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GAZETA LEGNICKA FAKTY

PROGRAM 27. FINAŁU WOŚP W LEGNICY
Sobota, 12 styczna 2019 - koncert rockowy na rzecz WOŚP
WOŚP w Legnicy rozpocznie granie dźwiękami rockowymi. W Klubie Spiżarnia  (Pia-
stowska 1) wystąpi 5 zespołów prezentujących różne odmiany gatunku od spokojnych 
ballad po mocne brzmienia punk rocka:
– AWARIA (Głogów),
– CYNAMONOWY OGRÓD (Legnica),
– METALION (Legnica),
– POLISH FICTION (Chojnów), 
– ZIELONY GROSZEK (Legnica). 
Aby wejść na koncert należy wrzucić do puszki WOŚP minimum 10 zł. Podczas imprezy 
przewidziane są także licytacje fantów. Koncert stratuje o godz. 17.30. 

Niedziela, 13 styczna 2019 - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Legnicki Bieg i Marsz z Serduszkiem (14.00 - 17.00)
Tradycyjny legnicki Bieg z Serduszkiem w tym roku wystartuje pod nową nazwą Legnic-
ki Bieg i Marsz z Serduszkiem. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zaprasza na wspól-
ne charytatywne bieganie i maszerowanie, które odbędzie się w pięciu kategoriach:
1. Bieg Integracyjny, w tym osoby niepełnosprawne – dystans 200 m – godz. 15.00
2. Bieg Dziecięcy – dystans 300 m – godz. 15.10
3. Bieg Rodzinny – 400 m – godz. 15.20
4. Nordic Walking – 1000 m – godz. 15 .30
5. Bieg Główny – 1300 m (dla biegaczy powyżej 16 roku życia) – 16.00
Bieg wystartuje spod siedziby OSiR (Najświętszej  Marii Panny 7 - obok wejścia do 
Galerii Piastów). Aby wziąć udział w wydarzaniu należy dokonać zapisu w dniu imprezy 
do godz. 14.30 oraz wrzucić datek do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(dzieci minimum 2 zł, dorośli - nie mniej niż 10 zł). Dodatkową atrakcją będą kursy 
udzielania pierwszej pomocy organizowane przez firmę LIFEMED.
Dziedziniec i hol Akademii Rycerskiej (14.00-20.00)
– degustacja domowych wypieków,
– warsztaty plastyczne,
–  rezentacja i nabór do Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej działającej 

przy LCK.
– morsy (kąpiel o godz. 15.00),
– pokaz legnickich motocyklistów,
– strefa gastronomiczna,
– światełko do nieba (godz. 20.00). 
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej (14.00-20.00)
–  koncerty i pokazy lokalnych wykonawców: Dziecięco-Młodzieżowa Legnicka Orkie-

stra Dęta, Młodzieżowe Centrum Kultury, Music Factory, Przedszkole Spor�anek,
Nataliia Bernatska, Paweł Pomazan (gwiazda Mam Talent)

– koncert  chojnowskiej formacji Plug’n’Blues.
W przerwach odbywać się będą licytacje WOŚP.  
Sala Królewska Akademii Rycerskiej (14.00-18.00)
– 14.00 - pokaz tańca w wykonaniu Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego LEW,
– 16.00 - zwiedzanie z przewodnikiem Sali Królewskiej,
– 17.00 - pokaz tańca flamenco,
– 14.00-18.00 - drzwi otwarte (selfie dla każdego na sali królewskiej)
Muzeum Miedzi (15.00)
–  kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Sztuka Legionów” w Muzeum Miedzi - wej-

ście z dziedzińca Akademii Rycerskiej

27. Finał Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej  
Pomocy w Legnicy

Finały WOŚP stały się nie-
mal świętem naszego społeczeń-
stwa, w którym biorą udział 
miliony Polaków. Idea WOŚP i 
praca Jurka Owsiaka jest obser-
wowana niemal na całym świe-
cie, wzbudza podziw i szacu-
nek. WOŚP nie tylko ratuje 
życie i zdrowie, lecz także inte-
gruje ludzi i wnosi barwny kolo-
ryt w obraz naszej codzienność 
tak długo, jak długo żyjemy w 
wolnej Polsce.

Ochoczo do akcji włą-
czają się także legniczanie, któ-
rzy przekazują fanty na licy-
tacje, udzielają się w organi-
zacji, wpierają talentami arty-
stycznymi i wrzucają do puszek 
pokaźne sumy pieniędzy. W 
zeszłym roku w Legnicy uzbie-
rano łącznie 157 103, 44 zł. 
Rekord miasta padł w 2017 
roku, kiedy osiągnęliśmy wynik 
184 922, 90 zł.

Warto zaznaczyć, że w 
ubiegłym roku LCK zdecydo-
wał się zrezygnować z muzyków 
występujących na WOŚP za pie-
niądze, zrywając z finansowym 
procederem uprawianym przez 
część polskich artystów i wra-
cając do fundamentalnych war-
tości wspólnego grania charyta-
tywnego. Szkoda jednak, że do 
Legnicy nie przyjedzie żaden z 
rozpoznawalnych polskich arty-
stów z grona grających dla idei. 

Podczas 27. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
będą zbierane pieniądze na 
zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych, które 
mogą dokonać profesjonalnej 
diagnozy i udzielić pomocy 
medycznej najciężej chorym 
dzieciom. W Polsce funkcjo-
nuje dziś blisko 50 takich szpi-
tali. Swoim zasięgiem obejmują 
one teren całego kraju.

