptował bezprawny wybór 
dublerów dokonany przez Sejm 
VIII kadencji i pod osłoną noc 
przyjął od nich ślubowanie. 
Śmiało podpisywał też kolejne 
nowele o Trybunale Konstytu-
cyjnym w takim trybie, by unie-
możliwić zbadanie ich konsty-
tucyjności, dzięki czemu np 
dla Julii Przyłębskiej powstało 
nieznane ustawie zasadniczej 
stanowisko „sędziego pełniące-
go obowiązki Prezesa Trybuna-
łu”. Zasług Andrzeja Dudy jest, 
oczywiście, znacznie więcej, co 
symbolizuje ciąg medali na jego 
mundurze m.in. za sankcjono-
wanie sprzecznych z Konsty-
tucją ustaw o Krajowej Radzie 
Sądowniczej, Sądzie Najwyż-
szym i sądach powszechnych.

Ta pani tutaj to Beata Szy-
dło, była premier. U samych po-
czątków swoich rządów zasłu-
żyła się odmową opublikowania 
wyroku Trybunału Konstytu-

cyjnego z 9 marca 2016 r. o tym, 
że przegłosowana przez Sejm i 
Senat nowelizacja ustawy o TK 
jest niezgodna Konstytucją. 
Złamała w ten sposób art. 190 
pkt 2 Konstytucji, gdzie napisa-
no, że orzeczenia TK podlegają 
natychmiastowej publikacji. 
Ten śmiały manewr taktyczny 
pozwolił obozowi władzy uda-
wać, że wyroku nie było, i z za-
stosowaniem niekonstytucyjnej 
noweli, wbrew prawu oraz zasa-
dom demokracji, przejąć pełną 
kontrolę nad polskim sądem 
konstytucyjnym.

W pewnym oddaleniu od 
niej ułożyła się ciekawa grupa. 
Oto na piersi premiera Ma-
teusza Morawieckiego złożył 
głowę Jacek Sasin i bezreflek-
syjnym wzrokiem wodzi po 
nadciągających z Zachodu 
chmurach. Obydwaj nie szczę-
dzili grosza, by w szczycie pan-
demii zorganizować wybory 
w taki sposób, by łamały kon-
stytucyjne zasady. W szczegól-
ności tę wynikającą z art 127 
ust 1 Konstytucji: „Prezydent 
Rzeczypospolitej jest wybie-
rany przez Naród w wyborach 
powszechnych, równych, bez-
pośrednich i w głosowaniu taj-
nym” .

Długo moglibyśmy tak 
krążyć wokół wzniesionej w 
tych dniach fortyfikacji, rozpo-
znając w szlachetnych piewcach 
wyższości Konstytucji nad eu-
ropejskim prawem osoby godne 
Trybunału Stanu. Może tego 
wyraźnie nie widać, ale za ich 
plecami chowa się sam Jarosław 
Kaczyński. Trudno się do niego 
dopchać przez kordony policji. 
Proponuję, byśmy przeszli w 
tamten niepozorny kącik, bo 
państwo przyjechali z Legni-
cy, a tam na barykadzie siedzi 
wasza krajanka, posłanka Ewa 
Szymańska z zarzuconym po 
żołniersku na ramię długopi-
sem. To ona zgłosiła do Sejmu 
np. wymierzony w niezawisłość 
sędziowską projekt ustawy 
kagańcowej, łamiący Konsty-
tucję projekt ustawy o Sądzie 
Najwyższym i projekt ustawy 
pozwalającej przeprowadzić 
wybory kopertowe. Zachęcam, 
by podchodzić i prosić o auto-
graf. Na pewno nie odmówi, bo 
naturę ma taką, że dla prawdzi-
wych Polaków podpisze każdy 
papier.

Piotr Kanikowski
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Legnica zostaje w Unii

- Bandyckie rządy Prawa 
i Sprawiedliwości - rządy 
bandytów oraz przestępców 
gospodarczych, politycznych 
i społecznych - doprowadzi-
ły do tego miejsca, w którym 
jesteśmy. Doprowadziły do 
momentu, gdy Polexit. który 
wydawał się odległą galak-
tyką, nagle jest u naszych 
drzwi - mówiła Radosława 
Janowska-Lascar z legnic-
kiego Komitetu Obrony 
Demokracji. - Od tej chwi-
li wszystkie możliwe siły i 
środki trzeba wykorzystać, 
aby zatrzymać to szaleństwo.

- Presja ma sens. Opór 
ma sens - przekonywał le-
gnicki sędzia Michał Lewoc.

Odczytał wspólne sta-
nowisko stowarzyszeń sę-
dziowskich i prokurator-
skich w sprawie inicjatyw 
dotyczących wspierania 
dalszego członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Przy-
wołano w nim słowa uwię-
zionego tureckiego sędziego 
Murata Aslana, że   „neu-
tralność pomaga ciemiężcy, 
nigdy ofierze, cisza zachęca 

prześladowcę, nigdy prześla-
dowanego”. „Konsekwent-
nie, odpowiadając na apel 
naszego uwięzionego kolegi, 
kierując się wymienionymi 
wartościami, patriotyzmem, 
solidarnością i poczuciem 
wspólnoty, jako obywatele, 
prawnicy, sędziowie i proku-
ratorzy, zachęcamy wszyst-
kich sędziów i prokuratorów 
do aktywnego udziału we 
wszelkich inicjatywach, w 
tym w manifestacjach, któ-
rych celem jest dalsze człon-
kostwo naszej Ojczyzny w 
Unii Europejskiej”   - napi-
sano w stanowisku sygno-
wanym przez 6 organizacji: 
Stowarzyszenie Sędziów 
Polskich Iustitia, Stałe Pre-
zydium Forum Współpracy 
Sędziów, Stowarzyszenie 
Sędziów Themis, Stowarzy-
szenie Sędziów Rodzinnych 
w Polsce, Stowarzyszenie 
Sędziów Rodzinnych Pro 
Familia, Stowarzyszenie 
Prokuratorów „Lex Super 
Omnia”.

O działaniach Trybu-
nału Konstytucyjnego Julii 
Przyłębskiej i antywspólno-
towej polityce rządu Zjed-
noczonej Prawicy sędzia 
Michał Lewoc powiedział, 
że to samobójczy krok, bo 
z badań opinii publicznej 
wynika, że 80 procent oby-
wateli popiera członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej. 
- Niemniej w politycznym 
szaleństwie polskie władze 
wypychają nas z europejskiej 
wspólnoty.

- Obawiam się, że to nie 

będzie Polexit. Nie będzie-
my negocjować warunków 
jak Wielka Brytania. To bę-
dzie Wypierpol.    - mówiła 
Katarzyna Odrowska, jedna 
liderek legnickich prote-
stów. Podczas manifestacji 
stała z tęczową flagą, sym-
bolem szacunku i godności 
dla mniejszości seksualnych.   
Do tego symbolu nawiązała 
również Aleksandra Lesiak 
z Ogólnopolskiego Strajku 
Kobiet. Mówiła, że pamięta 
Polskę sprzed roku 1994 i 
nie chce do niej wracać.

- Unia przewietrzyła i 
odświeżyła mój świat - wy-
jaśniała. - Ja chcę być w Unii 
Europejskiej, bo Unia Euro-
pejska sprawia, że ta tęczo-
wa flaga, która jest dla mnie 
ważna, ma szansę być szano-
wana. Bo Unia Europejska 
mówi, że każdy człowiek ma 
swoje niezbywalne prawa. 
To Unia Europejska kiwa 
nam palcem, że nie możemy 
tak traktować ludzi, dzieci, 
które są na naszej granicy. 
Jestem wściekła. Wściekła z 
bezsilności.

Radosława Janowska-
-Lascar wspomniała despe-
racki protest z początków 
rządu PiS-u: samospalenie 
się Piotra Szczęsnego pod 
Pałacem Kultury i Nauki 
w Warszawie. Jego portret, 
portret „Szarego Człowie-
ka”, towarzyszył legnickiej 
manifestacji. Można też 
było posłuchać, jak mądry, 
jak proroczy i przenikliwy 
był list, który przy nim zna-
leziono. Postawiona w 2017 

roku diagnoza pozostaje ak-
tualna. Przez tę utrzymującą 
się aktualność jest też coraz 
bardziej przygnębiająca.

Grzegorz Żurawiński 
przypomniał słowa irlandz-
kiego filozofa i polityka z 
XVIII wieku Edmunda Bur-
ke, że  aby zło  zatriumfowa-
ło, wystarczy,   aby   dobrzy 
ludzie niczego nie robili.

Paweł Frost, były le-
gnicki radny, podkreślał: - 
Wszyscy razem stanowimy 
wspólnotę. To ważne, byśmy 
nie dali się podzielić.

Przejmująco zabrzmiał 
głos nauczycielki Anny 
Pater: - To, co nam musi 
teraz przyświecać, to szalo-
na wiara, że będzie lepiej i 
normalnie. Tylko jak dojść 
do tej szalonej wiary, kiedy 
jest tyle zła wokół nas, kie-
dy ta ohyda spustoszenia 
się rozlewa. Myślę, że do tej 
szalonej wiary trzeba dojść 
małymi kroczkami. Małe 
kroczki biorą się z nadziei. 
Nadzieja bierze się z wy-
obraźni i z wizji. Myślę, że 
w tym momencie musimy 
sobie przypomnieć początki, 
jak weszliśmy do Unii i jak 
wiele lat sobie w niej świet-
nie radziliśmy, jak byliśmy 
chwaleni za rozwój, postęp i 
to wszystko, co Polska osią-
gnęła. Musimy przywołać 
te obrazy. Musimy mieć tę 
wizję.

Piotr Kanikowski
FOT. SCREENY z 

FILMU ROBERTA JACKA 
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Pół tysiąca osób stawiło 
się w niedzielę w legnickim 
Rynku, by zamanifestować 
niezgodę na pełzający Po-
lexit wdrażany przez tzw. 
„dobrą zmianę”. Impulsem 
do spontanicznego protestu 
była wydana na polityczne 
zamówienie opinia Trybunału 
Konstytucyjnego Julii Przy-
łębskiej o wyższości Konsty-
tucji nad prawem unijnym.
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Zakres zadania obejmuje 
m.in. wykonanie nowych in-
stalacji wewnętrznych, w tym: 
CO, sanitarnych i elektrycz-
nych oraz robót związanych z 
wykończeniem pomieszczeń, 
remont elewacji dachów, po-
mieszczeń oraz rozbudowa 
infrastruktury teletechnicznej 
wraz z dostępem do sieci WiFi 
oraz LEGMAN i montaż sys-
temów monitoringu.

Przypomnijmy, że wiosną 
tego roku zakończył się I etap 
rewitalizacji palmiarni, polega-
jący głównie na zabezpieczeniu 
konstrukcji. Zakres prac obej-
mował: wzmocnienie wszyst-
kich dźwigarów, oczyszczenie 
konstrukcji stalowej metodą 
strumieniowo-ścierną, odpyla-
nie i odtłuszczanie powierzch-
ni oraz wykonanie powłoki 
antykorozyjnej. Wstawiono i 
wymieniono część okien wraz 
z mechanizmami ich otwiera-
nia. Wykonano nowe obróbki 

blacharskie na dach, rynny 
i rury spustowe. Osuszono 
ściany piwnic i przyziemia, 
wymieniono i uzupełniono 
pokrycia dachu i ścian płytami 
z poliwęglanu. W sumie objęło 
to zabezpieczenie elementów 
konstrukcji palmiarni, szklar-
ni ciepła i mnożarek o łącznej 
powierzchni ponad 740 m2.

Legnicka palmiarnia 
wzniesiona została w 1898 r., 
dzięki długoletnim staraniom 

Towarzystwa Upiększania 
Promenad. W kolejnych latach 
obiekt był wielokrotnie rozbu-
dowywany i modernizowany. 
W 2015 r. został wpisany do 
rejestru zabytków.

W palmiarni zgroma-
dzono kolekcję ponad 200 
gatunków i odmian roślin, 
reprezentujących różne strefy 
klimatyczne: roślinność sub-
tropikalną, tropikalną, basenu 
Morza Śródziemnego oraz 

przedstawicieli sukulentów, 
głównie kaktusów. Pośród 
roślin mieszkają egzotyczne 
ptaki, małpki, jaszczurki, żół-
wie i ryby. Dzięki temu obiekt 
stanowi jedną z największych 
dolnośląskich i legnickich 
atrakcji turystycznych.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

- Do zdarzenia doszło 
przed godziną 5 rano - in-
formuje asp. sztab. Sylwia 
Serafin, oficer prasowa 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Lubinie. - Policjan-
ci otrzymali zgłoszenie o 
samochodzie osobowym 
leżącym w rowie. Na miej-
scu patrol drogówki po-
twierdził zdarzenie, jednak 
w samochodzie nie było 
kierowcy. Podejrzewając, że 
osoba siedząca za kierowni-
cą toyoty zbiegła z miejsca 
zdarzenia, funkcjonariusze 
rozpoczęli jej poszukiwania. 
Nie pomylili się, chociaż ich 
działania były utrudnione 
z uwagi na bardzo wysoką 
trawę w pobliskim lesie i to, 
że było jeszcze ciemno.

