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Coraz bliżej strajku w KGHM
REKLAMA

Po odrzuceniu postulatów Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przez zarząd KGHM,
strony próbują mediacji. Jej przeprowadzenia podjął się Arkadiusz Siekaniec, mediator z listy Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - na razie, bez powodzenia. Kolejną fazę rozmów wyznaczono na 17
sierpnia. Załoga domaga się m.in. jednorazowej premii w wysokości 2 tys. zł dla wszystkich pracowników
i zmiany sposobu naliczania nagrody z zysku.							
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Budy z
blachy
Tzw. Ziemie Odzyskanie to – zdaniem Ziemowita
Szczerka, literata i dziennikarza zajmującego się Europą
Środkową – przygnębiające
świadectwo cywilizacyjnego
regresu. Jednoznaczny dowód
na to, że Polska nie była w
stanie zagospodarować przejętego po Niemcach majątku
i że wciąż, nawet z unijnym
cycem pod nosem, sobie z tym
nie radzi.
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Coraz bliżej strajku w KGHM
Po odrzuceniu postulatów Związku Zawodowego
Pracowników
Przemysłu
Miedziowego przez zarząd
KGHM, strony próbują mediacji. Jej przeprowadzenia
podjął się Arkadiusz Siekaniec, mediator z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej - na razie, bez
powodzenia. Kolejną fazę
rozmów wyznaczono na 17
sierpnia. Załoga domaga
się m.in. jednorazowej premii w wysokości 2 tys. zł dla
wszystkich pracowników i
zmiany sposobu naliczania
nagrody z zysku.
Spór zbiorowy w KGHM
trwa od kwietnia. Związek

Zawodowy
Pracowników
Przemysłu
Miedziowego - drugi co do wielkości w
KGHM - zgłosił sześć postulatów. To: jednorazowa premia
wyrównawcza (2 tys. zł na
pracownika), dodatkowy odpis
na fundusz socjalny (500 zł na
pracownika), podwyżki dla 25
proc załogi (ze wskazaniem na
osoby zatrudnione bezpośrednio przy wydobyciu rudy, produkcji miedzi i srebra), wprowadzenie w spółkach z grupy
kapitałowej
Pracowniczego
Programu Emerytalnego, zastąpienie premii motywacyjnej
płacą zasadniczą, polepszenie
standardów bezpieczeństwa i
komfortu pracy.

Podstawowym
źródłem
konfliktu w KGHM jest wprowadzony za rządów Platformy
Obywatelskiej i nie zniesiony
- pomimo wyborczych obietnic - przez Prawo i Sprawiedliwość podatek miedziowy.
Ma on znaczący wpływ na
wysokość rocznego zysku wypracowanego przez spółkę,
a to z kolei przekłada się na
wysokość nagród rocznych dla
załogi. Zdaniem strony związkowej, w ciągu ostatnich 5 lat
na skutek obowiązywania podatku miedziowego nagroda
roczna uległa zmniejszeniu o
30 procent, czyli 114 mln zł.
Średnio w przeliczeniu na jednego pracownika ludzie utra-

cili rocznie 5.688 zł.
W tym samym czasie
wynagrodzenia osobowe w
KGHM zrosły o 1,4 proc, czyli zaledwie 0 0,3 proc. w ciągu
roku. Około 30 proc. załogi
od kilku lat nie była przeszeregowana na wyższe stawki
płacowe. Ryszard Zbrzyzny,
lider ZZPPM, za patologiczną
uznaje też strukturę zarobków,
które w zaledwie 20 proc. składają się z płacy zasadniczej.
Jego zdaniem, w ten sposób
pracodawca wymusza pracę w
nadgodzinach, nawet w czasie
świąt państwowych.
Zarząd KGHM nie podziela tej oceny. W jego przekonaniu, płace w KGHM ro-

sną w zadowalającym tempie a
odpisy na fundusz świadczeń
socjalnych są wystarczające.
Adresatem postulatu dotyczącego wprowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego w całej grupie kapitałowej
powinny był zarządy spółek, a
nie ich właściciel.
18 maja podpisano protokół rozbieżności. W lipcu mediator bezskutecznie próbował
doprowadzić do porozumienia.
Jeśli strony nie dogadają się 17
sierpnia, ZZPPM będzie miał
otwartą drogę do ogłoszenia
strajku albo wniesienia sporu
przed kolegium arbitrażu społecznego.
Piotr Kanikowski

Ratusz psuje rynek Nowy milioner
nieruchomości?
w Legnicy

Radny Jan Szynalski (PO)
skrytykował politykę władz
Legnicy, które zamiast organizować przetargi na
wolne lokale użytkowe,
oddają je w najem dotychczasowym najemcom za
ułamek stawki możliwej
do uzyskania na wolnym
rynku. Według niego, to
psuje rynek nieruchomości,
uniemożliwia uczciwą konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami i negatywnie
wpływa na dochody gminy.

