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Radna żąda usunięcia transparentu
i grozi proliferom procesem
Radna Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Krzeszewska
nie daje za wygraną ws. kontrowersyjnego banneru, który od
roku wisi przy ul. Wrocławskiej.
Właśnie wystosowała do Fundacji Pro – prawo do życia wezwanie przedsądowe.

– ogłosiła za pośrednictwem
social mediów.
Zdaniem radnej Krzeszewskiej, umieszczając antyaborcyjny transparent w przestrzeni publicznej, Fundacja
Pro – prawo do życia naruszyła
co najmniej dwa paragrafy
Kodeksu wykroczeń.

Radna Aleksandra Krzeszewska żąda od proliferów
natychmiastowego usunięcia
banneru. Zapowiada, że jeśli
warszawska fundacja tego nie
zrobi, skieruje sprawę do sądu
- Szanując stanowisko
mieszkańców naszego miasta w
sprawie drastycznego przekazu
banneru
„antyaborcyjnego”,
umieszczonego w Legnicy, przy
ulicy Wrocławskiej informuję,
że konsekwencją podejmowanych prób polubownego rozwiązania problemu jest przedsądowe wezwanie właściciela
przedmiotowego
banneru,
rażąco oddziałującego na osoby
znajdujące się w jego pobliżu

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub
innym wybrykiem zakłóca
spokój, porządek publiczny,
spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu
publicznym,podlega
karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 141. Kto w miejscu
publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis
lub rysunek albo używa słów
nieprzyzwoitych,podlega
karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych
albo karze nagany.

Transparent na opuszczonej nieruchomości przy ul.
Wrocławskiej, tuż przy cmenta-

rzu komunalnym, wisi od maja
2018 r. Powiesiła go tam wspomniana Fundacja Pro – prawo
do życia, która znana jest z urządzania manifestacji pod szpitalami w całej Polsce. Jedna z
nich miała miejsce przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy.
Kontrowersyjny
banner
przedstawia drastyczne zdjęcie
zakrwawionych płodów po aborcji. Opatrzony jest też apelem o
treści: „Wstrzymajcie aborcję w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” i informacją, że „Dzieci z Zespołem
Downa mają prawo żyć!”.
O usunięcie transparentu
radna Koalicji Obywatelskiej
walczy od lutego br., kiedy to
napisała w tej sprawie interpelację do prezydenta Tadeusza
Krzakowskiego.
Gospodarz
miasta umył w tej sprawie jednak ręce, bo okazało się, że nieruchomość na której wisi banner, należy do osoby prywatnej.

- Tego rodzaju drastyczne
obrazy nie powinny znajdować się w przestrzeni publicznej, ponieważ w rażący sposób
naruszają powszechnie przyjęte
standardy etyczne i estetyczne.
Ponadto billboardy zamieszczone są przy ruchliwych drogach, narażając tym samym szerokie grono osób, w tym także

dzieci, na kontakt z tymi obrazami. Osoby te są pozbawione
wyboru, czy chcą mieć kontakt
z takimi treściami czy nie - argumentowała radna Krzeszewska
w swojej interpelacji.
Zwracała też uwagę na
inny aspekt. Chodzi o bezpodstawne oskarżanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-

nego w Legnicy o dokonywanie nielegalnych aborcji. W ub.
roku lecznica poinformowała,
że w 2017 r. przy Iwaszkiewicza dokonano trzech zabiegów
przerwania ciąży. Wszystkie
były spowodowane wykryciem
ciężkich, letalnych wad płodu,
takich, jak np. bezgłowie, czy
bezmózgowie.
PJ

W drugiej połowie września ruszy remont ulicy Szczytnickiej
Wykonawcą prac będą
firmy Budrim oraz Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów. Prace na ul.
Szczytnickiej warte będą ok.
15 mln 735 tys. zł. To jedna
z największych drogowych
legnickich inwestycji w ostatnich latach. Przebudowaną
ulicą pojedziemy w połowie
2021 r.
- Ulica Szczytnicka jest
bardzo ważną arterią w naszym
mieście – mówi zastępca prezydenta Jadwiga Zienkiewicz.
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- Stanowi bowiem północny objazd miasta do ul.
Bydgoskiej, która wcześniej
została przebudowana ze
znacznym dofinansowaniem
unijnym. Podczas remontów
innych ulic, np. Pocztowej i
Piastowskiej, właśnie m.in. ul.
Szczytnicką będą prowadziły
objazdy.
Prace obejmą blisko dwukilometrowy odcinek jezdni.
Powstaną m.in.: chodniki,
ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz pętla wraz ze stanowiskiem do ważenia pojaz-

dów oraz nowoczesne oświetlenie.
Przebudowa ul. Szczytnickiej będzie II etapem zakończonej kilka lat temu inwestycji
– modernizacji ul. Bydgoskiej,
właśnie do skrzyżowania z ul.
Szczytnicką. Przypomnijmy, że
wówczas przebudowano ponad
kilometrowy odcinek Bydgoskiej. Ułożona została nowa
asfaltowa nawierzchnia jezdni,
zbudowano ponad dwa kilometry chodników i ścieżek rowerowych, parking na 64 miejsca i
zatoki autobusowe.
PJ
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Miasto nie ma pieniędzy
na remont zabytkowej
Baszty Chojnowskiej