Znaleźli schowaną w 

krzakach trzydziestolatkę. 
To jej samochód leżał w ro-
wie. Jak się okazało, kobieta 
wracała z Wrocławia. Praw-
dopodobnie zasnęła za kie-
rownicą. Wówczas zjechała 
na pobocze i dachowała.

Kontakt z trzydziesto-
latką był utrudniony, co 
zrodziło podejrzenie, że 
może być pod wpływem 
narkotyków. Policjanci się-
gnęli po narkotester. Urzą-
dzenie potwierdziło ich 
domysły.

- Od kobiety została 
pobrana krew do badań na 
zawartość zakazanych sub-
stancji. Teraz za swoje czy-
ny odpowie przed sądem - 
podkreśla asp. sztab. Sylwia 
Serafin. - W świetle obo-
wiązujących przepisów za 
jazdę pod wpływem środ-
ków odurzających kierowca 
może trafić do więzienia 
nawet na 2 lata.

Piotr  
Kanikowski

Wiceprezesów w KGHM 
jest czterech. Według ostat-
niego raportu finansowego, 
każdy zarabia ok 1,7 mln zł 
rocznie brutto. Gdy do tego 
dodać wynagrodzenie prezesa 
Marcina Chludzińsiego oka-
zuje się, że na płace dla pię-
cioosobowego zarządu spółka 
wydaje rocznie ok. 8,5 mln zł. 
To o 3 mln zł więcej niż rok 
wcześniej. Z dodatkowym 
wiceprezesem wynagrodzenia 
zarządu będą kosztować po-
nad 10 mln zł.

Zarząd ogłosił już nabór 
kandydatów na nowe stano-
wisko. Do 22 października 
czeka na zgłoszenia.

Ten ruch wywołał reakcję 
Józefa Czyczerskiego, Bogu-

sława Szarka i Przemysława 
Darowskiego z Sekcji Krajo-
wej Górnictwa Rud Miedzi 
NSZZ Solidarność, którzy 
z wyboru załogi zasiadają w 
radzie nadzorczej spółki jako 
przedstawiciele pracowników. 
Na posiedzeniu rady nadzor-
czej związkowcy jako jedyni 
głosowali przeciwko stworze-
niu dodatkowego stanowiska 
w zarządzie spółki. Zostali 
przegłosowani, więc wysto-
sowali w tej sprawie pismo 
do Jacka Sasina, wicepremie-
ra i ministra aktywów pań-
stwowych.   "W naszej ocenie 
zwiększenie ilości członków 
Zarządu jest zbędne. Pięcio-
osobowe i mniejsze składy z 
powodzeniem kierowały spół-
ką. Obecnie nie pojawiają się 
sygnały o nadmiernym obcią-
żeniu pracą któregokolwiek z 
członków władz spółki. Dzie-
siąty rok z rządu Zarząd liczy 
pięć osób i nie ma żadnych 
argumentów za zwiększeniem 
składu osobowego."   - czyta-
my w piśmie. Jest tam mowa 
o tym, że ze względów finan-
sowych załoga była przeciwna 
utworzeniu wysokopłatnego 
stanowiska w zarządzie dla jej 
przedstawiciela i z tego same-
go powodu nie godzi się na 

nowego wiceprezesa do spraw 
korporacyjnych.

Związkowcy wypomina-
ją rządzącym, że wyborcy w 
zagłębiu miedziowym zostali 
sześć lat temu oszukani przez 
ważnych polityków rządzącej 
partii. m.in. Andrzeja Dudę, 
Beatę Szydło, Elżbietę Witek, 
którzy nie dotrzymali skła-
danych w Lubinie i Legnicy 

deklaracji. "Pomimo obiet-
nicy Prawa i Sprawiedliwo-
ści z kampanii wyborczej w 
2015 r., nie został zlikwido-
wany podatek od wydobycia 
niektórych kopalin. Zatrud-
nienie kolejnego prezesa we 
władzach spółki, przy jed-
noczesnym braku zniesienia 
podatku od miedzi i srebra, 
coraz mocniej pozbawia nas 

konkurencyjności. Ten pseu-
do podatek z roku na rok 
niebotycznie obciąża wyniki 
finansowy Polskiej Miedzi.

Związkowcy zwracają 
się do ministra Jacka Sasina, 
by wpłynął na pozostałych 
członków rady nadzorczej w 
sprawie wycofania się z powo-
ływania kolejnego wicepreze-
sa. Ich pismo trafi na biurka 

prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, premiera Mateusza 
Morawieckiego, wicepremie-
ra Jarosława Kaczyńskiego. 
Otrzymają je również Piotr 
Duda, przewodniczący Soli-
darności, Tygodnik Solidar-
ność i Polska Agencja Praso-
wa.

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM, PIXABAY

Spółka KGHM Polska Miedź 
S.A. rozpoczęła poszukiwa-
nia kolejnego wiceprezesa. 
Miałby się zajmować spra-
wami korporacyjnymi. Po-
większeniu składu zarządu 
sprzeciwiają się reprezen-
tanci załogi w radzie nadzor-
czej spółki: Józef Czyczerski, 
Bogusław Szarek oraz Prze-
mysław Darowski z NSZZ 
Solidarność. Interweniują u 
ministra aktywów państwo-
wych.

Legnica ogłosiła przetarg na 
II etap rewitalizacji zabytko-
wej palmiarni w parku Miej-
skim. Termin składania ofert 
do 22 października br. 30-letnia mieszkanka powia-

tu średzkiego zjechała samo-
chodem do rowu i dachowała 
na drodze krajowej relacji 
Wrocław - Lubin. Była pod 
wpływem narkotyków.

KGHM szuka człowieka za 1,7 mln zł

Palmiarnia – następny krok Dachowała po 
narkotykach
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Na trop nielegalnej wy-
twórni alkoholu wpadli krymi-
nalni z Komendy Powiatowej 
Policji w Polkowicach. Ustalili 
dane i adres bimbrownika, ze-
brali materiał dowodowy i na 
koniec weszli na teren jednej z 
posesji w gminie Gaworzyce.

-    Jak widać na fotogra-
fiach. produkcja alkoholu od-
bywała się w warunkach braku 
podstawowych zasad higieny 
i bezpieczeństwa - informuje 
mł. asp. Przemysław Rybi-
kowski, oficer prasowy KPP w 
Polkowicach. - Sprawca pod-
czas rozmowy z policjantami 
stwierdził, że alkohol, który 
wytworzył, był przeznaczony 
na jego wesele, natomiast jego 
ilość i specjalistyczny apara-
tura zabezpieczona przez po-
licjantów mogą świadczyć o 
czymś zupełnie innym. Na tą 
chwile 43-latek usłyszał zarzut 
nielegalnego wyrobu alkoholu 
etylowego, co wcale nie ozna-

cza końca policyjnych czynno-
ści w tej sprawie.

Jak podkreśla mł. asp. 
Przemysław Rybikowski, 
Ustawa o wyrobie alkoholu 
etylowego oraz wytwarzaniu 
wyrobów tytoniowych prze-
widuje sankcje karne. Za wy-
twarzanie alkoholu etylowego 
bez wymaganego wpisu do 
rejestrów grozi kara grzywny, 
ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. 
Jeśli wytwarzany alkohol jest 
znacznej wartości, osoba go 
produkująca może zostać rów-
nież ukarana grzywną, karą 

ograniczenia wolności albo 
karą pozbawienia wolności na-
wet do lat 2. Natomiast uczy-
nienie stałego źródła dochodu 
z domowego wytwarzania al-
koholu etylowego grozi jesz-
cze surowszą karą - pozbawie-
niem wolności do lat 3.

Policja apeluje, aby nie ku-
pować i nie spożywać alkoholu 
niewiadomego pochodzenia, 
bo może to stanowić zagroże-
nie dla życia lub zdrowia.

Piotr Kanikowski
FOT.  

POLICJA POLKOWICE

Policjanci popsuli wesele
Polkowicka policja informuje 
o zlikwidowaniu nielegalnej 
przydomowej produkcji alko-
holu. Zajęto aparaturę oraz 
142 litry gotowego spirytusu. 
Funkcjonariusze nie uwierzy-
li 43-letniemu bimbrowniko-
wi, że alkohol pędził na wła-
sne wesele. Może mu grozić 
nawet do 3 lat więzienia.  
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Policja będzie tłumaczyć się przed Sejmem

Przeciwko przyjęciu infor-
macji ministra i komendanta 
za wystarczające głosowało 12 
posłów. 11 było za. 1 osoba się 
wstrzymała. Dyskusja na ten te-
mat będzie więc przeniesiona na 
salę plenarną.

Wszystkie trzy tragedie 
zdarzyły się w bliskim odstępie 
czasu w jednostkach garnizonu 
dolnośląskiego. Ofiarą trze-
ciej, licząc chronologicznie, jest 
34-letni Bartosz Sokołowski, 
którego policjanci próbowali 
zatrzymać rankiem 6 sierpnia 
przy ul. Traugutta w Lubinie. 
Zdaniem pełnomocników ro-
dziny, śmierć Bartosza nastąpiła, 
bo mężczyzna był brutalnie do-
ciskany do ziemi i przyduszany 

przez funkcjonariuszy. Siadano 
muna klatce piersiowej. Na-
ciskano na krtań. Uduszono 
człowieka. Na potwierdzenie 
tej tezy pełnomocnicy rodziny 
przedstawili 2 tygodnie temu 
wyniki sekcji zwłok wykonanej 
na prywatne zlecenie w jednym 
z czeskich zakładów medycyny 
sądowej.

W Sejmie posłowie opozy-
cji szukają odpowiedzi na py-
tanie, dlaczego doszło do tych 
trzech tragedii i czy obywatele 
mogą się czuć bezpiecznie, gdy 
policja przystępuje do interwen-
cji.

Z informacji nadinsp. Da-
riusza Augustyniaka wynika, że 
we wrześniu na polecenie Ko-
mendanta Głównego Policji ze-
spół kontrolerów przeprowadził 
kontrolę w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji we Wrocławiu 
i Komendzie Powiatowej Policji 
w Lubinie w związku ze śmier-
ciami trzech mężczyzn podczas 
interwencji funkcjonariuszy. 
Trwa analiza materiałów w tych 
sprawach.

Kontrola z KWP we Wro-
cławiu nie wykazała niepra-
widłowości w postępowaniu 
funkcjonariuszy KPP w Lubinie 

podczas interwencji, która za-
kończyła się śmiercią Bartosza 
Sokołowskiego. Postępowanie 
dyscyplinarne wobec funkcjo-
nariuszy zostało umorzone. W 
szczególności stwierdzono, że 
użyte wobec lubinianina środki 
przymusu bezpośredniego (siła 
fizyczna, kajdanki, kajdanki ze-
spolone) mieszczą się w grani-
cach ustawy o środkach bezpo-
średniego przymusu. Nadinsp. 
Dariusz Augustyniak podkre-
ślił wysoki stopień trudności 
przy tej interwencji w związku 
z odurzeniem narkotykowym 
Bartosza. Technika i taktyka 
zastosowane przez funkcjona-
riuszy nie wzbudziły zastrzeżeń 
kontrolerów.

- Policjanci podejmujący 
interwencję podejmowali sze-
reg czynności przewidzianych 
wytycznymi Europejskiej Rady 
Resuscytacji w zakresie pierw-
szej pomocy, a pogotowie zosta-
ło wezwane, gdy Bartosz po raz 
pierwszy stracił przytomność - 
twierdzi komendant policji.

Nie stwierdzono nieprawi-
dłowości w sposobie prowadze-
nia rozmowy dyżurnego KPP 
w Lubinie z dyspozytorką po-
gotowia. Nie stwierdzono zgło-

szonego przez matkę 34-latka 
pobicia przez funkcjonariusza.

Jako prawdiłowe oceniono 
działania zmierzające do zabez-
pieczenia telefonu, na którym 
matka Bartosza Sokołowskiego 
nagrała przebieg interwencji, co 
zbulwersowało lubińskiego po-
sła Piotra Borysa. Przypomniał 
w Sejmie, jak to się odbyło: - Po 
dwóch godzinach od zawiado-
mienia rodziny o śmierci Barto-
sza, policjanci weszli bez nakazu 
prokuratorskiego do mieszka-
nia jego rodziców, rzucili ciocię 
zmarłego na ścianę, wykręcili 
jej rękę i odebrali telefon z na-

graniem interwencji. Ta rodzina 
ma status pokrzywdzonych, nie 
podejrzanych - podkreślał.

