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Nauczyciele w Legnicy strajkują,

UCZNIOWIE PISZĄ EGZAMINY
Kilkaset osób wzięło udział w niedzielnym Czarnym Marszu Nauczycieli. W rynku pojawili się nie
tylko nauczyciele i pracownicy oświaty. Byli też
solidaryzujący się z nimi legniczanie. Nie zabrakło,
rzecz jasna, polityków.
Paweł Jantura
„Murem za nauczycielami!”, „Solidarność naszą bronią!” - to niektóre hasła towarzyszące niedzielnej manifestacji w
legnickim rynku. Frekwencja
dopisała, bo przyszło ponad pół
tysiąca osób. Wielu nie związanych w żaden sposób z oświatą.
Choć niektórzy nie zgadzali się
z takim określeniem. - Wszyscy
jesteśmy związani z oświatą,

bo nasze dzieci, wnuki chodzą
bądź będą chodzić do szkoły –
usłyszeliśmy w tłumie.
Zanim marsz obszedł
rynek, był czas na przemówienia. Głos zabierali nauczyciele,
byli i obecni. Do megafonu
wywołany został też prezydent
Tadeusz Krzakowski, który
pojawił się na manifestacji w
towarzystwie swojego zastępcy
odpowiedzialnego za oświatę,
Krzysztofa Duszkiewica.

- Prezydentem się bywa,
nauczycielem jest. Ja jestem
nauczyciele, dlatego tu jestem
z wami. Wszystkiego dobrego,
trzymajcie się! - powiedział
gospodarz miasta.
Mniej oszczędny w słowach był poseł Robert Kropiwnicki. - Reprezentujecie miliony
Polaków, wytrzymajcie! Rozpoczęliście wielką akcję, to co
robicie teraz jest jedną, wielką
lekcją demokracji, walką o god-

ność! - grzmiał legnicki parlamentarzysta.
Kropiwnicki jest za tym,
by nauczycielom za czas strajku
wypłacić pensje w formie dodatków – tak, jak mają zamiar
uczynić prezydenci największych polskich miast. Krzakowski jest temu przeciwny, bo jest
zdania, że to złamanie obowiązujących przepisów. Wszystko
więc wskazuje na to, że legniccy
nauczyciele strajk odczują w
portfelach. Temat ten na manifestacji nie został jednak poruszony. Polityczni oponenci
wyszli z założenia, że nie miejsce to i czas. W niedzielny wieczór wszyscy stali po jednej
stronie, choć
nakład 10 tys egz. ISSN 1232-1680
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W Legnicy do strajku
przystąpiło
ponad
900
nauczycieli z 37 placówek
oświatowych. W strajku biorą
udział nie tylko nauczyciele
należący do Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum
Związków Zawodowych, ale
także niezrzeszeni oraz ci,
którzy należą do NSZZ „Solidarność”. Tak jest np. w II
i V Liceum Ogólnokształcącym, gdzie ZNP nie ma swoich struktur, a referendum
strajkowe organizowała właśnie „Solidarność”. Mimo
protestu, we wszystkich szkołach udało się przeprowadzić
kwietniowe egzaminy – gimnazjalny i ósmoklasistów.

Skąd strajk? Przypomnijmy. Rząd zaproponował
nauczycielom m.in. 15-procentową podwyżkę w 2019 r. (9,6
proc. podwyżki we wrześniu
plus wypłacona już 5-procentowa podwyżka od stycznia),
skrócenie stażu, ustalenie kwoty
dodatku za wychowawstwo na
poziomie nie mniejszym niż
300 zł i zmianę w systemie oceniania nauczycieli. ZNP i FZZ
pierwotnie żądały podwyżki
wynagrodzeń o 1000 zł. Potem
jednak zeszły nieco z tonu.
Obecnie związkowcy postulują
podwyżkę na poziomie 30 procent rozłożoną na dwie raty - 15
proc. od 1 stycznia i 15 proc. od
1 września.
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Koronkowe figi w rozmiarze XL
na koszt podatników
Przedszkole Niepubliczne
„Miedziany Krasnalek” w Legnicy
musi zwrócić urzędowi miasta nieprawidłowo wydaną dotację. Chodzi o prawie 80 tys. złotych!