Jeden z najcenniejszych legnickich zabytków popada w ruinę. Remont i udostępnienie Baszty Chojnowskiej, ratusz zapowiada od
wielu lat. Ale na zapowiedziach się kończy.
Paweł Jantura
W legnickim magistracie
na Basztę Chojnowską mają
nawet pomysł. Pieniędzy, niestety już nie. Ponad trzy lata
temu prezydent Tadeusz Krzakowski ogłosił, że w zabytkowym obiekcie urządzi „e-Basztę –legnickie centrum nowych
nurtów kreacji artystycznych”.
O co chodzi?
„e-Baszta ma być swego
rodzaju inkubatorem kreatywności i realizacji projektów
artystycznych. W pomieszcze-

niach baszty planuje się powstanie siedmiu pracowni nowoczesnych technologii: druku 3D,
montażu nieliniowego materiałów audio wideo, wirtualnego
studia, cyfrowej fotografii, grafiki komputerowej 2D i 3D,
robotyki oraz Silent Music” czytamy na stronie urzędu miasta.
Dziś mało kto już o tym
pomyśle gospodarza miasta
pamięta. Temat „umarł” po
tym, jak przed dwoma laty
w urzędzie marszałkowskim
przepadł wniosek Legnicy o

dotację z unijnej puli. Miasto
ubiegało się o 2,9 mln zł. Koszt
remontu i adaptacji baszty na
potrzeby Legnickiego Centrum Kultury (ta instytucja
miałaby prowadzić e-Basztę)
oszacowano wówczas na 3,5
mln zł.
W sprawie Baszty Chojnowskiej i jej złego stanu technicznego interwencję podjął
radny Andrzej Lorenc z PiS,
który skierował do prezydenta
interpelację z pytaniami o przyszłość zabytku. Odpowiedzi
jeszcze nie otrzymał.
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MCZ z myślą o kobietach
i ich zdrowiu
Na 27 września br. Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie zaprasza
kobiety na I Konferencję inaugurującą miesiąc profilaktyki raka sutka
„Październik na różowo – żyjemy długo i zdrowo”. W programie
przewidziano nie tylko wykłady specjalistów, ale też niespodzianki
gastronomiczne, oraz z zakresu pierwszej pomocy, badań przesiewowych, sportowego trybu życia, konkursy i nagrody oraz wiele innych.
Konferencja odbędzie się w CK Muza w Lubinie. Na uczestniczki
wydarzenia czeka sporo atrakcji, nagród i spotkań.
Obok konferencji organizowanych dla personelu
medycznego, Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie nie
zapomina też o wzbogaceniu w
wiedzę samych pacjentów dlatego z myślą o zdrowiu kobiet
przygotowało na popołudnie
27 września 2019 konferencję.
Spotkanie pod hasłem „Październik na różowo – żyjemy
długo i zdrowo” będzie zainau-

gurowało październik, który od
lat jest miesiącem promującym
profilaktykę raka sutka. Konferencja ma bardzo ważne cele.
- W Polsce odsetek osób,
u których diagnozuje się raka
sutka w zbyt zaawansowanej fazie niestety rośnie. W
związku z tym należy położyć
jeszcze większy nacisk na profilaktykę także w tym zakresie.
I stąd pomysł, aby zorganizo-

wać konferencję, podczas której powiemy jak ważna jest właśnie profilaktyka. A ponieważ
jest to zagadnienie wieloaspektowe, zatem obok specjalistów
z zakresu diagnostyki obrazowej, którzy opiszą problem od
tej strony, w harmonogramie
konferencji mamy także zaplanowane wystąpienie psychologa oraz specjalisty ds. żywienia. Po konferencji natomiast

uczestniczki będą miały możliwość skorzystać z konsultacji
indywidualnych u lekarzy radiologów, psychologa oraz dietetyczki.- mówi Małgorzata Jaroszewska, specjalista ds. umów i
marketingu w MCZ.
W ramach konferencji
przygotowano także mnóstwo
innych atrakcji co będzie możliwe dzięki współpracy z wieloma firmami i jednostkami.
- Prawdą jest, że przedsięwzięcie tego typu wymaga mnóstwa różnych zabiegów orga-

