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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,99 zł 37 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

Matka Kurka 
wspiera WOŚP

Sąd Apelacyjny we Wro-
cławiu wydał prawo-
mocny wyrok nakazujący 
blogerowi Piotrowi W. 
(znanemu jako Matka 
Kurka) zamieszczenie na 
głównej stronie swego 
portalu przeprosin pod 
adresem wolontariusza 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy Radka 
Iwickiego, usunięcie 
wszystkich tekstów na-
ruszających jego dobra 
osobiste, wpłatę 5 tys. 
zł na konto Fundacji 
WOŚP i zwrot 1,7 tys. zł 
kosztów procesowych.
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Ciuciubabka
Sąd Okręgowy w Legnicy 

z mozołem dąży do zakończe-
nia procesu czterdziestolatka, 
oskarżonego o zamordowanie 
młotkiem czworga staruszków 
z ul. Oświęcimskiej i Głogow-
skiej. Marcin K. przyznaje się 
do winy, ale jego obrończyni 
(z urzędu) wykorzystuje nie-
mal każdą sposobność, by nie 
tyle wybronić swego klienta, 
ile odsunąć w czasie ogłoszenie 
wyroku.

Na jej wniosek od pię-
ciu miesięcy sąd wzywa na 
świadków sąsiadów i krewnych 
ofiar Marcina K., jego rodzinę 
i znajomych. Z reguły mają 
znikomą wiedzę o sprawie, co 
wcześniej dobitnie wykazało 
prowadzone w prokuraturze 
śledztwo. Mecenas Katarzyna 
Pikul uznaje jednak za nie-
zbędne osobiste przesłuchanie 
ich na rozprawie, po czym po-
przestaje na zadaniu jednego, 
czasem dwóch banalnych, ab-
surdalnie zbytecznych pytań i 
wysłuchaniu odpowiedzi, które 
albo zostały już wcześniej zapi-
sane w aktach, albo nie wnoszą 
do sprawy niczego istotnego. 

Świeży przykład: oto na 
wniosek obrony staje przed 
sądem synowa zabitego mał-
żeństwa z Oświęcimskiej. 
Pani mecenas ma jedno py-
tanie: Czy teściowie świad-
ka mieli jakiś wrogów? Pada 
odpowiedź: Nie – po czym 
adwokatka dziękuje i oznaj-
mia, że jej strony to wszystko. 
Kobieta schodzi z mównicy a 
jej miejsce zajmuje opiekunka 
wnuków ofiar Marcina K. Pół 
roku temu Katarzyna Pikul 
przekonywała, że obecność 
starszej pani na rozprawie bę-
dzie niezbędna – teraz nie ma 
do niej żadnych (powtórzę: 
żadnych) pytań. Wzywa się 
na świadka parlamentarzystę, 
który miał nieszczęście miesz-
kać w tym samym budynku co 
zamordowani. Poseł specjalnie 
opuszcza posiedzenie Sejmu, 
przylatuje samolotem z War-
szawy, aby usłyszeć w sądzie, 
że niepotrzebnie się fatygował, 
bo obrończyni zmieniła zdanie 
i zadowoli ją odczytanie jego 
starych  zeznań z prokurator-
skich akt. 

I tak się to toczy od pół 
roku. Nie chcąc uchybić pra-
wie oskarżonego do obrony, 
Sąd Okręgowy w Legnicy od-
był już kilka takich jałowych, 
jeśli chodzi o efekty, posiedzeń 
w pięcioosobowym składzie 
(dwóch sędziów zawodowych, 
troje ławników). Polski podat-
nik płaci. Zrozumiałbym sens 
tych wydatków, gdyby me-
cenas Katarzyna Pikul miała 
jakikolwiek pomysł na obronę 
swego klienta poza obstrukcją 
sądowego procesu. 

Piotr Kanikowski

Z inicjatywy burmistrza 
Roberta Pawłowskiego w zło-
toryjskim ratuszu doszło do 
spotkania z udziałem samo-
rządowców z gmin od Wlenia 
po Legnicę, wicemarszałka 
Dolnego Śląska Jerzego Mi-
chalaka, Piotra Rachwalskie-
go - prezesa spółki Koleje 
Dolnośląskie, przedstawicieli 
PKP, naukowców i społeczni-
ków promujących ideę zrów-
noważonego transportu. Od 
grudnia 2016 roku toczą się 
w tym gronie rozmowy na 
temat możliwości przejęcia 
przez marszałka nieczynnych 
fragmentów linii kolejowych 
z Jerzmanic Zdroju do Lwów-
ka Śląskiego oraz z Lwówka 
Śląskiego do Jeleniej Góry, 
przeprowadzenia remontów 
umożliwiających uzyskanie 
średniej prędkości 60-80 km/h 
i uruchomienie pociągów pa-
sażerskich, którymi ludzie 
mogliby dojeżdżać do pracy 
lub szkoły. Lokalni samorzą-
dowcy deklarują, że na swoim 
terenie zadbają o infrastruktu-
rę przy dworcach, zamienia-
jąc je w centra przesiadkowe 
z parkingami, przystankami 
miejskiej komunikacji lub wy-
pożyczalniami rowerów, by 

zachęcić mieszkańców do ko-
rzystania z kolei.

Wszyscy zdają sobie spra-
wę, że kluczowe dla frekwencji 
na nowej linii będą dwie spra-
wy: dogodny, dopasowany do 
potrzeb mieszkańców rozkład 
jazdy oraz odpowiednia pręd-
kość pociągów. Zakłada się, 
że czas przejazdu pomiędzy 
węzłowymi miejscowościami 
musi równać się ilości kilome-
trów na trasie. Aby osiągnąć 
takie parametry, trzeba zain-
westować w linie 283 i 284 
- według różnych szacunków 
- od 140 do 200 mln zł. To nie 
jest nierealna kwota, zwłasz-
cza jeśli wziąć pod uwagę 67 
mld złotych z funduszy unij-
nych, które w tej perspektywie 
(2014-2020) zostały zarezer-
wowane na kolej. Eksperci są 
zgodni, że same PKP Polskie 
Linie Kolejowe nie będą w 
stanie w pełni wykorzystać 
puli środków. To niepowta-
rzalna szansa dla samorządu 
Dolnego Śląska, który mógłby 
aplikować o sto kilkadziesiąt 
milionów złotych niezbędne, 
aby za kilka lat na trasie Le-
gnica - Złotoryja - Lwówek 
Śląski - Wleń - Jelenia Góra 
z powrotem zaczęły kursować 
pociągi pasażerskie.

- Jestem całym sercem za 
tym projektem - mówiła pod-
czas spotkania w złotoryjskim 
ratuszu wiceprezydent Le-
gnicy Jadwiga Zienkiewicz. 
- Obawiam się jednak, że za 
późno zaczęliśmy o tym roz-
mawiać. Konsultacje społecz-
ne, prace dokumentacyjne, to 
wszystko już powinno być za 
nami, jeśli chcemy zmieścić 
się w obecnej perspektywie 
unijnej. Chciałabym widzieć 
szanse na powodzenie tej in-
westycji, bo wokół Legnicy są 
specjalne strefy, gdzie praco-

dawcy mają problem z rękami 
do pracy. Ta linia to dla przed-
siębiorców kapitalna sprawa. 
Ale musimy wejść na poziom 
realizacji.

- Żeby obejść świat, trzeba 
najpierw wyjść z domu - prze-
konywał w odpowiedzi bur-
mistrz Robert Pawłowski ze 
Złotoryi. Jego zdaniem warto 
przystąpić do działania, bo na-
wet jeśli nie uda się skorzystać 
z obecnej transzy, będą kolejne 
unijne środki na podobne pro-
jekty.

Idąc za radą przedsta-
wicieli PKP, samorządowcy 
postanowili zacząć od przy-
gotowania  Planu Funkcjo-
nalno-Użytkowego. To doku-
ment, który będzie podstawą 
do ewentualnego przetargu na 
remont linii 283 i 284. Zbierze 
dane na temat ich potencjału, 
ale też niezbędnego zakresu i 
kosztów inwestycji. Bez tego - 
jak zgodnie twierdzą kolejarze 
- nie da się skutecznie lobbo-
wać za powrotem pociągów do 

Złotoryi, Lwówka Śląskiego, 
Wlenia.   Delegacja samorzą-
dowców zamierza udać się do 
Ministra Infrastruktury, któ-
remu podlega PKP PLK. Ale 
jeśli nie będzie innej możliwo-
ści, gminy i powiaty zaintere-
sowane rewitalizacją linii same 
zrzucą się na opracowanie sto-
sownego dokumentu. To koszt 
ok. 50 tys. zł.

Szereg argumentów za 
uruchomieniem linii Le-
gnica - Złotoryja - Lwówek 
Śląski - Wleń - Jelenia Góra 
podał profesor Jacek Potocki 
z  Katedry Zarządzania Stra-
tegicznego i Logistyki Uni-
wersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Wskazywał m.in. 
na problem miast pozbawio-
nych dostępu do linii kolejo-
wej, a przez to wykluczonych 
z rozwoju. Ich mieszkańcy, tak 
jak mieszkańcy okolicznych 
wiosek,   mają ograniczony 
dostęp do rynku pracy i syste-
mu edukacji. To Dolny Śląsk 
II kategorii.

Wicemarszałek Dolne-
go Śląska Jerzy Michalak nie 
złożył w Złotoryi żadnej kon-
kretnej deklaracji, ale też nie 
próbował zniechęcać prezy-
dentów, burmistrzów i wójtów 
do działań w sprawie reakty-
wacji nieczynnych linii.

- Jako samorząd woje-
wództwa w pierwszej kolejno-
ści, być może już od nowego 
rozkładu jazdy, planujemy uru-
chomić przewozy pasażerskie 
pomiędzy Dzierżoniowem 
a Bielawą - mówił wicemar-
szałek Michalak. - Druga w 
kolejności jest linia Chojnów - 
Rokitki. Trzecia: Jelenia Góra 
- Kowary - Karpacz. Czwarta: 
Mirsk - Świeradów Zdrój.

