
Legnica, Chojnów, Prochowice, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Krotoszyce, Ruja

BEZPŁATNA   GAZETA LEGNICKA
    NR  5 (265)      ROK 11.      7 marca 2019  r.    

www.tuLegnica.pl  ISSN 1232-1680

3 0 . 0 3 . 2 0 1 9
S TA R T  G O D Z I N A  1 9 , 0 0

     sunnyclub
sunnyclub.pl

wstęp 70 zł

więcej
informacji
887 871 022

M A R E K
NAPIÓRKOWSKI

ARTUR  LESICKI

CELULOID

MPK za darmo!!!
Dla dzieci, młodzieży 
i seniorów 65+ str. 3



2 7 marca 2019 r.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

Biuro reklam i ogłoszeń, pl. Wolności 4

668-725-101  
reklama.lca@gmail.com  

Kierownik biura reklam: 
Magdalena Czekajło, 

tel. 608 310 413,  
m.czekajlo@tulegnica.pl

Redaktor naczelny: Paweł Jantura 

Redaguje zespół Gazety Legnickiej 
i portalu tulegnica.pl

Wydawca kontakt:  
Wydawnictwo LCA Media Ewelina Trzeciak 
tel. 668 725 101, reklama.lca@gmail.com

Druk: 
Polskapresse Poligrafia drukarnia Sosnowiec

Redakcja Gazety Legnickiej:  
Kontakt dziennikarze: redakcja@tulegnica.pl

pl. Wolności 4, 59-220 Legnica 

nakład 10 tys egz. ISSN 1232-1680

GAZETA LEGNICKA AKTUALNOŚCI - TULEGNICA.PL

Paweł Jantura

Do tytułu „Honorowego 
Obywatela Legnicy” zgłoszono 
troje kandydatów. Stowarzy-
szenie „Spynacz” zapropono-
wało uhonorowanie księdza 
Jana Mateusza Gacka – pro-
boszcza katolickiej parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
na os. Piekary, od wielu lat pro-
wadzącego na Zakaczawiu sto-
łówkę dla ubogich (na zdjęciu 
na górze).

Z kolei kluby radnych PiS 
i KO złożyły kandydaturę dok-
tora Wojciecha Kowalika – ordy-
natora oddziału neonatologicz-
nego w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Legnicy 
(na zdjęciu poniżej). Szansę na 
tytuł ma również Anna Wasila 
– prezeska firmy DGP Dozor-
bud. Zgłosiła ją zakładowa orga-
nizacja „Solidarności”.

Do finansowej Nagrody 
Miasta Legnicy kandydują: 
koło Polskiego Związku 
Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obo-
zów Koncentracyjnych (zgło-
sił klub PiS), oddział neonato-
logiczny w legnickim szpitalu 
(klub prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego), Klub Kibica 
Niepełnosprawnych Miedzi 
Legnica (zgłosił sam siebie) 
oraz Towarzystwo Miłośników 

Legnicy „Pro Legnica” (zgło-
sił klub radnych Koalicji Oby-
watelskiej).

Tradycyjnie już najwięcej 
propozycji jest do odznaczenia 
„Zasłużony dla Legnicy”. Radni 
pochylą się nad następującymi 
osobami i instytucjami: Chór 
Madrygał, Halina Jakubowska, 
Barbara Szewczyk-Stańko (dzia-
łaczki TPD), Legnicki Klub 
Gazety Polskiej, Ewa Lobert-
-Supernat (LOK), MKS Miedź 
S.A., Marek Mojecki (bractwo 
rycerskie), Jerzy Jan Pietkie-
wicz (prorektor PWSZ), Nadija 
Skotna (rektor Drohobyckiego 
Państwowego Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Drohoby-
czu), Jurij Wowk (prorektor tej 
uczelni), Jerzy Skupień (archi-
tekt), Adam Sobolski (LOK), 
Stowarzyszenie „Legnica 
Aktywnie i Kreatywnie”, 
Krzysztof Strynkowski (przy-
rodnik), Włodzimierz Tulejko 
(były, wieloletni radny), Janusz 
Wawrzyszko (TPD), Robert 
Żeleźny (historyk, działacz 
Legnickiego Klubu Gazety Pol-
skiej).