Przywoływał pokazywane 
publiczne nagranie, na którym 
widać, że nieprzytomny, niepo-
ruszający się Bartosz - być może 
już nieżywy - przez 2 minuty 
leży 30 metrów od komendy 
policji w Lubinie. Nikt nie pró-
buje go reanimować.

- Te dwie minuty mogły być 
decydujące o jego życiu - mówi 
Piotr Borys. Pytał: - Dlaczego 
to poseł, a nie policja, musiał 
zapewnić opiekę psychologicz-
ną rodzinie ofiary? Dlaczego 

przyspieszono sekcję zwłok, 
nie dopuszczając do udziału w 
niej rodziców Bartosza? W tej 
sprawie policja zamiast wyjaśnić 
tę sprawę do końca, utrudniała 
rodzinie poznanie prawdy.

- Bartosz odczuwał ból. Ko-
munikował to, wzywał pomocy. 
Kilka razy tracił przytomność. 
Dlaczego policjanci nie reago-
wali na te sygnały? - pytała mec. 
Renata Kolerska, pełnomoc-
niczka rodziny. - Nie było żad-
nej resuscytacji. Sami policjanci 
to mówią.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Sejmowa Komisja Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji uznała za niewystarczają-
cą informację wiceministra 
spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Macieja Wąsika 
komendanta głównego poli-
cji nadinsp. Dariusza Augu-
styniaka w sprawie śmierci 
Bartosza z Lubina, Łukasza 
i Dmytro z Wrocławia po in-
terwencji policji. Teraz wnio-
skiem zajmie się Sejm.



Państwowa Komisja Wy-
borcza wskazuje, że – respek-
tując ograniczenia wynikające 
z art 28 ust. 2 Ustawy o refe-
rendum lokalnym - wójt „z ra-
cji sprawowanej funkcji osoby 
reprezentującej gminę ma 
prawo, a nawet zobowiązany 
jest do reagowania na krytykę 
działalności organów gmi-
ny”. W piśmie z 1 paździer-
nika 2021 roku PKW pisze: 
„Przedstawianie merytorycz-
nego stanowiska w sprawie 
zarzutów postawionych w ra-
mach kampanii referendalnej 
nie może być uznawane za 
prowadzenie kampanii refe-
rendalnej, o ile (…) wystąpie-
nia w tych sprawach dotyczą 
zarzutów”. Przygotowałem 
więc kilkanaście pytań ba-
zujących na tym, co o Panu 
jako wójcie i o Radzie Gmi-
ny Kunice piszą w internecie 
przedstawiciele Ruchu Spo-
łecznego Mieszkańców Gmi-
ny Kunice. 

- Chętne porozmawam na 
ten temat. 

O ile wzrosły opłaty po-
noszone przez mieszkańców 
za wodę i ścieki?

- Dla mieszkańców Kunic, 
Ziemnic i Grzybian - trzech 
miejscowości, które zaopatru-
jemy w wodę kupowaną od 
Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji – 
opłata za metr sześcienny wody 
od czerwca 2021 r. wzrosła 
o 1,08 zł brutto, czyli o 20,7 
procent w stosunku do dotych-
czasowej ceny. Poza tym dla 
wszystkich 13 miejscowości 
naszej gminy opłata za odbiór 
metra sześciennego ścieków 
podskoczyła o 2,46 zł brutto, 
czyli 36 procent. 

Obciążenie dla domo-
wych budżetów byłoby jed-
nak dużo większe, gdybyście 
nie zdecydowali się złagodzić 
społecznych skutków no-

wej taryfy poprzez przyjęcie 
uchwały o dopłatach do wody 
i ścieków. W internecie moż-
na przeczytać, o 120-procen-
towym wzroście taryf w gmi-
nie Kunice. Kwestionujecie 
te wyliczenia? O ile wzrosłyby 
ceny, gdyby nie wspomniane 
wyżej dopłaty, 4 zł do metra 
sześciennego wody i 4 złote do 
metra sześciennego ścieków?

- Rada Gminy Kunice na 
mój wniosek przyjęła uchwa-
łę o dopłatach  łagodzących 
wzrost cen wody i ścieków wy-
nikający z nowych taryf. Bez tej 
osłony wzrost opłat w istocie 
byłby dla mieszkańców dużo 
bardziej dotkliwy. Kolporto-
wana w internecie informacja 
o 120-procentowym wzroście 
taryf jest jednak przesadzona. 
Nawet gdybyśmy nie wpro-
wadzili dopłat, cena metra 
sześciennego wody wzrosłaby 
o 5.08 zł, co stanowi ok. 98,8 
proc. Dla ścieków cena wzro-
słaby wówczas o 6,46 zł/m3 
brutto, czyli o 94,6 proc. Nowe 
taryfy przewidywały też wzrost 
opłat abonamentowych za 
wodę i ścieki  dla poszczegól-
nych grup odbiorców, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej z 17.02 2018 r. 
(Dz.U. poz.472 z 2018 r.). Aby 
złagodzić skutki tej regulacji 
Rada Gminy Kunice podjęła 
uchwałę o dopłatach w wyso-
kości 2.70 zł brutto do abona-
mentów dla wszystkich grup 
odbiorców, tj. od  W1 do W8 
dla wody oraz od K1 do K9 dla 
ścieków. Dlatego chcę wyraź-
nie zdementować informacje, 
że ceny wzrosły o 120 procent. 
To nieprawda.      

Dlaczego cena wody nie 
rośnie we wszystkich miejsco-
wościach gminy Kunice?

- Wzrost cen wody dotyczy 
trzech miejscowości, tj. Kunic, 
Ziemnic i Grzybian, gdyż po-
zostałe 10 sołectw naszej gmi-
ny korzysta z wody dostarcza-
nej przez Związek Komunalny 
Wodociąg Lisowice  z siedzibą 
w Prochowicach. Związek 
Komunalny został powołany 

przez Miasto i Gminę Procho-
wice oraz gminy Kunice i Ruja 
w celu produkcji, uzdatniania 
i dystrybucji wody dla miesz-
kańców tych gmin. Ceny do-
starczanej przez niego wody 
nie zmieniły się, bo jego taryfy 
zachowują ważność do wiosny 
2022 roku. 

Ze taryfami za odbiór 
ścieków jest inaczej. Dlacze-
go?

- Wzrost cen ścieków do-
tyczy wszystkich 13 gminnych 
miejscowości naszej gminy. 
Operatorem na gminnych 
sieciach kanalizacyjnych jest 
Zakład Usług Komunalnych 
w Kunicach, któremu udzielili-
śmy koncesji na dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków w 
imieniu gminy. Przy okazji ape-
luję do naszych mieszkańców, 
by zawierali umowy na dostawę 
wody i odbiór ścieków z ZUK-
-iem. Dotychczasowy operator, 
spółka Hemiz-Biz, nie świad-
czy na terenie gminy żadnych 
usług związanych z dostawą i 
odbiorem wody i ścieków.

Jak donosiła w lipcu Pol-
ska Agencja Prasowa 94,5 
proc. wniosków złożonych 
do Wód Polskich przewidu-
je zwiększenie opłat za wodę 
i ścieki. Nowe ceny bywają 
nawet o 11 zł wyższe niż w 

Kunicach. I nie zawsze ich 
wzrost jest łagodzony dopła-
tami. Przedsiębiorstwa tłu-
maczą podwyżki  rosnącymi 
cenami energii, materiałów, 
prowadzonymi inwestycjami 
i wzrostem kosztów osobo-
wych. W przypadku gminy 
Kunice na cenę wpłynęły też 
inne czynniki. Jak tłumaczy-
cie, w „starej” taryfie Hemiz-
-Bis uwzględniał tylko własne 
koszty, nie wliczając w cenę 
wody i ścieków wydatków 
ponoszonych przez gminę 
jako właściciela sieci wodno-
-kanalizacyjnej. Jakie to były 
wydatki? 

 - Przede wszystkim trze-
ba podkreślić, że firmie Hemiz 
–Bis jako spółce zewnętrznej 
z prywatnym kapitałem nie 
mogliśmy przekazać aportem 
gminnych sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Spółka 
pracowała na naszych sieciach, 
które budowaliśmy i moderni-
zowaliśmy. Na nasz koszt po-
krywaliśmy wszystkie remonty 
kapitalne i bieżące. Poza tym to 
gmina kupowała wodę i odpro-
wadzała ścieki do Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Legnicy. Gmina 
płaciła za energię elektryczną 
zużytą na wszystkich pompow-
niach sieci kanalizacyjnej. To są 

składniki kosztów taryfowych, 
których Hemiz-Bis nie mógł 
uwzględniać w taryfach na lata 
2018 – 2021, bo nie on je po-
nosił. 

Przepraszam, ale w tej sy-
tuacji muszę zadać naiwne py-
tanie. Dlaczego nie przyszło 
wam do głowy, aby postąpić 
tak samo jak Hemiz-Bis, tzn. 
dalej udawać przed ludźmi, że 
tych kosztów nie ma i uniknąć 
tej skomplikowanej operacji 
z dopłatami? Wyszłoby na to 
samo, przynajmniej jeśli cho-
dzi o rachunki wysyłane do 
mieszkańców.

- Gdy Hemiz-Bis poin-
formował, że nie przystąpi do 
opracowywania taryf na nowy 
okres taryfowy, jako gmina 
stanęliśmy przed perspekty-
wą zapewnienia mieszkańcom 
całości obsługi dostaw wody 
i kanalizacji. Pociągało to za 
sobą konieczność opracowy-
wania nowych taryf. Zgodnie 
z przepisami, taryfy muszą od-
zwierciedlać rzeczywiste kosz-
ty związane z dostawą wody 
i odprowadzaniem ścieków. 
Nie mogliśmy więc jako gmi-
na udawać, że koszty są inne 
niż w rzeczywistości ponieważ 
Wody Polskie nie przyjęłyby 
fikcyjnych kosztów i nie ustali-
ły taryf.  W okresie przygoto-

wywania taryf podjęliśmy dzia-
łania, żeby obniżyć te koszty, 
na przykład zwalniając spółkę 
od podatku od nieruchomości 
w zakresie części sieci. Przy-
gotowując taryfy uzyskaliśmy 
wiedzę o rzeczywistych kosz-
tach, ale tę wiedzę mają też 
mieszkańcy, którzy dotychczas 
płacili np. 5,14 zł za metr sze-
ścienny, a resztę poprzez koszty 
dodatkowe, takie jak energia, 
remonty, płaciła za nich gmina. 
Dla mieszkańców zmieniło się 
niewiele – wzrost cen wody w 
trzech miejscowościach jest 
niewielki, w dziesięciu nie 
ma go wcale. Odprowadzanie 
ścieków podrożało o 2,46 zł/
m3. Proszę zwrócić uwagę, że 
dzięki tym zmianom, wszystko 
stało się bardziej przejrzyste. 
Gmina nie musi już ponosić 
osobnych kosztów na energię, 
remonty, rozbudowę, ponieważ 
to wszystko mieści się w do-
płacie. Różnica między dawną 
a obecną sytuacją jest taka, że 
kiedyś poza opłacanymi przez 
mieszkańców rachunkami, był 
koszt, którego nie widzieli, a 
teraz jest wyraźny, wyrażony w 
formie dopłaty.  

Ciąg dalszy artykułu następ-
nej stronie

GMINA KUNICE
Pytania
i odpowiedzi

Osłaniamy mieszkańców dopłatami
Ze Zdzisławem Tersą, wój-
tem gminy Kunice, o zarzu-
tach z przedreferendalnej go-
rączki na chłodno rozmawia 
Piotr Kanikowski.



Ciąg dalszy artykułu z po-
przedniej strony 

Jak postąpiłyby Wody 
Polskie, gdyby we wniosku 
taryfowym znalazła się jaka-
kolwiek budząca wątpliwości 
pozycja? 

- Wody Polskie w ramach 
swoich zadań mają m.in. stać 
na straży tego, aby ceny nie 
były za wysokie. Tym samym, 
jeżeli byłyby nieprawidłowości 
w czynnikach cenotwórczych 
przy opracowywaniu taryf, to 
Wody Polskie nie uzgodniłyby 
taryf. 

Cześć mieszkańców 
przyjmuje za pewnik opinię, 
że woda i ścieki byłyby tańsze, 
gdyby gmina zamiast powo-
ływać spółkę Zakład Usług 
Komunalnych w Kunicach 
utworzyła zakład budżetowy. 
W ślad za tym idzie sugestia, 
że ceny rosną, bo trzeba płacić 
prezesowi i administracji za 
to, co inaczej byłoby za dar-
mo. Paweł Garbacz, jeden z 
liderów referendarzy, pisze: 
„dotacja UG nie jest potrzeb-
na i praktycznie w całości po-
krywa zawnioskowane kwoty 
na wynagrodzenie Zarządu i 
Administracji”. Proszę się do 
tego ustosunkować.