- System opieki zdrowot-
nej w Polsce boryka się coraz 
większymi i cały czas dalekimi 
od rozwiązania problemami. 
Brak środków na finansowa-
nie leczenia, rosnące kolejki do 
podstawowych usług medycz-
nych, palący brak wyspecjalizo-
wanego personelu medycznego, 
któremu polski system nie jest 

w stanie zapewnić satysfakcjo-
nujących warunków pracy – to 
bardzo poważne braki, powo-
dujące coraz mniejsze poczucie 
bezpieczeństwa zdrowotnego w 
Polsce. Przy takich problemach 
sprawa wyposażenia oddziałów 
często schodzi na dalszy plan. 
A kiedy damy się zbyt mocno 
wyprzedzić rozwojowi medy-
cyny na świecie, nadrobienie 
braków może być trudne i bar-
dzo kosztowne. Wielka Orkie-
stra nie jest w stanie naprawić 
systemu, ale jesteśmy w sta-
nie pomóc w utrzymaniu wyso-
kich standardów i możliwości w 
leczeniu. I to będziemy robić, 
do końca świata i jeden dzień 
dłużej – tłumaczy Jerzy Owsiak 
w oficjalnym komunikacie na 
stronie fundacji.

Dawid Stefanik (TV Dami)

12 i 13 stycznia w Legnicy zagra największa na świecie orkiestra dobrych serc, czyli Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie w programie imprezy znalazły się liczne atrakcje 
- koncerty, pokazy artystyczne, charytatywny bieg, warsztaty, licytacje. Na ulice miasta wyjdą 
dziesiątki wolontariuszy z puszkami i serduszkami WOŚP. Tym razem celem zbiórki jest zakup 
niezbędnego specjalistycznego sprzętu ratującego życie i zdrowie dzieci w polskich szpitalach.
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W Sądzie Okręgowym 
w Legnicy leży pozew prze-
ciwko konsorcjum firm, 
które budowały zintegro-
wany system zarządza-
nia ruchem, czyli tzw. ITS 
– informuje ratusz. Nadal 
jednak nie wiadomo, kiedy 
ruszy proces.

Przypomnijmy. 1,5 roku 
temu Zarząd Dróg Miejskich 
w Legnicy obciążył konsorcjum 
trzech firm - Integrated Solu-
tions, Orange Polska i Koma 

Nord, karą finansową za opóź-
nienie w budowie ITS. Chodzi 
o poważne pieniądze, bo 3,6 
mln zł.

O postępy w tej sprawie 
urząd miasta zapytał radny 
Maciej Kupaj (PO). Z odpowie-
dzi, jakiej udzieliła mu zastępca 
prezydenta Jadwiga Zienkie-
wicz, wynika, że 31 sierpnia 
złożony został pozew w Sądzie 
Okręgowym w Legnicy, a obec-
nie „trwa wymiana korespon-
dencji sądowej”. Terminu pierw-
szej rozprawy jeszcze nie ma.

System inteligentnego 
zarządzania ruchem, czyli tzw. 
ITS kosztował 19,6 mln zł. 85 
proc. kosztów tej inwestycji 
pokryła unijna dotacja. Pierwot-
nie prace miały się zakończyć 
w maju 2015 r. Potem Zarząd 
Dróg Miejskich podpisał jed-
nak z wykonawcą aneks, zgod-
nie z którym termin zakoń-
czenia prac przesunięto na 31 
sierpnia 2015 r. Ostatecznie ITS 
oddano do użytku dopiero wio-
sną 2016 r.

PJ (damitv.pl)

Miasto idzie do sądu z wykonawcą ITS.  

Stawką 3,6 mln zł!
Na zaproszenie Komitetu 

Obrony Demokracji do Legnicy 
przyjedzie Adam Michnik. 
Otwarte spotkanie ze znanym 
eseistą, pisarzem, publicystą i 
redaktorem naczelnym „Gazety 
Wyborczej” - 24 stycznia o 
godz. 18.00 w kawiarni „Ratu-
szowa”.

Spotkanie z Adamem 
Michnikiem odbędzie się w 
ramach działającego w naszym 
mieście od prawie trzech lat 
„Legnickiego Uniwersytetu 
Latającego”.

Warto przypomnieć, że 
Michnik był jednym z głów-
nych działaczy opozycji anty-
komunistycznej (KOR, „Soli-
darność”). Od 1989 r. nieprze-
rwanie pełni funkcję redaktora 
naczelnego „Gazety Wybor-
czej”. Na początku lat 90. XX 
wieku przez jedną kadencję 
zasiadał w Sejmie.

„Legnicki Latający Uniwer-
sytet” to cykl spotkań z ludźmi 
zaangażowanymi w działal-

ność opozycyjną wobec rzą-
dów Prawa i Sprawiedliwości. 
„Wykładali” w nim już m. in. 
Aleksander Labuda, Jan Hart-

man, Józef Pinior, Beata Tadla, 
Olgierd Łukaszewicz, Monika 
Płatek i Adam Mazguła.

PJ (TV Dami)

Adam Michnik  
gościem „Latającego  
Uniwersytetu” w Legnicy 
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Drodzy Klubowicze!
Mamy do przekazania ważną informacje!

Od dziś do końca 2019 roku 
obowiązuje 

NOWA PROMOCJA! 
Przyjdź do nas w swoje urodziny  

i okaż nam dokument potwierdzający  
Twoja datę urodzenia a w nagrodę  

otrzymasz od nas DARMOWEGO SHAKE 
PROTEINOWEGO oraz dwie jednorazowe 

wejściówki dla siebie lub znajomych  
do klubu SKYFITNESS 24!