Kłopoty przedszkola są
efektem kontroli przeprowadzonej przez urzędników z ratusza,
którzy sprawdzili, jak została
wydana miejska dotacja w 2017
r. Gdy wgłębiali się w dokumenty, musieli przecierać oczy.
Lektura wystąpienia pokontrolnego momentami jest naprawdę
wciągająca. W swoim protokole
umieścili długą listę mniej lub
bardziej dziwnych zakupów.
M.in. za pieniądze z dotacji placówka zafundowała sobie
nowy telewizor marki Blaupunkt. Tyle że gdy urzędnicy
przyszli na kontrolę, w przedszkolu go nie było. Właściciel
tłumaczył się, że znajduje się w
naprawie, ale nie był w stanie
tego udokumentować z uwagi
na fakt, iż naprawy dokonywać
miała osoba prywatna.

Urzędnicy zakwestionowali też zakup pomocy naukowych, którymi były: dekoracje
związane z organizacją 60. urodzin (baloniki „6” i „0”, dekoracje wiszące z oznaczeniem
„na 60-tke” itp., 3 sztuki pozycji „Tania książka dla dorosłych”, książkę „Poker - Praktyczny Przewodnik Jak Grać i
Wygrywać”, damską bieliznę
„Figi bikini damskie, koronkowy przód rozmiar XL”, męski
zestaw prezentowy (skórzany).
„Tego rodzaju wydatki,
finansowane z dotacji udzielonej w celu m.in. kształcenia
i opieki nad dziećmi są niedopuszczalne. Niezrozumiałym
było, w jaki sposób zakwalifikowano tegoż rodzaju wydatki
jako zakupy materiałów dydaktycznych, a tym bardziej dlaczego pokryto je z uzyskanych
dotacji w 2017 r.” - czytamy w
wystąpieniu pokontrolnym.
Ale na tym nie koniec
zakupowych szaleństw w „Miedzianym Krasnalku”. Pieniądze

podatników wydano, jak czytamy w protokole, również na:
videorejestrator samochodowy
wraz z kartą pamięci, elektronarzędzia, serwis obiadowy (ceramiczny, pełnowymiarowy, 6 talerzy głębokich, 6 talerzy małych
i 6 talerzy dużych), zapalniczkę
elektryczną, materiały ogrodnicze (nabłyszczacz dla roślin,
opryskiwacz, 50 metrów bieżących węża przemysłowego, ziemię kwiatową, trawę nasienną,
2 sztuki grabi oraz nawóz do
trawnika), wzmacniacz sygnału
wi-fi, komplet pościeli.
Zakupiono też np. pastę
do zębów dla dorosłych „Sensodyne”, antyperspirant „Dove”,
chusteczki do demakijażu. Urzędnicy zakwestionowali również
kupno artykułów związanych z
kosmetyką samochodową, jak i
wszelkiego rodzaju organizery
samochodowe. Nie oszczędzano
też na dekoracje świąteczne, na
które wydano prawie 2 tys. zł. A
jak trzeba było, to na zakupy szło
się do nietaniego „Home&You”,

gdzie wydano prawie 1,5 tys. na
dekoracje, które miały „służyć
podkreśleniu doniosłości uroczystości Pasowania na przedszkolaka”.
„Miedziany
Krasnalek”
szastał też miejską dotacją na
usługi fotograficzne i na szkolenia. Właściciel placówki nie był
w stanie przedstawić dowodów
w postaci wykonanych zdjęć,
ani też udokumentować spraw
dot. tematyki szkoleń i listy ich
uczestników.
Kontrolerzy z magistratu
dopatrzyli się też bezzasadnego
wydania ponad 6 tys. zł na wynagrodzenia w ramach umów-zleceń z tytułu wykonania „prac biurowych polegających na porządkowaniu dokumentów” oraz za
„sprawowanie nadzoru budowlanego podczas prac remontowych w przedszkolu”.
Ponadto okazało się, że
dwie z pięciu sal wykorzystywanych do zajęć dydaktycznych
nie mają pozwolenia na użytkowanie w ramach przedszkola. A