nizacyjnych, ale przecież nie o
to chodzi. Najważniejszy jest
cel, a naszym celem jest zdrowa
kobieta, a więc matka, żona,
siostra, po prostu bliska nam
osoba. I tak właśnie do naszej
inicjatywy podeszły także
wszystkie firmy, do których
zwróciliśmy się o współpracę.
Ich przedstawicieli nie trzeba
było namawiać do włączenia się
w nasz projekt. Odpowiedź była
jedna: chcemy wziąć udział w
tym wydarzeniu i to jest właśnie
przykład na prawdziwą odpo-

wiedzialność społeczną - mówi
Małgorzata Jaroszewska.
Wydarzenie
wspierają
organizacyjnie takie firmy,
jak m.in. Quanfit, Unikatonia,
Float Lubin, Anatomia Jogi,
House of Beauty, Galeria Srebra pod Przepiórczym Koszem,Volvo Polska, Avon, Interferie S.A. Lubinpex, Financial
Solution Lubin, Zagłębie Lubin
S.A., Roche Polska Sp. z o.o.,
Siemens Healthcear Sp z o.o.
HDK Maltański Legion czy
RevitaLash.
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Tragiczny wieczór kawalerski.
Pan młody nie żyje, jego kolega ranny
31-letni mieszkaniec gminy
Chojnów zmarł od ciosu nożem
w trakcie wieczoru kawalerskiego, jaki urządził w w weekend na terenie jednego z ośrodków wypoczynkowych w Sławie
w województwie lubuskim.
Na imprezie w Sławie,
w nocy z soboty na niedzielę,

Tego jeszcze
nie było!
Oszustwo „na
amerykańskiego
żołnierza”
Policjanci coraz częściej
spotykają się z nowymi typami
oszustw. Sprawcy wykorzystują
różne techniki manipulacji w
social mediach, aby wyłudzić
od swoich ofiar pieniądze. Tym
razem kobieta z powiatu legnickiego stała się ofiarą oszustwa
na tzw. „amerykańskiego żołnierza” i straciła 36 tys. zł.
Jedna
z
mieszkanek
powiatu legnickiego padła
ofiarą oszustwa internetowego.
Kobieta poznała w internecie
mężczyznę, który podawał się
za „amerykańskiego żołnierza”
pełniącego misję w Syrii. Przez
około miesiąc pisali do siebie różne wiadomości, maile –
„amerykański żołnierz” pisał po
polsku, przesłał kobiecie swoje
zdjęcia, opowiadał o swojej
rodzinie, o przyszłości, o tym że
chce przeprowadzić się wkrótce
do Polski.
- Interesował się też życiem
osobistym kobiety. Mężczyzna
zbudził duże zaufanie u seniorki.
Pewnego dnia wysłał jej wiadomość, że wysyła do niej do
domu paczkę z Syrii, w której
miały być jego rzeczy osobiste,
dokumenty oraz pieniądze. Dla
wiarygodności wysłał zdjęcie tej

paczki oraz poinformował ją,
że mogą być jakieś niewielkie
opłaty lokalne, za które będzie
musiała zapłacić. Kobieta zgodziła się i miała przechować
paczkę do czasu jego przyjazdu
do Polski – opowiada mł. asp.
Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
- Następnie kilka dni później seniorka otrzymała maila
od firmy kurierskiej, że paczka
została zatrzymana w Turcji
i musi zapłacić 5889 euro tj.
około 26 tys. zł., aby paczka
została dostarczona. Rzekomy
„amerykański żołnierz” błagał kobietę o pomoc. Kobieta
zgodziła się i w dwóch ratach
przelała kwotę około 26 tys
zł. Potem dostała jeszcze jednego maila, że musi dopłacić
jeszcze 12 tys. euro. Kobieta
w trosce o swojego przyjaciela
przelała kwotę 10 tys. złotych.
„Amerykański żołnierz” wciąż
namawiał kobietę, żeby przelała pozostałą część pieniędzy.
Jednak kobieta nie wytrzymała
presji i o całym zdarzeniu opowiedziała swojemu mężowi,
który uświadomił ją, że najprawdopodobniej padła ofiarą
oszusta.
PJ

bawiła się grupa kolegów z terenu
gminy Chojnów. Ok. godz. 4 nad
ranem mężczyźni wybrali się na
plażę. Tam spotkali 35-latka,
również mieszkańca podchojnowskiej miejscowości. Wywiązała się między nimi awantura.
35-latek zaatakował uczestników imprezy nożem. Śmiertelnie ranił pana młodego.

