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Tadeusz Krzakowski otrzymał  
od radnych wotum zaufania

Prezydent Legnicy ma 
wotum zaufania od rady miej-
skiej. Za uchwałą w tej sprawie 
na poniedziałkowej sesji zagło-
sowało 15 radnych. Ośmiu 
wstrzymało się od głosu. Tade-
usz Krzakowski został też skwi-
towany.

Za udzieleniem Tade-
uszowi Krzakowskiemu wotum 
zaufania zagłosowali rzecz jasna 

radni z jego klubu, ponadto Jan 
Szynalski, Piotr Niemiec i Kry-
styna Barcik z Platformy Oby-
watelskiej oraz Zbigniew Rogal-
ski, Joanna Śliwińska-Łokaj i 
Marta Wisłocka z Prawa i Spra-
wiedliwości.

Od głosu wstrzymali się: 
Jarosław Rabczenko, Maciej 
Kupaj i Lesław Rozbaczyło 
(PO), Arkadiusz Baranowski, 
Łukasz Laszczyński i Jolanta 
Kowalczyk (PiS).

Prezydent Krzakowski 
otrzymał też - po raz pierwszy 
od pięciu lat - absolutorium 
budżetowe. Za skwitowaniem 
gospodarza miasta na ponie-
działkowej sesji zagłosowało 14 
radnych, 9 się wstrzymało.

Przypomnijmy, że po raz 
ostatni absolutorium budże-
towym cieszył się w 2014 r. 
W poprzedniej kadencji, czte-
rokrotnie radni jego polityki 
budżetowej nie skwitowali. 

Nie skutkowało to jednak żad-
nymi konsekwencjami, bo za 
każdym razem wykonanie 
budżetu pozytywnie oceniała 
Regionalna Izba Obrachun-
kowa.

Od obecnej kadencji samo-
rządowej obowiązują jednak 
nowe przepisy. W ich świe-
tle, rada miejska nie tylko gło-
suje ws. absolutorium, ale i 
nad przyjęciem raportu o sta-
nie miasta oraz wotum zaufania 
dla prezydenta. Znowelizowana 
ustawa dla gospodarza miasta 
jest bezwzględna. Jeśli w przy-
szłym roku prezydent Tadeusz 
Krzakowski drugi raz z rzędu 
nie otrzymałby wotum zaufania, 
rada miejska mogłaby zarządzić 

referendum ws. odwołania go 
ze stanowiska.

Z przedstawionego przez 
prezydenta Krzakowskiego 
raportu o stanie Legnicy w 2018 
r. wynika, że zakończyła go z 
dziurą budżetową na poziomie 
34 mln zł (dochody - 542 mln 
zł, wydatki - 576 mln zł) i zadłu-
żeniem sięgającym 272 mln 
zł. Najwięcej miasto wydało 
już tradycyjnie na oświatę – 
ponad 60 proc. budżetu. Inwe-
stycje pochłonęły ponad 66 
mln zł. Wymieniając najwięk-
sze, gospodarz miasta mówił o 
alei Piłsudskiego a także remon-
cie Leszczyńskiej, Mickiewi-
cza i Marynarskiej. Na swoje 
przedsięwzięcia miastu udało 

się pozyskać ponad 34 mln zł – 
30 mln zł z funduszy unijnych, 
ponad 4 mln zł ze środków kra-
jowych.

W ub. roku Legnica miała 
95 386 mieszkańców (śred-
nia wieku to 42 lata). Tyle że 
z tzw. deklaracji śmieciowych, 
wynika, że jest nas zaledwie 82 
tys. Poszukiwanie brakujących 
13 tys. obywateli prezydent 
uznał za jeden z priorytetów na 
najbliższą przyszłość.

W swoim wystąpieniu 
Krzakowski przez prawie 1,5 
godz. mówił o sukcesach wła-
dzy, zapewniając przy tym, że 
w Legnicy żyje się dobrze, a 
będzie jeszcze lepiej. Większość 
radnych taką wersję „kupiła”.