jako że „Miedziany Krasnalek”
użytkował te pomieszczenia bezprawnie, to urząd miasta wystąpił o zwrot pieniędzy wydanych
na ich wynajem. Podobnie, jak
pieniędzy, które przedszkole
wydało na remont tych sal.
Na tym problemów właściciela przedszkola nie koniec.
Ratusz zażądał bowiem od właściciela „Miedzianego Krasnalka” zwrotu 37 258,70 zł
z miejskiej dotacji, które placówka wydała niezgodnie z
przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS.
Kontrolerzy z magistratu
przyjrzeli się m.in. wydatkom,

które właściciel przedszkola
poniósł na swojego brata.
Ten z pensją w wysokości 2,4
tys. zł brutto został zatrudniony w „Miedzianym Krasnalku” jako informatyk. Tyle
że pracy nie miał za wiele, bo
czuwał nad … jednym laptopem, którego używał dyrektor
oraz jedną drukarką. Zakwestionowane zostały też m.in.
wydatki (ponad 23 tys. zł) na
wynagrodzenia dwóch pracowników. Okazało się bowiem,
że zostały one zrefundowane
przez urzędy pracy w Jaworze
i Legnicy.
Paweł Jantura
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Ile płacą w radach nadzorczych LPWiK i SAG?

Kwoty robią wrażenie!
Prawie 1 milion złotych
pochłonęły wynagrodzenia członków rad nadzorczych Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Strefy
Aktywności Gospodarczej w
latach 2017-2018.
- Muszę przyznać, że aż
przetarłem oczy! – mówi wiceprzewodniczący rady miejskiej
Łukasz Laszczyński, który właśnie otrzymał z ratusza podpisaną przez zastępcę prezydenta Jadwigę Zienkiewicz,
odpowiedź na swoje pytania dot. wysokości diet członków rad nadzorczych LPWiK
i SAG.
Radny Prawa i Sprawiedliwości nie przebiera w słowach.
- Kwoty są skandaliczne, to
rozdawnictwo publicznych pieniędzy! Szczególnie, że wciąż
słyszymy od władzy, że miasta
nie stać na bezpłatną komunikację dla uczniów i seniorów, podwyżki dla pracowników MOPS

i MPK. Nie widzę żadnego uzasadnienia dla wypłacania takich
pieniędzy, a już w szczególności dla ludzi z rady nadzorczej

SAG-u, czyli spółki, która de
facto niewiele robi.
Kwoty, jakie ujawnił ratusz
faktycznie robią wrażenie. Skła-

dająca się z sześciu osób rada
nadzorcza LPWiK w 2017 r.
pobrała wynagrodzenia w wysokości 301 187, 32 zł. W 2018

r. już 356 031,96 zł. Wychodzi
więc na to, że członek rady nadzorczej wodociągów za jedno
posiedzenie w miesiącu (w
latach 2017-2018 odbyło się ich
23) kasował ok. 5 tys. zł.
Co ciekawe, szefem rady
nadzorczej wodociągów od
wielu lat jest wspomniana wcześniej Jadwiga Zienkiewicz. Jej
dieta za ub. rok wyniosła ponad
54 tys. zł
Skromniej było w SAG-u.
Trzyosobowa rada nadzorcza
tej spółki narzekać jednak nie
może. W 2017 r. jej wynagrodzenia wyniosły łącznie 118 836,96
zł, w 2018 r. - 120 516,12 zł. W
SAG-u obradowali częściej niż
w LPWiK. Przez dwa lata rada
spotykała się 26 razy.
Szefowie
komunalnych
spółek od lat należą do finansowych krezusów. Prezes LPWiK
Zbigniew Mróz w 2017 r. zarobił rekordową kwotę – 402 537,
16 zł, o czym swojego czasu
rozpisywały się lokalne media.