Decyzje ws. tegorocznych 
miejskich zapadną jeszcze w 
tym miesiącu. Najpierw kan-
dydaturami zajmie się Komi-
sja Kapituły i Statutu a osta-
teczną uchwałę na marcowej 
sesji podejmie rada miejska. 
Tytuł Honorowego Obywa-
tela Legnicy, Nagroda Mia-
sta Legnicy oraz odznaczenia 
„Zasłużony dla Legnicy” wrę-
czone zostaną na uroczystej 
sesji w czerwcu.

Kto honorowym obywatelem miasta? 
Ksiądz, lekarz czy bizneswoman?
W biurze rady miejskiej leży 27 kandydatur do tegorocznych na-
gród miejskich. Urzędnicy czekają jeszcze na zgłoszenia, które 
mogą dotrzeć drogą pocztową. Sprawdziliśmy, kto aspiruje do miej-
skich honorów.

Urząd miasta ogłosił prze-
targ, który wyłoni wykonawcę 
dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej rewitalizacji placu Sło-
wiańskiego. W specyfikacji nie 
ma ani słowa o pomniku księcia 
Henryka Pobożnego.

Zgodnie z nazwą prze-
targ dotyczy dokumentacji na 
inwestycję „Zagospodarowa-
nie i rewitalizacja Placu Sło-
wiańskiego w Legnicy wraz 
z budową pomnika Henryka 
Pobożnego”. Tak samo zresztą 
brzmi pozycja w budżecie na 
2019 r., na którą z myślą o pra-
cach projektowych, zapisano 
300 tys. zł.

Tyle że w specyfikacji 
przetargowej nie ma ani słowa 
o pomniku księcia Henryka 
Pobożnego, który za sprawą 
radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści na grudniowej sesji został 
wpisany zarówno do budżetu, 
jak i Wieloletniego Planu Finan-
sowego.

Ogłoszony przez ratusz 
przetarg oparty został na kon-
cepcji przygotowanej przez 
wrocławską architekt Alek-
sandrę Doniec. Przed trzema 
laty, jej praca wygrała rozpi-
sany przez prezydenta Tade-
usza Krzakowskiego konkurs. 

Naciskali na niego w tej sprawie 
radni PiS, którzy chcieli dopro-
wadzić do eksmisji z placu 
Pomnika Wdzięczności dla 
Armii Radzieckiej.

Sowieckiego monumentu 
już na nim nie ma, bo w mię-
dzyczasie weszła w życie ustawa 
dekomunizacyjna. Teraz PiS-
-owi bardzo zależy na posta-
wieniu w tym miejscu pomnika 
księcia Henryka Pobożnego. 
Prezydentowi Krzakowskiemu 
– nie bardzo.

Jak zatem ma wyglądać 
nowy plac Słowiański? W opi-
sie urzędowego zamówienia 
czytamy m.in. o budowie ronda 
na skrzyżowaniu ul. Witelona, 
Skarbka i Mickiewicza, zmianie 
lokalizacji przystanków MPK 
oraz przebudowie przejścia pod-
ziemnego w taki sposób, by zro-
bić miejsce dla wind. Na placu 
ma być dużo zieleni – pojawią 
się szpalery drzew. Granitowa 
posadzka placu ma być pod-
świetlona. Nie ma pomnika, ale 
jest za to fontanna, dywan kwia-
towy oraz liczne ławki. Jest też 
mowa o punkcie gastronomicz-
nym i informacji turystycznej.

Przetarg ma zostać roz-
strzygnięty w marcu br. Termin 
wykonania dokumentacji to 
marzec 2020 r. PJ

Prezydent bierze się za 
plac Słowiański. A co  
z księciem Pobożnym?

ks. Jan Mateusz Gacek

dr Wojciech Kowalik
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Styczniowa uchwała rady 
miejskiej miała wejść w życie 
1 marca, ale zaskarżył ją pre-
zydent Tadeusz Krzakowski. W 
tej sytuacji wojewoda dolnoślą-
ski Paweł Hreniak podjął decy-
zję o wstrzymaniu uchwały. 
Dziś ogłosił rozstrzygnie nad-
zorcze w tej sprawie.

Wojewoda uznał, że brak 
jest podstaw do stwierdzenia 
nieważności uchwały w cało-
ści. Uchylił jedynie zapis doty-
czący bezpłatnych przejazdów 
osób okazujących dowód reje-
stracyjny w sytuacji przekro-
czenia norm zanieczyszczeń 
powietrza.