Promocja obowiązuje klubowiczów, 
jak i klientów posiadających  

karty mul�sport, fitprofit oraz ok system!

Zapraszamy!
Życzymy miłego weekendu 

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia nas na stronie 
internetowej skyfitness24.pl

 507 831 528

Damian Stawikowski zastą-
pił Piotra Rachwalskiego na sta-
nowisku prezesa Kolei Dolno-
śląskich. Wiceprezesem mar-
szałkowskiej spółki został zaś 
Witold Lech Idczak – takie decy-
zje zapadły na piątkowym posie-
dzeniu rady nadzorczej marszał-
kowskiego przewoźnika.

Piotr Rachwalski preze-
sem Kolei Dolnośląskich był od 
czerwca 2014 r. Za jego rządów 
legnicka spółka przeżywała nie-
bywały rozkwit. Liczba pasaże-
rów wzrosła z 3,6 mln do 11,6 

mln, dzięki czemu wojewódz-
two dolnośląskie może dziś 
chwalić się najlepszym kolejo-
wym przewoźnikiem w kraju.

Ale to wszystko na nic. 
W piątek Rachwalski - choć 
wychwalany przez poprzedni 
zarząd pod niebiosa i stawiany 
za wzór menedżera w sektorze 
publicznym - stracił stanowi-
sko. To efekt politycznych usta-
leń, które zapadły w rządzącej 
województwem koalicji złożo-
nej z Bezpartyjnych Samorzą-
dowców oraz Prawa i Sprawie-
dliwości.

Nowym szefem marszał-
kowskiego przewoźnika został 
Damian Stawikowski. To bli-
ski współpracownik i zaufany 
człowiek Roberta Raczyń-
skiego – prezydenta Lubina, 
lidera Bezpartyjnych Samo-
rządowców. Od roku jest 
sekretarzem miasta, zasiada 
też w zarządzie powiatu lubiń-
skiego. W przeszłości był też 
prezesem miejskiej spółki 
RTBS, wicestarostą lubińskim 
i przewodniczącym rady nad-
zorczej legnickiego „Arlegu”. 
Przede wszystkim jednak 
współtwórcą kolejnych, zwy-
cięskich kampanii wyborczych 
Raczyńskiego.

Dużym zaskoczeniem jest 
transfer Witolda Lecha Idczaka 
z Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, którą kierował 
od kwietnia 2016 r. Teraz były 
senator PiS i kandydat tej partii 
na prezydenta Legnicy, będzie 
wiceprezesem Kolei Dolnoślą-
skich. Kto zajmie jego gabinet 
w LSSE? Tego nie wiadomo.

Drugim wiceprezesem KD 
został Wojciech Zdanowski, do 
tej pory dyrektor departamentu 
infrastruktury w urzędzie mar-
szałkowskim.

PJ (damitv.pl)

Zmiana w Kolejach Dolnośląskich.  
Stawikowski nowym prezesem

Damian  
Stawikowski

Waldemar Krzystek, 
twórca takich filmów, jak „Mała 
Moskwa”, „80 milionów” czy 
„Fotograf”, powraca ze swoją 
najnowszą produkcją – epic-
kim serialem historycznym 
„Dom Pod Dwoma Orłami”. 
Wiele scen planuje nakręcić w 
Legnicy.

W naszym mieście jego 
ekipa kontynuuje poszukiwa-
nia plenerów, miejsc i obiektów, 
które będą mogły zagrać w fil-
mie. W kręgu zainteresowania 
scenografów znajdują się m.in. 
zabytkowe pomieszczenia ratu-
sza - odrestaurowane sale spo-
tkań, konferencji i posiedzeń 
kolegium prezydenta.

Filmowcy poszukują rów-
nież ciekawych miejsc, odzwier-
ciedlających architekturę i pejzaż 
miejski początków XX wieku. 
Bogate mieszczańskie kamie-
nice na Tarninowie, dawna bursa 
przy Rataja, kino Ognisko, wiel-
kie obiekty pofabryczne, zabudo-
wania gospodarcze i folwarczne 
mogą zagrać w filmie stolicę Dol-
nego Śląska – Wrocław.

Rozpoczęcie realizacji 
filmu planowane jest jeszcze 

w tym roku. Zdjęcia w Legnicy 
mają potrwać kilka miesięcy. 
Akcja serialu dzieje się na Dol-
nym Śląsku. Bohaterów pozna-
jemy w jednej z wrocławskich 
kamienic, gdzie krzyżowały się 
losy Polaków, Niemców i Ukra-
ińców.

Jest rok 1997, dzień przed 
słynną powodzią, która zaleje 
Wrocław dwunastometrową 
falą. Marianna, niefrasobliwa 
studentka architektury, wraca 
do rodzinnego domu ze stypen-
dium w USA. W nocy woda 
zalewa „Dom pod Dwoma 
Orłami” do wysokości pierw-
szego piętra. Kiedy woda opada, 

okazuje się, że żywioł odsłonił 
skrywane przez lata tajemnice.

Serialowa fabuła toczyć się 
będzie nie tylko na terenie Dol-
nego Śląska. Widzowie zostaną 
również przeniesieni na polskie 
Kresy Wschodnie, gdzie kilkadzie-
siąt lat wcześniej toczy się życie 
równoległe do tego w Breslau.

Jest to wysokobudżetowa 
produkcja, która pokaże ruiny 
Festung Breslau, rzeź wołyńską, 
deportacje Polaków do Kazach-
stanu, repatriacje na ziemie 
zachodnie oraz powódź z 1997 
roku.