- Dokonując wyboru formy 
prawnej, w jakiej gmina będzie 
zapewniać dystrybucję wody i 
odprowadzanie ścieków, w ra-
mach konsultacji rozważaliśmy 
spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością i zakład budżetowy. 
Nie braliśmy pod uwagę wy-
działu w urzędzie, ponieważ 
byłoby to niezgodne ze struk-
turą organizacyjną urzędu. 
Opinia, że cena wody i ście-
ków mogłaby być niższa, gdy-
by obsługę prowadził zakład 
budżetowy, jest nieprawdziwa. 
W ramach zakładu budżeto-
wego też występuje struktura 
organizacyjna; jest kierownik, 
dyrektor lub naczelnik, są pra-
cownicy fizyczni i umysłowi, 
obsługa księgowa i admini-
stracyjna. Tym ludziom też 
należy płacić – a co więcej jako 
pracownicy samorządowi mają 
uprawnienia do dodatkowych, 
ustawowo gwarantowanych 
świadczeń – trzynastki, nagród 
okolicznościowych, świadczeń 
socjalnych. To świadczenia, 
którym nie ma w spółce. Co 
więcej analizowaliśmy również 
korzyści stricte finansowe, jak 
możliwości rozliczenia kosz-

tów, VAT-u, zakupów inwesty-
cyjnych - i one przemawiały za 
spółką. Przeciwnicy spółki nie 
chcą zrozumieć choćby pro-
stej sytuacji, że kiedy np. tylko 
spółka odlicza zapłacony VAT 
w całości. Dzięki temu mamy 
oczywiste zwiększenie możli-
wości finansowych, a przez to 
inwestycyjnych, spółki. 

Stwierdzenie Pana Garbi-
cza świadczy, że nie rozumie, 
udaje, że nie rozumie lub nie 
chce zrozumieć kwestii oczy-
wistej: te mityczne środki na 
wynagrodzenia to są założe-
nia przyjęte przy kalkulacji 
taryf. Założenia, które muszą 
być przyjęte i nie dotyczą tych 
ciągle podnoszonych siedmiu 
osób, ale spółki do końca roku 
2022 r. Uwzględniają wzrost 
zatrudnienia, które od września 
zwiększyło się o 5 kolejnych 
osób stanowiących dział obsłu-
gi kanalizacji. Co istotne, ich 
zatrudnienie nie spowodowało 
wzrostu kwoty przeznaczonej 
w taryfach na wynagrodzenia. 
Tak więc proszę, aby Pan Gar-
bicz przestał opowiadać nie-
prawdę i wprowadzać ludzi w 
błąd. Podkreślę: pracownikom 
trzeba płacić wynagrodzenia 
niezależnie od tego czy pracują 
w zakładzie budżetowym, czy 
w spółce.

Czy dysponujecie zesta-
wieniem, w którym stawki 
za wodę i ścieki są rozbite na 
poszczególne składniki, żeby 
pokazać, co naprawdę „robi” 
taryfę? I jaką część taryfy sta-
nowią koszty wynagrodzenia 
zarządu oraz rady nadzorczej 
spółki?

- Największą pozycją w 
kosztach eksploatacji i dostar-
czania wody stanowią koszty 
zakupionej wody od LPWIK 
w Legnicy. To 49,69 proc. 
kosztów. W kosztach eksplo-
atacji i odprowadzania ścieków  
największą pozycją jest usługa 
oczyszczanie ścieków w obcej 
oczyszczalni (LPWIK w Le-
gnicy), tj. 46,11 proc. Koszty 
wynagrodzenia zarządu i rady 
nadzorczej stanowią 3,15 proc. 
w kosztach ogółem, w tym w 
kosztach działalności zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę  
2,87 proc. , a w kosztach zbio-
rowego odprowadzania ście-
ków -  3,29 proc.     

Dlaczego doszło do wy-
powiedzenia umowy Hemiz-
-Bis?

- Chcę podkreślić, że gmi-

na - wbrew temu, co powszech-
nie rozgłasza Stowarzyszenie 
Ruch Społeczny Gminy Ku-
nice - nie wypowiedziała umo-
wy Hemiz-Bis. Hemiz-Bis, 
rezygnując z opracowywania 
taryf na kolejny okres taryfowy, 
przekazała informacje, że nie 
jest zainteresowana współpra-
cą z gminą. Gmina nie miała 
wyjścia musiała podjąć decyzję 
o wyborze formy obsługi do-
stawy wody i odprowadzania 
ścieków. Dlatego też podjęto 
decyzję wyborze formy dla tej 
działalności w postaci spółki z 
powodów, o których mówiłem 
wcześniej. Z uwagi na stano-
wisko Hemiz-Bis i dotychcza-
sowa współprace podjęliśmy 
decyzje o rozwiązaniu dotych-
czasowej umowy za porozu-
mieniem stron. Zamiast dawać 
zarabiać firmom zewnętrznym, 
pozwolimy rozwijać się spółce 
gminnej i budować jej poten-
cjał tak, aby nie być zależnym 
od firm zewnętrznych. Spółka 
będzie rozbudowywać park 
maszynowy, zakupywać maszy-
ny, wykonywać prace remon-
towe i rozbudowywać sieci. 
Będzie posiadała możliwości 
inwestycyjne. Będzie mogła 
odliczać VAT, którego gmina 
lub zakład budżetowy gmi-
ny nie może odliczać. Będzie 
mogła korzystać z dofinanso-
wania, projektów unijnych i 
krajowych, np. z WFOŚiGW 
na rozbudowę sieci. Dzięki 
temu pieniądze, które gmina 
płaciła do firm zewnętrznych, 
pozostaną w spółce, która sta-
nowi własność gminy. Wbrew 
temu, co mówią przeciwnicy, 
ZUK pozostaje pod kontrolą 
rady gminy -przedstawicieli 
mieszkańców. Ma obowiązek 
składania sprawozdań radzie 
ze swojej działalności. Radni 
przez komisje rewizyjną mogą 
kontrolować jej działalność na 
bieżąco, a wyniki kontroli są 
jawne dla mieszkańców. 

Wie Pan, co piszą inter-
nety? Że stworzył Pan posa-
dę dla chrześniaka. Jak Pan 
przyjmuje zarzuty o kolesio-
stwo lub nepotyzm?

- Prezes Zakładu Usług 
Komunalnych w Kunicach 
nie jest moim chrześniakiem, 
krewnym ani kuzynem, to 
po pierwsze. Zaproponowa-
łem radzie nadzorczej spółki 
jego kandydaturę na to sta-
nowisko, mając na względzie 
przede wszystkim wielolet-

nie doświadczenie w branży 
wodociągowej, umiejętności 
prowadzenia takiego zakładu i 
przygotowanie poparte naby-
tymi umiejętnościami w zarzą-
dzaniu pracownikami. Znam 
pana prezesa kilkadziesiąt lat, 
przez długi okres obserwowa-
łem jego karierę zawodową. 
Nie ma w mojej decyzji reko-
mendowania na stanowisko za-
rządzającego spółką znamion 
nepotyzmu ani kolesiostwa.

Dlaczego Hemiz-Bis stał 
się usługodawcą Zakładu 
Usług Komunalnych w Kuni-
cach?       

- Spółka w chwili jej 
utworzenia nie dysponowa-
ła potencjałem na świadcze-
nie usług w pełnym zakresie. 
Umowa z Hemz-Bis została 
zawarta przez ZUK tylko i 
wyłącznie w zakresie obsługi 
kanalizacji w okresie przej-
ściowym. To umożliwiało 
spółce nabycia doświadczenia 
i powzięcia wiedzy o sieci ka-
nalizacyjnej. Umowa została 
zawarta na czas określony, tj. 
do czasu zatrudnienia wykwa-
lifikowanych pracowników 
– operatorów maszyn i kon-
serwatorów sieci oraz zakupu 
odpowiedniego sprzętu, który 
mógłby wykonywać pracę na 
sieciach kanalizacyjnych oraz 
przepompowniach. Z uwagi 
na zabezpieczenie kadrowe i 
sprzętowe, tj. zatrudnienie 6 
pracowników do obsługi sieci, 
zakup samochodu WUKO do 
przepompowywania ścieków, z 
dniem 1 września br umowa z 
firmą Hemiz-Bis została roz-
wiązana. 

Ile osób pracuje w ZUK 
Kunice? 

- Aktualnie ZUK Kunice 
zatrudnia 12 pracowników na 
umowę o pracę, w tym 8 pra-

cowników w dziale eksploatacji 
sieci wodno-kanalizacyjnej, 2 
pracowników administracyj-
nych (główny księgowy i spe-
cjalista ds. kadr, bhp, opłat i 
rozliczeń), jednego inkasenta i 
jednego pracownik ds. Porząd-
kowych oraz dodatkowo 2 pra-
cowników na umowę-zlecenie 
(informatyk i inkasent). Po-
nadto w schemacie organiza-
cyjnym ZUK Kunice znajduje 
się trzyosobowa rada nadzor-
cza oraz prezes zarządu. 

Ile kosztują ich wynagro-
dzenia?

- Wynagrodzenia pracow-
ników ZUK Kunice ujętych w 
strukturze organizacyjnej za-
planowane są na okres 18 mie-
sięcy w wysokości 1.266.464,43 
zł. Obejmują również koszty 
ubezpieczeń społecznych od-
prowadzanych do ZUS oraz 
podatki i inne pochodne. 

Jak długo chcecie utrzy-
mać dla mieszkańców dopłaty 
do wody i ścieków?

- Ustawa umożliwia radzie 
gminy podjęcie uchwały o do-
płacie dla jednej, wybranych 
lub wszystkich taryfowych 
grup odbiorców usług. Planu-
ję, że zgodnie z tym przepisem 
opłaty dla mieszkańców gminy 
Kunice będą obowiązywały 
przez cały okres obowiązywa-
nia zatwierdzonej taryfy, tj. 18 
miesięcy.

Możecie sobie pozwo-
lić na taki wysiłek finanso-
wy? Według Stowarzyszenia 
Ruch Społeczny Gminy Ku-
nice, gmina jest o 15 mln zł 
„pod kreską”.

- Mogę się domyślać, że 
chodzi o zadłużenie gminy 
Kunice. Poziom długu ogra-
niczany jest za pośrednictwem 
konkretnych wskaźników, w 
których jest on odnoszony do 

określonych wielkości budże-
towych (np. dochodów, wy-
datków). W 2021 roku przy 
realizacji planowanych wiel-
kości budżetu, zachowane zo-
staną wszelkie przepisy ustawy 
o finansach publicznych. W 
latach 2022-2029, obliczone 
na podstawie prognozowa-
nych wielkości budżetu, relacje 
spłat zobowiązań finansowych 
i kosztów ich obsługi do pla-
nowanych dochodów ogółem, 
również nie przekraczają do-
puszczalnego poziomu. W 
przypadku gminy Kunice dług 
kreowany jest na poziomie bu-
dżetu majątkowego, co ozna-
cza, że celem zaciągania zobo-
wiązań zwrotnych jest przede 
wszystkim konieczność sfinan-
sowania prowadzonych działań 
inwestycyjnych. Zadłużanie 
na cele inwestycyjne może być 
akceptowalne, ponieważ jego 
koszty dzielone są z przyszłymi 
pokoleniami, które korzystają z 
nowych zasobów (infrastruktu-
ry). Na przestrzeni lat zadłuże-
nie gminy Kunice kształtowało 
się w różnych wielkościach  (w 
stosunku do dochodów ogółem 
) od 65,73 proc. w roku 2001  
do 16,57 proc. w roku 2009. 

Zdaniem Pańskich prze-
ciwników, potrzeby jest audyt 
gminy. Czy jest Pan gotów 
taki audyt zainicjować i jesz-
cze w tej kadencji upublicznić 
jego wyniki?

- To już się dzieje. Samo-
rządy terytorialne, których 
budżet przekracza 40 mln zł, 
muszą prowadzić audyt we-
wnętrzny, niezależny i obiek-
tywny. Gmina Kunice od 
roku 2020 prowadzi audyt w 
zatwierdzonym przez Wójta 
Gminy Kunice planie audytu 
na dany rok kalendarzowy.
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Z ludźmi trzeba więcej rozmawiać

Czy powstanie spółki 
Zakład Usług Komunal-
nych w Kunicach mogło być 
dla mieszkańców zaskocze-
niem?