- Zapis taki uznano za nie-
precyzyjny i – jak wynika z roz-

strzygnięcia „niepozwalający na 
niebudzące wątpliwości ustale-
nie kręgu osób uprawnionych 
do skorzystania z darmowego 
przejazdu” - informuje Sylwia 

Jurgiel, rzecznik prasowy woje-
wody dolnośląskiego.

Wtorkowa decyzja woje-
wody ostatecznie kończy zamie-
szanie wokół uchwały. Przypo-

mnijmy, że zgodnie z jej treścią 
wszyscy uczniowie legnickich 
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i średnich do 21 roku życia 
mogą nieodpłatnie korzystać 
z autobusów MPK. Zamiast 
biletu - wystarczy ważna legity-
macja szkolna.

Bezpłatne przejazdy będą 
przysługiwać również nauczy-
cielom i opiekunom wycieczek 
na trasie przejazdu wycieczki. 
Za darmo będą jeździć auto-
busami również dzieci do lat 
7 - na podstawie urzędowego 
dokumentu potwierdzającego 
wiek dziecka. Uchwała obej-
muje również legniczan, któ-
rzy skończyli 65 lat. Do tej 
pory za darmo z usług MPK 
korzystać mogły osoby po 70 
roku życia.

Wojewoda nie zgodził się z prezydentem. 
UCHWAŁA WS. MPK WAŻNA!
Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wydał rozstrzygnięcie nadzorcze ws. 
„uchwały autobusowej”. Od wtorku dzieci, młodzież szkolna oraz legnicza-
nie, którzy ukończyli 65 lat mogą jeździć autobusami MPK za darmo!
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Zarządzenie prezydenta 
Legnicy ws. cennika za usługi 
cmentarne jest niezgodne z 
prawem. Skutkuje to tym, że 
Legnickie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej nalicza 
cmentarne opłaty niezgodnie z 
obowiązującą ustawą.

W 2010 r. Marek Romejko 
pochował matkę w grobowcu na 
cmentarzu komunalnym przy ul. 
Wrocławskiej. Sześć lat później 
pochował w nim ojca. Zarządca 
nekropolii – Legnickie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunal-
nej – wystawił więc panu Mar-
kowi rachunek za dochówek 
opiewający na 390 zł.

Okazało się, że opłata ta 
była zgodna z wprowadzonym 

przez prezydenta cennikiem, za 
to sprzeczna z Ustawą o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych. 
Wynika z niej bowiem, że kto raz 
zapłacił za użytkowanie grobu 
murowanego rodzinnego, może 
w tym czasie dokonywać w nim 
zgodnych z prawem dochówków 
bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych opłat.

Takiego zdania jest właśnie 
wojewoda dolnośląski, który 
dokładnie rok temu w wyniku 
postępowania nadzorczego 
stwierdził niezgodność zarzą-
dzenia prezydenta Legnicy z 
grudnia 2016 r. z ustawą.

Ratusz został zobowiązany 
do poprawienia cmentarnego 
cennika, ale do dziś nic w tej 
sprawie nie zrobiono. Co cie-

kawe, poprzednie zarządzenie 
prezydenta z 2014 r. zawierało 
taką samą wadę prawną.

Bezprawny zapis w cenniku 
spółki komunalnej potwierdziły 
legnickie sądy. Najpierw pan 
Marek wygrał w sądzie rejono-
wym. LPGK jednak się odwołało. 
31 stycznia br. w Sądzie Okręgo-
wym w Legnicy zapadł kolejny 
wyrok. Już prawomocny. Komu-
nalna spółka zwróciła legniczani-
nowi 390 zł wraz z odsetkami.

- Wychodzi na to, że prezy-
dent i prezes LPGK przynajm-
niej od roku wiedzą, że bez-
prawnie pobierają opłatę, a jed-
nak nic nie robią, by to napra-
wić. Pewnie w obawie przed 
lawiną roszczeń – zastanawia 
się Marek Romejko.  PJ

Legnica łamie prawo 
kasując za dochówki 

w grobowcachPoniedziałkowe oświadcze-
nie wiceministra sprawiedliwo-
ści Patryka Jakiego zakończyło 
trzyletni spór z legnickim posłem 
Platformy Obywatelskiej Rober-
tem Kropiwnickim. W styczniu 
2016 r. polityk Prawa i Sprawie-
dliwości oskarżył parlamentarzy-
stę o prowadzenie agencji towa-
rzyskiej.