Z informacji, jaką otrzymał
radny Laszczyński wynika, że
wpadła mu jeszcze nagroda
roczna w wysokości 22 472, 05
zł. Nagrodę za 2017 r. dostał
też prezes SAG Zbigniew Czechowski - skromne 19 475, 77
zł. W 2018 r. Mróz i Czechowski nagród już nie dostali.
LPWiK i SAG to kolejne
miejskie spółki, które ostatnio
trafiły pod lupę radnych. Przypomnijmy, że wynagrodzenia
pięcioosobowej rady nadzorczej MPK wyniosły 197 347,66
zł w 2017 r. i 186 613,15 w 2018
r. Prezes Zdzisław Bakinowski
zarobił w 2017 r. prawie 280
000 zł.
O apanaże w Legnickim
Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej prezydenta Tadeusza Krzakowski zapytał już
wiceszef rady miejskiej Arkadiusz Baranowski. Na swoją
interpelację nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.
Paweł Jantura
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Rektor PWSZ doktorem honoris
causa ukraińskiej uczelni

W maju czeka
nas kolejna
podwyżka cen
wody i ścieków.
Ile zapłacimy?
23 maja wejdzie w życie
nowa taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków w Legnicy.
Zapłacimy o 45 groszy więcej
za metr sześcienny. Kolejna
zła wiadomość jest taka, że
za rok czeka nas kolejna podwyżka.
Dziś za wodę i ścieki płacimy 10,98 zł. Po majowej podwyżce już 11,43 zł. Taka właśnie cena zacznie obowiązywać
od 23 maja br. Niestety, tylko
przez rok, bo już wiadomo, że

w maju 2020 r. za metr sześcienny zapłacimy 11,83 zł.
Przypomnijmy, że przed
rokiem mieliśmy podwyżkę o
32 gr, z 10,66 zł do 10, 98 zł. To
oznacza, że w ciągu dwóch lat
woda i ścieki zdrożeją w sumie
o 1,17 zł za metr sześcienny!
Dla przeciętnego legniczanina
– całkiem sporo!
Wspomniane podwyżki to
konsekwencja opracowanego
przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 2018 r. cennika. Został on

18 kwietnia 2019 r.

Drohobycki
Państwowy
Uniwersytet Pedagogiczny im.
Iwana Franki przyznał rektorowi Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. Ryszardowi
K. Pisarskiemu tytuł honorowy
Doctora Honoris Causa.
Tym samym rektor legnickiej uczelni dołączył do grona
Profesorów Honorowych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki
zatwierdzony przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie”.
Przypomnijmy, że do 2017
r. LPWiK o akceptację cen
wody i ścieków zwracało się do
prezydenta Legnicy, a następnie
swoje zdanie o nich wyrażała
rada miejska. Po nowelizacji
ustawy „taryfę dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”
zatwierdza nowa państwowa
instytucja - PGW „Wody Polskie”.
PJ

w Drohobyczu, wśród których
są także Roland Franko, Joris
Hindryckx, Stanisław Dąbrowski, Mikołaj Muszynka i Wiktor
Andruszczenko.
Uroczystość
nadania
tytułu miała miejsce 9 kwietnia.
Wzięła w nim udział kilkunastoosobowa delegacja z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.
Prof. Ryszard K. Pisarski
był osobiście zaangażowany
w rozwój współpracy między

uczelniami. Dzięki temu udało
się zorganizować szereg cennych inicjatyw naukowych tj.
konferencji, wizyt studyjnych
oraz akcji charytatywnych. Jest
inicjatorem zawarcia w styczniu
2017 r. umowy o współpracy
pomiędzy Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Drohobyckim
Państwowym Uniwersytetem
Pedagogicznym imienia Iwana
Franki.
PJ

18 kwietnia 2019 r.

Droga
krzyżowa
przeszła
ulicami
Legnicy

Blisko pięćset osób - katolickich duchownych i wiernych,
przeszło w miniony piątek ulicami Legnicy w Miejskiej Drodze Krzyżowej, która tradycyjnie
jest organizowana przed Wielkim Tygodniem.
Drogę krzyżową poprzedziło nabożeństwo w kościele
św. Jana, któremu przewodniczył biskup legnicki Zbigniew
Kiernikowski. Wierni przeszli centrum Legnicy na skwer
Orląt Lwowskich przed gmach
Legnickiej Kurii Biskupiej.
Tegoroczne
rozważania
do poszczególnych stacji drogi
krzyżowej przygotował legnicki
biblista ks. dr Jan Klinkowski.
Krzyż nieśli przedstawiciele
wspólnot modlitewnych działających w parafii św. Jana.
PJ
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Pracownik przyszpitalnego
prosektorium robił sobie
fotosesje ze zwłokami

Mateusz Bensz
Legnicka policja zatrzymała 56-letniego technika sekcyjnego
z prosektorium w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
Mężczyzna miał znieważać
zwłoki, gdyż robił sobie zdjęcia
ze zmarłymi. Prokuratura wyjaśnia szczegóły tej bulwersującej
sprawy.