- I tak, i nie. Od wielu lat 
mówiło się – myśląc wpraw-
dzie nie o spółce, ale o zakła-
dzie komunalnym - że jest 
potrzebny własny podmiot, 
który zająłby się dostawami 
wody, odbiorem ścieków, a w 
przyszłości także odśnieża-
niem dróg i wszystkimi tymi 
zadaniami, które jako gmina 
byliśmy zmuszeni zlecać na 
zewnątrz. Wójt rozmawiał o 
tym z ludźmi na zebraniach 
wiejskich. 

Proces powoływania 
spółki trwał jedną sesję?

- Oczywiście, że nie. 
Podjęcie w marcu 2021 roku 
uchwały o powołaniu spółki 
było zwieńczeniem szeregu 
działań. Gdy już było wia-
domo, że będziemy tworzyć 
spółkę, wójt wskazał nam 
cieszącą się bardzo dobrą 
opinią firmę z Poznania, 
która doradza przy takich 
sprawach. Jej przedstawiciel 
przyjechał na komisję i se-
sję, rozmawialiśmy, pytali-
śmy, zbieraliśmy informacje 
i stopniowo wyłaniał się z 
tego konkret. Na pewno nie 
było tak, że wójt postawił 
nas jako radę gminy przed 
faktem dokonanym i nie 
mieliśmy innego wyjścia, 
jak tylko podjąć uchwałę o 
spółce. Decyzję podjęliśmy 
świadomie. 

A dlaczego w czerwcu 
rada gminy nie zgodziła 
się na rozwiązanie spółki, 
zgodnie z ultimatum posta-
wionym przez Ruch Spo-
łeczny Gminy Kunice?

- A dlaczego mieliby-
śmy rozwiązywać spółkę, 
skoro uważamy, że jest ona 
dobrym rozwiązaniem dla 
gminy? Niegodziwością 
byłoby, gdybyśmy dla rato-
wania własnych mandatów 
postąpili wbrew naszym 
przekonaniom. Nie wol-
no ulegać szantażowi kilku 
osób, którym zależy na wy-
wołaniu zamętu w gminie.

 Czy z Pana punktu wi-

dzenia, rację mają ludzie, 
którzy w internecie przeko-
nują mieszkańców, żeby nie 
podpisywali z ZUK Kunice 
umów na wodę i ścieki?

- Nie mają racji, wygląda 
to tak, jakby ktoś działał na 
szkodę gminy i jej mieszkań-
ców.

Mówi się mieszkańcom, 
którzy nie podpisali umów, 
że gmina nie może zaprze-
stać dostarczania im wody, 
bo stworzyłaby zagrożenie 
sanitarno-epidemiologicz-
ne. To nieprawda?

- Oczywiście. Gmina 
musi zapewnić wszystkim 
dostęp do wody, ale może 
to zrobić np. podstawiając 
beczkowozy albo wskazu-
jąc ogólnodostępny punkt 
poboru wody. Nawet gdyby 
do tej ostateczności nie do-
szło, to proszę zwrócić uwa-
gę, że obywatele, którzy nie 
płacą, będą musieli kiedyś 
wyrównać zaległe rachunki. 
Należności, które nie są re-
gulowane na bieżąco, będą 
się nawarstwiać. Narasta-
jący dług i w konsekwencji 
jego spłata będzie stanowić 
dla tych mieszkańców spory 
problem. Postawę osób, któ-
re namawiają mieszkańców, 
by umów z ZUK Kunice nie 
podpisywać, oceniam jako 
skrajnie nieodpowiedzialną. 

Skoro ludzie mają umo-
wy z Hemiz-Bis i Hemiz-
-Bis ich nie wypowiedział, 
to być może będzie można 
skarżyć Hemiz-Bis o nie-
wywiązywanie się z umów. 
Co Pan o tym sądzi?

- Nie jestem prawnikiem 
i nie potrafię jednoznacznie 
rozstrzygnąć, czy jest tu ja-
kiś kruczek prawny. Ja pod-
pisałem umowę z ZUK i 
myślę, że każdy mieszkaniec, 
który myśli odpowiedzial-
nie, zrobił tak samo. Skoro 
pobieram wodę i odprowa-
dzam ścieki to muszę za to 
płacić. Mój dostawca wody 
i odbiorca ścieków ponosi 
koszt świadczonych na moją 
rzecz usług i nie da się go z 
rachunków wykreślić.

Czy jako rada gminy 
gminy badaliście, czy nowe 
taryfy zostały zasadnie na-
liczone?

- Zastanawialiśmy się 
nad tym. Było dla nas jasne, 
że w istotny sposób zmienił 
się sposób naliczania taryf za 

dostarczanie wody i odbiór 
ścieków. Wiedzieliśmy, że 
gdy powstała gminna spółka, 
to aby była rentowna, w jej 
taryfach muszą być uwzględ-
nione absolutnie wszystkie 
koszty, jakie będzie w związ-
ku z tym zadaniem ponosić. 
Ta cena wyszła dużo więk-
sza. Od początku zakłada-
liśmy, że będziemy ludziom 
dopłacać do rachunków za 
zużytą wodę i odprowadzo-
ne ścieki.

A nie wprowadziliście 
dopłat dlatego, że przestra-
szyliście się reakcji społe-
czeństwa?

- Nie. Przecież jeszcze 
wtedy, gdy operatorem był 
Hemiz-Bis my dopłacali-
śmy tylko w innej formie. 
Hemiz-Bis rozliczał się z 
mieszkańcami za wodę, a 
po stronie gminy było po-
krywanie energii zużytej w 
przepompowniach, koszty 
remontów i konserwacji sie-
ci, straty, bo 30 proc. wody 
ucieka z sieci, itd. To były 
te same pieniądze. Nie jest 
tak, że nam nagle jakiś koszt 
wszedł do budżetu gminy, 
a wcześniej go nie było. On 
był, tylko inaczej się nazywał 
albo inaczej był rozliczany. 

Dlaczego tak trudno to 
ludziom wytłumaczyć?

- Nie wiem. Wydaje 
mi się, że tłumaczymy ja-
sno i zrozumiale. Mówimy 
wszystko zgodnie z prawdą i 
prawem. To na pewno trud-
niejsze niż rzucanie hasła-
mi, które wpadają w ucho i 
wywołują emocje. Do lu-
dzi znacznie łatwiej trafiają 
przekazy typu: prezes spółki 
jest chrześniakiem Zdzisła-
wa Tersy albo że pracuje tam 
syn wójta, choć nie ma w 
tych sensacjach choćby krzty 
prawdy. Tak samo jak nie-
prawdą jest, że w ZUK Ku-
nice pracują cztery osoby i że 
te cztery osoby będą zarabiać 
po dziesięć tysięcy złotych. 
Jest tam 16 osób. Zakres za-
dań, jakimi będzie zajmować 
się spółka, też będzie coraz 
szerszy. Nie ograniczy się do 
dostarczania wody i odbioru 
ścieków. Do ZUK Kunice 
zgłaszają się mieszkańcy, 
którzy budują domy, zleca-
jąc wykonywanie przyłączy 
na swoich działkach, co już 
generuje jakieś zyski. Na ko-
niec roku będzie możliwość 

odliczenia podatku VAT. To 
wszystko są pieniądze na 
przyszłe inwestycje, dzięki 
którym ZUK będzie coraz 
lepiej funkcjonować, z po-
żytkiem dla gminy Kunice i 
jej mieszkańców. Łatwiej bę-
dzie rozwiązywać problemy, 
takie jak np. 30-procentowy 
ubytek wody z sieci. Gdy 
dostawami zajmował się 
Hemiz-Bis, nie było w jego 
interesie eliminowanie tych 
strat. One obciążały gminę. 
Nasza spóła nie będzie tego 
lekceważyć, bo to element jej 
rentowności. Prezes już za-
powiada, że trzeba wymienić 
wodomierze na nowoczesne, 
bardziej dokładne, z odczy-
tem radiowym, trudniejsze 
do obejścia.

Mnie to się wydaje bar-

dzo racjonalne. Jeśli gmina 
ma majątek w postaci sieci 
wodno-kanalizacyjnej, to 
dobrze, aby zarządzała nim 
gminna spółka, by mieć 
pełną kontrolę nad tym ma-
jątkiem.

- Ja też tak myślę. Za-
łożyliśmy ZUK Kunice nie 
tylko po to, by obsługiwała 
tę sieć, ale też aby w per-
spektywie czasu zlecać jej 
wykaszanie trawy, odśnie-
żanie dróg i szereg innych 
robót, za które jako gmina 
płacimy firmom zewnętrz-
nym grube pieniądze. 

Spodziewał się Pan, że 
ta sytuacja może wywołać 
tak silne napięcia w gminie?

- Nie spodziewałem się 
tego. Chyba dla nas wszyst-
kich w radzie jest to zasko-

czenie. Na własnej skórze 
doświadczamy, jak wielką 
moc oddziaływania ma in-
ternet oraz media społecz-
nościowe. Ale ta sytuacja 
pokazuje też, że nasi miesz-
kańcy chcą wiedzieć, co się 
dzieje w gminie. Choć ten 
kontakt z mieszkańcami 
jest, bo przecież funkcjonu-
je strona internetowa, wśród 
ludzi są radni i sołtysi wsi. 
Może przez COVID-19, a 
może z innych powodów, te 
relacje okazały się niewystar-
czające. Traktuję wydarzenia 
ostatnich miesięcy jako lek-
cję, nowe doświadczenie, z 
którego trzeba wyciągnąć 
wnioski na przyszłość. Wie-
rzę, że będziemy potrafili ze 
sobą mądrze i szczerze roz-
mawiać. 

Z Radosławem Wrońskim, 
przewodniczącym Rady Gmi-
ny Kunice, rozmawia Piotr 
Kanikowski.
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Spółka to najlepsza opcja

W czerwcu grupa miesz-
kańców gminy Kunice za-
żądała od rady gminy, aby 
odwołać w trybie natych-
miastowym prezesa i radę 
nadzorczą ZUK Kunice, 
zlikwidować spółkę i złożyć 
do Wód Polskich nowe tary-
fy. Jak Pan zareagował na te 
głosy? 

- W reakcji na zaognia-
jącą się sytuację w gminie, 
radny Krzysztof Błądziński, 
jeszcze zanim złożył man-
dat, zorganizował spotkanie z 
mieszkańcami. Przyjechałem 
na nie. Liczyłem, że będzie-
my mogli spokojnie wszystko 
ludziom wytłumaczyć. Ale 
nie było możliwości jakiejkol-
wiek rozmowy. Już na wstę-
pie krzyczano, by odwołać 
wszystkich radnych i wójta; że 
nie ma dyskusji. Grupa oko-
ło 10 osób nakręcała resztę. 
Wtedy naprawdę przemknęło 
mi przez myśl, że jeszcze parę 
minut i nas pobiją. Pamiętam 
jakiegoś pana, który powie-
dział, że pracuje w złotoryj-
skich wodociągach. Próbo-
wał argumentować, dlaczego 
gminna spółka jest lepszą 
opcją od zakładu budżetowe-
go, ale od razu został zakrzy-
czany. Dał sobie spokój. 

Pan wierzy, że dla miesz-
kańców gminy Kunice nie 
było lepszego wariantu niż 
powołanie ZUK?

- Tak, spółka prawa han-
dlowego jest optymalnym 
rozwiązaniem z wielu powo-
dów. Może wykonywać prace 
dla innych gmin i w ogóle dla 
innych zleceniodawców, zara-
biając na tym. Może odliczyć 
w 100 procentach VAT za 
każdą zrealizowaną inwesty-
cję, co w przypadku zakładu 
budżetowego w tak dużym 
procencie byłoby niemożliwe. 
Mając spółkę, możemy szereg 
gminnych zadań realizować 
własnymi pracownikami, nie 
ryzykując, że padniemy ofia-
rą zmowy cenowej uczestni-
ków przetargu. A przecież w 
zakładzie budżetowym też 
musiałby być jakiś dyrektor, 
jakiś kierownik. Czy udało 

by się znaleźć specjalistę, któ-
ry zgodziłby się na tę robotę 
za mniej niż 4,2 tys. zł netto, 
czyli wynagrodzenie, jakie 
płacimy obecnie prezesowi 
Robertowi Chruścielowi z 
ZUK-u? Nie sądzę. 

  
Do ludzi trafia jednak ko-

munikat, że płaciliby mniej za 
wodę i ścieki, gdyby nie wy-
sokie apanaże władz spółki. 
Mieszkańcy mogą myśleć, że 
dostali podwyżkę, aby płacić 
prezesowi Chruścielowi. Co 
Pan o tym sądzi?