„Ja, Patryk Jaki oświad-
czam niniejszym, że niepraw-
dziwe były informacje, że Pan 
poseł Robert Kropiwnicki pro-
wadził agencję towarzyską, 
wobec czego wyrażam żal, 
ubolewanie i przepraszam w 
związku ze słowami, których 
użyłem w dniu 28 stycznia 2015 
r. (de facto w styczniu 2016 r. - 
przyp. red.) w trakcie posiedze-
nia Sejmu VIII Kadencji” - to 
treść oświadczenia, które wice-
minister Patryk Jaki opubliko-
wał w portalu Onet.pl.

Przeprosiny dotyczą wypo-
wiedzi podczas sejmowej dys-
kusji nt. ustawą o prokuraturze. 
Jaki zarzucił wówczas Kropiw-
nickiemu, że w swoim mieszka-
niu w legnickim rynku prowadzi 
agencję towarzyską. Poseł zare-
agował sądowym pozwem. Od 

Jakiego domagał się publicznych 
przeprosin i wpłacenia 20 tys. zł 
na rzecz Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Legnicy.

Sprawa przeciągała się, 
bo Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie uwzględnił skargę Jakiego, 
który argumentował, że chroni 
go poselski immunitet. Kropiw-
nicki nie dał jednak za wygraną 
i złożył skargę kasacyjną do 
Sądu Najwyższego. Ten uchy-
lił decyzję Sądu Apelacyjnego i 
w warszawskim Sądzie Okręgo-
wym mógł w końcu ruszyć pro-
ces. Zakończył się on ugodą. Po 
przeprosinach, Kropiwnicki zre-
zygnował ze swoich roszczeń.

Afera związana z rzekomą 
agencją towarzyską w mieszka-
niu należącym Kropiwnickiego 

wybuchła jesienią 2015 r., tuż 
przed wyborami parlamentar-
nymi po artykule na jednym z 
prawicowych portali. Poseł od 
samego początku zapewniał, 
że nic nie wie o uprawianym 
w jego mieszkaniu w centrum 
Legnicy nierządzie. Pół roku 
później ministerstwo sprawie-
dliwości zaleciło Prokuraturze 
Okręgowej w Legnicy wszczę-
cie postępowania ws. czerpania 
korzyści z cudzego nierządu.

Legniccy śledczy ustalili 
jednak, że kobieta mieszkanie 
od posła wynajęła za pośred-
nictwem biura nieruchomości. 
Przyznała się do uprawiania nie-
rządu, tyle że własny rachunek. 
Gdy sprawa wyszła na jaw, poseł 
wypowiedział jej umowę. Proku-
ratura Krajowa nie dała jednak 
za wygraną poszukiwanie sute-
nera przekazała śledczym z Kra-
kowa, by „uniknąć ewentual-
nych posądzeń o brak obiekty-
wizmu i stronniczość”. Zakoń-
czyło się niepowodzeniem.

W październiku 2017 r. po 
czternastu miesiącach śledztwa 
Prokuratura Regionalna w Kra-
kowie podjęła decyzję o umorze-
niu śledztwa w związku z tym, 
że „czynu nie popełniono”.

Wiceminister przeprosił 
posła za kłamstwa w Sejmie

Robert 
Kropiwnicki
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Tylko do lipca Krystyna 
Barcik będzie sprawować funk-
cję dyrektora Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w 
Legnicy. W samym środku lata 
wybierze się bowiem na emery-
turę.

Nowy dyrektor szpitala 
zostanie powołany w drodze 
konkursu, który ogłosi zarząd 
województwa dolnośląskiego – 
informuje Michał Nowakowski, 
rzecznik prasowy marszałka 
województwa dolnośląskiego, 

któremu podlega legnicki szpi-
tal.

63-letnia Krystyna Barcik 
Wojewódzkim Szpitalem Spe-
cjalistycznym w Legnicy rzą-
dzi od października 2006 r., 
czyli od prawie trzynastu lat. W 
środowisku służby zdrowia cie-
szy się opinią sprawnego mene-
dżera.

Notowania Barcik w urzę-
dzie marszałkowskim spadły 
po jesiennych wyborach, które 
przyniosły zmianę władzy w 
województwie. Rządząca Dol-
nym Śląskiem koalicja „Bez-
partyjnych Samorządowców” 
i Prawa i Sprawiedliwości na 
związaną z Platformą Obywa-
telską Barcik (od 2014 r. jest 
miejską radną z ramienia PO), 
rzecz jasna, łaskawym okiem 
spoglądać przecież nie może.