31-latek dostał cios w okolice serca, zmarł na miejscu.
Ranny został także inny uczestnik wieczoru kawalerskiego,
który został raniony w okolice
nerki. Trafił do szpitala, gdzie
przeszedł operację.
35-latek uciekł z miejsca zdarzenia, ale policja ze
Wschowy szybko go zatrzy-

mała. Jak informuje podkom. Maja Piwowarska z
tamtejszej komendy, napastnik nie znał się wcześniej z
uczestnikami wieczoru kawalerskiego. Mężczyzna przebywa w areszcie. Usłyszał już
zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa.
PJ
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Jest praca w Amazonie. Gigant
otwiera centrum blisko Legnicy
2 września rozpocznie działalność centrum logistyczne
Amazon w Okmianach (gmina
Chojnów). Docelowo pracę ma
tam znaleźć ponad tysiąc osób.
Rekrutacja jeszcze trwa!

Zakład w Okmianach jest
już siódmym centrum logistycznym Amazona w Polsce, a trzecim na Dolnym Śląsku. Globalny koncert w naszym kraju
działa od 2014 r. Przez pięć
lat zainwestował ok. 4 mld zł i
stworzył ponad 14 tys. stałych
miejsc pracy. W naszym województwie inwestycje Amazona
sięgają 1,5 mld zł.
W oddalonym od Legnicy
o niespełna 30 km centrum
logistycznym, pracę znajdzie
ponad 1000 osób. Rekrutacja
do pracy w Centrum Logistyki
Amazon w Okmianach rozpoczęła się od pozyskania specjalistów na stanowiska kierownicze, m.in. w branży IT, finansach, HR, logistyce, inżynierii. Ponadto, Amazon planuje
nawiązać współpracę z najlepszymi szkołami wyższymi w
regionie, aby przyciągnąć zdol-

nych absolwentów uczelni, którzy dołączą do firmy na pozycjach managerskich.
W sierpniu 2019 r. firma
rozpoczęła również rekrutację pracowników na stanowiska poziomu początkowego.
Kandydaci, którzy pomyślnie
przejdą proces rekrutacji, otrzymają atrakcyjne wynagrodzenie
od 20 zł/h brutto, wiele świadczeń dodatkowych, które obej-

mują bonus miesięczny do 15
proc. (w tym 8 proc. za frekwencję indywidualną i 7 proc.
za produktywność zespołu),
prywatną opiekę zdrowotną,
bezpłatny transport do pracy i
z powrotem na wybranych trasach oraz ciepłe posiłki za złotówkę.
Dodatkowo, w ramach programu „Postaw na Swój Rozwój” firma pokryje nawet 95

proc. kosztów kształcenia na
kursach, podczas których pracownicy zdobywają umiejętności szczególnie poszukiwane na
rynku pracy – bez względu na
to, czy mają one związek z rozwijaniem kariery w strukturach
Amazon, czy też nie.
Jak aplikować? Podczas
rozmowy kwalifikacyjnej na
stanowiska
specjalistyczne
przeprowadzany jest test analityczny i rozmowy rekrutacyjne,
w ramach których Amazon
sprawdza doświadczenie kandydatów oraz wyznawane przez
nich wartości. Firma poszukuje osób, które charakteryzuje
między innymi pomysłowość i
umiejętność szukania uproszczeń, czy odwaga w wyrażaniu
odmiennych opinii.
Ubiegając się o pracę w
Amazon na stanowiska początkowe, w pierwszym etapie
rekrutacji, należy jedynie wypełnić aplikację online. Wszystkie
aktualne oferty pracy dostępne
są na stronach internetowych:
pracujwamazon.pl oraz amazon.jobs/boleslawiec.
PJ
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Taksówkarska
korporacja 196 28
z prestiżowym
wyróżnieniem
Centrum Badania Opinii Klientów z Rybnika przyznało Legnickiemu Stowarzyszeniu Taksówkarzy „Radio Taxi
Lider” certyfikat „Firma Godna
Zaufania 2019”. To wyróżnienie
nadawane przedsiębiorstwom,
które cieszą się doskonałą opinią wśród klientów oraz charakteryzują się etyką w codziennej
działalności biznesowej.
- Ten certyfikat jest przyznawany firmom za nienaganną opinię wśród klientów.
Na co dzień staramy się poprawiać jakość obsługi, by zlecenia były realizowane na czas, w
czystych samochodach, z kulturą i szacunkiem do klientów.
Takie wyróżnienie jest dla nas
podziękowaniem za dotychczasową pracę, ale też motywacją, byśmy się starali w kolej-