G

łównym materiałem
dowodowym w sprawie są fotografie, na
których oprócz mężczyzny są zmarli leżący na sekcyjnym stole. 56-latek po prze-

słuchaniu usłyszał zarzuty znieważenia zwłok. Prokuratura
wyjaśnia szczegóły tej bulwersującej sprawy. Technikowi grożą
dwa lata więzienia.
To bardzo niestosowne
zachowanie. W środę te zdjęcia pokazał mi jeden z dziennikarzy. Są niedopuszczalne.
To trudna praca, wymagająca odporności psychicznej,
ale również niezwykłej empatii. Wygląda na to, że ten pracownik się tym kompletnie nie
wykazał. Nie mieliśmy żadnych sygnałów o jego niewłaściwej pracy - mówi Tomasz
Kozieł, rzecznik Wojewódz-

kiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
Ryszard G. to pracownik z
ponad 30-letnim stażem pracy,
brał udział także w prokuratorskich sekcjach zwłok.
Jeśli te zarzuty się potwierdzą to na pewno wyciągnięte
zostaną wobec mężczyzny
konsekwencje dyscyplinarne
- dodaje Kozieł.
Niewykluczone, że 56-latek
usłyszy kolejne zarzuty. W rzeczach technika policja znalazła
bowiem m.in. opis, z którego
wynika, miał się on dopuścić
podmiany próbek krwi sprawcy
wypadku.
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy

Państwu dużo zdrowia, wszelkiego dobra
oraz pogodnych dni spędzonych wśród
najbliższych, a także czasu pełnego radości
i wzajemnej życzliwości.

Zarząd i Pracownicy
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
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Unia Europejska
dołożyła do budowy
bulwaru nad Kaczawą
Legnicka budowa bulwaru
nad Kaczawą wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej otrzymała
kolejne unijne dofinansowanie,
tym razem w wysokości ok. 400
tys. zł. W sumie nasze miasto
pozyskało na inwestycję ponad
1,2 mln zł.
Powstająca nad Kaczawą
promenada ma być gotowa
do wakacji. Będą tam ławki,
leżanki, zielone skwery i mała
architektura. Nadbrzeżny trakt

połączy ul. Kartuską z Wrocławską, która niedawno przeszła gruntowną przebudowę.
Przypomnijmy, że przed laty po
drugiej stronie Kaczawy także
powstał bulwar.
Inwestycja
obejmuje
przebudowę ulicy Nadbrzeżnej i budowę promenady na
powierzchni ok. 4,6 tys. mkw.
W części drogowej przebudowywana jest jezdnia i chodniki, powstają zatoki postojowe na ul. Nadbrzeżnej. Bul-

war budowany jest z kostki i
płyt kamiennych. Zagospodarowuje się enklawy zieleni.
Zmieni się także organizacja
ruchu na ul. Nadbrzeżnej. Jej
odcinkiem od Wrocławskiej do
Limanowskiego będziemy jeździć w jednym kierunku, natomiast od Limanowskiego do
Kartuskiej - w dwóch.
Koszt inwestycji to ok. 3
mln zł, czego ok. 1 255 000 zł
stanowi dofinansowanie unijne.
PJ
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Rzecznik Konsumentów idzie z Fundacja rusza ze zbiórką
batem na naciągaczy w powiat pieniędzy na pomnik

Henryka Pobożnego

Mamy złą wiadomość dla
naciągaczy. Wojna, jaką Tomasz
Strojek, Miejski Rzecznik Konsumentów wytoczył firmom,
które organizują nieuczciwe
pokazy handlowe, nabiera rozmachu.