W szpitalnych korytarzach 
spekuluje się, że ze stanowi-
ska zastępcy dyrektora ds. lecz-
nictwa zrezygnuje wieloletni 
współpracownik Barcik - doktor 
Andrzej Hap.

PJ

Koalicja PiS i „Bezpartyjnych” 
wysyła dyrektorkę szpitala 
na emeryturę

Magdalena Ryglicka 
zastąpi Zbigniewa Czechow-
skiego na stanowisku prezesa 
Strefy Aktywności Gospodar-
czej. 41-letnia mieszkanka pod-
legnickich Koskowic była jedyną 
kandydatką, która stanęła do 
konkursu.

Jeszcze rok temu Magda-
lena Ryglicka była prezesem 
Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Legnickim 
Polu, a po godzinach rządziła 
kobiecą ręką Koskowicami, jako 
że mieszkańcy tej podlegnickiej 
wsi wybrali ją na sołtysa.

W lutym 2018 r. została 
wicewójtem Legnickiego Pola 
zastępując na tym stanowisku 
Krzysztofa Duszkiewicza, gdy 
ten przeniósł się do legnickiego 
ratusza. Z urzędu gminy ode-
szła po wyborczej porażce Hen-
ryka Babuśki.

Magdalena Ryglicka jest 
absolwentką Uniwersytetu 
Szczecińskiego na Wydziale 
Administracji Publicznej. 
Ukończyła również Filolo-
gię Romańską na Uniwersy-
tecie Wrocławskim oraz Stu-
dia Podyplomowe z Nowocze-
snego Zarządzania Kadrami 

na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym. Biegle włada czterema 
językami. Zanim trafiła do 
samorządu, pracowała w pry-
watnych spółkach.

Teraz przed nią niełatwe 
zadanie, jakim będzie prze-
kształcenie SAG-u w spółkę 
inwestycyjną. 

Na koniec ciekawostka. 
Nowa prezes komunalnej spółki 
na swoim koncie ma … kilka 
piosenek notowanych na listach 
przebojów regionalnych rozgło-
śni radiowych. Poniżej próbka 
jej możliwości.

PJ

Nowa prezes 
SAG-u. Była 

sołtysem, po 
godzinach 

lubi 
pośpiewać
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Zamiast zdezelowanego, 
asfaltowego boiska z którego 
nikt od dawna nie korzysta – par-
king na co najmniej kilkadzie-
siąt samochodów? Radny Maciej 
Kupaj stoi na stanowisku, że to 
dobre rozwiązanie.

Chodzi o boisko przy ul. 
Kasjopei na osiedlu Kopernika. 
A właściwie o coś, co po nim 
zostało. Od lat nie jest remonto-
wane, a w efekcie przez nikogo 
nie używane. Z wyłączeniem 
oczywiście osiedlowych pija-
ków, którzy lubią tam czasem 
urządzić sobie imprezkę.

Teren należy do miasta. W 
latach 90. XX wieku prywatny 

inwestor chciał ją wydzierżawić i 
wybudować korty tenisowe. Nie 
zgodziła się na to wtedy lewi-
cowa większość w radzie miej-
skiej. No to boisko spokojnie 
sobie niszczeje. Hasło „zaora-
nia” go i wybudowania parkingu 
jako pierwszy przed ośmioma 
laty rzucił radny Sławomir 
Skowroński. Tyle że pomysłu 
nie udało mu się w magistracie i 
radzie miejskiej przeforsować.

Teraz wraca do niego radny 
Maciej Kupaj, który boisku 
przy Kasjopei poświęcił inter-
pelację. Prosi w niej prezydenta 
i jego urzędników o sprawdze-
nie możliwości formalno-praw-
nych budowy nowego parkingu 

i oszacowanie kosztów oraz 
przeprowadzenie konsultacji z 
mieszkańcami.

Zdaniem Kupaja budowa 
parkingu w tym miejscu znacz-
nie ułatwiłaby im życie. - Miesz-
kańcy bloków przy Wielkiej 
Niedźwiedzicy, Kasjopei, Mer-
kurego i Marsa oczekują szyb-
kiego rozwiązania problemów z 
parkowaniem ich samochodów. 
Brak miejsc parkingowych zmu-
sza ich do łamania zakazu ruchu 
(dojazd do bloków od ul. Mer-
kurego i Kasjopei uniemożliwia 
znak B1), zastawiania dróg prze-
ciwpożarowych oraz niszczenia 
zieleni – dowodzi Kupaj w swo-
jej interpelacji.