PJ (damitv.pl),  
UM Legnica

Krzystek wraca do Legnicy  
z „Domem pod Dwoma Orłami”

Waldemar 
Krzystek
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Pięć lat więzienia i 15-let-
ni zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych grozi 22-letnie-
mu mężczyźnie, którego w nie-
dzielę po pościgu zatrzymali 
funkcjonariusze legnickiej dro-
gówki. Kierowca samochodu 
marki Audi jechał na podwój-
nym gazie. Wydmuchał 1 promil 
alkoholu.

Policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego po pościgu 
zatrzymali 22-latka, który kie-
rując pojazdem marki audi, nie 
zatrzymał się do kontroli drogo-
wej i rozpoczął ucieczkę. Męż-

czyzna był pijany. Za nie zatrzy-
manie się do kontroli drogowej 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności i

Do zdarzenia doszło w nie-
dzielę ok. godz. 2.35 w Legnicy 
w pobliżu zjazdu na autostradę 
A4. Policjant dał sygnał kie-
rowcy Audi do zatrzymania 
się poprzez uniesienie latarki 
nadającej czerwone światło. 
Ten jednak zignorował wezwa-
nie i jechał wprost na niego. Na 
szczęście funkcjonariusz zdążył 
w ostatniej chwili odskoczyć.

- Policjanci podjęli pościg. 
Kierowca Audi w dalszym ciągu, 

pomimo dawanych sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych, nie 
zamierzał się zatrzymać i pod-
dać kontroli drogowej. Ucie-
kając w kierunku Legnickiego 
Pola wielokrotnie łamał prze-
pisy ruchu drogowego. Zatrzy-
many został w Gniewomierzu, 
gdzie zatrzymał się przy jednej 
z posesji. Okazało się, że ucie-
kał, bo był nietrzeźwy. Badanie 
alkomatem wykazało u niego 
ponad 1 promil alkoholu – opo-
wiada mł. asp. Jagoda Ekiert 
z biura prasowego Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy.

PJ (damitv.pl)

Pijany 22-latek 
o mało co nie 
przejechał 
samochodem 
policjanta

Na 4 lutego 2019 r. zostało 
wyznaczone posiedzenie sądu 
dyscyplinarnego przy Prokura-
torze Generalnym, na którym 
zostanie rozpatrzona sprawa 
Piotra Wójtowicza, byłego 
szefa Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy. Ma ona charakter 
wybitnie polityczny.

Piotr Wójtowicz na czele 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy stał od 2008 roku. W 
ramach „dobrej zmiany” ze 
stanowiska został odwołany w 
lipcu 2016 r., po czym przenie-
siony (zdegradowany) do pracy 
w Prokuraturze Rejonowej w 

Legnicy. Teraz ma poważne 
problemy, bowiem został oskar-
żony o „uchybienie godności 
urzędu”. O co chodzi?

W lipcu 2017 roku proku-
rator Wójtowicz przyszedł pod 
legnicki sąd okręgowy na mani-
festację zorganizowaną przez 
Komitet Obrony Demokracji, 
który protestował przeciwko 
przeciwko zmianom w usta-
wach o Sądzie Najwyższym, 
sądach powszechnych oraz Kra-
jowej Radzie Sądownictwa.

Gdy w tłumie dostrzegli go 
dziennikarze (nieżyjąca już red. 
Joanna Michalak z TV Regio-
nalna oraz niżej podpisany), 

zapytali o to, czy się nie boi. 
Odpowiedział im: „Nie mam 
nic do stracenia. A co mi zro-
bią? Mogą mnie już tylko prze-
nieść do Ełku”.

Obecność pod sądem i 
wypowiedź dla mediów skoń-
czyła się postępowaniem dys-
cyplinarnym. Wójtowiczowi 
zarzucono sprzeniewierze-
nie się zasadzie apolityczno-
ści. Tyle że rzecznik dyscypli-
narny umorzył postępowanie, 
nie dopatrując się w zachowa-
niu byłego legnickiego prokura-
tora okręgowego winy uznając, 
że ma on prawo do uczestnicze-
nia w pokojowych zgromadzeń, 
co nie oznacza działalności 
politycznej.

Tyle że prokurator krajowy 
Bogdan Święczkowski nie odpu-
ścił i zaskarżył decyzję rzecz-
nika dyscyplinarnego. Jego zda-
niem manifestacja przed legnic-
kim sądem miała charakter 
wybitnie polityczny, bo „pro-
testujący sprzeciwiali się woli 
większości sejmowej”. Święcz-
kowski uznał, że wypowiedź 
Wójtowicza stanowiła „demon-
stracyjne ujawnienie poglądów 
politycznych”.

Paweł Jantura (damitv.pl)

Byłym szefem legnickiej prokuratury 
ZAJMIE SIĘ SĄD DYSCYPLINARNY

Piotr
Wójtowicz
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27 219 121,00 zł – tyle 
wynosi kredyt, jaki Legnica 
zaciągnie w Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Powięk-
szony o odsetki i marżę, podat-
nicy spłacać go będą do 2032 
roku.

Prawie połowę pożyczo-
nych pieniędzy, bo 13 169 121, 
00 zł zostanie przeznaczona na 
pokrycie deficytu budżetu mia-
sta. Reszta, czyli 14 050 000,00 
zł pójdzie na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i poży-
czek.

Przetarg na udzielenie kre-
dytu ratusz ogłosił w listopa-
dzie, tuż po wyborach samo-
rządowych. Tyle że nie sta-
nął do niego żaden bank, co 
na damitv.pl już opisywaliśmy. 
Wobec tego prezydent Tade-
usz Krzakowski zdecydował się 
wybrać bank w trybie „ z wolnej 
ręki”. Padło na Bank Gospodar-
stwa Krajowego.