Dopiero potem możliwe 
będzie skupienie uwagi na 
trasie Legnica - Złotoryja - 
Lwówek Śląski - Wleń - Jele-
nia Góra.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

WUG  wydał komu-
nikat podsumowujący 

ustalenia ekspertów. „W 
przyjętym jednogłośnie 
sprawozdaniu komisji sfor-
mułowano przyczyny zda-
rzenia oraz wnioski dla 
zapobieżenia podobnym 
zdarzeniom w przyszłości. 
Jako przyczynę tąpnięcia, 
spowodowanego wstrzą-
sem (...) przyjęto pękanie 
warstw skalnych zalega-
jących nad eksploatowa-
nym złożem, zainicjowane 
wstrząsem (...) zaistniałym 
kilkanaście milisekund 
wcześniej, których skutki 
były konsekwencją zróż-

nicowania litologicznego 
kontaktu między dolomi-
tem a warstwą wapieni. 
Ustalono, że przyczyną 
wypadku zbiorowego były 
dynamiczne oddziaływanie 
skutków tąpnięcia, spo-
wodowanego samoistnym 
wstrząsem górotworu”.

Zaraz po katastrofie 
Okręgowy Urząd Górniczy 
we Wrocławiu przesłuchał 
osoby poszkodowane oraz 
innych świadków, w sumie 
ok. 50 osób. Ich relacje zo-
stały przekazane komisji. 
Eksperci korzystali m.in. 

z danych obrazujących ak-
tywność sejsmiczną oraz 
zakres robót eksploatacyj-
nych w rejonie objętym 
skutkami tąpnięcia. Na ich 
zamówienie powstały dwa 
opracowania naukowe, ma-
jące pomóc w wyjaśnieniu 
przyczyn tragedii.

Od 1 grudnia w Pro-
kuraturze Okręgowej w 
Legnicy trwa śledztwo, 
które ma dać odpowiedź 
na pytanie,   czy na podsta-
wie obiektywnych danych, 
przed dojściem do wstrzą-
su górotworu, można było 

przewidzieć zaistnienie 
tego zdarzenia, a zatem za-
pobiec jego skutkom.

Do wstrząsu doszło 
29 listopada 2016 roku w 
oddziale G23 w polu 21/2 
na poziomie 1050 kopalni 
Rudna. Zniszczeniu uległy 
wyrobiska o łącznej długo-
ści 5680 m. Z tego powodu, 
a także ze względu na skut-
ki (8 ofiar śmiertelnych, 21 
rannych) była to najwięk-
sza tragedia w całej historii 
KGHM.

Piotr Kanikowski

Pociąg dla Złotoryi, Lwówka, Wlenia

WUG o tragedii w ZG Rudna

Samorządowcy próbują do-
prowadzić do wskrzeszenia 
połączeń pasażerskich na li-
niach kolejowych 283 i 284 
- z Legnicy przez Złotoryję, 
Lwówek Śląski i Wleń do 
Jeleniej Góry. Determinacja 
włodarzy gmin, przez które 
biegną tory, jest spora. Je-
śli spółka PKP Polskie Linie 
Kolejowe nie zabierze się za 
przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji, same wyłożą 
pieniądze na Plan Funkcjo-
nalno-Użytkowy.

W Wyższym Urzędzie Górni-
czym zakończyła dziś pracę 
17-osobowa komisja bada-
jąca przyczyny katastrofy w 
kopalni Rudna z 29 listopada 
2016 roku. Zginęło wówczas 
8 górników a 21 zostało ran-
nych. Zdaniem ekspertów, 
do tragedii doszło na skutek 
samoistnego wstrząsu gó-
rotworu. Taka konkluzja nie 
zamyka drogi prokuraturze, 
która niezależnie od nadzo-
ru górniczego bada, czy nie 
zawinili ludzie.
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Rozstrzygnięto przetarg na 
„Wdrożenie, utrzymanie i 
serwis pasażerskiego trans-
portu rowerowego – legnicki 
system roweru miejskiego”. 
Wszystkie warunki zamówie-
nia spełniła firma Nextbike SA 
z Warszawy. Usługa koszto-
wać będzie ponad 489 tys. zł.

O
G

ŁO
SZEN

IE

Rower miejski na majówkę

System LRM składać się 
będzie z 8 stacji rowerowych 
wyposażonych w 8 terminali z 
panelem informacyjnym i ste-
rującym, 96 stojaków rowero-
wych, 64 rowerów znajdują-
cych się w stałej eksploatacji 
oraz rowerów zapasowych i 
dziecięcych wraz ze stojaka-
mi.

Zgodnie z zapowiedzą 
prezydenta i oczekiwaniami 
mieszkańców, system składać 
się będzie z trzykrotnie więk-
szej, niż w ubiegłorocznym 
projekcie pilotażowym, liczby 
pojazdów i dwukrotnie więk-
szej ilości stacji wypożyczeń.

System będzie działać od 
majówki do później jesieni 
tego roku, przez 215 dni (od 
28 kwietnia do 30 listopa-
da). Wykonawca zajmie się 
jego kompleksową organiza-

cją, wdrożeniem, bieżącym 
zarządzaniem i eksploatacją 
rowerów, pobieraniem opłat 
za korzystanie, obsługą użyt-
kowników oraz utrzymaniem, 
serwisem i obsługą wszyst-
kich urządzeń związanych z 
jego funkcjonowaniem.

Nextbike będzie m.in. 
zawierał umowy z klientami 
oraz ewentualnie ze sponsora-
mi stacji komercyjnych, doko-
nywał rozliczeń z klientami, 
przekazywał zamawiającemu 
raporty z funkcjonowania 
LRM, dokonywał napraw i 
wymiany uszkodzonych ele-
mentów systemu, dbał o czy-
stość jego elementów, prowa-
dził biuro obsługi klienta oraz 
stronę internetową i rozpatry-
wał skargi klientów.

Przypomnijmy. Pilotażo-
wy system Legnickiego Ro-
weru Miejskiego został uru-
chomiony 18 sierpnia i działał 
do 15 listopada 2016 roku, 
czyli przez 90 dni. Jego ope-
rator, którym był również te-
goroczny zwycięzca przetar-
gu, zamontował i uruchomił 
cztery stacje bezobsługowych 
wypożyczalni oraz łącznie 21 
rowerów. Do systemu zareje-

strowały się 1144 osoby, do-
konano 4363 wypożyczeń.

Rekordowe pod wzglę-
dem ilości rejestracji były 
pierwsze dwa tygodnie, nato-
miast największa ilość wypo-
życzeń miała miejsce 22 i 26 
sierpnia (127) oraz 8 września 
(123). Średnio w ciągu doby 
każdy rower był wypożyczany 
około sześciu razy. Najpopu-
larniejsze dni korzystania z 
systemu to czwartek i piątek, 
zaś najpopularniejszą stacją 
była ta przy ul. Piłsudskiego/
Horyzontalnej na osiedlu Ko-
pernika.

Rekordowym miesiącem 
był wrzesień – 2.339 wypo-
życzeń. Z doświadczeń ope-
ratora wynika, że najbardziej 
rowerowe miesiące to maj 
i czerwiec, a potem lipiec i 
sierpień.

Użytkownicy przeważnie 
korzystali z rowerów w ra-
mach bezpłatnych pierwszych 
15 minut każdego wypoży-
czenia (55 proc.). Jeżeli decy-
dowali się na dłuższą, płatną 
podróż, to trwała ona zazwy-
czaj do 60 minut (29 proc.). 
Podróże dłuższe niż 2 godzi-
ny stanowiły niecałe 5 proc.

Oprócz użytkowników 
zarejestrowanych w legnickim 
systemie, z LRM korzystali 
również mieszkańcy innych 
miast Polski, w tym przede 
wszystkim wrocławianie, a 
ponadto rowerzyści z Pozna-
nia, Łodzi, Białegostoku i 
Warszawy.

- Rower miejski był hitem 

ubiegłorocznego lata i jesieni. 
Był atrakcją miasta, a legni-
czanie go pokochali - mówi 
prezydent Tadeusz Krzakow-
ski. – Jestem pewien, że po-
dobnie teraz. Jest to element 
poprawiający miejską mobil-
ność i wzbogacający ekolo-
giczny charakter transportu 
publicznego. W tym roku 

mieszkańcy będą też mogli 
korzystać z nowych ścieżek 
rowerowych, m.in. z ul. Grab-
skiego przez Jaworzyńską 
do obwodnicy zachodniej i 
wzdłuż zbiorczej drogi połu-
dniowej.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. NEXTBIKE
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Zgodnie ze złożonym 
przez Macieja Kupaja pro-
jektem, w czasie smogu wy-
starczy dowód rejestracyjny 
samochodu osobowego za-
rejestrowanego na terenie 
Legnicy, by kierowca mógł 
się poruszać po mieście auto-
busami MPK za darmo. Bez 
biletu będzie mogła z nim je-
chać grupa osób, nie większa 
jednak niż  liczba miejsc w 
jego samochodzie.

Uprawnienie będzie obo-

wiązywać tylko w szczegól-
nych sytuacjach. Dzień wcze-
śniej podczas pomiaru o godz. 
16 stężenie pyłów PM 10 (li-
czone  jako wynik uśredniony 
z stacji pomiarowej zlokali-
zowanej na terenie Legnicy), 
musi osiągnąć poziom co naj-
mniej 200 mikrogramów/ m3, 
tj. II lub III stopień zagroże-
nia. Jeśli taka sytuacja wystą-
pi, wraz z wybiciem północy 
kierowcy i towarzyszące im 

osoby uzyskają na 24 godziny 
prawo do darmowych prze-
jazdów komunikacją miejską.

Ten sam projekt uchwały 
przewiduje nadanie upraw-
nień do (tym razem całorocz-
nych) bezpłatnych przejazdów 
autobusami MPK dzieciom z 
rodzinnych domów dziecka, 
rodzin zastępczych, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, 
stale przebywających na te-
renie Legnicy. Będą mogły 

z tego przywileju korzystać 
nie dłużej niż do 30 września 
roku kalendarzowego, w któ-
rym kończą 25 rok życia.

Projekt Kupaja ma duże 
szanse na zatwierdzenie. Nie-
oficjalnie mówi się, że taki 
pomysł na walkę ze smogiem 
popiera nie tylko PO, ale też 
PiS.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Kupaja pomysł na smog
Najprawdopodobniej na 
najbliższej sesji Rady 
Miejskiej Legnicy pod 
głosowanie trafi pomysł 
wiceprzewodniczącego sa-
morządu Macieja Kupaja 
(PO) na walkę ze smogiem. 
Zakłada on darmowe prze-
jazdy autobusami MPK w 
sytuacjach, kiedy zanie-
czyszczenie pyłami PM 10 
przekroczy 200 mikrogra-
mów/ m3. Przy okazji ure-
gulowana zostanie kwestia 
korzystania z komunikacji 
publicznej przez podopiecz-
nych domów dziecka, 
rodzin zastępczych i pla-
cówek opiekuńczo-wycho-
wawczych.