 
PJ

Parking zamiast boiska? Radny 
Kupaj wraca do starego pomysłu

Pamiętacie jeszcze doku-
ment o dumnie brzmiącej nazwie 
„Strategia Rozwoju Legnicy 
2015 – 2020 PLUS”? Wice-
przewodniczący rady miejskiej 
Łukasz Laszczyński pamięta, 

a nawet zadaje prezydentowi 
Tadeuszowi Krzakowskiemu 
ważne pytania dotyczące jego 
realizacji.

Zdaniem radnego Łuka-
sza Laszczyńskiego, strategia 
zawiera w sobie wiele zapisów, 
które nie do końca wiadomo 
czemu mają służyć i jaki poży-

tek dla mieszkańców Legnicy 
miałby wynikać z ich 
realizacji. Wiceszef 
rady miejskiej dowo-
dzi, że dokument takiej 
rangi powinien być z 
jednej strony wizjo-
nerski, z drugiej tak 
nakreślać cele roz-
woju miasta, by ich 
realizacja była odczu-

walna w sposób bardzo 
wyraźny dla 

mieszkańców miasta na co 
dzień.

- Cóż po tym, jeśli w takim 
dokumencie czytamy, że Legnica 
ma być centrum konferencyj-
no-biznesowym, a na co dzień 
mieszkańcy odczuwają braki 
miejsc parkingowych, infrastruk-
tura drogowa jest w kiepskim 
stanie, a skwery osiedlowe czę-
sto zaśmiecone i zaniedbane. To 
troszeczkę tak, jakbyśmy sobie 
wymarzyli, że Legnica będzie 
drugim Davos, albo co najmniej 
Krynicą, gdzie odbywają się 
corocznie fora ekonomiczne, a 
na co dzień odczuwamy braki 
w wielu zupełnie podstawowych 
obszarach – mówi radny Prawa i 
Sprawiedliwości.

Laszczyński pyta też o 
koszty opracowania doku-
mentu sprzed kilku lat, a także 
udział prezydenta i jego urzęd-
ników w pracach nad strategicz-
nymi dokumentami o charakte-
rze wojewódzkim i krajowym. 
określającymi choćby strategię 
rozwoju naszego regionu.

PJ

Wiceprzewodniczący rady 
miejskiej pyta prezydenta, 
co Legnica ma ze strategii

sza Laszczyńskiego, strategia 
zawiera w sobie wiele zapisów, 
które nie do końca wiadomo 
czemu mają służyć i jaki poży-

tek dla mieszkańców Legnicy 
miałby wynikać z ich 
realizacji. Wiceszef 
rady miejskiej dowo-
dzi, że dokument takiej 
rangi powinien być z 
jednej strony wizjo-
nerski, z drugiej tak 
nakreślać cele roz-
woju miasta, by ich 
realizacja była odczu-

walna w sposób bardzo 
wyraźny dla 
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Proces ruszył w ub. tygo-
dniu w Sądzie Rejonowym w 
Legnicy. Sprawa swój początek 
ma w 2004 r. Mija właśnie 15 
lat od kiedy małżeństwo eme-
rytów z Legnicy na podstawie 
sądowego wyroku powierzyło 
komornikowi Sądu Rejonowego 
w Legnicy Rafałowi O. wyegze-
kwowanie 85 tys. zł od właści-
cieli komisu samochodowego 
w Jeleniej Górze, który sprze-
dał im kradzione auto. Do dziś 
pieniędzy tych nie zobaczyli, a 
zawieszony komornik ma pro-
kuratorskie zarzuty.

Na początku wszystko szło 
jak z płatka. Państwo S. dys-
ponowało sądowym wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Legnicy 
z rygorem natychmiastowej 
wykonalności. Komornik Rafał 
O. zabrał się za egzekucję, 
ale bezskutecznie, bo pienią-
dze na konto poszkodowanych 
nie wpływały. W międzyczasie 
właściciele komisu zaskarżyli 
wyrok legnickiego sądu.

W grudniu 2006 r. Sąd 
Apelacyjny we Wrocławiu pra-
womocnie go uchylił, a miesiąc 
wcześniej zawieszony został 
rygor natychmiastowej wyko-
nalności, który był podstawą 

komorniczej egzekucji prowa-
dzonej przez Rafała O. A to wg 
prokuratury i państwa S. ozna-
cza, że komornik powinien nie-
zwłocznie zaprzestać egzekucji.