Koszt kredytu wyniesie 
9 318 095, 79 zł netto. Jego 
spłatę Legnica rozpocznie w 
lutym 2019 r., skończy w grud-
niu 2032 r. 

Przypomnijmy, że na 
czwartkowej sesji rada miej-
ska pozwoliła prezydentowi 
na otwarcie linii kredytowej 
w Europejskim Banku Inwe-
stycyjnym na kwotę 136 mln 
zł. Pożyczkę z Luksemburga 
Legnica ma spłacić w latach 
2024 – 2047.

PJ (TV Dami)

Prezydent pożyczył w banku  
27 mln zł na pokrycie deficytu

Nadkomisarz Dariusz Kopij 
został zastępcą komendanta 
miejskiego policji w Legnicy, 
odpowiedzialnym za pion kry-
minalny. Na stanowisku zastąpił 
nadkomisarza Dariusza Smoliń-
skiego, który przed kilkoma mie-
siącami został szefem komendy 
w Środzie Śląskiej.

Nadkom. Zbigniew Kopij 
w policji pracuje od 1991 roku. 
Zaczynał w komisariacie w Pro-

chowicach. Doświadczenie zdo-
bywał służąc w pionie prewen-
cji jako dzielnicowy oraz w refe-
racie kryminalnym. Od 2009 r. 
w legnickiej komendzie pełnił 
obowiązki naczelnika wydziału 
ds. nieletnich i patologii.

Za wzorową realizację obo-
wiązków służbowych i postawę 
w służbie był wielokrotnie 
wyróżniany oraz odznaczany 
m.in. brązową odznaką „Zasłu-
żony Policjant” czy też srebr-

nym medalem za Długoletnią 
Służbę. Teraz będzie prawą 
ręką komendanta insp. Leszka 
Zagórskiego.

Na tym personalnych 
roszad w legnickiej komendzie 
nie koniec. Naczelnikiem sztabu 
nie jest już bowiem podinspek-
tor Przemysław Kozioł, który 
został awansowany na zastępcę 
komendanta miejskiego policji 
we Wrocławiu.

PJ (TV Dami)

Komendant legnickiej policji  
od ma nowego zastępcę

Nadkom. Zbigniew Kopij (z lewej) 
i komendant Leszek Zagórski
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Projekt ten realizowany 
dzięki dofinansowaniu przez 
Zarząd Województwa Dolno-
śląskiego ze środków PFRON 
oraz współpracy z Fundacją 
„Masz Prawo” miał pokazać 
osobom niepełnosprawnym 
tajemnice, uroki i ciekawe miej-
sca w naszym regionie, które 
wbrew pozorom są dostępne 
dla wszystkich, również dla 
osób z dysfunkcjami.

Goście zostali porwani, w 
czasie krótkiej projekcji zdjęć 
i filmów, w podróż do takich 
miejsc jak: tajemnicze zakątki 
Krainy Wygasłych Wulka-
nów, wspaniałe Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach 
Zdroju, Wrocław ze znako-
mitą Operą Wrocławską. Było 
coś dla ciała m.in. przepyszne 
wyroby cukiernicze wyko-
nywane wraz z Bogusławą 
Rudnicką w Dobkowie, ale i 
coś dla ducha, jak wirtualna 
podróż do Indii wraz z  Rober-
tem Maciągiem, podróżnikiem 
i pisarzem mieszkającym nie-

Cudze chwalicie - swego nie znacie
19 grudnia Hotel Qubus zapełnił się osobami niepełnosprawnymi 
(podopiecznymi min. Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Andrzeja 
Krakowskiego w Legnicy), ich przyjaciółmi oraz opiekunami. 

daleko Świerzawy. Dopełnie-
niem było przedstawienie bale-
towe „Dziadek do Orzechów” 
w Operze Wrocławskiej.

Projekt zakończony w 
grudniu cieszył się dużym zain-

teresowaniem i stanowił znako-
mite urozmaicenie zadań reali-
zowanych w ramach zajęć w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej. 
Zarówno Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 

(dzięki środkom z PFRON) 
jak i Fundacja „Masz Prawo” 
zapewnili osobom niepełno-
sprawnym z naszego regionu 
ciekawą ofertę turystyczno-edu-
kacyjną.
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Na czym polegają budże-
towe poprawki radnych PiS 
i PO? Przede wszystkim na 
„zabraniu” 2,3 mln zł Stre-
fie Aktywności Gospodarczej. 
Taką kwotą komunalna spółka 
miała w 2019 roku zostać doka-
pitalizowana w perspektywie 
budowy parku wodnego przy 
ul. Stromej. Ponadto radni 
postanowili obciąć pulę prze-
znaczoną na promocję miasta. 
Dokładnie 600 tys. zł z zapisa-
nych na ten cel 810 tys. zł.

Wygospodarowane w ten 
sposób pieniądze PiS zapro-
ponował wydać na remont Osi 
Kartuskiej na odcinku od ul. 
Neptuna do ul. Galaktycznej 
(300 tys. zł), podwyżki dla pra-
cowników MOPS (800 tys. zł). 
Ponadto PiS dopisał do uję-
tej w WPF-ie (Wieloletnia Pro-
gnoza Finansowa) rewitalizacji 
placu Słowiańskiego – budowę 
pomnika księcia Henryka 
Pobożnego.