Najwyższa Izba Kontro-
li przygotowała raport na 
temat przygotowania na-
uczycieli do wykonywania 
zawodu. Podstawą opra-
cowania były m.in. kon-
trole w dwóch legnickich 
placówkach: Zespole Szkół 
Muzycznych i Zespole Szkół 
Integracyjnych. Stwierdzo-
no nieprawidłowości.

NIK o legnickich 
szkołach

W oczach kontrolerów NIK 
lepiej wypadł Zespół Szkół 
Muzycznych w Legnicy. W 
wystąpieniu przesłanym dyrek-
tor Lucynie Huzarskiej stwier-
dza się, że placówka umożliwia 
swoim pracownikom awans 
zawodowy i przestrzega przewi-
dzianych prawem procedur przy 
uzyskiwaniu przez nauczycieli 
stażystów statusu nauczycieli 
kontraktowanych. Nieprawidło-
wości, wytknięte w piśmie, doty-
czą nieuwzględnienia dodatku 
za pełnienie funkcji opiekuna 
stażu przy ustalania wynagro-
dzenia za urlopy wypoczynko-
we dla pięciu nauczycieli oraz 
nierzetelnego, niezgodnego z 
prawem dokumentowania prze-
biegu posiedzeń komisji kwali-
fikacyjnej. Ani jedno, ani drugie 

nie miało wpływu na działalność 
ZSM w kontrolowanych obsza-
rach, stąd pozytywna ocena wy-
stawiona przez NIK. Ale szkoła 
została zobowiązana do wypła-
cenia nauczycielom należnego 
im wyrównania.

Przyjęte przez dyrektora 
Zespołu Szkół Integracyjnych w 
Legnicy Sławomira Mateję roz-
wiązania organizacyjne i mery-
toryczne - jak pisze w wystąpie-
niu pokontrolnym NIK - "nie w 
pełni sprzyjały nabywaniu przez 
nauczycieli stażystów kompe-
tencji niezbędnych do nauczania 
i wychowania uczniów w kiero-
wanej jednostce". Nauczycielo-
wi stażyście zapewniono pod-
stawowe warunki do rozwoju 
zawodowego, ale... Z opóźnie-
niem zatwierdzono dwa spośród 
sześciu planów rozwoju zawo-
dowego. Tak jak w ZSM, nie 
uwzględniono w wynagrodzeniu 
za urlop wypoczynkowy opieku-
nów stażu dodatku funkcyjnego 
z tytułu opieki nad stażystami 
(stąd konieczność wypłacenia 
wyrównania). Komisje kwalifi-
kacyjne miały niewłaściwy skład, 
a ich przebieg był nierzetelnie 
dokumentowany.

Piotr Kanikowski
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Kursy, szkolenia, dotacje 
bezzwrotne i pożyczki na 
założenie własnej firmy, 
a także fundusze na two-
rzenie nowych miejsc w 
żłobkach, pomoc osobom z 
uzależnieniami, czy też ba-
dania profilaktyczne chorób 
nowotworowych – to tyl-
ko niektóre formy pomocy 
osobom bezrobotnym na 
Dolnym Śląsku. Dzięki tym 
działaniom stopa bezrobo-
cia w naszym regionie suk-
cesywnie spada. W marcu 
2017 r. wynosiła 7,3%, to o 
punkt procentowy mniej niż 
w kraju i o ponad półtora 
procent mniej niż w ubie-
głym roku. Jeszcze kilkana-
ście lat temu wskaźnik ten 
był bliski 25 proc.!

O
G

ŁO
SZEN

IE

Dolny Śląsk wygrywa z bezrobociem

Blisko pół miliarda 
złotych Dolnośląski Wo-
jewódzki Urząd Pracy 
przeznaczy w tym roku 
na walkę z bezrobociem 
w naszym regionie. − Co-
raz niższe bezrobocie na 
Dolnym Śląsku to przede 
wszystkim wpływ ko-
rzystnej sytuacji w gospo-
darce województwa. Od 

2013 roku stale wzrasta 
liczba pracujących. Stopa 
bezrobocia na przestrze-
ni ostatnich czterech lat 
zmniejszyła się prawie 
dwukrotnie. Wierzę w to, 
że wciąż będzie spadać, bo 
na aktywizację osób bez-
robotnych przeznaczamy 
ogromne pieniądze – za-
znacza Cezary Przybylski, 
marszałek województwa.

Najniższa stopa bezro-
bocia (poniżej 3% na ko-
niec lutego 2017 r.) wystę-
puje we Wrocławiu oraz 
powiecie wrocławskim, 
natomiast najwyższa (po-
wyżej 15 %) występuje w 
powiatach: wałbrzyskim, 
złotoryjskim, górowskim, 
lwóweckim, jaworskim 
oraz kłodzkim.

Dzięki środkom 
DWUP możliwe jest po-
konanie barier w podjęciu 
pracy. DWUP dysponuje 
m.in. bezzwrotnymi dota-
cjami na założenie własnej 
f irmy oraz na pomoc w jej 
prowadzeniu.

− Ważnym zadaniem 
pozostaje wsparcie dla 

rodziców, w szczególno-
ści matek, które stara-
ją się wrócić do pracy po 
urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich czy wycho-
wawczych. Staramy się 
wspierać takie osoby. Ofe-
rujemy zarówno programy 
doszkalające, jak i miejsca 
opieki dla dzieci. W naj-
bliższym czasie planujemy 
stworzenie dodatkowych 
156 miejsc dla maluchów 
w 5 dolnośląskich pla-
cówkach (żłobkach lub 
klubach dziecięcych). To 
jednak nie koniec. Na 
dofinansowanie żłob-
ków przeznaczymy w tym 
roku rekordową kwotę 56 
mln zł – informuje Iwona 
Krawczyk, wicemarszałek 
województwa.

Kolejnym z działań są 
fundusze przeznaczone 
na badania profilaktyczne 
chorób nowotworowych, 
by Dolnoślązacy byli 
zdrowi i mogli pracować. 
− W 2016 r. DWUP prze-
znaczył prawie 30 mln

na sprzęt i profilak-
tyczne badania dla 41 ty-

sięcy pracujących osób. 
Dotyczą one wczesnego 
wykrywaniem raka piersi, 
szyjki macicy, jelita gru-
bego, a także akcje infor-
macyjne i pomoc w dojeź-
dzie na badania – mówi 
Ewa Grzebieniak, Dyrek-
tor Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy.

Projekt potrwa do 
sierpnia 2018 r. W tym 
roku na ten cel zostanie 
przeznaczona kolejna pula 
- 12 mln zł. Natomiast 
blisko 120 mln zł zarezer-
wowane jest na konkursy 
związane z tzw. włącze-
niem społecznym, które 
dotyczą pomocy osobom 
z chorobami i uzależ-
nieniami własnymi bądź 
bliskich. Samorząd wo-
jewództwa wykorzystuje 
różne instrumenty akty-
wizacji osób bezrobot-
nych. Oprócz programów 
oferowanych przez urząd 
pracy, niezależne wspar-
cie dla osób bezrobotnych 
chcących założyć działal-
ność gospodarczą oferuje 
Dolnośląska Instytucja 

Pośrednicząca. − Osoby 
bezrobotne w wieku 30 
lat i powyżej mogę uzy-
skać wsparcie na założenie 
działalności gospodarczej. 
Na ten cel przeznaczono 
w obecnej perspektywie 
unijnej 11 mln euro. W 
ramach wsparcia udzie-
lane będą jednorazowe 
pożyczki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 
Wśród preferowanych 
przedsięwzięć będą przede 
wszystkim te, które gene-
rują nowe miejsca pracy i 
koncentrują się na terenie 
powiatów o najwyższej 
stopie bezrobocia – doda-
je Iwona Krawczyk, wice-
marszałek województwa.

Zgodnie z planem 
Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, jeszcze 
w kwietniu powinna być 
podjęta decyzja o przyję-
ciu Regionalnego Planu 
Działań na rzecz Zatrud-
nienia na 2017 r.

− Ten program pozwo-
li na uruchomienie tylko 
w 2017 roku blisko 500 
mln zł, które traf ią na 

dolnośląski rynek pracy 
– mówi marszałek Ceza-
ry Przybylski. − Przyjęcie 
dokumentu poprzedzi-
ły kilkumiesięczne kon-
sultacje. Ich ostatni etap 
odbędzie się najbliższym 
posiedzeniu Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
– dodaje.

Fundusze traf ią do po-
wiatowych urzędów pra-
cy, a także beneficjentów 
realizujących projekty z 
Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
(RPO) oraz Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER). Przypadną 
również pracodawcom 
m.in. w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego 
oraz na refundację zatrud-
nienia osób młodych.

Więcej na 24 legnica.pl

Źródło: Urząd  
Marszałkowski  
we Wrocławiu
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Legnica przyspiesza 
z remontami dróg

Na wtorkowym posiedze-
niu kolegium prezydenta 
Legnicy zapadła decyzja o 
podjęciu nowych inwestycji 
drogowych. Przebudowane 
będą ulice: Marynarska, 
Asnyka, Rataja, Oświęcim-
ska i Mickiewicza.

- Złożę radnym na se-
sję wniosek o zwiększenie 
tegorocznych nakładów in-
westycyjnych do rekordowej 

wysokości ok. 72 mln zł – po-
informował Tadeusz Krza-
kowski. – Chcemy rozszerzyć 
zakres modernizacji naszych 
ulic i wykonać te zadania jesz-
cze w tym roku.

Celem takiej decyzji jest 
wykonanie nawierzchni tych 
ulic, które dodatkowo bardzo 
ucierpiały w sezonie zimo-
wym, a także poprawa bez-
pieczeństwa i płynności ruchu 
oraz zwiększenie jego prze-
pustowości.

Przebudowa przyspieszy 
i usprawni przejazd z ulicy 
Chojnowskiej w kierunku 
zbiorczej drogi południowej, 
zwiększy też komfort prze-
jazdu skrótem od ronda Jawo-
rzyńska-Oświęcimska, wzdłuż 
parku, do Powstańców Ślą-
skich i Witelona.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY
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To standard w domach po-
mocy społecznej na zachodzie 
Europy – w Polsce, nieste-
ty, niezbyt popularny.  Na co 
dzień o kondycję podopiecz-
nych DPS Maria troszczy się 
24-osobowa kadra złożona z 
wykwalifikowanych pielęgnia-
rek i opiekunek. Korzystają ze 
wsparcia lekarza rodzinnego, 
który raz w tygodniu odwiedza 
placówkę, bada pensjonariuszy, 
wypisuje recepty i udziela za-
leceń co do diety, rehabilitacji 
lub trybu życia. Również regu-
larnie na ul. Gliwicką zagląda 
psycholog. W każdy czwartek i 
piątek jest okazja by pośpiewać 
karaoke albo popląsać trochę 
podczas zajęć muzykoterapii. 
Dodatkowo legnicki zespół 
The Private Dancer co tydzień 
gra polskie i światowe prze-
boje na organizowanych wy-
łącznie dla seniorów z Marii 
wieczorkach przy muzyce. Do 
aktywnego życia mają ich za-
chęcać także comiesięczne im-
prezy integracyjne z udziałem 
gości z zewnątrz. Raz będą to 
zajęcia artystyczne w towarzy-
stwie maluszków z pobliskiego 
przedszkola Hobbit, innym 
razem spotkanie ze sławnymi 
podróżnikami, warsztaty flo-
rystyczne albo przedstawienie 
teatralne.   