Tymczasem Rafał O. po 
kilkuletniej przerwie wzno-
wił egzekucję - pomimo braku 
tytułu wykonawczego.

Ważnym wątkiem sprawy 
jest zdarzenie z 2012 r. W sądo-
wym depozycie znalazło się 
wówczas 141 tys. zł ze sprze-
daży złotoryjskiego mieszkania 
dłużników. Zdaniem poszko-
dowanych komornik wykorzy-
stał ten fakt do wyegzekwowa-
nia opłaty za swoje czynno-

ści. Rafał O. naliczył ją na 12,5 
tys. zł. Pieniądze trafiły na jego 
konto – zdaniem pełniących 
w procesie rolę oskarżycieli 
posiłkowych państwa S. i pro-
kuratora bezprawnie. Emeryci 
zostali z niczym.

Właściciele salonu wierzy-
cieli mieli więcej. W ich spra-
wie postępowanie egzekucyjne 
prowadził komornik ze Złoto-
ryi. Żeby szło sprawniej, Rafał 
O. otrzymał nakaz przekaza-
nia mu akt sprawy emerytów 
z Legnicy. Gdy w końcu doko-
nano podziału przejętej w depo-
zyt kwoty i przyszło do zaspoka-
jania roszczeń wierzycieli, złoto-

Komornik z Legnicy na ławie 
oskarżonych. Oszukał emerytów?
Nawet 10 lat odsiadki i dożywotni zakaz wykonywania zawodu grozi Rafałowi O. 
- komornikowi Sądu Rejonowego w Legnicy. Został on oskarżony o nadużycie 
uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu uzyskania korzyści materialnej.

ryjski komornik zorientował się, 
że w aktach przekazanych mu 
przez Rafała O. nie ma orygi-
nału dokumentu z tytułem egze-
kucyjnym pozwalającym wypła-
cić małżeństwu S. pieniądze.

Komornik nie przyznaje 
się do winy. Na czwartkowej 
rozprawie przekonywał sędzię 
Małgorzatę Piotrowską, że nie 
pobierał żadnych opłat, a wspo-
mniane 12,5 tys. zł to opłata, 
która została mu przekazana w 

wyniku podziału sumy uzyska-
nej przez sąd. Deklarował, że 
nie czuje się oszustem, jak na 
sądowej sali nazwał go poszko-
dowany S.

Wraz z żoną i synem, który 
przez te wszystkie lata występo-
wał w sprawie jako pełnomoc-
nik rodziców, szacują, że po 15 
latach należna im kwota wynosi 
blisko 300 tys. zł. Następny ter-
min rozprawy sędzia Piotrow-
ska wyznaczyła na 8 kwietnia.
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Za chwilę ostatni rocznik 
gimnazjalistów przystąpi do 
egzaminu i otrzyma świadec-
two ukończenia szkoły. Z tym 
dokumentem szesnastolatko-
wie będą ubiegać się o przyję-
cie do szkół średnich. W tym 
samym czasie ich czternasto - 
i piętnastolatkowie koledzy i 
koleżanki będą zdawać egza-
min ósmoklasisty i ze świa-
dectwem ukończenia pod-
stawówki również ruszą do 
liceów, techników i branżó-
wek (przed reformą - zawodó-
wek).

Samorządowcy w całym 
kraju od dawna biją na alarm. 
W Legnicy zaś cisza. - Bo jeste-
śmy przygotowani na kumulację 
roczników. Miejsc w szkołach 
średnich dla nikogo nie zabrak-
nie – zapewnia Halina Gawin-
-Majewska, dyrektor wydziału 
oświaty, kultury i sportu urzędu 
miasta.

W efekcie kumulacji rocz-
ników spowodowanej rzą-
dową reformą, legnickie szkoły 
średnie przyjmą blisko 2600 
uczniów. Dla porównania – 
przed rokiem ok. 1300. W sied-
miu liceach, sześciu technikach 
i pięciu szkołach branżowych I 

stopnia otworzonych zostanie 
w sumie 88 klas. Dziś jest ich w 
Legnicy 42.

Liczby robią wrażenie, ale 
dyrektor Gawin-Majewska prze-
konuje, że legnicka oświata pro-
blem udźwignie.