- Nasza akcja na terenie
Legnicy odniosła spory sukces i jest skuteczna dzięki
zaangażowaniu
mieszkańców , którzy wskazali nam
miejsca dzięki którym mogliśmy podjąć skuteczną interwencję. Sama akcja cieszy się
dużym poparciem społecznym , jak również skutecznie
ograniczyła rynek nieuczciwych pokazów handlowych
na naszym terenie. Takie spotkania maja miejsce najczęściej w wynajętych salach np.
w hotelach, restauracjach,
domach weselnych – mówi
Tomasz Strojek.
- Na terenie Legnicy zgłosiło się już 12 największych
przedsiębiorców z branży hotelowej oraz restauracyjnej i
zostało wyróżnionych. Hoteli
i miejsc w których odbywają
się pokazy można już policzyć
na palach jednej ręki i apeluje

Na pół miliona złotych szacują koszt budowy pomnika księcia Henryka Pobożnego członkowie Fundacji „Książę Henryk
Pobożny – obrońca Europy”. W
przeddzień 778. rocznicy Bitwy
pod Legnicą poznaliśmy trochę
szczegółów dot. monumentu,
jaki ma stanąć na placu Słowiańskim.

Tomasz
Strojek
do nich, że pieniądze to nie
wszystko – cieszy się legnicki
rzecznik konsumentów.
Legnicką akcję zauważył
nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Komunikacji w Warszawie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośred-

niej, które wzorem Legnicy
zachęcają innych rzeczników to
podobnych działań.
Zachęcony efektami akcji
w Legnicy, Tomasz Strojek
postanowił ją rozszerzyć na
powiat. Poniżej apel rzecznika.
PJ

W ciągu dwóch, trzech
miesięcy fundacja rozpisze
konkurs, który wyłoni wykonawcę pomnika i projekt. Wiadomo już jednak, że książę
Henryk Pobożny będzie dosiadał konia. Nie wiadomo jednak, czy na plac Słowiański spoglądać będzie z cokołu czy też
kolumny.
- Koszt budowy pomnika
szacujemy na pół miliona złotych. Rozpoczynamy zbiórkę
pieniędzy, wkrótce będzie
można też nabyć cegiełki –
mówi Adam Wierzbicki, prezes Fundacji „Książę Henryk
Pobożny – obrońca Europy”.

- Jesteśmy fundacją działającą ponad politycznymi podziałami. Mamy przychylność
zarówno prezydenta Legnicy,
jak i starosty legnickiego. Pozytywnie do naszych planów
odnosi się również Kościół
katolicki – dodaje Wierzbicki,
co nie zmienia faktu, że zarząd
i rada fundacji naszpikowane są
działaczami Prawa i Sprawiedliwości, a wspomniana „przychylność” Tadeusza Krzakowskiego
do idei pomnika jest mocno
naciągana.
Członkowie fundacji wierzą, że pomnik księcia będzie
wizytówką Legnicy, która
będzie magnesem dla turystów.
- Bo to przecież pod Legnicą w
1241 r. narodziła się Unia Europejska. W obronie chrześcijaństwa stanęły do walki ramię
w ramię wojska polskie, czeskie i niemieckie. Warto o tym
pamiętać – podkreśla Wierzbicki.
Podobnie myśli zasiadający w zarządzie fundacji

miejski radny PiS-u Andrzej
Lorenc.
- Gdyby książę Henryk
Pobożny nie zjednoczył trzech
narodów i nie stanął do bitwy,
mieliśmy w Legnicę drugą
wieżę Babel – błysnął oryginalnym wywodem radny.
Budowa pomnika księcia
Henryka Pobożnego została
wpisana przez radę miejską do
tegorocznego budżetu Legnicy
i Wieloletniego Planu Finansowego. Urząd miasta jest w trakcie wyboru firmy, która opracuje dokumentację projektową
rewitalizacji placu Słowiańskiego. Tyle że, choć w tytule
inwestycji w ogłoszeniu o przetargu wspomina się o pomniku
księcia Henryka Pobożnego
(pełna nazwa to „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu
Słowiańskiego w Legnicy wraz
z budową pomnika Henryka
Pobożnego”), to w samej specyfikacji zamówienia, nie ma już
o nim ani słowa.
PJ
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„Jedynka” Biedronia w Legnicy. „Wiosna” przedstawiła hasło i program
„Europa dla Ciebie” - to
hasło z jakim idzie do eurowyborów partia „Wiosna”. W środę
dolnośląscy kandydaci ugrupowania Roberta Biedronia zaprezentowali w Legnicy szczegóły
swojego programu.