Z kolei radni PO wpi-
sali do budżetu 2019 budowę 
parkingu przy ul. Neptuna na 

placu po wyburzonych bara-
kach (960 tys. zł), przebudowę 
wejścia do parku od strony ul. 
Wodnej (50 tys. zł), dofinan-
sowanie płatnych policyjnych 
patroli (200 tys. zł), zakup 
radiowozów dla policji (300 
tys. zł), zakup i montaż klima-
tyzacji dla przedszkoli nr 2, 3 i 
4 (81 tys. zł) oraz zwiększenie 
dotacji dla Teatru Modrzejew-
skiej (200 tys. zł).

Pieniędzy dla SAG-u oraz 
na promocję prezydent i jego 
radni na grudniowej sesji bro-
nili, jak niepodległości. Nada-
remnie. Wszystkie poprawki 
oraz Wieloletnia Prognoza 
Finansowa zostały przyjęte gło-
sami radnych PiS i PO. Radni 
klubu prezydenckiego na znak 
protestu, w głosowaniach tych 
udziału nie wzięli. Podobnie 
zresztą, jak w głosowaniu ws. 
budżetu. Został on przyjęty 
13 głosami radnych PiS i PO 
(wstrzymała się Jolanta Kowal-
czyk z PiS).

Humor prezydentowi Krza-
kowskiemu poprawił wynik gło-

sowania ws. kredytu w Euro-
pejskim Banku Inwestycyjnym. 
Radni PiS i PO mieli w tej spra-
wie sporo wątpliwości, ale osta-
tecznie razem z radnymi pre-
zydenckimi, podnieśli ręce w 
górę. Otwarcie linii kredytowej 

w Luksemburgu (maksymal-
nie 136 mln zł) poparło 21 rad-
nych. Wstrzymała się jedynie 
Jolanta Kowalczyk, a Joanna 
Łokaj-Śliwińska (obie PiS) nie 
wzięła udziału w głosowaniu. 

PJ (TV Dami)

Budżet po liftingu.  
Nie ma pieniędzy  
na basen i promocję
Legnica ma budżet na 2019 rok. Do napisanej przez prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego uchwały, radni Prawa i Sprawiedliwości 
oraz Platformy Obywatelskiej dodali kilka istotnych poprawek. Na 
sesji rada miejska zgodziła się też na zaciągnięcie kredytu w Euro-
pejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę 136 mln zł.
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42-letni Robert Biedroń 
od lat związany jest z lewicą 
(był członkiem SLD i Twojego 
Ruchu) i ruchem LGBT. W 
latach 2011-2014 sprawował man-
dat poselski z ramienia ugrupo-
wania Janusza Palikota (pierw-
szym wyoutowanym gejem w 
polskim parlamencie). W minio-
nej kadencji był prezydentem 
Słupska. Biedroń postanowił jed-
nak wrócić do krajowej polityki i 
zakłada nowy ruch polityczny.

Jak podkreśla - tworzy go 
oddolnie. Od września 2018 r. 

jeździ po Polsce i w ramach 
„Burzy Mózgów” prowadzi 
dyskusje z mieszkańcami dot. 
preferowanych reform poli-
tycznych. Wypracowane pod-
czas tych spotkań postulaty 
mają stanowić element pro-
gramu nowej lewicowej par-
tii, której oficjalna prezenta-
cja ma mieć miejsce na luto-
wym kongresie założycielskim 
w Warszawie.

Do tego czasu, we wszyst-
kich 380 powiatach mają 
powstać lokalne struktury 

ruchu. Za ich budowę odpo-
wiada Krzysztof Gawkowski – 
były sekretarz generalny i wice-
przewodniczący SLD.

Spotkanie sympatyków 
Roberta Biedronia odbędzie 
się w sobotę, 12 stycznia w sali 
konferencyjnej na drugim pię-
trze Hotelu Gwarna. Początek 
o godz. 18.00.

  - Na spotkaniu obecni 
będą regionalni i lokalni koor-
dynatorzy, z którymi można 
będzie porozmawiać na tematy 
planów politycznych programu 

przyszłego ruchu - zarówno dla 
Polski, jak i dla regionu. Poroz-
mawiamy także o zbliżającej się 

konwencji, zaplanowanej na 2 
lutego, a także przedyskutujemy 
temat organizacji wspólnego 

wyjazdu – czytamy w komuni-
kacie organizatorów spotkania.

PJ (TV Dami)

Robert Biedroń buduje  
partyjne struktury w Legnicy
W sobotę, 12 stycznia (godz. 18.00) w Hotelu Gwarna odbę-
dzie się otwarte spotkanie sympatyków Roberta Biedronia. 
Temat? Tworzony przez tego polityka nowy ruch polityczny.
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Jak zawsze tuż po wybo-
rach, miejscy radni musieli 
„wyspowiadać” się publicznie ze 
swojego statusu majątkowego. 
Tzw. początkowe oświadczenia 
majątkowe 23 naszych wybrań-
ców właśnie zostały opubliko-
wane w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Zaczynamy od oświad-
czeń złożonych przez radnych, 
którzy mandat sprawują po raz 
pierwszy. Najwięcej nowych 
twarzy jest w klubie Prawa i 
Sprawiedliwości, co częściowo 
spowodowane jest partyjnym 
zakazem kandydowania w ubie-
głorocznych wyborach dla dzia-
łaczy pracujących na dobrze 
płatnych posadach w spół-
kach skarbu państwa. Następcy 
KGHM-owskich menedżerów 
tj. Wacława Szetelnickiego czy 
Zbigniewa Bytnara – to przy 
nich naprawdę małe żuczki.