Terenem byłego lotniska 
interesuje się znaczący inwe-
stor z branży automotive i elek-
tromobilności – ogłosił na sesji 
rady miejskiej prezydent Legnicy 
Tadeusz Krzakowski.

Temat 120 „lotniczych” 
hektarów, które od wielu lat 
leżą odłogiem i czekają na inwe-
storów, wywołał radny Maciej 
Kupaj, który spytał o nie w trak-
cie dyskusji nad „Raportem o 
stanie miasta za 2018 rok” (z 
dokumentem można zapoznać 
się TUTAJ).

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski pochwalił się, że tere-
nem byłego lotniska interesuje 
się znaczący inwestor, jak to 
ujął - „z branży automotive i 
elektromobilności”. Dodał też, 

że rozmowy na temat ewentu-
alnej inwestycji w Legnicy pro-
wadzone są przez rząd i Polską 
Agencję Inwestycji i Handlu.

- Ze zrozumiałych wzglę-
dów objęte są one poufnością – 
powiedział gospodarz miasta.

Od ponad dwóch lat teren 
lotniska jest włączony w granice 
Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W magistra-
cie liczono, że takie rozwiąza-
nie pomoże w znalezieniu inwe-
storów. Tyle że przeliczono się. 
Chętnych do stawiania zakła-
dów pracy nie widać. Miasto do 
dziś nie sprzedało na lotnisku 
ani jednej działki.

Prezydent Krzakowski 
wciąż jednak ma nadzieję, że 
jego sen o „legnickiej dolinie 

krzemowej” ziści się gdy uzbroi 
teren i wybuduje drogę. Kon-
kretnie drogi łączącej lotnisko 
z autostradą przez rondo Bitwy 
Legnickiej

- Dobrym przykładem jest 
działka inwestycyjna „Legnica 
II” w rejonie ul. Jaworzyń-
skiej. Tam po wybudowaniu 
ulic Boiskowej i Handlowej 
natychmiast znaleźli się inwe-
storzy. Droga i uzbrojenie 
terenu po byłym lotnisku to 
główne wyzwanie, przed któ-
rym stoimy – podkreślił pre-
zydent.

I dodał, że przedsięwzięcia 
te zamierza sfinansować z kre-
dytu, który miasto zaciągnęło 
w Europejskim Banku Inwesty-
cyjnym.

Prezydent pochwalił się, że jest 
zainteresowanie byłym lotniskiem
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Biznesmen z Legnicy oskarżony 
o kradzież pół tony srebra

Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko legnic-
kiemu biznesmenowi Mariu-
szowi M. Z ustaleń śledczych 
wynika, że przywłaszczył on 
sobie 500 kilogramów granu-
latu srebra wartego ponad 1 
mln zł.

Mariusz M. od 2005 r. pro-
wadził w Legnicy firmę zajmu-
jącą się hurtowym handlem 
metalami i rudami metalami. 
W maju 2014 r. działająca w tej 
samej branży belgijska spółka 
za pośrednictwem podmiotów 
gospodarczych z Zielonej Góry 
oraz Wrocławia zakupiła łącznie 
1000 kg srebra od Mariusza M. 
Przelała całą należność i 8 maja 
wysłała swojego pracownika 
do Legnicy po odbiór kruszca. 
Tyle że zanim mężczyźni zała-
twili wszystkie formalności, zro-
biła się późna pora. Doszli więc 
do wniosku, że będzie bezpiecz-

niej jeśli srebro zostanie na noc 
w sejfie Mariusza M.

Gdy następnego dnia 
rano przedstawiciel belgijskiej 

firmy pojawił się w magazynie 
po odbiór towaru, Mariusz M. 
wydał mu tylko 500 kilogra-
mów kruszcu.