- Prezes ZUK Kunice 
będzie ponosił odpowiedzial-
ność za ciągłość dostaw wody 
i odbioru ścieków dla prawie 
7 tysięcy mieszkańców naszej 
gminy. 4,2 tys. zł netto za tak 
odpowiedzialną, trudną pra-
cę to nie są wysokie apanaże. 
Szeregowi fizyczni pracowni-
cy w fabryce dostają podobne 
pieniądze. W dodatku można 
się spodziewać szeregu pro-
blemów „odziedziczonych” po 
czasach, kiedy sieć była ob-
sługiwana przez Hemiz-Bis. 
Przykład mieliśmy niedawno 
w Miłogostowicach, gdzie 
Hemiz-Bis wymienił tylko 
część z grożącego wyciekiem 
odcinka sieci kanalizacyjnej. 
Po roku rura pękła i ścieki 
wyciekły na powierzchnię 
przy zabudowaniach miesz-
kańców. ZUK Kunice od razu 
interweniował, jego pracow-
nicy wyłączyli przepompow-
nię, by nie tłoczyła fekaliów 
na zewnątrz, i usunęli awarię. 

Czy kalkulacja kosztów 
taryf mogłaby być inna, gdy-
by kto inny był wójtem gmi-
ny Kunice?

- Nie ma takiej możliwo-
ści, gdyż strażnikiem taryf są 
Wody Polskie. Gdyby zani-
żono albo zawyżono wnio-
sek taryfowy, Wody Polskie 
by go odrzuciły. W przy-
padku Kunic cenę podniósł 
przesył, którego nie musiała 
uwzględniać taryfa Hemiz-
-Bis. To np. koszt serwisów 
czy energii elektrycznej dla 
120 gminnych przepompow-
ni, ciągnących coraz droższy 
prąd 24 godziny na dobę. W 
dyskusjach często pojawia się 
argument, że tu czy tam wy-
szło taniej. Nie możemy tak 
patrzeć, bo gminy są różne: 
mają inną długość sieci wod-

no-kanalizacyjnej, mniej lub 
więcej przepompowni, różne 
ukształtowanie terenu, infra-
strukturę w różnym stanie, 
własne ujęcia wody na której 
się zarabia czy oczyszczalnie 
ścieków. Jest wiele czynników, 
które mogą mieć znaczenie. 
Sądzę, że w gminie Kuni-
ce ceny mogłyby być niższe, 
gdyby na przykład ludzie nie 
wpuszczali deszczówki do 
kanalizacji, bo ona podbija 
liczniki oczyszczalni ścieków. 
Przez lewe przyłącza płacimy 
więcej. Tego nikt do tej pory 
nie kontrolował.

A ZUK Kunice będzie 
mógł to sprawdzić?

- Oczywiście. Takie kon-
trole będą w jego interesie. 
Myślę, że kiedy taka infor-
macja pójdzie po wioskach, 
ludzie pomyślą o zrobieniu 
studni, zbiorników na desz-
czówkę lub o ich odprowa-
dzeniu poza kanalizację. 

Żeby chronić domowe 
budżety, wójt zapropono-
wał dopłaty do cen wody i 
ścieków. Jak policzyliście, 
że powinno to być 4 złote od 
metra sześciennego wody i 
kolejne 4 złote od metra sze-
ściennego ścieków?

- Wyliczenia wynika-
ły z budżetu a dokładnie z 
ponoszonych dotychczas 
wydatków na ubytki wody i 
energię. Nam jako radnym 
zaproponowano kilka warian-
tów. Zagłosowałem za opcją, 
która pozwalała jak najwięcej 

dopłacić ludziom do rachun-
ków. Potem przed jakimś ze-
braniem usłyszałem od pani, 
która działa w Stowarzysze-
niu Ruch Mieszkańców Gmi-
ny Kunice pretensję, dlaczego 
zagłosowałem za dofinanso-
waniem do wody. Powiedzia-
łem jej, że owszem, nie brak w 
gminie zamożnych rodzin, ale 
pośród nich żyją ludzie uboż-
si, dla których bez dopłaty 
zapłacenie rachunków mo-
głoby być problemem. Trze-
ba im pomóc. Mamy pewne 
pomysły, które w przyszłości 
pozwolą ograniczyć koszty 
dla gminy. Rozmawiałem na 
ich temat z wójtem. Uważam 
na przykład, że warto zain-
westować w farmę fotowolta-
iczną, by mieć własny prąd na 
zasilanie przepompowni czy 
oświetlenie dróg. Jeśli wybu-
dujemy farmę fotowoltaiczną 
z podatków mieszkańców, to 
nie będziemy już musieli wli-
czać kosztów energii do taryf. 
W sprawie śmieci można by 
się dogadać z dwoma sąsied-
nimi gminami i zrobić wspól-
ną kompostownię, żeby także 
tu zejść z kosztów. Żałuję, że 
zamiast już teraz o tym roz-
mawiać, musimy odpierać 
zarzuty Stowarzyszenia Ruch 
Mieszkańców Gminy Kunice. 

Jaka jest sytuacja tych, 
którzy ulegając podszeptom 
Stowarzyszenia Ruch Spo-
łeczny Gminy Kunice  nie 
podpisali umów z ZUK Ku-
nice? Myśli Pan, że grożą im 

jakieś konsekwencje?
- Tak. Powiedziałem o 

tym na ostatniej sesji. Jak 
wynika z ustawy, kara za bez-
umowny (nielegalny) pobór 
wody wynosi 5 tysięcy zło-
tych. W przypadku wpusz-
czania ścieków do kanaliza-
cji jest to 10 tysięcy złotych. 
Zwodzeni przez politycznych 
graczy ludzie czekają, że nie 
wiadomo co się stanie, a mało 
kto myśli, że kiedyś te umo-
wy trzeba będzie podpisać i 
rachunki wyrównać. To, że 
Hemiz-Bis nie wypowiedział 
swoim klientom umów, nie 
jest naszą winą. Nie może-
my odpowiadać za prywat-
ną firmę, która czegoś nie 
dopełniła. Ludzie nie mogą 
udawać, że nie wiedzą o ko-
nieczności zawierania umów 
z ZUK Kunice, bo gmina 
publikowała informacje w tej 
sprawie, wójt poruszał temat 
na zebraniach. W związku z 
tym, że członkowie stowarzy-
szenia zachęcają, zwłaszcza w 
mediach społecznościowych, 
mieszkańców do niepodpi-
sywania umów, we wtorek 
złożyłem zawiadomienie do 
prokuratury. Wskazuję w nim, 
że takim działaniem działają 
nie tylko na szkodę spółki, ale 
też mieszkańców gminy Ku-
nice, bo narażają ich na kary 
finansowe. 

Dlaczego ludzie w Kuni-
cach tak łatwo dali się pod-
burzyć?

- Chyba w ogóle jest ta-

kie przekonanie w społeczeń-
stwie, że każda władza tylko 
patrzy, jak prostego człowieka 
łupnąć. Ale proszę mi wie-
rzyć, że my w radzie staramy 
się, aby było jak najlepiej. W 
końcu też jesteśmy miesz-
kańcami i tak samo ponosimy 
konsekwencje uchwał podej-
mowanych na sesjach. Nas ta 
podwyżka w takim samym 
stopniu dotyka i irytuje, co 
wszystkich, ale widzimy, że 
nie da się jej uniknąć. Gmina 
stała się ofiarą przepisów, któ-
re precyzyjnie definiują, jakie 
elementy stanowią składniki 
taryf.

Czy w przestrzeni pu-
blicznej w ostatnim cza-
sie pojawił się jeszcze jakiś 
niesprawiedliwy zarzut 
albo wręcz kłamstwo, które 
chciałby Pan sprostować?   

- Mam ochotę wspomnieć 
przy okazji tej rozmowy o 
Krzyśku Błądzińskim, któ-
ry przez nieodpowiedzialny 
ferment w gminie, złożył 
swój mandat. Bardzo żału-
ję, że tak się stało, choć ro-
zumiem jego decyzję i jego 
rozgoryczenie. Nie mówiąc o 
tym, ile wnosił w rozwój ca-
łej gminy, uważam, że wieś 
Kunice straciła w ten sposób 
najlepszego radnego, jakiego 
kiedykolwiek mieli. Krzysiek 
pracował bardzo rzetelnie i 
miał ogromną wiedzę, którą 
można było spożytkować dla 
dobra mieszkańców. Cóż, źle 
się stało. 

Z Tomaszem Mesnerem, rad-
nym Rady Gminy Kunice, roz-
mawia Piotr Kanikowski.
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- Bardzo cieszę się z dużej, jak 
na pierwszy raz frekwencji, i zain-
teresowania młodzieży różnymi 
dziedzinami życia miasta, które są 
dla nich bardzo ważne – powie-
dział pełnomocnik prezydenta do 
spraw dzieci i młodzieży Jakub 
Należny.

Młodzi ludzie prezentowali 
swoje odczucia dotyczące życia 
społecznego w mieście. Podkre-
ślali, czego im brakuje. - Młodzi 
chcą rozmawiać np. o tym, jak 
kształtowany jest budżet miasta, 
polityka rowerowa, o lepszym 
funkcjonowaniu komunikacji pu-

blicznej. A przede wszystkim o 
edukacji i programach kształcenia, 
które według nich są przeładowa-
ne – dodaje Jakub Należny.

Na młodzieżową debatę 
przybył też prezydent Tadeusz 
Krzakowski, który był żywo zain-
teresowany problemami podno-
szonymi podczas tego spotkania.

- Cieszę się, że mogłem po-
rozmawiać z młodymi ludźmi 
na tematy związane z funkcjo-
nowaniem miasta. Dziękuję za 
wszystkie opinie, uwagi i pomysły, 
którymi się ze mną podzieliliście. 
Zapraszam na kolejne spotkania, 
na których będziemy omawiać 
realizację Waszych pomysłów – 
mówi prezydent Tadeusz Krza-
kowski.

Kolejne spotkanie, 22 paź-
dziernika (piątek), godzina 17.00, 
oczywiście - Rynek 19.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

Zajęcia pod hasłem „Lu-
bię pływać z mamą i tatą” oraz 
„Senior na fali” ruszają już 20 
października i będą na pewno 
doskonałą ofertą dla osób dbają-
cych o swoje zdrowie, odporność 
i wspaniałe samopoczucie. Tra-
dycyjnie zachęcamy, aby podczas 
weekendów w październiku, li-
stopadzie i grudniu, spędzać czas 
rodzinnie. Wierzymy, że dzięki 
zorganizowanym spotkaniom na 
basenach nie tylko potrenujemy, 

ale też zintegrujemy się.
- Poziom zajęć będzie dosto-

sowany do uczestników tak, aby 
mogli korzystać z nich najmłod-
si, jak i dzieci w wieku szkolnym. 
Rodzice będą asystentami tych 
lekcji, które oprócz nabywania 
umiejętności, mają być też dobrą 
zabawą – mówi Janusz Widom-
ski z Klubu Sportowego WAN-
KAN.

Zajęcia w tym klubie odbędą 
się podczas czterech sobót: 23.10, 
30.10, 6.11, 13.11 na basenie 
Delfinek. Początek o godz. 9.00. 
Obowiązują zapisy – anna.rach@
poczta.onet.pl, tel. 662035 356.

Kolejny blok weekendowych 
zajęć przy ul. Polarnej w termi-
nach 21.11, 27.11, 4.12, 11.12 
poprowadzi UKS Delfinek.

- Zamierzamy dobrze się 
bawić, ale też intensywnie potre-
nować – zaprasza Walentyna Pi-
recka z UKS Delfinek.

Obowiązują zapisy: uks.del-
finek@wp.pl, tel. 698094552 (w 
godz. 16-20).

W programie zadbaliśmy też 
o seniorów, którzy szczególnie po-
winni dbać o swoje zdrowie pod-
czas okresu jesienno-zimowego. 
Pierwsze zajęcia dla nich odbędą 
się już w środę 20 października o 
godz. 16.00 na basenie „Bąbelek” 
przy ul. Mazowieckiej.

- Zajęcia będą odbywały się 
w każdą środę aż do 1 grudnia. 
Serdecznie zapraszamy i zachę-
camy seniorów, aby dali się po-
nieść i wskoczyli do naszej ekipy 
seniorów na fali. Będzie świetna 
zabawa! – zapewnia Marzena 
Danielewicz ze Stowarzyszenia 
Kultury Fizycznej – Legnicki 
Klub Sportowy „Trójka”.

Zajęcia są bezpłatne i obo-
wiązują zapisy: skf-lkstrojka@
wp.pl, tel. 509232353.

Kampania społeczno-edu-

kacyjna „Zdrowie najważniejsze” 
odbywa się w ramach współ-
pracy z KGHM Polska Miedź 
SA i skierowana jest do rodzin 
zamieszkałych na terenie Legni-
cy. Promuje zdrowy styl życia, 
aktywność fizyczną i integrację 
rodziny.