roku życia. Program Erasmus
mógłby dotyczyć także licealistów. Poznawanie nowych kultur i religii to naszym zdaniem
sposób na odparcie nacjonalizmu i ksenofobii - wylicza
Krzysztof Śmiszek, lider wyborczej listy „Wiosny” w okręgu
dolnośląsko - opolskim.
Goszczący w środę w
Legnicy kandydaci „Wiosny”
poruszyli także temat wiz do Stanów Zjednoczonych, wspominali również o zdrowym powietrzu, edukacji i o transporcie.
- Trzeba zintegrować infrastrukturę kolejową i przejazdy.
Prawie 13 mln Polaków jest
wykluczonych komunikacyjnie.
Przez to można jeszcze mówić
o Polsce A i B. Jedna trzecia populacji nie ma normalnego dostępu do kultury, lepszej pracy czy lepszej edukacji.
Dodatkowo choćby na dworcu
w Legnicy nadal są bariery architektoniczne. To spore utrudnie-

„Wiosna” liczy w majowych wyborach do Parlamentu
Europejskiego na sukces. W
okręgu dolnośląsko - opolskim
za taki uzna zdobycie dwóch
mandatów.
Zdaniem
kandydatów
„Wiosny”, Europa powinna
inwestować w codzienne życie
ludzi.
- W naszym programie znalazł się m.in. program walki z
nowotworami. Na raka co roku
umiera około 110 tys. Polaków.
To tyle. ilu mniej więcej mieszkańców ma Legnica. Proponujemy także bezpłatne przejazdy
w okresie letnim dla wszystkich Europejczyków do 26.

Anna Burakowska na wyborczej liście Lewicy Razem
Lider partii Razem Adrian Zandberg
zaprezentował we Wrocławiu kandydatów w
majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Liderem listy w okręgu dolnośląsko-opolski jest Marcelina Zawisza. Na 9. miejscu znalazła się legniczanka Anna Burakowska.
Anna Burakowska zasiada we władzach okręgowych Partii Razem. Jest wieloletnią nauczycielką i działaczką społeczną.
W Legnicy znana jest z różnych charytatywnych akcji na rzecz najmłodszych
pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
W ub. roku o Burakowskiej zrobiło
się głośno, gdy interweniowała u prezy-

denta Tadeusza Krzakowskiego ws. podpisania Europejskiej Karty Równości
Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
Prezydent na jej petycję odpowiedział
pozytywnie, choć karty do dziś nie podpisał.
O działaczce Razem lokalne media
rozpisywały się też, gdy publicznie zażądała od posłanki Elżbiety Stępień złożenia mandatu, po tym, jak nie poparła w
Sejmie projektu liberalizacji prawa aborcyjnego.
Jesienią 2018 r. Burakowska bez powodzenia startowała w wyborach do sejmiku
dolnośląskiego. Była „jedynką” na liście
Razem.
PJ

nie dla osób niepełnosprawnych
i matek z wózkami czy dla osób
z ciężkim bagażem - zauważyła
Katarzyna Odrowska, legnicka
kandydatka partii Biedronia.
Partia w swoim programie
ma plan likwidacji kopalń do
2035 r. Czy w związku z tym
całe Zagłębie Miedziowe należałoby zrestrukturyzować?
- Chodzi nam o odejście od
gospodarki opartej na węglu. W
Niemczech czy w Danii jest
to samo powietrze, słońce czy
woda i tam udało się zmienić
źródła energii na te bardziej
ekologiczne. Kopalnie miedzi i
huty mogą być nowocześniejsze
– wyjaśnia Śmiszek.
Lider listy zapewnił, że
„Wiosna” chce przybliżać
Europę także mieszkańcom
mniejszych miejscowości. Dlatego swoje biura poselskie planuje otworzyć m.in. w Legnicy,
Jeleniej Górze czy Kędzierzynie-Koźlu.
MB
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