- Tłumaczył się, że drugą 
połowę srebra zabrały wcze-
śniej nieznane mu osoby. 
Liczne zgromadzone w toku 

śledztwa dowody potwierdziły, 
że Mariusz M. przywłasz-
czył to mienie. Dodatkowo 
w celu ukrycia przywłaszcze-
nia powierzonego kruszcu 
srebra o wadze 500 kg i war-
tości ponad jeden milion zło-
tych, oskarżony poświadczył 
nieprawdę w wystawionej na 
tę okoliczność z datą 30 kwiet-
nia 2014 r. fakturze sprze-
daży tego towaru kontrahen-
towi pokrzywdzonej belgijskiej 
spółki, która to sprzedaż nie 
miała miejsca – mówi Lidia 
Tkaczyszyn, rzeczniczka pra-
sowa Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy.

Zarzutów Mariusz M. ma 
więcej. Prokuratorskie śledz-
two wykazało bowiem, że w 
latach 2011-2015 biznesmen 
nie składał sprawozdań finan-
sowych. Nie wykonał też pra-
womocnego wyroku sądu, 
który nakazał mu wypłacić 
pracownikowi swojej firmy 
10 tys. zł tytułem zadośćuczy-

nienia za krzywdę związaną z 
wypadkiem przy pracy.

- Mariusz M. nie przy-
znał się do popełnienia zarzu-
canych mu czynów i odmówił 
składania wyjaśnień. Był on 
już wcześniej karany za prze-
stępstwo oszustwa w stosunku 
do mienia znacznej warto-
ści. Za zarzucane oskarżo-
nemu przywłaszczenie powie-
rzonego mienia wielkiej war-
tości grozi kara od 1 roku do 
10 lat pozbawienia wolności, 
za poświadczenie nieprawdy 
w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej grozi kara pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8, za niewykonanie pra-
womocnego wyroku sądu grozi 
kara pozbawienia wolności do 
lat 3, a za niezłożenie sprawoz-
dania finansowego grozi kara 
grzywny albo ograniczenia 
wolności – informuje prokura-
tor Lidia Tkaczyszyn.

(PJ)

Prokurator Lidia Tkaczyszyn.
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Legnicka Kuria Biskupia zabrała głos 

ws. pedofilii w Kościele
Diecezja legnicka rusza z 

wdrażaniem wytycznych doty-
czących ochrony dzieci i mło-
dzieży. Zaprezentował je na 
piątkowej konferencji praso-
wej biskup Zbigniew Kierni-
kowski. Hierarcha przy oka-
zji przeprosił za nadużycia 
duchownych.

“Wytyczne dotyczące 
ochrony dzieci i młodzieży 
w Diecezji Legnickiej” to 70-
-stronicowy dokument będący 
efektem pracy kilkunastooso-
bowego zespołu powołanego 
przez biskupa Zbigniewa Kier-
nikowskiego. Zawiera on pro-
cedury, dzięki którym Kościół 
katolicki spróbuje uporać się 
z problemem pedofilii. 

Jak podkreśla ks. Piotr 
Kot, delegat biskupa legnic-
kiego ds. ochrony dzieci i mło-
dzieży, dokument nie zastąpi 
całego systemu prewencji.

- Jest pierwszym kro-
kiem, do pozytywnej zmiany. 
Wytyczne zostaną omówione 

na spotkaniach z klerykami i 
duszpasterzami młodzieży. W 

sierpniu ruszą szkolenia dla 
księży. W ciągu jednego roku 
dokument ma zostać wdro-
żony w każdej komórce, która 
składa się na diecezję. Każdy, 
kto w ramach Kościoła pro-
wadzi działalność duszpa-
sterską, będzie musiał co 
pięć lat przejść szkolenie 
prewencyjne, zwieńczone 
odpowiednim certyfikatem. 
Wychowawcy, wykładowcy, 
alumni Wyższego Semina-
rium Duchownego i wszy-
scy przygotowujący się do 
posługi wśród małoletnich 
będą musieli zapoznać się 
z wytycznymi oraz złożyć 
deklarację o znajomości tre-
ści dokumentu, stosowaniu 
go w życiu osobistym i zawo-
dowym – wyjaśnia ks. Kot.