nych latach znowu je otrzymać.
Może też postaramy się o inne
certyfikaty - mówi Daniel Kwaśniewski, wiceprezes zarządu
Legnickiego
Stowarzyszenia
Taksówkarzy Taxi Lider.
- Otrzymanie tego wyróżnienia oznacza, że mamy zaufanie naszych klientów. Budujemy
je na co dzień - dodaje Daniel
Kwaśniewski.
Radio Taxi Lider zrzesza
obecnie 83 kierowców i jest największą legnicką taksówkarską korporacją. Jej taksówkę
można zamówić dzwoniąc pod
numery: 1 96 28 lub 1 96 23.
Wyróżnienie
„Firma
Godna Zaufania” jest przyznawane przedsiębiorstwom
cechującym się nienaganną
opinią wśród klientów i kontrahentów.
MM
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Koalicja Obywatelska liczy na sześć mandatów w Sejmie
Znana jest już lista kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w okręgu legnicko-jeleniogórskim. Tak, jak ogłoszono już przed dwoma tygodniami, jej liderem jest lubinianin, radny sejmiku wojewódzkiego Piotr Borys.

Lista Koalicji Obywatelskiej
w okręgu legnicko-jeleniogórskim:

Kolejne miejsca zajmują obecni posłowie Koalicji Obywatelskiej: Zofia Czernow, Robert Kropiwnicki, Iwona Krawczyk i Ewa Drozd. Na liście znajduje się m.in. Krystyna Barcik, była dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
W 2015 r. Platforma Obywatelska zdobyła w
okręgu legnicko-jeleniogórskim cztery mandaty. Na
niedawnej konferencji prasowej, szef legnickiej PO –
poseł Robert Kropiwnicki zdradził, że liczy nawet na
sześć mandatów Koalicji Obywatelskiej w okręgu. W
skali całego kraju – na 240-250 mandatów.

1. Piotr Borys; 3. Robert Kropiwnicki; 4. Iwona
Krawczyk; 5. Ewa Drozd; 6. Jarosław Dudkowiak;
7. Dorota Baranowska; 8. Michał Bander; 9. Konrad Sikora; 10. Konrad Rowiński; 11. Anna Pichała;
12. Marlena Adler; 13. Beata Rolska; 14. Zbigniew
Grześków; 15. Krystyna Barcik; 16. Urszula Magryś;
17. Jakub Jagiełło; 18. Barbara Skórzewska; 19.
Joanna Strączek; 20. Małgorzata Surwiło; 21. Anna
Brok; 22. Grzegorz Zieliński; 23. Mirosław Graf; 24.
Włodzimierz Bartkowiak.
PJ

Elżbieta Stępień kandydatką opozycji do Senatu
Elżbieta Stępień wystartuje w październikowych wyborach do Senatu.
41-letnia mieszkanka Kunic będzie
wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej oraz Lewicy.
Kandydatura Elżbiety Stępień
została zaakceptowana przez wszystkie
strony. Została ona kandydatką opozycji w wyborach do Senatu. Ruszamy ze
zbiórką podpisów – informuje poseł
Robert Kropiwnicki, przewodniczący
legnickiej Platformy Obywatelskiej.
- Elżbieta Stępień będzie kandydatem opozycji w okręgu nr 3 obej-

mującym swoim obszarem Legnicę
oraz powiaty: legnicki, lubiński, polkowicki i głogowski – dodaje parlamentarzysta.
Przypomnijmy. Trzy opozycyjne
bloki: Koalicja Obywatelska, Koalicja Polska oraz Lewica zawarły polityczne porozumienie o współpracy
- tzw. pakt senacki. Na jego mocy
komitety te nie będą wystawiać rywalizujących ze sobą kandydatów w
poszczególnych okręgach w wyborach do Senatu. Opozycja liczy, że
dzięki takiemu rozwiązaniu, wygra
wybory do Senatu.

41-letnia Stępień od czterech lat
zasiada w Sejmie. W 2015 r. zdobyła
mandat z listy Nowoczesnej, na której
była „jedynką”. W grudniu 2018 r. opuściła zarówno partię, jak i jej sejmowy
klub przechodząc do klubu Platforma
Obywatelska – Koalicja Obywatelska.
Rywalką Stępień będzie kandydatka Prawa i Sprawiedliwości Dorota
Czudowska. 66-letnia lekarka ubiega
się o trzecią, kolejną kadencję w Senacie. Wcześniej w izbie wyższej parlamentu zasiadała w latach 1997-2011
(wówczas z ramienia Akcji Wyborczej
„Solidarność”).
PJ
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Sekuła-Szmajdzińska
„jedynką” Lewicy