W ramach „Zdrowiej Legni-
cy” w październiku, listopadzie i 
grudniu odbędą się jeszcze m.in. 
warsztaty „Tak oddycha Legnica”, 
zajęcia „Będę Mistrzem – teniso-
we soboty z rodzicami”, turniej 
„Dzieci dają kosza” i wiele innych 
form aktywności dla całych ro-
dzin. Jest to trzecia edycja wspól-
nego projektu KGHM i miasta 
Legnicy.

Masz pytania dotyczące pro-
gramu lub chcesz z nami współ-
pracować? Napisz - e-mail: zdro-
wa@legnica.eu.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

Będzie kolej na Złotoryję?

Rewitalizacja linii kolejo-
wej 284 na odcinku Legnica 
- Złotoryja - Jerzmanice-
-Zdrój pozwoli na reaktywo-
wanie połączeń pasażerskich 
na tej trasie, w tym na uru-
chomienie bezpośrednich 
połączeń do Wrocławia. W 
ramach inwestycji planowa-
na jest również m.in. budo-
wa przystanków w nowych 
lokalizacjach (przy zalewie 
złotoryjskim oraz przy ul. 
Chojnowskiej w Legnicy - 
u wylotu w kierunku drogi 
krajowej nr 94). Odbudowa-
na zostanie stacja Złotory-
ja. Stacja Jerzmanice-Zdrój 
zostanie przebudowana w 
taki sposób, aby - zgodnie z 
planami urzędu marszałkow-
skiego - w przyszłości istnia-
ła możliwość odbudowy linii 
w kierunku Lwówka Śląskie-
go i Wojcieszowa.

Jak zapowiada Łukasz 
Sęk, kierownik działu trans-

portu kolejowego w Urzędzie 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, przewi-
duje się, że ze stacji Złotoryja 
mniej więcej co godzinę będą 
odjeżdżały pociągi pasażer-
skie w kierunku Wrocławia. 
Oznacza to w rozkładzie 
kilkanaście par pociągów 
na dobę i bardzo wygodny, 
szybki (ok. 60-75 minut) do-
jazd do stolicy województwa. 
Połączenia mają być głów-
nie bezpośrednie, rzadziej 
z przesiadką w Legnicy. Ze 
względu na duży ruch gene-
rowany na odcinku Wrocław 
- Legnica do obsługi trasy 
Koleje Dolnośląskie będą 
kierowały najbardziej pojem-
ne pojazdy ze swego taboru, 
elektryczne Impulsy.

Najprawdopodobniej po-
ciągi nie będą zatrzymywały 
się na przystankach pośred-
nich pomiędzy Złotoryją a 
Legnicą: w Kozowie i w Wil-
czycach, bo - zdaniem plani-
stów - byłoby to nieefektyw-
ne.

Inwestycja jest wstępnie 
planowana do realizacji w 
ramach „Programu Uzupeł-
niania Lokalnej i Regional-
nej Infrastruktury Kolejowej 
– Kolej + do 2028 roku”. Je-
śli po analizie dokumentacji, 
którą przygotowuje warszaw-
ska firma Infra Centrum Do-
radztwa, znajdzie się odpo-
wiednio wysoko w rankingu, 
będą pieniądze, by zamienić 

te plany w rzeczywistość.
W ramach projektu nie 

przewiduje się prac przy sa-
mym budynku dworca PKP.

Zdając sobie sprawę z 
pewnych niedogodności lo-
kalizacyjnych złotoryjskiego 
dworca (oddalenie od cen-
trum, górzysty charakter 
miasta) burmistrz Robert 
Pawłowski przygotował kil-
ka rozwiązań, które będą 
wspierać transport kolejowy. 
Przedstawiona przez nie-

go w 2019 roku koncepcja 
przewiduje wybudowanie w 
sąsiedztwie dworca parkin-
gów: samochodowego na 232 
pojazdy i rowerowego, na 50 
jednośladów. Mają tu zostać 
zlokalizowane wypożyczal-
nia rowerów miejskich, w 
tym elektrycznych, oraz sta-
cja ładowania samochodów 
elektrycznych. Naprzeciwko 
wejścia do dworca zatrzy-
mywać się będą busy. Wzo-
rem Chojnowa, burmistrz 

chciałby zaadaptować budy-
nek dworca PKP na przed-
szkole, by dojeżdżający do 
pracy mogli przed wejściem 
do pociągu zostawić w nim 
swoje dzieci i po południu 
wygodnie je odebrać. Pasa-
żerowie zyskają też szansę 
zrobienia zakupów w nowym 
centrum handlowym. Aby 
skrócić drogę z centrum mia-
sta na dworzec do niespełna 
600 metrów, władze Złotoryi 
planują przerzucić kładkę 

pieszo-rowerową przez Ka-
czawę i wytyczyć nowy trakt 
przez ogródki działkowe.

Dla władz województwa 
dolnośląskiego włączenie 
Złotoryi do regionalnego 
wojewódzkiego transportu 
kolejowego jest bardzo waż-
ne także ze względu na Lwó-
wek Śląski, który dołączyć do 
sieci w następnym etapie.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Trwają prace nad dokumen-
tacją, która pozwoli ubiegać 
się o środki na rewitalizację 
linii kolejowej Legnica - Zło-
toryja - Jerzmanice Zdrój w 
ramach programu Kolej+. 
Jeśli projekt zyska akcepta-
cję, za 7 lat przez Złotoryję 
ma jeździć kilkanaście par 
pociągów dziennie. Na trasie 
powstaną też nowe przystan-
ki: Legnica Zachód i Złotoryja 
Zalew.

Kilkadziesiąt godzin bez-
płatnych zajęć na legnickich 
basenach, prowadzonych 
przez wykwalifikowaną kadrę 
instruktorów, czeka na legni-
czan w każdym wieku. Jest 
to wspólny projekt miasta i 
KGHM Polska Miedź pod na-
zwą „Zdrowa Legnica” oraz 
kampanii „Zdrowie najważ-
niejsze”.

W Centrum Wolontariatu 
Miejskiego #TEAMLegnica 
(Rynek 19) w miniony piątek 
(8 października) spotkało się 
ponad 50 młodych ludzi ze 
szkół głównie ponadpodsta-
wowych, by podyskutować o 
swoim mieście.

Pływaj na zdrowie Burza młodych 
mózgów
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Zmiany wynikają z nowe-
lizacji ustawy zasiłkowej z 24 
czerwca 2021 r. Nowe przepisy 
wejdą w życie 1 stycznia 2022 
roku.

Jedna ze zmian dotyczy 
prawa do zasiłku chorobowego 
dla osób objętych dobrowolnym 
ubezpieczeniem chorobowym, 
czyli między innymi prowadzą-
cych działalność gospodarczą i 
osób z nimi współpracujących.  

- Obecnie jest tak, że na-
wet jednodniowe spóźnienie w 
opłaceniu składek np. z powodu 
opóźnienia przez bank w prze-
kazaniu pieniędzy powoduje 
przerwanie ciągłości ubezpie-
czenia – mówi Iwona Kowal-
ska-Matis regionalny rzecznik 
prasowy ZUS na Dolnym Ślą-
sku. – Żeby przywrócić prawo 
do ubezpieczenia trzeba, więc 
składać do nas wniosek i wyja-
śniać, co się stało. Od stycznia 
będzie łatwiej – dodaje. 

Rzeczniczka wyjaśnia, ze 
ubezpieczenie to nie będzie 
już ustawało na skutek nieter-
minowego opłacenia składek. 
Przedsiębiorcy będą mogli 
otrzymać świadczenia z ubez-
pieczenia chorobowego również 
w przypadku opłacenia składek 
po terminie. Corocznie ZUS 
otrzymywał ponad 150 tys. (z 
projektu ustawy – OSR) wnio-
sków o przywrócenie terminu 
płatności składek od przedsię-
biorców, którzy spóźnili się z ich 
opłaceniem, a chcieli zachować 

prawo do zasiłku. Od nowego 
roku takie wnioski nie będą już 
potrzebne.

Kolejna zmiana dotyczy 
osób, których niezdolność do 
pracy powstanie w okresie, gdy 
będą miały zaległości z tytułu 
składek w kwocie wyższej niż 
1 proc. minimalnego wynagro-
dzenia, nowo wprowadzane re-
gulacje umożliwią otrzymanie 
zasiłku po spłacie    zadłużenia 
– zapewnia Kowalska-Matis. - 
Prawo to ulegnie jednak prze-
dawnieniu, jeżeli zadłużenie  nie 
zostanie uregulowane w ciągu 
6 miesięcy od dnia powstania 
prawa do świadczenia – prze-
strzega. 

Przeszkodą w wypłacie 
zasiłku nie będzie natomiast 
zadłużenie wynoszące mak-
symalnie 1 proc. minimalne-
go wynagrodzenia. To zasady 
analogiczne jak w przypadku 
świadczeń z ubezpieczenia wy-
padkowego.

Zasiłek chorobowy za czas 
pobytu w szpitalu będzie os 
stycznia wyliczany na korzyst-
niejszych zasadach. 

- Obecnie zasiłek chorobo-
wy za czas pobytu w szpitalu jest 
niższy i wynosi, co do zasady 70 
proc. podstawy wymiaru zasiłku. 
Od nowego roku miesięczny za-
siłek chorobowy będzie przysłu-
giwał w wysokości 80 proc. bez 
względu na to, czy dotyczy oso-
by hospitalizowanej czy prze-
bywającej w domu - wyjaśnia 
rzeczniczka.

Od 2022 roku, podstawy 
wymiaru zasiłku, nie będzie się 
obliczać na nowo, jeżeli między 
okresami pobierania zasiłków 
(bez względu na ich rodzaj) nie 
było przerwy albo przerwa była 
krótsza niż miesiąc kalendarzo-
wy. Dotychczas w przepisach 
była mowa o przerwie krótszej 
niż 3 miesiące kalendarzowe.

Tzw. okres zasiłkowy wyno-
si standardowo 182 dni i określa 
łączny czas, przez który można 
pobierać zasiłek chorobowy. Do 
tego samego okresu zasiłkowe-
go wlicza się wszystkie nieprze-
rwane okresy niezdolności do 
pracy, nawet, jeżeli niezdolność 
do pracy jest spowodowana 
różnymi przyczynami. W  przy-
padku przerw w niezdolności 
do pracy, do okresu zasiłkowego 
wlicza się okres niezdolności do 
pracy przypadający przed prze-
rwą o ile jest ona spowodowana 
tą samą przyczyną, a przerwa 
nie przekracza 60 dni.    Od 
stycznia nie będzie mieć znacze-
nia, jaka choroba była powodem 
niezdolności do pracy przed i po 
przerwie. Przerwa będzie liczo-
na tak samo, bez względu na to 
czy chodzi o te same choroby, 
czy różne. Wyjątkiem od tej 
zasady ma być niezdolność do 
pracy przypadająca na czas cią-
ży. Do okresu zasiłkowego nie 
wlicza się okresów niezdolności 
do pracy przypadających przed 
przerwą wynoszącą do 60 dni, 
jeżeli po przerwie niezdolność 
do pracy wystąpiła w trakcie 
ciąży.

Według nowych przepi-
sów po ustaniu ubezpieczenia 
będzie można pobierać zasiłek 
chorobowy do 91 dni. Ta zasada 
nie będzie dotyczyła m.in. osób 
chorych na gruźlicę lub niezdol-
nych do pracy w okresie ciąży. 

ZUS przypomina, że osoba, 
której wyczerpał się okres zasił-
ku, nadal będzie mogła wystąpić 
o świadczenie rehabilitacyjne. 
Przysługuje ono maksymalnie 
przez 12 miesięcy osobie, któ-
ra dalej choruje, jednak rokuje 
odzyskanie zdolności do pracy 
w wyniku dalszego leczenia lub 
rehabilitacji.

Źródło: ZUS

Zanam czyli Vostok
Kolejne maszyny górnicze 
wyprodukowane przez KGHM 
Zanam S.A. – jedną z naj-
większych spółek z Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A. – zostaną dostar-
czone do kopalń rosyjskiego 
kombinatu PAO Gaiski GOK 
(Uralski Kombinat Górniczo-
-Hutniczy). Oferta złożona 
przez Zanam Vostok (to dzia-
łająca w Federacji Rosyjskiej 
spółka-córka KGHM Zanam 
S.A.) w przetargu na dosta-
wę łącznie 13 maszyn znów 
okazała się najlepsza. To 
już drugi w 2021 r. przetarg 
na rynku rosyjskim wygrany 
przez polkowicką firmę.

Spóźniłeś się z opłaceniem 
składek? Od nowego roku to 
nie będzie już przeszkodą w 
uzyskaniu zasiłku chorobo-
wego z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Zmian w zasił-
kach od stycznia będzie wię-
cej. Dotyczą m.in. wysokości 
świadczeń i czasu ich pobie-
rania.