- Konieczne jest jeszcze 
przygotowanie oraz wdroże-
nie szczegółowych programów 
profilaktycznych i kodeksu 
zachowań dla osób pracują-
cych wśród dzieci i młodzieży 
- dodaje biskup pomocniczy 
Marek Mendyk.

Podczas konferencji pra-
sowej padło pytanie o skalę 
nadużyć seksualnych ze 
strony duchowieństwa wobec 
dzieci i młodzieży w 27-let-
niej historii diecezji legnic-
kiej. Biskup Kiernikowski 
oświadczył, że kuria nie dys-
ponuje takimi statystykami. 
Przedstawił jednak aktualną 
sytuację.

- Jeden z księży odbywa 
karę pozbawienia wolno-
ści i czeka na orzeczenie 
Kongregacji Nauki Wiary 
w sprawie swojej przyszło-
ści w Kościele. Czyn, któ-
rego się dopuścił, dotyczył 
jednej osoby pokrzywdzo-
nej. Dwie sprawy są aktualnie 
badane przez prokuraturę. 
Jedna sprawa została oddana 
do procedowania Kongrega-
cji Nauki Wiary i jest w trak-
cie procesu kanonicznego. 
Poza tym mamy pięć zgło-
szeń, które wydają się wiary-
godne i są w tej chwili badane 
– zdradził ordynariusz legnic-
kiej diecezji.

W najbliższą sobotę (29 
czerwca) Legnickie Pole 
przemieni się w tętniącą 
życiem średniowieczną osadę 
pełną historycznych atrakcji. 
To wszytko za sprawą kolej-
nej edycji imprezy „Legnic-
kie Pole 1241 - tu można 
stracić głowę”.

Gwoździem programu 
tradycyjnie jest o godz.16.00 
inscenizacja słynnej bitwy 
pod Legnicą stoczonej mię-
dzy europejskim rycerstwem 
a piekielnymi jeźdźcami, 
czyli hordami koczowników 
z mongolskich stepów.

Moc atrakcji będzie 
jednak czekać od 10. rano. 
Zobaczyć będzie można 
jak wyglądały dawne obozy 
wojskowe, a także uzbroje-
nie rycerzy i koczowników. 
W Legnickim Polu powsta-
nie również średniowieczna 

osada, w której podpa-
trzymy jak żyli i pracowali 
ludzie przed wiekami. W 
ubiegłym roku dużym zain-
teresowaniem cieszyły się 
m. in. pokazy średniowiecz-
nych rzemiosł, lekcje pisa-
nia minuskułą na pergami-
nie u skryby, tajniki dawnej 
kuchni, strzelanie z replik 
łuków, czy wróżąca w swoim 
namiocie wiedźma.

W trakcie imprezy zoba-
czymy także turniej walk 
rycerskich, pokazy średnio-
wiecznej alchemii, dawnych 
tańców, kunsztu jeździectwa 
(ciężkiej jazdy, woltyżerki 
kozackiej, popisów kaska-
derskich) czy chorągwiarzy 
z Gwardii Gryfa. Nastrojo-
wości imprezie doda także 
koncert muzyki dawnej w 
wykonaniu zespołu „White 
Garden”.

Inscenizacja bitwy 
pod Legnicą 
i średniowieczne miasteczko 
- Legnickie Pole zaprasza
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Dni miasta zorganizo-
wane na płycie daw-
nego lotniska tra-
dycyjnie już trwały 

trzy dni.  Podczas koncerto-
wego święta miasta zagrało 
10 zespołów reprezentujących 
różne gatunki muzyczne: disco-
-polo, rock, pop i góralski folk. 
Imprezę urozmaiciła zabawa 
proszkami Holi podczas Festi-
walu Kolorów.  