Spośród innych domów 
pomocy społecznej Ma-
rię wyróżnia jednak przede 
wszystkim solidna opieka 
rehabilitacyjna. To nie tylko 
cotygodniowe zajęcia grupowe 
pod opieką doświadczonego 
terapeuty. We współpracy z 
legnicką przychodnią Costa-
Med, dom seniora z ul. Gli-
wickiej wdraża opracowany 
specjalnie dla niego program 
rehabilitacji geriatrycznej. Po 
rozpoznaniu potrzeb, posta-
wieniu diagnozy, podopieczni 
placówki korzystają z masaży, 
zabiegów, ćwiczeń podczas 
indywidualnych seansów re-

habilitacyjnych prowadzonych 
przez fachowców z CostaMed. 
Stały kontakt z osobistym 
rehabilitantem pozwala efek-
tywnie usprawnić ciało, na bie-
żąco korygować pracę stawów 
i mięśni, zachować witalność i 
dobre samopoczucie.     

Atutem DPS Maria jest 
też położenie w zacisznej i 
spokojnej okolicy, zarazem 
blisko centrum Legnicy. Z 
Gliwickiej łatwo dojechać do 
szpitala wojewódzkiego. W 
pobliżu są liczne ośrodki re-
habilitacyjne i przychodnie, 
gdzie w razie potrzeby można 
zwrócić się o doraźną pomoc. 
Dzięki wygodnej lokalizacji, 
seniorzy są łatwo dostępni dla 
swoich bliskich. To gwarantuje 
rezydentom Marii lepszą opie-
kę i więcej kontaktu z otocze-
niem, tak ważnego dla zapo-
biegania procesom starzenia.   

Dom dysponuje 38 miej-
scami. Pokoje są dwuosobowe, 
wygodnie urządzone, z osob-
nymi łazienkami. Jednym z 
priorytetów placówki jest do-

stosowanie otoczenia każdego 
rezydenta do indywidualnych 
potrzeb (stąd np. wyraźne 
oznaczenia dla osób mających 
problem z orientacją prze-
strzenną, specjalistyczne łóżka 
dostosowane do wymogów pa-
cjenta. itd.). Na zlokalizowaną 
na parterze część wspólną 
składają się jadalnia, świetlica 
oraz przestronna sala rehabi-
litacyjna. Przemieszczanie się 
po budynku ułatwia winda. 
DPS Maria zakupił dla swych 
rezydentów nie tylko profesjo-
nalne łóżka, ale też koncen-
trator tlenu czy wysokiej wy-
dajności inhalator. Prowadzi 
wypożyczalnię sprzętu me-
dycznego. Podstawowe lekar-
stwa są na miejscu. Wszystko 
to ma służyć bezpieczeństwu 
oraz wygodzie mieszkańców 
domu.  

DPS Dom Maria to pry-
watna placówka, zarejestro-
wana w Urzędzie Miasta w 
Legnicy i działająca w opar-
ciu o oficjalne zezwolenia. 
Oferuje miejsce dla samot-

nych seniorów i innych osób 
wymagających stałej opieki 
(chorych somatycznie, w tym 
chorych z Alzheimerem, itd.) 
za stawki niekiedy o kilkaset 
złotych niższe niż w publicz-
nych domach pomocy spo-
łecznej w naszym regionie. 
Aktualnie promocyjna cena za 
dwa pierwsze miesiące wynosi 
2.750 zł, potem koszt pobytu 
wzrasta nieznacznie do 2.980 
złotych za miesiąc. DPS Ma-
ria zaprasza do współpracy 
zarówno rodziny, szukające 
dobrej, stałej opieki dla swych 
krewnych, jak też samorządy, 
zobowiązane do realizowania 
odpowiedzialnej polityki se-
nioralnej, a nie dysponujące 
wolnymi miejscami we wła-
snych domach pomocy spo-
łecznej. Dodatkowo placówka 
śiadczy usługi opieki krótko-
terminowej, proponując - na 
przykład na czas urlopu lub 
innych nagłych sytuacji życio-
wych - pobyty 48-godzinne, 
tygodniowe, weekendowe lub 
półtoramiesięczne.  

Dobry dom na starość - Maria
„Nasza wizja to zagwaran-
towanie osobom starszym z 
symptomami schorzeń wieku 
starczego jak również de-
mencji, najbardziej godnego 
i maksymalnie niezależnego 
życia” – deklaruje działa-
jący od stycznia w Legnicy 
prywatny DPS Dom Maria 
(ul. Gliwicka 6). W oparciu o 
zalecenia lekarza, placówka 
organizuje więc grupową i 
indywidualną rehabilitację, 
muzykoterapię oraz inne za-
jęcia, by utrzymać swoich 
rezydentów w możliwie naj-
lepszej formie.

Dom Maria 
ul. Gliwicka 6 

59-220 Legnica

tel.: 792 468 600
e-mail: biuro@marialegnica.pl

www.marialegnica.pl
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Jeśli martwi Cię nadmiar 
tkanki tłuszczowej po zimie, 
szybciej spalisz ją sięgając po 
piperynę. To  wyciąg z pieprzu 
czarnego, polecany przede 
wszystkim przy odchudzaniu, 
bo reguluje pracę całego prze-
wodu pokarmowego. Z badań 
naukowych wynika, że ma 
ponadto właściwości przeciw-
nowotworowe, antybakteryjne 
a także pobudza do szybsze-
go pozbywania się produktów 
przemiany materii. Sklep Sfe-
ra Zdrowia oferuje łatwą do 

zażywania piperynę w silnym, 
95-procentowym stężeniu oraz 
inne suplementy diety wspo-
magające odchudzanie, jak np. 
forskolinę (wyciąg z pokrzywy 
indyjskiej) czy pigułki z eks-
traktem owoców garcinia cam-
bogia. 

Na wiosnę warto zadbać 
też o skórę. Dla powstrzyma-
nia jej starzenia absolutnie 
kluczowe znaczenie ma ko-
lagen. To dzięki temu białku 
skóra zachowuje elastyczność. 
Niestety, p o 25 roku życia pro-
dukcja kolagenu w ludzkim or-
ganizmie spada i aby zachować 
zdrowy wygląd, trzeba go sobie 
dostarczać z zewnątrz. Warto 
przy tym pamiętać, że kolagen 
kolagenowi nierówny. Sklep 
Sfera Zdrowia sprowadza do 

Legnicy najlepszy na rynku 
naturalny kolagen firmy Inven-
tia, także z nowej linii Souvre. 
Jego struktura jest niezmienna 
i tożsama ze strukturą ludzkie-
go białka, przez co odmładza 
skórę skuteczniej niż jakikol-
wiek inny produkt.

W Sferze Zdrowia dostęp-
ne są również nowatorskie ko-
smetyki będące efektem odkry-
cia niezwykłego oddziaływania 
śluzu ślimaka na cerę. Od kilku 
lat stosuje się go po zabiegach 
medycyny estetycznej, bo bły-
skawicznie odbudowuje i rege-
neruje komórki skóry. Bazując 
na tych doświadczeniach, pol-
ska firma Orientana opracowa-
ła i niedawno wprowadziła na 
rynek kremy ze śluzem ślima-
ka, do twarzy i pod oczy. Sto-
sowane razem z kolagenami 
regenerują skórę, wygładzają ją, 
ujędrniają, rozjaśniają, łagodzą 
zmiany pigmentacyjne, poma-
gają w usuwaniu plam i blizn.   

Z myślą o paniach z cerą 
naczynkową, która potrafi być 
prawdziwym utrapieniem, Sfe-
ra Zdrowia sprowadziła cały 
zestaw specjalistycznych ko-
smetyków Sylveco. To polska 

marka polecana przez dermo-
konsultantów także alergikom, 
którzy muszą ostrożniej wy-
bierać produkty do codziennej 
pielęgnacji.  

W legnickim sklepie moż-
na też kupić szampony i balsa-
my do włosów z rosyjskiej serii 
White Agafia. Ich receptury 
zostały oparte na wysokiej ja-
kości olejach i ekstraktach 
roślinnych z certyfikowanych 
upraw ekologicznych. Od lat 
cieszą się uznaniem klientów 
na całym świecie, dowodząc, że 
to co naturalne, jest dla czło-
wieka po prostu najlepsze.  

Sfera Zdrowia – sfera urody
Bądź piękna na wiosnę! 
Sklep Sfera Zdrowia (Legni-
ca, ul. Szkolna 1) poleca na-
turalne sposoby na idealną 
figurę, młodą cerę, zdrowe 
paznokcie i włosy. 

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Kamienna Góra 
zabiera się do budowy no-
wego bloku z podziemnymi 
garażami na osiedlu przy ul. 
Złotoryjskiej w Legnicy. 

Sfera Zdrowia, ul. Szkolna 1; Legnica
Godziny otwarcia: pn-pt 9-18; sb  10-13; 

www.sferazdrowia24.pl; facebook.com/sferazdrowia24
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TBS chce 
budować

Czynsz w TBS-owskich 
mieszkaniach oscyluje między 
8,50-10,50 zł/mkw, co zdaniem 
prezydenta Tadeusza Krzakow-
skiego czyni je dużo atrakcyjniej-
szymi od oferty rządowego pro-
gramu Mieszkanie + z czynszem 
26 zł/ mkw.

Legnica jest udziałowcem 
TBS Kamienna Góra. Będzie 
wspierać finansowo inwestycję na 
osiedlu.

- Blok będzie kosztował ok. 
8 milionów złotych. 20 procent 
tych kosztów pokryją lokato-
rzy. My zagwarantowaliśmy 2,5 
mln zł. 49 procent pozostałych 
środków na budowę ma pocho-
dzić z kredytu zaciągniętego w 
Banku Gospodarstwa Krajowe-
go - mówi prezydent Tadeusz 
Krzakowski.