Radny ŁUKASZ LASZ-
CZYŃSKI co prawda pracuje 
w KGHM-owskiej spółce Pol-
-Miedź Trans, ale jako kierow-
nik biura rozwoju zarobił w 
2018 roku 115 447,06 zł. Kwota 
niemała, ale też w realiach mie-
dziowego koncernu na kolana 
nie rzucająca. Radny ma miesz-
kanie (62 mkw), samochód – 
rocznego Seata Toledo i dwa 
kredyty do spłacenia – hipo-
teczny (127,5 tys. zł) i gotów-
kowy (72,7 tys. zł).

Słabiej powodzi się ARKA-
DIUSZOWI BARANOW-
SKIEMU. Były kandydat 
PiS na prezydenta Legnicy w 
minionym roku, chwilę praco-
wał na stanowisku wicestarosty 
powiatu jaworskiego, by potem 
dostać etat pełnomocnika 
zarządu w legnickim oddziale 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. W sumie w 2018 
r. zarobił 85 965,22 zł. Wice-
szef rady miejskiej ma Renaulta 
Grand Scenic z 2009 r., miesz-
kanie (36 mkw) oraz wzięty na 
nie kredyt.

W gronie politycznych 
nowicjuszy najlepiej sytuowana 
jest ELŻBIETA DYBEK. Radna 
jest właścicielką apteki, która w 
ub. roku przyniosła jej dochód 
w wysokości 134 646 zł. Ma też 
dom (162 mkw) i mieszkanie 
(48 mkw) i Volkswagena Pas-
sata z 2011 r. Ale też i zobowią-

zania. Radna spłaca trzy kre-
dyty – hipoteczny na dom (150 
tys. zł), mieszkanie (75 tys. zł) 
oraz gotówkowy (200 tys. zł).

MAREK FILIPEK pracuje 
w Legnickim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji na 
stanowisku starszego mistrza 
sieci wod.-kan. Jego wynagro-
dzenie za 2018 rok wyniosło 
71,5 tys zł. Radny ma dom (120 
mkw) oraz dwa samochody 
– Hyundai Tucson (2016 r.) i 
Toyotę Aigo (2016 r.). Kredyty? 
Też są. Hipoteczny na dom (36 
tys. zł) oraz gotówkowy (19 tys. 
zł).

MARTA WISŁOCKA 
zatrudniona jest w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Na etacie asystenta rodzinnego 
zarobiła w ub. roku 39 213, 24 
zł. Radna ma mieszkanie (60 
mkw), na które wzięła kredyt 
(218 tys. zł).

Kolejna nowa twarz w 
radzie miejskiej to JOANNA 
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ. Jest 
dyrektorem ds. marketingu i 
sprzedaży w hurtowni prze-
mysłowo-chemicznej „Ewa”. Z 
tego tytułu w 2018 r. zarobiła 26 
866,39 zł. Poza tym prowadzi 
działalność gospodarczą. Zaj-
mująca się organizacją imprez 
okolicznościowych i katerin-
giem firma „Magnolia”przynio-
sła jej jednak skromny dochód 
(2440,28 zł). Z oświadczenia 
radnej wynika, że nie ma domu, 
mieszkania, samochodu i kre-
dytów.

Działalność gospodarczą 
prowadzą również PIOTR NIE-
MIEC i ANDRZEJ LORENC. 
Ten pierwszy jest architektem. 
W 2018 r. zarobił 42 058,60 
zł. Dorobił na dwumiesięcznej 
umowie o pracę - 14,5 tys. zł. 
Radny posiada dom (260 mkw) 
oraz po 1/6 udziału w działce 
rolnej (wartej 5 tys. zł) i nieru-
chomości zabudowanej (wartej 
200 tys. zł). Jeździ Volkswage-
nem Passatem (rocznik 2010), 
które wziął w leasing.

Z kolei Lorenc zajmuje 
się sprzedażą hurtową per-
fum i chemii profesjonalnej. Z 
tego tytułu w ub. roku osiągnął 
dochód w wysokości 59 514,27 
zł. Radny ma dwa mieszkania 
(40 m kw i 60 mkw). Na jedno 
z nich zaciągnął kredyt hipo-
teczny, ale nie wskazał na które. 
Tak samo, jak które wynajmuje 

(zarobił na tym 2820 zł). Jeździ 
Skodą Octavią (2013 r.).

JOLANTA KOWALCZYK 
na co dzień jest asystentką 
legnickiej posłanki Ewy Szy-
mańskiej. W swoim oświad-
czeniu podała, że pobiera z 
tego tytułu miesięczną pen-
sję w wysokości 2150 zł. Posia-
da mieszkanie (56 mkw). Nie 
spłaca kredytów, nie ma samo-
chodu.

ALEKSANDRA KRZE-
SZEWSKA - najmłodsza radna 
w obecnej kadencji jest stu-
dentką Uniwersytetu Wrocław-
skiego. W ub. roku nie pra-
cowała, a więc nie wykazała 
dochodów. Nie spłaca też oczy-
wiście żadnych kredytów, ale 
może się za to pochwalić miesz-
kaniem (64 mkw).

No to teraz czas na rad-
nych, których znamy już dobrze. 
Doktor RYSZARD KĘPA 
zatrudniony jest w regionalnym 
oddziale KRUS. Na umowę o 
pracę zarobił w ub. roku 37 tys. 
zł. Znacznie więcej, bo blisko 
306 tys. zł wyniósł jego dochód 
z praktyki lekarskiej. Do tego 
należy jeszcze doliczyć dietę 
radnego – ok. 15 tys. zł. Wice-
szef rady miejskiej ma dom 
(300 mkw), dwa mieszkania 
(114 mkw i 112 mkw) i samo-
chód – Toyota Avensis z 2013 r. 
Kredyty – ok 380 tys. zł.