Pierwszy dzień święta 
naszego miasta upłynął w ryt-
mach disco-polo i góralskiego 

folku oraz szalonych barwach 
proszków Holi. Imprezę roz-
począł Festiwal Kolorów, czyli 
popularna szczególnie wśród 
młodzieży zabawa polegająca 
na wzajemnym obrzucaniu 
i malowaniu się kolorowymi 
proszkami.

Koncerty otworzyła młoda 
formacja  Bayera, która już od 
pierwszych minut porwała do 
energicznej zabawy w rymach 
disco-polo zebrany na lotnisku 
tłum legniczan. Chwilę później 
było folkowo, bowiem na scenie 

pojawili się  Zbóje, czyli skoczni 
disco-górale. Zespół łączący 
muzykę disco-polową z góral-
skimi nutami i przyśpiewkami 
bez problemu porwał do wspól-
nych tańców i hulańców publikę. 
Później w klimat typowego 
disco-poco przywróciła formacja 
Basta. Imprezę z pełnym powe-
rem zakończył Czadoman. 

Sobota upłynęła w typowo 
rockowym klimacie. Na 
początku zaprezentowały się 
pochodzące z Legnicy składy, 
reprezentanci mocnych brzmień 

z Anastasis i prezentujący spo-
kojniejsze dźwięki Photony. Nie-
stety pierwsze koncerty nie ścią-
gnęły tłumów. Sobotnie Święto 
Legnicy zwieńczył Afromental, 
który na swój wieczorny koncert 
ściągnął już pokaźną publikę. 
Widownia miała okazję usłyszeć 
materiał z najnowszej, wyjątko-
wej płyty zespołu, która w naj-
bliższych miesiącach trafi na 
sklepowe półki. Jest to przeło-
mowy, pierwszy polskojęzyczny 
materiał zespołu.  Trzeci dzień  
świętowania bez wątpienia miał 

dwie gwiazdy - dwa różne sce-
niczne żywioły - idola dzieci i 
nastolatków Dawida Kwiatkow-
skiego oraz �rganka, artystę zde-
cydowanie bardziej dojrzałego 
i refleksyjnego w swojej twór-
czości, który ściągnął alterna-
tywną publikę różnych pokoleń. 
Muzyczny set uzupełniła Agata 
Sobocińska.

Największy wrzask pod-
czas całej imprezy dało się 
usłyszeć, kiedy młodzież przy-
witała swojego 23- letniego 
idola. Choć Kwiatkowski śpie-

wał głównie utwory ze swojej 
najnowszej działalności arty-
stycznej m. in. płyty „13 grze-
chów niczyich”, która ukazała 
się niecały miesiąc temu, to 
fani na pamięć znali i śpiewali 
wszystkie hity Dawida. Krzy-
ków i pisków nie było końca, 
także kiedy gwiazdor rozdawał 
autografy i robił sobie zdjęcia 
z fanami po koncercie. Warto 
wspomnieć, że fani Kwiat-
kowskiego  cierpliwie czekali 
na koncert już świtu, pilnując 
miejsc tuż przy scenie. 

Święto Legnicy 2019 – trzy dni koncertowania 
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Legnica otrzymała rządową 
subwencję w wysokości 1,2 mln 
zł na przebudowę ul. Leszczyń-
skiej, na odcinku od mostu na 
Czarnej Wodzie do skrzyżowa-
nia z ul. Bydgoską, Poznańską 
i Głogowską. Dzięki tym pienią-
dzom miasto będzie mogło roz-
strzygnąć leżący od maja w szu-
fladzie przetarg.

Pierwszy przetarg został 
unieważniony z powodu zbyt 
wysokich cen zaproponowa-
nych przez firmy. W drugim 

sytuacja się powtórzyła. Remon-
tem ul. Leszczyńskiej zaintere-
sowały się trzy firmy. Problem 
w tym, że Zarząd Dróg Miej-
skich ma na prace zabukowane 
w budżecie 5,6 mln zł. Tymcza-
sem po otwarciu przetargowych 
ofert, okazało się, że wszyst-
kie są droższe. Najtańszą zło-
żyła wrocławska spółka Berger 
Bau Polska – opiewa ona na 7 
173 097, 72 zł. Nieco droższe 
są pozostałe – PTB z Wrocła-
wia i konsorcjum firm z kunic-

kim Budrimem jako liderem. Po 
tym, jak miasto otrzymało rzą-
dową subwencję, ZDM będzie 
mógł przetarg sfinalizować.