Środki od miasta będą prze-
kazywane TBS-owi w kilku 
transzach. Tegoroczna wyniesie 
800 tys. zł.

Wszystkie poradzieckie bu-
dynki na osiedlu przy ul. Zło-
toryjskiej już zostały zagospo-
darowane. Nowy blok będzie 
budowany od podstaw.

Piotr Kanikowski
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Radosław Iwicki jako 
„rineo” na portalu Wykop.
pl obnażał kłamstwa i ma-
nipulacje w publikacjach 
Matki Kurki na temat 
Fundacji Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. 
Jego wpisy były rzeczowe i 
merytoryczne. Piotr W. w 
odwecie opublikował se-
rię artykułów, w których w 
niewybredny sposób drwił 
sobie z Iwickiego, obrażał 
go, wyśmiewał. Przypisy-
wał mu działalność propa-

gandową, przynależność do 
sekty, kwestionował jego 
inteligencję. Przy okazji bez 
zgody Radosława Iwickie-
go („rineo”) bloger ujawnił 
jego wizerunek (znalezione 
w internecie i bezprawnie 
skopiowane zdjęcie) oraz 
dane osobowe (imię, nazwi-
sko, rok i miejsce urodzenia, 
miejsce zamieszkania).

Radosław Iwicki („ri-
neo”) wytoczył mu za to 
proces cywilny. We wrze-
śniu 2016 roku przed Są-
dem Okręgowym w Legni-
cy zapadł wyrok, uznający 
że Matka Kurka dopuścił się 
naruszenia dóbr osobowych 
i bezprawnego ujawnienia 
wizerunku wolontariusza 
WOŚP. Przed złożeniem 
apelacji, bloger przez Twit-
tera przyzywał na pomoc 
ministra sprawiedliwości 
Zbigniewa Ziobrę oraz wi-
ceministra sprawiedliwości 
Patryka Jakiego. Sugero-
wał, że skazanie go dowodzi 
„patologii w togach”.

Dziś Sąd Apelacyjny we 
Wrocławiu zatwierdził wy-

rok z I instancji. Piotr W. 
ma usunąć wszystkie czte-
ry wskazane w pozwie ar-
tykuły, w których dopuścił 
się naruszenia dóbr Rado-
sława Iwickiego („rineo”). 
Na głównej stronie portalu 
Kontrowersje.net Matka 
Kurka musi zamieścić prze-
prosiny.

Tytułem zadośćuczy-
nienia Matka Kurka wpłaci 
kolejne 5 tysięcy złotych na 
konto Fundacji Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. 
Dodatkowo musi zwrócić 
Radosławowi Iwickiemu 
poniesione przez niego wy-
datki na proces (ok. 1,7 tys. 
zł).

To nie będzie pierwszy 
hojny datek dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy od Piotra W. W wy-
niku przegranych procesów 
za zniesławianie i pisanie 
kłamstw o Jerzym Owsiaku 
Matka Kurka wpłacił już na 
konto Fundacji WOŚP 5 
tys zł (za „hienę cmentar-
ną”, „króla żebraków i łga-
rzy”) oraz 10 tys. zł (za wy-

ssany z palca artykuł o locie 
Dreamlinerem do Nowego 
Yorku). Na uprawomoc-
nienie czeka świeży, ubie-
głotygodniowy wyrok Sądu 
Okręgowego w Legnicy 
nakazujący blogerowi i jego 
żonie dorzucić na konto 
WOŚP kolejne 5 tys. zł (za 
nieusunięcie zniesławiają-
cych zwrotów z portalu). 
Sam Matka Kurka oceniał 
pół roku temu, że sądowe 
batalie z Owsiakiem kosz-
towały budżet jego rodziny 
około 50 tysięcy złotych. 
Od tego czasu do rachunku 
doszło jeszcze co najmniej 
kilkanaście tysięcy złotych 
za nowe przegrane procesy.

Radosław Iwicki („ri-
neo”) wygrywa z Matką 
Kurką nie po raz pierwszy. 
W 2016 roku zapadł pra-
womocny wyrok w proce-
sie karnym, jaki Piotr W. 
wytoczył wolontariuszowi 
oskarżając go z art. 212 o 
zniesławienie. Z czterech 
zarzutów przeciw Iwickie-
mu jeden został uznany za 
przedawniony, a trzy pozo-

stałe odrzucone przez sąd.
Matka Kurka nie był 

obecny podczas odczytania 

wyroku w procesie z Rado-
sławem Iwickim.

Piotr Kanikowski
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Sąd Apelacyjny we Wro-
cławiu wydał prawomocny 
wyrok nakazujący blogero-
wi Piotrowi W. (znanemu 
jako Matka Kurka) zamiesz-
czenie na głównej stronie 
swego portalu przeprosin 
pod adresem wolontariusza 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy Radka Iwic-
kiego, usunięcie wszyst-
kich tekstów naruszających 
jego dobra osobiste, wpła-
tę 5 tys. zł na konto Funda-
cji WOŚP i zwrot 1,7 tys. zł 
kosztów procesowych.

Matka Kurka wspiera WOŚP
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Jest prawo, jest Konstytucja
Polityka senioralna. Pra-
wa kobiet. Przemoc wobec 
osób starszych. To tematy, 
o których przedstawiciele 
legnickich organizacji po-
zarządowych rozmawiali z 
goszczącym w Legnicy dr. 
Adamem Bodnarem - Rzecz-
nikiem Praw Obywatelskich.

Adam Bodnar objeżdża 
kraj. Prowadzi z organizacjami 
pozarządowymi regionalne kon-
sultacje na temat przestrzegania 
praw obywatelskich. Spotkanie 
w Legnicy było 54 z tego cyklu. 
Z zaproszenia Adama Bodnara 
skorzystało ponad dwudziestu 
lokalnych aktywistów NGO-ś.

Rozmowa z dr. Adamem 
Bodnarem, Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich.

"Pisiory miną". Tak powie-
dział przy pożegnaniu jeden z 
uczestników konsultacji. Często 
Pan słyszy takie słowa?

- Misją moich spotkań re-
gionalnych nie jest dyskusja o 
polityce, tylko o przestrzeganiu 
praw obywatelskich. Faktycznie, 
czasami na spotkaniach pojawia-
ją się różne poglądy polityczne, 
bo trudno ludziom zabronić mó-
wienia tego, co myślą. Korzystają 
z wolności słowa, natomiast ja 
jako rzecznik muszę unikać ocen 
politycznych. Mogę oceniać po-
szczególne elementy rządzenia 
czy podejmowane reformy, ale 
uważam, że powinnością rzecz-
nika jest  zachowanie zdrowego 
rozsądku, dostrzeganie zarówno 
tego co złe, jak i tego co dobre.

Jaka jest świadomość Pola-
ków odnośnie własnych praw, 
praw obywatelskich?

- Moim zdaniem, w mo-
mencie kiedy obywatelom nic się 
nie dzieje, to ta świadomość jest 
stosunkowo niewielka. Dopiero 
kiedy w ich życiu albo w życiu 
ich rodziny, bliskich, znajomych 
zacznie dziać się coś niepokoją-
cego, to zaraz zapala się iskierka 
w głowie, że przecież jest prawo, 
jest Konstytucja. I zaczyna się 
poszukiwanie ochrony. Świa-
domość posiadanych prawd nie 
jest zatem czymś wrodzonym, 
właściwym człowiekowi od pew-
nego wieku, ale czymś, o czym 
przypominamy sobie w momen-
cie, gdy dzieje się nam krzywda. 
W takich sytuacjach obywatele 
Polski dość skutecznie wiedzą, 
gdzie udać się po poradę i po-
moc. Potrafią dochodzić swoich 
praw. Czasami się tego boją i nie 
mają wystarczającej energii. Cza-
sami nadmiernie są przestraszeni 
długimi procedurami. Ale mają 
świadomość, w jaki sposób moż-
na szukać ochrony.

Półtora roku temu zmieniła 

się władza. Czy zauważył Pan 
zwiększoną aktywność Polaków 
w związku z tym faktem?

- Na pewno zauważyłem 
zwiększoną świadomość obywa-
telską, co to jest Konstytucja, po 
co jest Konstytucja, po co istnieją 
poszczególne demokratyczne 
instytucje. Ostatnio obserwuję 
dużą dyskusję na temat funkcjo-
nowania sądów. Przecież te pro-
testy obywatelskie, demonstracje 
- to, że obywatele uczą się ko-
rzystać z wolności zgromadzeń, 
z gwarancji wolności słowa - nie 
wydarzyły by się, gdyby nie ta 
mocna w skutkach zmiana po-
lityczna.

Jednym z wątków legnickich 
konsultacji była kwestia senio-
rów. A czy z prawami kobiet też 
jest problem?

- My się zajmujemy spra-
wami seniorów i osób niepełno-
sprawnych od lat. To są proble-
my systemowe nierozwiązane od 
dawna. W przypadku seniorów 
nakłada się na to proces starze-
nia się społeczeństwa, co wy-
musza prowadzenie odpowied-
niej polityki miejskiej, polityki 
zdrowotnej, polityki w zakresie 
rehabilitacji, bezpieczeństwa, 
pielęgnacji, aktywizacji osób 
starszych. Niezależnie od tego, 
który rząd sprawuje władzę, te 
tematy zawsze będą dla mnie 
istotne. Jeśli chodzi o prawa 
kobiet, to dostrzegam, niestety, 
sporo zagrożeń. Nie dziwię się, 
że kobiety wychodzą na ulicę. 
Nie chciałbym dyskutować o 
postulacie zaostrzenia ustawy 
aborcyjnej, co stało się powodem 
pierwszego "czarnego protestu". 
Są inne tematy: opieka okołopo-
rodowa, przemoc domowa, praw 
reprodukcyjnych - w każdym z 
tych obszarów mamy mnóstwo 
do nadrobienia. W zakresie 
opieki okołoporodowej to cho-
ciażby dostępność znieczulenia 
okołoporodowego, bardzo zróż-
nicowana w Polsce; w dużych 
miastach można sobie z tym po-
radzić, ale na przykład w woje-
wództwie lubuskim znieczulenie 
okołoporodowe stosowane jest 
tylko w jednym procencie przy-
padków. Wciąż mamy niesku-
teczne procedury ochrony ofiar 
przemocy - między innymi o 
tym rozmawialiśmy w Legnicy; 
były zgłaszane uwagi dotyczą-
ce tego, czy ofiara nie za często 
jest pozostawiana sama ze swym 
problemem. Jeśli chodzi o kwe-
stię dostępności tzw. świadczeń 
zdrowia reprodukcyjnego, mamy 
problem z dostępnością legalnej 
aborcji, tzn. tego, czy obecnie 
obowiązująca ustawa aborcyjna 
jest stosowana. Problemem jest 
zapłodnienie pozaustrojowe, bo 

także dostęp do in vitro został 
bardzo poważnie ograniczony. 
Problemem jest dostępność róż-
nych środków farmakologicz-
nych dla kobiet. W każdej z tych 
sfer jest, moim zdaniem, sporo 
do zrobienia.