SLD, Wiosna i Razem porozumiały się ws. „jedynek” na listach Lewicy do Sejmu w październikowych
wyborach. W okręgu legnicko-jeleniogórskim liderem będzie Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska.
Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska jest członkiem Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Była już posłanką
w latach 2011-2015. Przed czterema laty ubiegała się o reelekcję,
ale bez powodzenia. Mandatu nie
zdobyła, mimo że zebrała aż 17 800
głosów, co było trzecim wynikiem w
naszym okręgu. Powód? Zjednoczona Lewica nie przekroczyła wówczas
8-procentowego progu wyborczego.
Lista Lewicy w okręgu legnicko-jeleniogórskim:
1. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (SLD), 2. Robert Obaz (Wiosna), 3. Kaja Filaczyńska (Razem), 4.
Ryszard Zbrzyzny (SLD), 5. Damian
Piątek (Unia Pracy), 6. Krystyna Burakowska (Razem), 7. Piotr Paczóski
(SLD), 8. Joanna Orzechowska (Wiosna), 9. Piotr Jaroszewski (Razem),
10. Rafał Miara (SLD), 11. Magdalena Jankowska (Wiosna), 12. Dominika Królewiecka (Razem), 13. Przemysław Majewicz (Wiosna), 14. Mikołaj Bindyk (Wiosna), 15. Piotr Kohlman
(Razem), 16. Rafał Głuszko (SLD), 17.
Paweł Baczmański (SLD), 18. Edyta
Płaneta (SLD), 19. Leszek Kazimierz
Grzyb (SLD), 20. Monika Serkies
(SLD), 21. Magdalena Jóźwik (Wiosna), 22. Inez Bryczkowska (SLD),
23. Daniel Koko (SLD), 24. Sławomir
Gadek (Razem).

29 sierpnia 2019 r.
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PiS ogłosiło kandydatów
do Sejmu i Senatu

Prawo i Sprawiedliwość
jako pierwsze ugrupowanie ogłosiło skład swoich list w wyborach
parlamentarnych, które odbędą
się 13 października br. Listę w
okręgu legnicko-jeleniogórskim
otwiera wiceprezes partii, pochodzący z Legnicy, wieloletni poseł
Adam Lipiński.
Kolejne najwyższe miejsca
na liście zajmują inni posłowie
kończącej się kadencji: marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wiceminister edukacji narodowej
Marzena Machałek, Krzysztof
Kubów, Wojciech Zubowski
oraz Ewa Szymańska.
Ta ostatnia nie mogła być
pewna obecności na liście w
związku, bo podpadła zarządowi okręgowemu i centrali w
Warszawie za patronowanie
koalicji PiS Z PO w legnickiej
radzie miejskiej. Przypomnijmy,
że posłanka Szymańska została
usunięta nawet ze stanowiska
szefa lokalnych struktur partii.
Co ciekawe, o poselski mandat powalczy starosta
legnicki. Adam Babuśka znalazł
się ósmym miejscu na liście.

Adam Babuśka; 9. Józef Rypiński; 10. Szymon Pogoda; 11.
Wojciech Marciniak; 12. Jacek
Karwan; 13. Andrzej Kredkowski; 14. Jadwiga Barbara
Buciuto; 15. Dagmara Gęborys; 16. Kamila Brzozowska; 17.
Agnieszka Bazińska; 18. Aurelia Sadowska-Kowalska; 19.
Eurydyka Maria Szyrko; 20.
Ewa Kwiatkowska; 21. Łukasz
Urbanowicz; 22. Dawid Szkrabak; 23. Dorota Bojakowska;
24. Wojciech Leszczyk

Od lewej: Ewa Szymańska i Dorota Czudowska
Zgodnie z oczekiwaniami
kandydatką PiS do Senatu w
okręgu nr 3 ((Legnica, powiaty:
legnicki, lubiński, polkowicki,
głogowski) będzie Dorota
Czudowska. Znana legnicka
lekarka w izbie wyższej parlamentu powalczy tym samym o
trzecią kadencję w izbie wyższej parlamentu. Konkurentów
popieranych przez PO pokonała już dwukrotnie, w 2011 r.

Jacka Głomba, w 2015 r. Piotra
Borysa.

Lista PiS do Sejmu
w okręgu nr 1:
1. Adam Lipiński; 2. Elżbieta Witek; 3. Marzena Machałek; 4. Krzysztof Kubów; 5. Wojciech Zubowski; 6. Ewa Szymańska; 7. Teresa Zembik; 8.