Przypomnijmy, że w tym 
roku przebudowany został odci-
nek od skrzyżowania z ul. Gło-
gowską (przy wiadukcie kole-
jowym) do ul. Ścinawskiej. Z 
kolei pod koniec minionego 
roku ul. Leszczyńska przebu-
dowana została od skrzyżowa-
nia ze Ścinawską do mostu nad 
Czarną Wodą.

Jest rządowa subwencja,  
będzie więc remont ul. Leszczyńskiej
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Równo dla wszystkich i 
po ok. 345 zł brutto więcej do 
podstawy wynagrodzenia. Od 
1 maja br. pracownicy legnic-
kiego teatru zarabiają więcej za 
sprawą dodatkowych 294 tys. 
zł, które na podwyżki wynagro-
dzeń przyznał im dolnośląski 
samorząd. Współprowadzący 
Teatr Modrzejewskiej prezydent 
Legnicy po raz kolejny odmówił 
partycypowania w powiększa-
niu płac pracowników legnickiej 
sceny.

Na początku marca dzie-
więć z 17 dolnośląskich insty-
tucji kultury podległych mar-
szałkowi zaczęło protest, doma-
gając się podwyżek płac. Akcję 
zorganizowała „Solidarność”, 
żądając 500 zł brutto dla każ-
dego z pracowników. – Płace w 
kulturze są haniebnie niskie – 
argumentował Leszek Nowak, 
wiceprzewodniczący Międzyre-
gionalnej Sekcji Kultury NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk i 
szef związku w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu.

Akcja przyniosła częściowy 
skutek. 12 z 17 marszałkow-
skich instytucji kultury na Dol-
nym Śląsku otrzymało pienią-
dze (łącznie 2,2 mln zł) na pod-

wyżki wynagrodzeń od 1 maja 
br. Nie otrzymały ich: Opera 
Wrocławska, Dolnośląskie Cen-
trum Filmowe, Ośrodek Kul-
tury i Sztuki, Muzeum Gross-
-Rosen w Rogoźnicy i Naro-
dowe Forum Muzyki. To oraz 
fakt, że - jak napisał 18 kwietnia 
w imieniu protestujących - w 
piśmie do marszałka wojewódz-
twa Leszek Nowak „propono-
wana skala podwyżki uposażeń 
jest niestety zdecydowanie nie-
satysfakcjonująca” sprawiło, że 
protest trwa. Flagi Solidarności 
nadal wiszą. Także na legnic-
kim teatrze.

- Nasz solidarnościowy 
protest trwa, mimo że akurat 
w Legnicy możemy czuć się 
częściowo usatysfakcjonowani. 
Byłoby zdecydowanie lepiej, 
gdyby do wzrostu wynagrodzeń 
przyczynił się także drugi z 
partnerów umowy o współpro-
wadzeniu naszego teatru zawar-
tej w marcu 2009 roku, czyli 
prezydent Legnicy. Ten jednak 
stanowczo odmawia - zauważa 
przewodniczący Komisji Zakła-
dowej Solidarności w legnickim 
teatrze Andrzej Janiga.

22 maja trzy organizacje 
związkowe działające w legnic-

kim teatrze po raz kolejny zwró-
ciły się do prezydenta miasta 
(ale też do przewodniczącego 
Rady Miejskiej), by nie pomi-
jano pracowników teatru w pla-
nach podwyżek dla pracow-
ników budżetówki w Legnicy. 
„Należy podkreślić, że od 6 lat 
- kiedy wprowadzono zasadę 
corocznych podwyżek w budże-
tówce - pracownicy naszego 
Teatru nie otrzymali ani zło-
tówki, co więcej, ta stytuacja 
ma miejsce już 10 lat” - napisali 
przypominając adresatom swo-
jego pisma, że prezydent Tade-
usz Krzakowski na kwietniowej 
sesji obiecał, że „w lipcu pod-
wyżkę dostaną, jak co roku, 
wszyscy pracownicy budże-
tówki w Legnicy”.