Dlaczego konsultuje się Pan z 
organizacjami pozarządowymi?

- Cel tych spotkań jest taki, 
aby uzyskać wiedzę na temat 
konkretnych, realnych proble-
mów, które występują. My nie 
bronimy przedstawicielom władz 
przychodzenia na nasze konsul-
tacje, ale jednocześnie chcemy 
prowadzić to w taki sposób, by 
obywatele nie bali się poskarżyć 
czy powiedzieć coś złego o tym, 
jak funkcjonują lokalne władze. 
W Jeleniej Górze pojawił się 
prezydent miasta, przywitał nas, 
ale w spotkaniu nie uczestniczył, 
by zapewnić mieszkańcom mak-
symalną swobodę. Wychodzę z 
założenia, że obywatel i repre-
zentujące go organizacje poza-
rządowe powinny mieć bezpo-
średni, nieskrępowany dostęp do 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na co skarżyli się legnicza-
nie?

- Głowna część dyskusji 
była poświęcona polityce senio-
ralnej. Rozmawialiśmy na temat 
funkcjonowania Uniwersytetu 
III Wieku oraz Rady Seniorów. 
Zwrócono uwagę, że dużo do-
brego zdarzyło sie w ostatnim 
czasie, ale jednak wciąż widać, że 
konieczne są działania zwiększa-
jące aktywność miasta w zakresie 
polityki senioralnej. Była mowa 
na temat przemocy w stosunku 
do osób starszych. Poświęcili-
śmy temu sporo czasu, bo wydaje 
się, że to w społeczeństwie tabu. 
Ciekawy był głos poświęcony 
systemowi nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Wyraźnie widać, że jak 
obywatele mają problem, to nie 
bardzo wiedzą, jaka się znaleźć 
wśród różnych instytucji; nie 
wiedzą, która jest w stanie fak-
tycznie pomóc ani na ile są one 
skuteczne. Zwrócono uwagę na 
jakość konsultacji społecznych. 
Nawet jeśli konsultacje spo-
łeczne z organizacjami poza-
rządowymi są przeprowadzane, 
to nie zawsze samorządy się w 
nie wsłuchują.  Moim zdaniem, 
w tym tym kontekście bardzo 
ważną rolę odgrywają różne me-
chanizmy zapewniające przej-
rzystość funkcjonowania władzy: 
dostęp do informacji publicznej, 
możliwość składania petycji, 
funkcjonujące porządnie Biu-
letyny Informacji Publicznych, 
różnego rodzaju rejestry, które 
ujawniają obywatelom, co się w 
mieście dzieje.

Rozmowa nieautoryzowana



Przed szaleńczą jazdą 
Bartłomiej R. zażył metam-
fetaminę oraz amfetaminę. 
29 czerwca 2016 r. siadł 
za kierownicą BMW cho-
ciaż nie miał uprawnień do 
kierowania samochodami. 
Umyślnie naruszył szereg 
przepisów drogowych, pro-
wadząc wóz przez miasto z 
prędkością około 110 km/h, 
wykonując niebezpieczne 
manewry  wyprzedzania 
w obrębie oznakowanego 
przejścia dla pieszych, prze-
jeżdżając podwójną linię 
ciągłą na jezdni. Doprowa-
dził do czołowego zderzenia 
z prawidłowo jadącym sa-
mochodem Ford Fiesta.

BMW zatrzymało się na 

przydrożnym drzewie. Kie-
dy inne osoby zaczęły udzie-
lać pomocy zakleszczonemu 
w nim Adamowi H., znajo-
memu 25-latka, Bartłomiej 
R. próbował na piechotę 
uciec z miejsca zdarzenia. 
W pościg za sprawcą wy-
padku udali się przypadko-
wi świadkowie. Być może 
jednak udałoby mu się wy-
mknąć, gdyby trasy ucieczki 
nie przeciął mu policjant.

Bartłomiej R. spróbował 
zbiec raz jeszcze - ze szpitala 
w Legnicy, dokąd policjan-
ci zawieźli go na pobranie 
krwi. I tym razem szczęście 
mu nie dopisało.

Wyrokiem z dnia 5 
stycznia 2017 Sąd Rejono-
wy w Jaworze uznał Bar-
tłomieja R. za winnego 
popełnienia zarzucanego 
mu aktem oskarżenia czy-
nu i wymierzył mu karę 4 
lat pozbawienia wolności. 
Ponadto orzekł dożywotni 
zakaz prowadzenia wszel-
kich pojazdów mechanicz-
nych, 10.000,00 złotych za-
dośćuczynienia za doznaną 
krzywdę na rzecz Adama 
H. oraz podanie wyroku do 
publicznej wiadomości po-
przez jego publikację w No-

wej Gazecie Jaworskiej.
Zdaniem prokuratury 

wyrok I instancji był zbyt 
łagodny. - Prokurator wno-
sił o zmianę wyroku poprzez 
orzeczenie wobec Bartło-
mieja R. kary 7 (siedmiu) 
lat pozbawienia wolności 
oraz orzeczenia tytułem za-
dośćuczynienia za doznaną 
krzywdę wobec pokrzyw-
dzonego Adama H. kwoty 
30.000,00 złotych - infor-
muje Lidia Tkaczyszyn,m 
rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

23 marca 2017 roku 
Sąd Okręgowy w Legnicy 
uwzględnił apelację oskar-
życiela publicznego i pod-
wyższył wymiar kary po-
zbawienia wolności do 6 
lat. W pozostałym zakresie 
utrzymał zaskarżony wyrok 
w mocy.

Dla Bartłomieja R. to 
nie pierwsza przygoda z 
sądem. Był już wielokrot-
nie karany, m.in. za prze-
stępstwa przeciwko życiu i 
zdrowiu, przeciwko mieniu 
oraz z użyciem przemocy. 
Odbywał kary pozbawienia 
wolności.

Piotr Kanikowski
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Miał jazdę, ma wyrok
Na skutek apelacji złożonej 
przez Prokuraturę Rejonową 
w Jaworze legnicki Sąd Okrę-
gowy podwyższył z 4 do 6 lat 
karę pozbawienia wolności 
dla Bartłomieja R. 25-latek 
w czerwcu 2016 roku pędził 
w BMW 110 km/h przez Ja-
wor. Był pod wpływem nar-
kotyków. Na ul. Mickiewicza 
uderzył w drzewo, w wyniku 
czego jadący z nim jako pa-
sażer Adam H. doznał cięż-
kich obrażeń ciała. 



Opowieść Karla Čapka o 
zgubnych skutkach uczłowie-
czania inteligentnych, ale po-
zbawionych empatii płazów, 
otwiera szereg różnych ścieżek 
interpretacyjnych. Osiemdzie-
siąt lat temu widziano w niej 
głównie ostrzeżenie przed 
rosnącym w siłę faszyzmem. 
Obecnie przejmująco współgra 
z lękiem, jaki żywi duża część 
Europy wobec islamskich imi-
grantów szukających na naszym 
kontynencie schronienia przed 
wojną lub biedą. Budzi skoja-
rzenia z niepokojącą mieszan-
ką naiwnego, romantycznego 
patriotyzmu i radykalnego na-
cjonalizmu, który środowisko 
księdza Międlara, posłów Win-
nickiego i Kukiza za przyzwole-
niem PiS-u krzewi wśród mło-
dych Polaków.

Ale da się też ją czytać jako 
opowieść o krzywdzie zwierząt, 
pokrewną historii którą Olga 
Tokarczuk i Agnieszka Holland 
przedstawiły niedawno w „Po-
kocie” (ekranizacji ekologicz-
nego kryminału „Prowadź swój 

pług przez kości umarłych”). 
Można w „Inwazji jaszczurów” 
szukać satyry na tabloidyzację 
mediów lub ech kolonialnych 
podbojów, do dziś generujących 
konflikty w różnych częściach 
globu. Gotów byłbym nawet 
zaryzykować tezę, że wojujące 
feministki potraktują ją jako 
metaforę sytuacji kobiet w pa-
triarchalnym społeczeństwie, 
socjaliści pochwalą Čapka za 
trafną diagnozę kapitalistycz-
nego ucisku, a antyklerykało-
wie dopatrzą się w zachowaniu 
strażnika z paralizatorem zaka-
muflowanej krytki restrykcyj-
nych ciągot Kościoła katolickie-
go. I tak dalej, i tak dalej, zależnie 
od tego, co komu w duszy gra.

Mam wrażenie, że Robert 
Talarczyk – reżyser „Inwazji 
jaszczurów” – z rozmysłem do-
puszcza każdą z tych interpreta-
cji, bo w tej najgłębszej warstwie 
zawsze chodzi o to samo. O po-
gardę jaką żywi jeden gatunek 
(rasa, klasa, naród, płeć, grupa, 
etc.) do drugiego. O bezwzględ-
ną interesowność charaktery-
zującą społeczne relacje. O ów 
wspomniany już potworny brak 
empatii, którym w przedstawie-
niu Teatru Modrzejewskiej jesz-
cze przed jaszczurami wykazują 
się – tylko pozornie od płazów 
lepsi – ludzie. To dominująca 
część naszej natury, obłudnie 
skrywana pod fastrygą tzw. za-
chodniej cywilizacji. Dlatego 
w wizji Čapka można w imię 
naukowego eksperymentu lub 
okrutnej rozrywki obcinać ob-
cym języki i ogony, wyłupywać 
oczy, zamykać w klatce, upo-
karzać, razić prądem. Ten świat 
dopuszcza handel żywym to-

warem, niewolniczą eksploata-
cję słabszych, sprzedaż broni za 
perły i aroganckie pomiatanie 
innymi istotami.

A przemoc rodzi prze-
moc. Čapek jest fatalistą. Także 
twórcy legnickiego przedsta-
wienia nie dają cienia nadziei 
na powstrzymanie procesów, 
będących konsekwencją zła, 
tzn. uwolnienia ludzkiej bestii 
z etycznych okowów. Wszystko 
co możemy, to z pozycji widza 
– z palącego plecy teatralne-
go fotela – obserwować reak-
cję łańcuchową, w której ginie 
świat. Na nic zda się naiwna 
wrażliwość Naszej Pani (przej-
mująca rola Katarzyny Dworak) 
w świecie, który nie ceni wrażli-
wości. To jej utopione w basenie 
ciało widz ma przed oczyma w 
finale tej opowieści.