Ponad 250 tys. zł zaro-
bił w 2018 r. JAN SZYNAL-

SKI w Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, której jest pre-
zesem. 22,5 tys. zł „dorobił” 
sobie w ZUS-ie, bo jest już eme-
rytem. Za zasiadanie w radzie 
miejskiej wziął dietę w wyso-
kości 11,2 tys. zł. Szynalski ma 
dom (160 mkw), mieszkanie 
(47 mkw – 56 proc. udziału) i 
samochody - Mazdę 6 z 2015 
r. i Opla Astrę z 2010 r. Ma też 
kredyt hipoteczny do spłacenia 
(ponad 170 tys. zł).

Radna KRYSTYNA BAR-
CIK na co dzień zarządza Woje-
wódzkim Szpitalem Specjali-
styczny w Legnicy. Jej dyrek-
torska pensja w ub. roku wynio-
sła 209,5 tys. zł. Dieta radnego 
w jej przypadku wyniosła 15 
tys. zł. Ma dom (100 mkw) i 
samochód – Mazdę 6 (rocznik 
2008). Również cztery kredyty 
na łączną kwotę ok. 370 tys. zł.

Radny MACIEJ KUPAJ 
prowadzi kancelarię konsul-
tingowo-ubezpieczeniową. Z 
powodzeniem, bo za ub. rok 
wykazał dochód 164 tys. zł. 
Dorobił 9 tys. w LSM (za posie-
dzenia rady nadzorczej) i bli-
sko 26 tys. na dzierżawie miesz-
kań. Dieta radnego – 16 tys. 
zł. Kupaj ma dom (144 mkw), 
dwa mieszkania (51 mkw i 157 
mkw), działkę i budynek gospo-
darczy (300 mkw – 1/3 udzia-
łów), samochód Peugeot 308 
(rocznik 2008) oraz kredyty na 
blisko 200 tys. zł.

PIOTR ŻABICKI pracuje 
w WPEC-u na stanowisku spe-
cjalisty ds. ISO. Jego pensja to 
prawie 40 tys. zł. Dorobił 7 tys. 
zł na dzierżawie mieszkania. 
Dieta radnego – 15 tys. zł, dwa 
mieszkania (42 mkw i 40 mkw). 
Kredyty – ponad 106 tys. zł.

GRAŻYNA PICHLA zara-
bia na życie w OHP, gdzie jest 
doradcą zawodowym. Od stycz-
nia do października 2018 r. 
zarobiła tam ok. 35 tys. zł. Dieta 
radnego – 13 tys. zł. Radna ma 
dwa mieszkania (61 mkw i 66 
mkw) oraz działkę budowlaną 
plus garaż. Zbigniew Rogalski 
pracuje w spółce KGHM Ener-
getyka jako elektroenergetyk. 
Jego dochód to 73 tys. zł. Dieta 
radnego – 11 tys. zł. Ma miesz-
kanie (75 mkw) i samochód 
Nissan Qasqhai z 2014 r. Kre-
dytów brak. Lesław Rozbaczyło 
prowadzi działalność gospodar-
czą w branży jubilerskiej. W ub. 
roku zarobił blisko 42 tys. zł. 
Dieta radnego – 16 tys. zł. Ma 
mieszkanie (54 mkw). Samo-
chodu i kredytów – brak.

BOGUMIŁA SŁOM-
CZYŃSKA jest już na nauczy-
cielskiej emeryturze (37 tys. 
zł), ale wciąż pracuje w Zespole 
Szkół Budowlanych (34 tys. 
zł). Ma mieszkanie (57 mkw) 
i dietę radnego – 14 tys. zł. 
Ignacy Bochenek pracuje w 
Legnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej, gdzie jest mene-

dżerem ds. infrastruktury. Zaro-
bił w niej blisko 84 tys. zł. Doro-
bił 23 tys. zł w spółce ZUIG PL 
– GEO oraz 12 tys. zł w radzie 
nadzorczej spółki RPK Złoto-
ryja. Ma nieruchomość o pow. 
8 tys. mkw. Spłaca kredyt – ok. 
37 tys. zł.

WOJCIECH CICHOŃ 
to główny specjalista ds. cate-
ringu w KGHM-owskiej firmie 
Lubinpex. Jego wynagrodze-
nie wyniosło blisko 57 tys. zł. 
Dieta radnego – 15 tys. zł. Ma 
mieszkanie (80 mkw), samo-
chód Mitsubishi Lancer (rocz-
nik 2010) i kredyt na 6 tys. fran-
ków szwajcarskich. Ewa Cze-
szejko-Sochacka jest emerytką. 
Do wynoszącej 22 tys. zł eme-
rytury dorabia w radzie nad-
zorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Piekary” - 16 tys. zł i 
radzie miejskiej – 16,5 tys. zł. 
Ma mieszkanie (66 mkw) i kre-
dyt wynoszący 14 tys. zł.

Uwaga! Dane wpisane do 
oświadczeń dotyczą w więk-
szości okresu od stycznia do 
listopada 2018, kwoty poda-
wane są brutto, a majątek rad-
nych w większości przypad-
ków objęty jest wspólnotą mał-
żeńską. W BIP brakuje oświad-
czenia  przewodniczącego rady 
miejskiej Jarosława Rabczenki, 
ponieważ jest jeszcze weryfiko-
wane przez służby wojewody 
dolnośląskiego.

(PJ)

Sprawdzamy finanse  
miejskich radnych