Już wcześniej teatralni 
związkowcy zwracali prezyden-
towi uwagę na zapis umowy 
o współprowadzeniu teatru 
zawartej przez marszałka woje-
wództwa z prezydentem mia-
sta 17 marca 2009 roku, w któ-
rej zapisano wprost: „Prowadze-
nie Teatru jako wspólnej insty-
tucji kultury polegać będzie, 
w wymiarze finansowym, na 
zapewnieniu przez Wojewódz-
two i Miasto (...) środków na 

pokrycie kosztów funkcjono-
wania Teatru w każdym roku, 
w tym w szczególności kosz-
tów: administracyjnych, eks-
ploatacyjnych, wynagrodzeń i 
pochodnych wynagrodzeń, w 
rocznej wysokości nie niższej 
niż: Województwo - 2,5 mln zł, 
Miasto 1,5 mln zł”. 

Problem w tym, że przez 
10 lat województwo zwięk-
szało dotacje podmiotowe (do 
3,4 mln zł), tymczasem mia-
sto dotowało teatr na niezmie-
nionym poziomie. Tymczasem 
inflacja w tym okresie wyniosła 
17 proc., średnie wynagrodze-
nie wzrosło o 46 proc., a płaca 
minimalna o 76 proc. Mówiąc 
w skrócie, realna wartość dota-
cji prezydenta spadła, a pre-
zydent Legnicy systematycz-
nie przerzuca koszty współpro-
wadzenia teatru na marszałka 
województwa.

- Chcemy na to zwrócić w 
najbliższym czasie uwagę mar-
szałkowi, by podjął interwen-
cję u prezydenta w tej spra-
wie, przynajmniej dla przywró-
cenia pierwotnych proporcji 
w kosztach współprowadzenia 
naszego teatru - dodaje Andrzej 
Janiga.

Pracownicy teatru z podwyżkami,  
ale prezydent znów o nich zapomniał

25 czerwca w życie 
weszła korekta uchwały 
rady miejskiej ws. ustale-
nia cen i opłat za usługi 
przewozowe, uprawnień 
do przejazdów ulgowych 
w komunikacji miejskiej 
świadczone przez MPK.

Przegłosowana na 
majowej sesji przez rad-
nych korekta uchwały spro-
wadza się do tego, że od 25 
czerwca uczniowie legnic-
kich szkół oraz osoby pow. 
65 roku życia, za darmo 
autobusami MPK mogą jeź-
dzić wyłącznie w tzw. stre-
fie I opłat, czyli administra-
cyjnych granicach miasta. 
Jeśli będą chcieli pojechać 

autobusem poza granice 
Legnicy (tym samym opu-
ścić strefę I opłat), muszą 
kupić bilet.

Zgodnie z taryfą 
(można ją znaleźć TUTAJ) 
bilet ulgowy w II strefie opłat 
kosztuje 2,30 zł, a bilet nor-
malny 4,60 zł.

Do zmiany uchwały 
dot. taryfy MPK doszło po 
interwencji wójtów Miłko-
wic, Kunic i burmistrz Pro-
chowic. Szefom sąsiednich 
gmin nie uśmiechało się 
bowiem ponoszenie dodat-
kowych kosztów związa-
nych z porozumieniem z 
Legnicą ws. transportu 
publicznego.