Wspomniałem Katarzy-
nę Dworak, ale mógłbym wy-
różnić jeszcze co najmniej z 
pół tuzina aktorów, którzy – w 
większych lub mniejszych ro-
lach – towarzyszą jej na scenie. 
Postać zażywnego Kapitana van 
Tocha jest jak skrojona na mia-
rę dla Pawła Wolaka, który w 
rybackiej sieci na nagim torsie, 
z imponującą brodą i cudacz-
nym hełmem idealnie wpisuje 
się w baśniowy archetyp wilka 
morskiego. Trudno nie docenić 
jego wybitnego komediowego 
talentu. Tworzą przezabawny 
duet z Grzegorzem Wojdonem 
grającym żydowskiego przed-
siębiorcę G.H. Bondy`ego. Ko-
niecznie trzeba zobaczyć, jak 
Wojdon podczas spotkania ak-
cjonariuszy spółki Salamander-
Syndicate parodiuje retoryczny 
szał Adolfa Hitlera – widz jed-

nocześnie czuje wzbierający w 
płucach śmiech i ciarki na ple-
cach. To samo dotyczy Gabrieli 
Fabian (Płaz Andy) i Roberta 
Gulaczyka (Opiekun Płazów) 
w sugestywnej scenie ze smart-
fonem. Hipnotyzuje – niemal 
przez cały spektakl niemy, od-
zywający się z offu – Paweł Pal-
cat (demoniczny Nadpłz). To 
ten rodzaj aktorskiego kunsztu, 
gdy drobny gest ręką, uniesienie 
powiek przykuwa uwagę całej 
sali. Mógłbym tak wymieniać i 
wymieniać, bo w obsadzie brak 
słabych punktów.

Legnicka „Inwazja jaszczu-
rów” to zarazem fajerwerk in-
scenizacyjnych pomysłów. Ro-
bert Talarczyk wsparty przez 
autorkę scenografii Małgorzatę 
Bulandę do maksimum wyko-
rzystał techniczne możliwości 
Teatru Modrzejewskiej: wszyst-
kie zapadnie na scenie, ekran 

do multimedialnych projekcji, 
grę świateł na ścianie z plek-
si, wodę w luksusowej wannie 
G.H. Bondy`ego i ustawio-
nych na proscenium basenach, 
żywy ogień, a nawet opadającą 
w finale przeciwpożarową kur-
tynę. Spektakl ogląda się jak 
efektowną futurystyczną baśń. 
Wystarczy odrobina wyobraźni, 
by w plątaninie rozbłysków w 
głębi sceny ujrzeć kołyszącą się 
na falach trzymasztową korwetę 
Kapitana Van Tocha a tuż przed 
sobą wykluwające się ze sztyw-
nych krynolin egzotyczne płazy 
o martwych, nie zdradzających 
emocji oczach. „Inwazja” jest 
pełna takich smaczków.

Przede wszystkim to jednak 
dobrze opowiedziana, porządna, 
wciągająca historia, z począt-
kiem i końcem, barwnymi po-
staciami, ważnym przesłaniem, 
dobrym tempem, balansem 

pomiędzy śmiechem a grozą. 
Duża w tym zasługa autorów 
zgrabnej adaptacji powieści 
Čapka (Roberta Talarczyka i 
Weroniki Murek). „Inwazja 
jaszczurów” jest od kilkudziesię-
ciu lat zaliczana do najważniej-
szych dzieł czeskiej literatury. 
Jestem pewien, że jej legnicka 
realizacja zyska równie istotną 
pozycję w repertuarze Teatru 
Modrzejewskiej.

Inwazja jaszczurów” Karela 
Čapka w reż. Roberta Talarczy-
ka. Najbliższe spektakle 21 22 i 
23 marca o godz. 19 oraz 11, 12, 
19, 20 i 21 marca o godz. 11. BI-
LETY: 30/ 20 zł. INFORMA-
CJA i REZERWACJA: 76 72 
33 505, bilety@teatr.legnica.pl 

Piotr Kanikowski
FOT. KAROL BUDRE-

WICZ/ TEATR  
MODRZEJEWSKIEJ
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Od kilku dni Teatr Mod-
rzejewskiej zapowiadał na 
afiszach „wielką „Inwazję 
jaszczurów”. Po premierze 
spektaklu Roberta Talarczy-
ka potwierdzam z pełnym 
przekonaniem: jest wielka. 
Zachwyca inscenizacyjnym 
rozmachem i pomysłowo-
ścią, ale przede wszystkim 
grą aktorską. Legnica ma 
wybitny zespół. A ponadcza-
sowy tekst Karela Čapka dał 
mu szansę zaprezentować 
pełnię swego potencjału.

Wielka „Inwazja jaszczurów”
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REPERTUAR PRSOWY KINO HELIOS LEGNICA 17-20.04.2017

PRZEDPREMIERA

sb 11:00 13:15 18:00
pn, wt 11:00 13:30 18:00

sb 15:30
pn, wt 15:45

Szybcy i wściekli 8 (2D,napisy)
pn, wt, śr 17:30 20:30

KULTURA DOSTĘPNA

czw 18:00

POZOSTAŁE TYTUŁY
Amok (2D,napisy)
pt, sb, czw 21:15
Azyl (2D,napisy)
pt, sb, czw 11:30
pn, wt 12:15
śr 13:15
Baba Jaga (2D,napisy)
pt, sb, czw 17:15 21:45
pn, wt 21:15
śr 21:45
Chata (2D,napisy)
pt, sb, śr, czw 14:15
pn, wt 15:30
Ghost in the Shell (2D,napisy)
pt, śr 10:30 15:30 20:45
sb 11:45 20:45
pn, wt 14:30 17:45
czw 10:30 15:30 17:30
Ghost in the Shell (3D,napisy)
pt, śr 13:00 18:00
sb 16:00
pn, wt 20:45
czw 13:00 20:45
Kong: Wyspa Czaszki (2D,napisy)
pt, sb, czw 14:45
pn, wt 15:00
śr 16:00
Małżeńskie porachunki (2D,napisy)
pt, czw 12:00 19:00 21:00
sb, pn, wt 19:00 21:00
śr 11:00 19:00 21:00
Piękna i Bestia (2D,dubbing)
pt, czw 10:00 12:45 15:45 18:30
sb, pn, wt, śr 10:00 12:45 18:30
Pokot (2D,pl)
pt, sb, pn, wt, czw 20:15
śr 21:15
Power Rangers (2D,dubbing)
pt, sb, czw 12:15
pn, wt 11:45
śr 10:45 13:30
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej 
(2D,pl)
pt, sb 17:30
śr 16:15
Zając Max ratuje Wielkanoc (2D,dubbing)
pt, sb, czw 10:15 15:00 17:00
pn, wt 10:15 13:30 15:30 17:00
śr 10:15 12:15 15:30 17:15
Zerwany kłos (2D,pl)
pt, sb, śr, czw 19:30
pn, wt 11:15

Kamper

Dzieciak rządzi (2D,dubbing)

Dzieciak rządzi (3D,dubbing)

Sejmik dał na zabytki
Każdego roku samorząd wo-
jewództwa przeznacza 5 mln 
złotych z własnego budże-
tu na ochronę zabytków na 
Dolnym Śląsku. W tym roku 
pozwoli to przeprowadzić 
niezbędne prace konserwa-
torskie w 146 obiektach.

Na ostatnim posiedze-
niu sejmiku województwa 
została zatwierdzona lista 
dolnośląskich zabytków, 
które otrzymają dotację z 
budżetu województwa na 
inwestycje związane z ich 
ochroną i konserwacją. W 
tym roku na ten cel samo-
rząd przeznaczył 5 milio-
nów złotych. W konkur-
sie na dotacje zgłoszono 
aż 321 wniosków. Kwota 
oczekiwanych dotacji się-
gała 32 milionów złotych. 
Wymogi formalne spełniło 
261 wniosków.

- Dolny Śląsk jest nie-
zwykle bogaty w obiekty 
zabytkowe. Wiele z nich 
wymaga remontu i kon-
serwacji. Nasz samorząd 

przeznaczył na to ogromne 
środki

z regionalnego pro-
gramu operacyjnego. 2 
tygodnie temu rozdys-
ponowaliśmy ponad 70 
mln złotych. - mówił w 
czasie konferencji mar-
szałek Cezary Przybylski. 
– Niezależnie od środków 
unijnych, każdego roku 
przeznaczamy 5 mln z 
budżetu województwa na 
konieczne prace konser-
watorskie. To 5 razy więcej 
niż w tym roku na dolno-
śląskie zabytki przekazał 
rząd – dodał Przybylski.

W tym roku dotacje 
otrzyma 146 obiektów naj-
wyżej ocenionych przez 
komisję ds. ochrony zabyt-
ków.

- Komisja miała trudne 
zadanie. Wniosków było 
znacznie więcej, niż do-
stępnych środków, choć 
jako samorząd wojewódzki 
wydajemy na ochronę za-
bytków najwięcej w Polsce. 
Najważniejszym kryterium 

dla komisji była klasa i 
wartość zabytku oraz jego 
obecny stan techniczny – 
informował Tadeusz Sam-
borski, członek zarządu 
województwa.

Na liście obiektów któ-
re otrzymają dotacje zna-
lazły sie m.in. Teatr im. 
Heleny Modrzejewskiej 
w Legnicy, Uniwersytet 
Wrocławski (remont em-
pory Auli Leopoldina), 
Hala Stulecia (remont 
Iglicy), Kościół Pokoju i 
Kościół Łaski, Sanktuaria 
w Wambierzycach i w Grę-
bocicach, a także uzdrowi-
ska w Szczawnie-Zdroju i 
Lądku-Zdroju.

Komisja wybrała do 
realizacji zadania kierując 
się stanem technicznym, 
poziomem zaawansowa-
nia prac renowacyjnych, 
wartością historyczną, 
artystyczną i naukową 
obiektów, w szczególności 
uznanych za Pomniki Hi-
storii oraz wpisanych na 
Listę UNESCO.