Wskutek wygranego przez 
KGHM Zanam S.A. postępo-
wania przetargowego Spółka 
w latach 2022-2023 do kopalń 
kombinatu PAO Gaiski GOK 
dostarczy 13 maszyn górni-
czych. Będą to ładowarki typu 
ŁK-1M. Dostawę pierwszych 
trzech maszyn do zaplano-
wano na 2022 r., a kolejnych 
dziewięciu – na 2023 r.

Wygrany przetarg to 
kolejny sukces eksportowy 
Grupy Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź S.A. na rynku 
rosyjskim. W czerwcu br. dzia-
łająca w Federacji Rosyjskiej 
firma Zanam Vostok (spółka-
-córka KGHM Zanam S.A.) 
wygrała przetarg na dostawę 
12 specjalistycznych maszyn: 
11 ładowarek ŁK-1M i jed-
nej wiertnicy SWW-1/1H. Po 
podpisaniu umowy na pod-
stawie wygranego ostatniego 
przetargu liczba maszyn gór-
niczych zakontraktowanych 
przez rosyjski kombinat PAO 
Gaiski GOK wyniesie 25. 
Wszystkie zostaną dostarczo-
ne w okresie do 2023 r.

– Drugi w tym samym 

roku wygrany przetarg na ryn-
ku rosyjskim to duży sukces 
Grupy Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź S.A. Jest to 
jednoznaczne potwierdzenie 
słuszności naszych wysiłków 
ukierunkowanych na eks-
pansję biznesową na rynki 
zagraniczne. Każdy kolejny 
kontrakt eksportowy umacnia 
markę KGHM Polska Miedź, 
dlatego kontynuujemy ten 
proces i zdobywamy kolejne 
zamówienia – mówi Marcin 
Chludziński, Prezes Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.

Seria sukcesów KGHM 
Zanam S.A. na rynku rosyj-
skim nie zaczęła się jednak 
dopiero w bieżącym roku. W 
lutym 2019 r. spółka Zanam 
VOSTOK podpisała z rosyj-
skim kontrahentem umowę na 
dostawę dziewięciu ładowarek 
ŁK-1M. Kolejny kontrakt – 
tym razem na dostawę sześciu 
ładowarek ŁK-1M i czterech 
wozów transportowych SWT-
-3K, podpisany został w maju 
2020 r.

– Od 2019 r. rosyjski kon-
trahent zamówił już w sumie 
39 ładowarek ŁK-1M. Mo-
żemy więc z pełnym przeko-
naniem stwierdzić, że sprzęt 
ten stanowi hit eksportowy 
KGHM Zanam S.A. Kolejne 
zamówienie od tego samego 

partnera dowodzi, że nasza 
firma oferuje nie tylko konku-
rencyjną cenę, ale także profe-
sjonalny pakiet usług wsparcia 
eksploatacji maszyn – mówi 
Bernard Cichocki, Prezes Za-
rządu KGHM Zanam S.A. 
– Dużym zainteresowaniem 
na rynkach zagranicznych, 
m.in. w Niemczech, cieszą się 
również inne nasze produkty. 
Zamierzamy więc zintensy-
fikować działania handlowe, 
ponieważ każda kolejna umo-
wa przekłada się na coraz lep-
sze wyniki finansowe naszej 
firmy. Dzięki pozyskiwanym 
kontraktom zwiększamy także 
zamówienia w przedsiębior-
stwach wchodzących w nasz 
łańcuch dostaw, w tym także 
w spółkach z Grupy Kaptało-
wej KGHM – dodaje Bernard 
Cichocki.

KGHM Zanam S.A. ma 
silną pozycję także na rynku 
niemieckim. Od kilkunastu 
lat Spółka współpracuje z 
holdingiem górniczym K+S 
AG. O zaufaniu niemieckiego 
kontrahenta do produktów z 
Polkowic świadczy ostatnie 
zamówienie z kwietnia 2020 
r. Wówczas holding K+S AG 
zamówił 13 ładowarek koło-
wo-przegubowych.

Źródło: KGHM
FOT. KGHM

Zasiłki po nowym roku
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„Nim wstanie dzień” 
(opowieść o życiu Krzyszto-
fa Komedy Trzcińskiego) to 
interdyscyplinarny projekt 
sceniczny łączący teatr z mu-
zyką na żywo i multimediami, 
który stworzono w w Teatrze 
Dramatycznym im. Jerzego 
Szaniawskiego w Wałbrzychu 
z okazji 90. rocznicy urodzin 
genialnego polskiego kom-
pozytora i pianisty jazzowe-
go, twórcy znanych na całym 
świecie standardów jazzowych 

i muzyki filmowej. Premie-
ra muzycznego spektaklu (29 
listopada 2020) była częścią 
XIII Międzynarodowego Fe-
stiwalu Hałda Jazz Wałbrzych 
2020. Z powodu pandemii zre-
alizowano ją jednak w ograni-
czonej formule streamingu live.

Muzyczny spektakl zo-
stał jednak zauważony i do-
ceniony dzięki czemu w roz-
szerzonej fabularnie formule 
zaprezentowany zostanie tej 
jesieni publiczności w Wał-
brzychu, Wrocławiu, Jeleniej 
Górze, Legnicy i w Gdańsku. 
Rozbudowane ponadgodzin-
ne widowisko łączące koncert 
kwartetu jazzowego z obrazem 
w połączeniu z grą aktora od-
twarzającego postać Krzysz-
tofa Komedy (Krzysztof 
Kosela) pozwolą prześledzić 
życie artysty od narodzin aż 
po tragiczny kalifornijski wy-
padek, którego skutkiem była 
śmierć kompozytora. Całości 
towarzyszyć będą symulta-
niczne pokazy multimedialne 
animacji stworzonych na pod-
stawie archiwalnych zdjęć z 
prywatnego archiwum Toma-
sza Lacha (syna Zofii Kome-
dowej-Trzcińskiej), pasierba 

Krzysztofa Komedy.
Akcja spektaklu rozgry-

wa się w szpitalu. Leżący 
w śpiączce tuż przed swoją 
śmiercią i podłączony do elek-
troencefalografu Krzysztof 
Komeda prowadzi monolog 
wspominając przeszłe wyda-
rzenia. „Odczyt” z badającego 
aktywność mózgu urządzenia 
będzie widoczny na dużym 
ekranie w postaci obrazów-fo-
tografii z życia kompozytora, 
który napisał muzykę do aż 
65 filmów (oprócz już wymie-
nionych m.in. także do „Nie-
winnych czarodziejów” Wajdy, 
„Do widzenia, do jutra” Mor-
gensterna). Wszystko zaczę-
ło się jednak i zakończyło od 
muzyki tworzonej dla Romana 
Polańskiego. Od studenckiej 
etiudy „Dwaj ludzie z szafą” 
(1958) po ostatni zilustrowany 
w USA film „Dziecko Rose-
mary” (1968).

„Nim wstanie dzień”. Po-
mysł i scenariusz: Krzysztof 
Witkowski, reżyseria: Krzysz-
tof Witkowski, Michał Kosela, 
oprawa wizualna: Agata Szuba, 
Daniel Kusak. Wystąpią: Mi-
chał Kosela – aktor i narrator, 
Adam Kawończyk – trąbka, 

flet, kalimba, didgeridoo, Piotr 
Domagała – gitara elektryczna, 
gitara akustyczna, Krzysztof 
Witkowski – gitara basowa, 
Oleg Dylak – instrumenty 
perkusyjne, akordeon, duduk.

Spektakl na legnickiej 
Scenie Gadzickiego zapre-
zentowany zostanie w ramach 
wznowionego cyklu Modrze-
jewska - Dom Otwarty w pią-
tek 5 listopada o godz. 19.00. 
Bilet 40 zł. Rezerwacja: tel. 76 
72 33 505, bilety@teatr.legni-

ca.pl.
Modrzejewska – Dom 

Otwarty to impresaryjny cykl, 
który wystartował w maju 
2016 r. wraz z „Misterium buf-
fo” Daria Fo w reżyserii Lecha 
Raczaka. Kolejnymi prezento-
wanymi gościnnie spektakla-
mi były: „Remus” gdańskiego 
Teatru Miniatura w reżyserii 
Remigiusza Brzyka, „Intro” 
Teatru Dada von Bzdülöw z 
Gdańska w reżyserii Leszek 
Bzdyla i Katarzyny Chmie-

lewskiej, „Msza za miasto Ar-
ras” Andrzeja Szczypiorskiego 
w monodramie Janusza Gajosa 
oraz „Bachantki” wg Eury-
pidesa łódzkiego Teatru Cho-
rea. W ramach cyklu odbywały 
się także kameralne spotkania 
z poezją i literaturą.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna
FOT./RYC. MATERIAŁY 

PROMOCYJNE TEATRU 
MODRZEJEWSKIEJ

- Chcemy wspólnie re-
alizować projekty na rzecz 
rozwoju naukowego i ak-
tywizować studentów oraz 
absolwentów Uczelni, co 
realnie przełoży się na do-
skonalenie struktur organi-
zacyjnych jednostek samo-
rządowych. Współpraca ze 
środowiskami naukowymi 
jest ważnym elementem 
strategii rozwoju naszego 
regionu – mówi marszałek 
Cezary Przybylski.

Porozumienie pomiędzy 
samorządem województwa 

a Uczelnią Jana Wyżykow-
skiego obejmuje rozwój 
kształcenia w zakresie admi-
nistracji samorządowej oraz 
administracji gospodarczej, 
a także kreowanie nowocze-
snego wizerunku kształce-
nia w przyszłości.

Współpraca obejmie 
m.in. inicjowanie i realiza-
cję wspólnych projektów 
naukowo-badawczych i ba-
dawczo-rozwojowych na 
rzecz rozwoju naukowego 
oraz prace nad doskonale-
niem struktur organizacyj-

nych jednostek samorządo-
wych, a także optymalizację 
zasad zarządzania. Efektem 
będzie dostosowanie profi-
lu kształcenia do wymagań 
rynku, szereg wspólnych 
działań promocyjnych oraz 
projektów aktywizujących 
studentów i absolwentów 
uczelni.

Uczelnia Jana Wyży-
kowskiego jest niepubliczną 
szkołą wyższą z siedzibą w 
Polkowicach i filią w Lubi-
nie. Powstała w roku 2016 z 
połączenia funkcjonujących 

równolegle w Polkowicach - 
Dolnośląskiej Szkoły Przed-
siębiorczości i Techniki oraz 
Uczelni Zawodowej Zagłę-
bia Miedziowego w Lubinie.

– Dzięki naszej współ-
pracy będziemy mogli za-
poznać studentów i pra-
cowników naukowych z 
działalnością Samorządu 
Województwa Dolnoślą-
skiego, a także zaktywizo-
wać studentów i absolwen-
tów Uczelni między innymi 
poprzez organizowanie 
seminariów i konferencji, 

pozwalających na wymianę 
doświadczeń   – tłumaczy 
Tymoteusz Myrda, Czło-
nek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego. –   Wierzę, 
że dzięki wspólnym dzia-
łaniom takim, jak organi-
zowanie praktyk, studenci 
zyskają cenne kompetencje, 
które zapewnią im łatwiej-
szy start w życiu zawodo-
wym  – dodaje.

Źródło: Urząd Marszał-
kowski Województwa  

Dolnośląskiego
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Pamiętacie piękną balladę ze 
słowami Agnieszki Osieckiej 
wyśpiewaną przez Edmunda 
Fettinga w filmie „Prawo i 
pięść”? Może także fascy-
nującą muzykę do „Noża w 
wodzie”, albo kołysankę jako 
motyw przewodni „Dziecka 
Rosemary” Romana Po-
lańskiego? Wszystkie łączy 
postać kompozytora, który 
będzie bohaterem muzycz-
nego spektaklu „Nim wstanie 
dzień”. Jazzowe widowisko 
zobaczymy na legnickiej sce-
nie w piątek 5 listopada w 
ramach cyklu Modrzejewska 
- Dom Otwarty.

Samorząd województwa i 
polkowicka Uczelnia Jana 
Wyżykowskiego łączą siły. 
Dzięki podpisanemu porozu-
mieniu studenci Uczelni Jana 
Wyżykowskiego będą odby-
wać praktyki w urzędzie mar-
szałkowskim oraz podległych 
mu jednostkach, a program i 
zakres studiów oferowanych 
przez uczelnię zostanie do-
stosowany do potrzeb rynku 
pracy. Dodatkowo kształce-
nie na kierunku Administra-
cja zostanie objęte patrona-
tem marszałka.

Komeda w Teatrze Modrzejewskiej

Dolnośląska kuźnia kadr dla administracji
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