Uwaga!  
Od wtorku w MPK  
obowiązuje  
nowa taryfa
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Prestiżowy legnicki salon 
ulokowany przy ulicy Fabrycz-
nej A&A Studio Project gościł 
w sobotę znanego i cenionego 
projektanta mody oraz wnętrz 
Macieja Zienia. Projektant opo-
wiadał m.in. o własnej kolek-
cji lamp, które w swojej ofercie 
posiada salon. Dla gości przygo-
towano także wyjątkowo bogaty 
poczęstunek i loterię z cieka-
wymi, wartościowymi nagro-
dami.

A&A Studio Project 
szczyci się bogatą ofertą ory-
ginalnych elementów dekora-
cyjnych i wykończeniowych 
do wnętrz, które przysporzą 
elegancji  i stylu w każdym 
domu. Oferowane przez firmę 
produktu są wykonane z mate-
riałów najwyższej jakości, zaś 
za ich opracowanie odpowia-
dają najlepsi projektanci na 
rynku.

Jednym z nich jest Maciej 
Zień, który zaprojektował 
dla firmy Milagro serię lamp 
dostępną właśnie w A&A Stu-
dio Project. Dzięki spotkaniu z 
Maciejem Zieniem legniczanie 
mogli dowiedzieć się także wię-
cej na temat najnowszych tren-
dów mody. W sklepie można 

znaleźć nie tylko lampy, lecz 
wszytko to, co upiększy nasze 
podłogi, ściany, sufity i ume-
bluje pomieszczenia.

Salon dla swoich gości 
przygotował także bogaty 
poczęstunek oraz loterie z cie-
kawymi nagrodami do wygra-
nia m.in. voucherami, elemen-
tami dekoracyjnymi, a nawet 
meblami. Wszyscy goście mogli 
więc spędzić upalne popołu-
dnie w cieniu parasoli, rozma-

wiając o modzie i popijając przy 
tym zimne napoje, pyszną kawę 

czy degustując przekąski serwo-
wane na szwedzkim stole.

Znany projektant mody gościł w legnickim 
A&A Studio Project

Robert Raczyński - prezy-
dent Lubina i lider współrządzą-
cych województwem dolnoślą-
skim „Bezpartyjnych Samorzą-
dowców”, rozważa, by pociągi 
relacji Lubin – Wrocław nie 
zatrzymywały się w Legnicy.

- Powinien być Lubin nawet 
bez Legnicy, czyli on się nawet 
nie powinien zatrzymywać w 
Legnicy. Dlatego, że połącze-
nie między Lubinem a Wrocła-
wiem, zatrzymujące się na każ-
dym przystanku, wydłuży nam 
się do 1,5 godziny. Wartość 
takiego połączenia jest żadna. 
To się robi tramwaj – powie-
dział prezydent Lubina dla 
Radia Wrocław.

Przypomnijmy, że Robert 
Raczyński doprowadził do 
tego, że reaktywowane pociągi 
osobowe relacji Lubin – Wro-
cław, nie zatrzymywały się na 
wioskach między Lubinem a 

Legnicą. Po protestach miesz-
kańców Gorzelina, Chróstnika, 
Raszówki i Rzeszotar, władze 
województwa szybko wycofały 
się tego absurdalnego rozwią-
zania.

Gospodarz Lubina, który 
od jesiennych wyborów, jest 
jednym z najważniejszych poli-
tyków na Dolnym Śląsku („Bez-
partyjni Samorządowcy” współ-
rządzą województwem z PiS), 
nie przestaje zaskakiwać. Wła-
śnie zapowiedział, że jeśli obło-
żenie pociągów na stacji w Lubi-
nie będzie duże, to w Legnicy 
zatrzymywać się docelowo nie 
będą.

Ciekawe, co na to prezy-
dent Legnicy Tadeusz Krzakow-
ski – polityczny sojusznik „Bez-
partyjnych Samorządowców”, 
a prywatnie - dobry kolega 
Raczyńskiego.

(PJ)

Prezydent Lubina znów  
zabiera się za pisanie  
rozkładu jazdy pociągów

Prestiżowy legnicki salon przy ulicy Fabrycznej A&A Studio Project