Kandydaci PiS
do Senatu:
Okręg nr 1 (powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki i
zgorzelecki): Rafał Ślusarz.
Okręg nr 2 (Jelenia Góra,
powiaty: jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski i złotoryjski): Krzysztof Mróz.
Okręg nr 3 (Legnica,
powiaty: legnicki, lubiński,
polkowicki, głogowski): Dorota
Czudowska.
PJ
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„Jedynka” na liście
Koalicji Polskiej nie dla
Tadeusza Samborskiego
Nie Tadeusz Samborski, a Stanisław Żuk będzie
liderem listy wyborczej komitetu PSL - Koalicja Polska w
okręgu legnicko - jeleniogórskim. „Jedynki” komitetu,
który ludowcy tworzą razem
z Kukiz’15 i Unią Europejskich Demokratów ogłoszone
zostały w sobotę na konwencji
w Płocku.
Potwierdziły się spekulacje
dotyczące wieloletniego lidera
Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie legnickim –
byłego posła i wicemarszałka
województwa dolnośląskiego.
Tadeusz Samborski nie będzie
liderem wyborczej listy komitetu PSL – Koalicja Polska.
„Jedynkę” otrzymał bowiem
namaszczony przez Pawła
Kukiza - Stanisław Żuk ze Zgorzelca.
Człowiek to w regionie
legnickim w zasadzie anonimowy. Dobrze za to znany w
regionie jeleniogórskim. Żuk
jest blisko związany z branżą

wydobywczo-energetyczną,
głównie z Kopalnią Węgla Brunatnego „Turów”, której długo
był dyrektorem. Dziś jest wiceprezesem ds. wydobycia państwowej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
W polityce znany jest z
tego, że zbytnio nie przywiązuje się do politycznych szyldów. Więcej! Od wielu lat zmienia polityczne barwy, by zajmować dobrze płatne stanowiska w państwowym koncernie.
W latach 1998-2002 był radnym wojewódzkim z ramienia
AWS. W 2006 r. został radnym
powiatowym z listy PiS, ale już
w kolejnych wyborach samorządowych w 2010 i 2014 r. jego
nazwisko pojawiło się na listach
PO.
Gdy władzę w kraju przejął PiS, stanął ponownie po jego
stronie. Tyle że w najbliższych
wyborach będzie ubiegać się
o mandat posła z opozycyjnej
listy. Niesamowite!
PJ
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ZUS: Tylko w Warszawie LPGK odzyskało zlecenie na sprzątanie miasta
więcej Ukraińców
niż na Dolnym Śląsku
W 2018 r. w województwie
dolnośląskim pracowało 48 006
obcokrajowców, dzisiaj ubezpieczonych w ZUS jest już 60 624
cudzoziemców.
Tradycyjnie od kilku lat
największą grupą są Ukraińcy, którzy na Dolnym Śląsku stanowią około 82 proc.
wszystkich płacących składki
na ubezpieczenie społeczne
cudzoziemców – mówi Iwona
Kowalska-Matis, rzeczniczka
prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.
– Rok temu mieliśmy zarejestrowanych 31 tysięcy pracowników z Ukrainy, dzisiaj jest ich
już 49 tysięcy nic, więc dziwnego, że język ukraiński słyszymy w wielu dolnośląskich
firmach i nikogo już nie dziwią
reklamy w tym języku skierowane właśnie do tej grupy narodowościowej – dodaje rzeczniczka.
Więcej Ukraińców niż na
Dolnym Śląsku pracuje jedynie w Warszawie. W całej Polsce składki do ZUS płaci niemal 610 tys. cudzoziemców.
Oznacza to, że liczba obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS
wzrosła od 2014 roku aż pięciokrotnie.
Grupą, której liczebność
rośnie najszybciej są Ukraińcy – w ciągu pięciu lat ich
liczba wzrosła niemal trzynastokrotnie - z 35,5 tys. na
początku 2014 roku do 454,5
obecnie. Białorusinów w ZUS

jest zarejestrowanych obecnie pięć razy więcej – z 6,5
tys. do 36 tys. Liczba Mołdawian wzrosła niemal siedmiokrotnie, osiągając liczbę prawie 9 tys.
- Płacenie składek przez
cudzoziemców jest korzystne
nie tylko dla naszego systemu
ubezpieczeń społecznych, ale
także dla nich samych. Ich
składki zasilają finanse Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
ale w zamian w razie choroby
mogą liczyć na bezpłatne leczenie i zasiłek chorobowy. Poza
tym zbierają kapitał do swojej
emerytury – wyjaśnia Kowalska-Matis.
Ponad połowa pracowników spoza Polski zarejestrowanych w ubezpieczeniach społecznych jest zatrudniona na
umowę o pracę, 20 tysięcy
prowadzi własną działalność
gospodarczą. Pozostałe osoby
są zatrudnione na umowy cywilnoprawne. Najwięcej cudzoziemców zarejestrowanych jest
w trzech warszawskich oddziałach ZUS, w oddziale wrocławskim i w dwóch oddziałach
ZUS w Poznaniu.
Z danych ZUS wynika, że
w Legnicy pracuje ponad 5 tys.
obywateli Ukrainy. Tyle że wg
firm pośredniczących w zatrudnianiu obcokrajowców oraz
lokalnego oddziału Związku
Ukraińców w Polsce to niepełne dane, bo liczba ta sięgać
może 10 tys
PJ