- Dysponujemy dobrą bazą 
lokalową. Mamy pod dostat-
kiem sal lekcyjnych, nowocze-
snych pracowni, sal gimnastycz-
nych i boisk. Nie przewidujemy 
nauczania w systemie dwuzmia-
nowym, a bardziej szczegółowe 

dane będą zawarte w projek-
tach arkuszy organizacyjnych 
w kwietniu, które dodatkowo 
zostaną ostatecznie zweryfiko-
wane dopiero we wrześniu – 
mówi.

Szefowa miejskiej oświaty 
zdradza też, że nie będzie 
problemów z kadrą, choć na 
pewno pojawi się koniecz-
ność zwiększenia zatrudnie-
nia nauczycieli. Nie będzie to 
jednak jakaś duża skala. Ile 
reforma będzie miasto koszto-

wać? Dyrektor Gawin-Majew-
ska kalkuluje, że ok. 1 mln zł 
miesięcznie.

- W przeciwieństwie do 
wielu samorządów, w Legnicy 
na kumulację roczników cze-
kamy akurat ze spokojem. 
Rządową reformę wdrażamy 
bezboleśnie, bo przez wiele 
lat w naszym mieście prowa-
dzona była rozsądna polityka 
i racjonalna organizacja pracy 
sieci szkół – kończy szefowa 
wydziału oświaty w ratuszu.

Legnickie szkoły gotowe 
na kumulację roczników.  
MIEJSC NIE ZABRAKNIE
Blisko 2600 uczniów ruszy tej wiosny do legnickich szkół średnich.  
W porównaniu do obecnego roku szkolnego – dwukrotnie więcej! W urzę-
dzie miasta zapewniają jednak, że rządowa reforma im nie straszna.

Halina  
Gawin-Majewska, 
dyrektor wydziału 
oświaty, kultury 
i sportu urzędu 
miasta

Zgodnie z uchwałą rady 
miejskiej pensje pracownic 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Legnicy od 
stycznia powinny być wyższe 
o średnio 130 zł. Niestety. Na 
podwyżkę będą musiały jesz-
cze poczekać.

W grudniu na wniosek 
klubu Prawa i Sprawiedliwości 
rada miejska przyjęła (głosami 
PiS i PO) korektę budżetu na 
mocy której na podwyżki pra-
cownic MOPS-u zostało zapi-
sane ponad 800 tys. zł. Tyle że 

mamy koniec lutego, a wypłaty 
w pomocy społecznej nawet 
nie drgnęły. 

Na lutowej sesji radni PiS 
dociekali dlaczego prezydent 
Tadeusz Krzakowski nie reali-
zuje uchwały. Gospodarz mia-
sta na to tylko czekał, bo rzucił 
na stół mocne karty. Okazało 
się bowiem, że radni źle napi-
sali uchwałę.

- Uchwała w takiej for-
mie wyłącza z podwyżek 160 
pracownic – m.in. złobków. 
Chyba nie taka była intencja 

inicjatorów podwyżki. Czy 
teraz dyrektor MOPS ma ją 
wypłacić części załogi? - pytał 
prezydent.

- Nie było naszą inten-
cją dzielić załogę MOPS-u. 
To zwykła pomyłka, za którą 
przepraszamy – bił się w pierś 
przewodniczący klubu PiS, Ar-
kadiusz Baranowski.

Z kolei radny Maciej Kupaj 
zarzucił prezydentowi brak do-
brej woli. - Prezydent dobrze 
wiedział o pomyłce już w stycz-
niu i już na sesji w tym miesią-

cu mogliśmy uchwałę napra-
wić! - zauważył radny PO.

Co dalej z podwyżkami w 
pomocy społecznej? Póki co 
zostają wstrzymane, bo żeby 
otrzymali je wszyscy pracow-
nicy, konieczna jest korekta 
budżetu miasta. A z inicjaty-
wą uchwałodawczą w tym 
zakresie wyjść może wyłącz-
nie prezydent. Tadeusz Krza-
kowski zadeklarował, że z taką 
wyjdzie. Prawdopodobnie w 
marcu.

PJ

Podwyżek w MOPS na razie nie będzie. 
Radni PiS i PO przepraszają
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Drogie Kobietki!
Przypominamy się o nadchodzącej promocji,  

na karnet OPEN z okazji Dnia Kobiet 
ze 119 zł na 99 zł!

Promocja będzie trwała od 7 do 9 marca 2019 r.
Dodatkowo w tych dniach  

- DNI OTWARTE dla każdej z Pań! 
Zapraszamy do korzystania z siłowni, uczestnictwa w zajęciach fitness!

CZEKAMY NA WAS!

 507 831 528
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