Wybrane dotacje:
150 tys. zł - Teatr Modrzejew-
skiej w Legnicy (remont pokry-
cia dachowego)
80 tys. zł - Klasztor Zakonu 
Braci Mniejszych w Złotoryi 
(remont części pokrycia dacho-
wego)
70 tys.z ł - Parafia Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w 
Złotoryi (renowacja kamiennej 
elewacji wraz z detalem archi-
tektonicznym)
50 tys. zł - Parafia Trójcy Świę-
tej w Zimnej Wodzie (remont 
więźby dachowej, wymiana po-
krycia, remont drenażu, montaż 
instalacji przeciwwodnych)
50 tys. zł - Parafia Jana Chrzci-
ciela w Legnicy (renowacja wi-
traży)
50 tys. zł - Anna Rabkowska, 
Warmątowice Sienkiewiczow-
skie (wymiana stolarki okiennej 
w pałacu)
45 tys. zł - Parafia Apostołów 
Piotra i Pawła w Chojnowie (re-
mont elewacji budynku plebanii)
45 tys. zł - Gmina Złotoryja 

(rewitalizacja murów obronnych 
przy ul. Staszica)
40 tys. zł - Gmina Prochowice 
(remont elewacji kaplicy cmen-
tarnej)
40 tys. zł - Parafia św. Jacka w 
Legnicy (naprawa więźby da-
chowej wraz z wymianą dachu)
40 tys. zł - Parafia Piotra i Pawła 
w Twardocicach (wymiana po-
krycia dachu plebanii)
35 tys. zł - Parafia Nawiedze-
nia Najświętszej Marii Panny 
w Mściwojowie (remont dachu 
kościoła w Luboradzu)
35 tys. zł - Parafia Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w 
Złotoryi (prace konserwatorskie 
przy gotyckich portalach)
30 tys. zł - Zamek Grodziec (na 
zabezpieczenie muru lapida-
rium, wymianę okien i bramy)
30 tys. zł - Parafia Wniebowzię-
cia NMP w Świerzawie (kon-
serwacja ołtarza)
30 tys. zł - Parafia Św. Jana Ne-
pomucena w Pielgrzymce (prace 
konserwatorskie przy ambonie)

30 tys. zł - Józef i Wanda Żałob-
nik, Lubiechowa (remont tyn-
ków elewacji   pałacu)
30 tys. zł - Parafia Matki Bo-
żej Bolesnej w Tymowej (prace 
konserwatorskie przy polichro-
mii stropu drewnianego)
30 tys. zł - Parafia Podwyższenia 
Krzyża Św. i Św. Jadwigi Śląskiej 
w Legnickim Polu (konserwacja 
elementów wyposażenia zakry-
stii)
20 tys. zł - Parafia Bartłomieja 
Apostoła w Wojciechowie (pra-
ce konserwatorskie przy obra-
zach Drogi Krzyżowej)
20 tys. zł - Parafia Ewangelic-
ko-Augsburska pw. NMP w 
Legnicy (konserwacja płyt epi-
tafijnych)
20 tys. zł - Parafia Wniebo-
wzięcia NMP w Krotoszycach 
(renowacja i konserwacja ołtarza 
głównego)
10 tys zł - Parafia Wniebowstą-
pienia Pańskiego w Snowidzy 
(demontaż boazerii, malowanie 
tynków)
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Zakres prac obejmuje 
m.in. wykonanie komplek-
sowej dokumentacji projek-
towej oraz budowę dwóch 
asfaltowych, rowerowych 
placów zabaw pumptracak 
- odpowiednio wyprofilo-
wanych, z przeszkodami 
dla użytkowników różnych 
grup wiekowych, budowę 
placu rekreacyjnego z dojaz-
dem i dojściem. Mają także 
powstać tereny zielone, ele-
menty małej architektury, 

ławki, kosze na śmieci, sta-
cja naprawy rowerów i tabli-
ce informacyjne.

Czym jest pumptrack? 
To asfaltowy tor rowerowy, 
składający się z garbów, za-
krętów profilowanych oraz 
małych „hopek”, ułożonych 
w takiej kolejności, by moż-
liwe było rozpędzanie się i 
utrzymywanie prędkości 
bez pedałowania. Przeszko-
dy toru wraz z zakrętami 
tworzą zamkniętą pętlę, 
po której można jeździć w 
obu kierunkach. Dla mak-
symalnego wykorzystania 
terenu projektuje się liczne 
odnogi i alternatywne linie 
przejazdu.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

Przez większość roku 
polski winniczek (Helix 
pomatia) podlega ochro-
nie. Jego zbiór i skup jest 
dozwolony wyłącznie mię-
dzy 20 kwietnia a 31 maja. 
Aby populacja mogła się do 
następnego roku odrodzić, 
polować wolno jedynie na 
dorosłe osobniki z musz-
lą o średnicy co najmniej 
3 centymetrów. Zakazane 
jest zbieranie winniczków 
w parkach krajobrazowych 
i rezerwatach przyrody. Za 
naruszenie przepisów grożą 
kary.

Wśród ludzi zdarzają się 
meteopaci. Powiedzieć He-

lix pomatia, że jest mete-
opatą, to mało powiedzieć. 
Przy niekorzystnych wa-
runkach pogodowych śli-
mak zapada w stan hiberna-
cji. Do życia pobudzają go 
trzy czynniki: ciepło, świa-
tło i względna wilgotność 
(niekoniecznie tożsama z 
obfitym deszczem). W du-
żej mierze od pogody zależy 
więc sukces winniczkowych 
łowów.

- Kiedyś szczyt zbiorów 
przypadał na środek maja. 
Potem trawy stawały się 
zbyt wysokie, co praktycz-
nie uniemożliwiało znale-
zienie winniczka – opowia-
da Andrzej Gorzkowski, 
właściciel P.P.H.U. Mar-
go. - Zmiany klimatyczne, 
wcześniejsza wiosna, długie 
lato wpływają na przyspie-
szenie tego okresu. Bieżący 
rok jest absolutnie wyjątko-
wy, bo winniczki zakończy-
ły hibernację nadzwyczaj 
wcześnie i uaktywniły się 
już z końcem marca. Ich 
gromadne wyjście o tym 
czasie jest ewenementem. 
Czas pokaże, jak ta ano-
malia wpłynie na wielkość 
populacji ślimaka w następ-
nych latach.  

Krajowy konsument w 
winniczkach nie zasma-

kował, w odróżnieniu od 
mieszkańców państw z Ba-
senu Morza Śródziemnego, 
wśród których sprowadzany 
z Polski lub Czech, odło-
wiony w naturze, Helix 
pomatia uchodzi za króla 
ślimaków. Podaje się go w 
ekskluzywnych restaura-
cjach jako wyjątkowy ra-
rytas. Jego mięso, jędrne i 
soczyste,  wyraźnie odbiega 
smakiem od mięsa ślima-
ków z hodowli. Twarda, 
dobrze wykształcona i wy-
barwiona muszla stanowi 
dodatkowy atut. 

- A w ogóle najlepsze 
na świecie są winniczki z 
Pogórza Kaczawskiego – 
dodaje Andrzej Gorzkow-
ski. - To zasługa regionu, w 
którym rosną: z jednej stro-

ny wciąż nie zanieczyszczo-
nego przemysłowo, a z dru-
giej obfitującego w szereg 
unikatowych składników 
mineralnych, nadających 
mięsu naszego ślimaka wy-
jątkowych walorów smako-
wych.

Na odłowione w Polsce 
winniczki czekają konsu-
menci z Włoch, Francji, 
Niemiec, Hiszpanii, Portu-
galii, Grecji, Kanady. Obe-
szliby się smakiem gdyby 
nie rzesza zbieraczy, którzy 
lada tydzień - jak co roku 
– zaczną penetrować łąki, 
lasy, rowy, chaszcze. Naj-
wytrawniejsi potrafią jed-
norazowo zebrać po 50-100 
kilogramów, co przekłada 
się na całkiem spore pienią-
dze. 

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy 
tel. 71 306 73 33

OGŁOSZENIA
DROBNE
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Łap ślimaka!
20 kwietnia ruszy skup win-
niczków. Dorosłe osobniki, 
które napatoczą się przed 
oczy zbieraczom, skończą w 
żołądkach Francuzów, Wło-
chów i Niemców. Te z Gór 
Kaczawskich uchodzą wśród 
smakoszy za wyjątkowy de-
likates. Nic więc dziwnego, 
że największym polskim 
eksporterem żywych ślima-
ków jest złotoryjska firma 
P.P.H.U. Margo. Na czas 
winniczkowych żniw zapra-
sza zbieraczy do bazy maga-
zynowej przy ul. Grunwaldz-
kiej w Złotoryi i punktów 
skupu w całym kraju.

Miedź Legnica podpisała 
cztery profesjonalne kon-
trakty piłkarskie z utalento-
wanymi juniorami Akademii 
Piłkarskiej Miedzi. – W ten 
sposób doceniamy najbar-
dziej uzdolnionych, mło-
dych graczy i pokazujemy, 
że bardzo liczymy na nich w 
przyszłości – mówi Martyna 
Pajączek, prezes zarządu 
Miedzi.

Prezydent Legnicy ogłosił 
przetarg na budowę w Parku 
Bielańskim (w sąsiedztwie 
skateparku) rowerowego 
placu zabaw – pumptrack, w 
formule zaprojektuj i wybu-
duj. Termin składania ofert 
do 18 kwietnia.

Miedź inwestuje 
w przyszłość 

Będzie pumptrack 

Wszyscy młodzi gracze, 
którzy parafowali swoje 
pierwsze w życiu profesjo-
nalne umowy, występują 
na co dzień w drużynie ju-
niorów młodszych Miedzi, 
która w bieżącym sezonie 
wygrała rozgrywki na Dol-
nym Śląsku i reprezentuje 
nasze województwo w Ma-
kroregionalnej Lidze Ju-
niorów Młodszych. Są to 
zawodnicy urodzeni w roku 
2000: Szymon Cukier i Fi-

lip Śliwiński oraz w 2001 
roku: Maciej Kaczmarkie-
wicz i Igor Lewandowski. 
Ten ostatni ma już nawet 
na koncie powołania do 
reprezentacji Polski U-16! 
Wszyscy czterej są uzdol-
nionymi i perspektywicz-
nymi zawodnikami, którzy 
dodatkowo uczą się w Szko-
le Mistrzostwa Sportowego 
Miedź Legnica, gdzie osią-
gają dobre wyniki w nauce.

Miedź od jakiegoś cza-
su inwestuje w przyszłość i 
nagradza najlepszych, per-
spektywicznych juniorów 
profesjonalnymi kontrak-
tami. Są to zawodnicy wy-
różniający się na tle swoich 
rówieśników, na których 
klub bardzo liczy w przy-
szłości – za jakiś czas mogą 
oni stanowić o sile pierwszej 
drużyny Miedzi.

Źródło: Miedź Legnica
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