Nie konsorcjum firm
COM-D i FHU Wójcik, a
Legnickie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej będzie
zajmować się sprzątaniem miasta do końca 2020 r. Miejska
spółka za swoje usługi wystawi
ratuszowi fakturę na ponad 2,6
mln zł.
Rywalizacja o umowę na
sprzątanie Legnicy zaczyna
przypominać latynoską tele-

nowelę. Pierwszy przetarg dot.
dwuletniej umowy na sprzątanie Legnicy Zarząd Dróg Miejskich ogłosił jeszcze jesienią ub.
roku. Wówczas wygrało LPGK,
mimo że jego oferta była droższa od konkurencji. LPGK
wyceniło się bowiem na 2,6
mln zł, a konsorcjum COM-D i
FHU Wójcik – na 1,5 mln zł.
Spółka z Jawora i legnicka
firma Pawła Wójcika odwołały
się do Krajowej Izby Odwoław-

Miasto sprzedało
pierwszą działkę na
terenie byłego lotniska
Warszawska firma PDC
INDUSTRIAL CENTER 109
nabyła na terenie dawnego lotniska w Legnicy przy ul. Roberta
Schumana za ponad 15,1 mln zł
(plus VAT) blisko 17-hektarową
działkę niezabudowaną z częścią
pasa startowego.
Do ogłoszonego przez
urząd miasta przetargu przystąpiły dwie firmy. Cena wywoławcza wynosiła 12 mln 50 tys. zł
(plus VAT), a wpłacone wcześniej wadium to 2 mln 570
tys. zł. Ostateczną cenę transakcji wylicytowała warszawska
spółka PDC Industrial Center
109. To firma z branży budowlanej.
Przypomnijmy. Zgodnie z
uchwałą rady miejskiej z 2012 r.
oraz obowiązującym od ponad
dwóch lat planem zagospodarowania przestrzennego, teren

byłego lotniska zostać ma przeznaczony na cele związane z
produkcją, usługami i magazynami.
Warszawska firma jest
pierwszym inwestorem na
legnickim lotnisku. Prezydentowi Tadeuszowi Krzakowskiemu marzy się całkowite zagospodarowanie tego
ponad 200-hektarowego terenu.
Dotychczasowe zabiegi ratusza
o inwestorów nie przynosiły jednak efektów.
PJ

czej. I dwukrotnie – w lutym i
marcu br. - uzyskały korzystne
dla siebie wyroki. W efekcie
ZDM unieważnił przetarg i rozpisał nowy.
W międzyczasie miasto sprzątane było przez firmy
wybierane co miesiąc przez
ZDM na zasadzie zapytań
ofertowych. I tak np. w maju i
czerwcu Legnica sprzątana była
przez COM-D i FHU Wójcik, a
w lipcu już przez LPGK.

Pod koniec lipca ZDM
ogłosił, że przetarg wygrało
jaworsko-legnickie konsorcjum,
które swoje usługi wyceniło na
1 463 845,44 zł. LPGK było
droższe i to znacznie, bo jego
oferta opiewała na ponad 2,6
mln zł. Tyle że zlecenie ostatecznie otrzyma miejska spółka.
LPGK odwołało się bowiem do
Krajowej Izbie Odwoławczej, a
ta 14 sierpnia odrzuciła ofertę
konkurencji.
PJ
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31 sierpnia 2019 o godz. 1100
zapraszamy do Carrefour
Legnica, ul. Piłsudskiego 84
na

POKAZ MODY DZIECIĘCEJ!
W planie imprezy jest:
– pokaz szkolnej mody dziecięcej
(ubrania marki TEX zaprezentują dzieci
pracowników Carrefour Legnica)
– pokaz mody z udziałem dzieci z sektora
rodzinnego klubu Miedź Legnica
– degustacja pizzy Domino’s
– degustacja produktów BIO
– konkursy z nagrodami
Imprezę zaszczyci swoją obecnością Lew Miedziak,
który będzie częstował dzieciaki słodyczami.
Każde dziecko będzie miało okazję zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z naszym Miedziakiem.
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