Zaczątek emocjonującej
dyskusji dała przedłożona radnym przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego uchwała
w sprawie wyrażenia zgody
na najem lokalu użytkowego
na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej. Podobne
uchwały pojawiają się niemal
na każdej sesji. Ta konkretna
dotyczyła pomieszczeń przy
ul. Młynarskiej, gdzie od 3 lat
funkcjonuje zakład fryzjerski.
Oburzył się radny Jan
Szynalski, prezes Legnickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Z
informacji, jaką przedstawił
radzie, wynika, że LSM wynajmuje legnickim fryzjerom
kilkanaście lokali w różnych
lokalizacjach za stawki od 13
do 60 zł (w centrum) za metr
kwadratowy
powierzchni.
W każdym z nich wysokość
czynszu została ustalona w

Dokładnie 2 734 880,60 złotych wygrał ktoś, kto zagrał w
Multi Multi Plus w legnickiej
kolekturze przy ul. Świętego
Piotra 1. To najwyższa wygrana w tej grze odnotowana
w Legnicy. Lokalnym rekordem wysokości wygranej
pozostaje „szóstka” w Lotto,
która padła tu 10 kwietnia
2004 roku. Jej wartość to 7
107 933,30 zł.
przetargu. Tak działa wolny
rynek. Tymczasem miasto ten
mechanizm psuje, oferując
części przedsiębiorców możliwość wynajęcia lokalu w drodze bezprzetargowej, często
za znacznie niższy czynsz. Za
przykład skandalicznie niskich
stawek podawał lokal Cubana
w Rynku.
Radna Grażyna Pichla
(niezależna) uważa taką praktykę za wsparcie dla lokalnych
przedsiębiorców.
Wiceprezydent Jadwiga Zienkiewicz
wyjaśniała, że w przypadku
zakładu fryzjerskiego z ul.
Młynarskiej, warto docenić, że
najemca przez 3 lat regularnie
płacił czynsz i że zainwestował
w lokal (remont, wyposażenie)
150 tys. zł.
Jana Szynalskiego wsparli klubowi koledzy: Jarosław
Rabczenko i Lech Rozbaczyło.
Według Rozbaczyły, handlow-

cy czekają na przetargi w konkretnych lokalizacjach i są gotowi oferować wyższe stawki.
- Mamy bardzo złe zarządzanie lokalami użytkowymi
– twierdzi Rabczenko. – Nie
uważam, aby oddawanie lokali za bezcen leżało w interesie
mieszkańców Legnicy.
- Jeżeli miasto ma problem z wynajęciem lokali,
niech przekaże je Legnickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
My sobie poradzimy i jeszcze
na tym zarobimy – mówił Jan
Szynalski.
Jak to robią w LSM?
- 3 razy ogłaszamy przetargi na każdy lokal. Jeśli nie
ma chętnych, przedstawiamy
ofertę w gazetach i czekamy,
aż ktoś się zgłosi – mówi Jan
Szynalski.

Wygrana padła w losowaniu o godz. 14.00. Nowy
milioner kupił kilka zakładów Multi Multi Plus. Sam
wybrał liczby każdego z

nich. W jednym z zakładów
trafił 10 z 10 wytypowanych
liczb, w tym Plusa. Dzięki
opłaceniu i trafieniu Plusa,
jego wygrana wyniosła aż
2 500 000 zł, a dodatkowo
została powiększona o Bonus, który w tym losowaniu
wynosił 234 881,60 zł.
Bonus w Multi Multi to
dodatkowa wygrana, która przysługuje za trafienie
10 z 10 liczb. Gdyby gracz
zwiększył stawkę dziesięciokrotnie, wygrałby ponad
25 milionów złotych
Źródlo: Lotto
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Polacy kształtują obraz Legnicy od ponad siedemdziesięciu lat. Pobudowali olbrzymie
osiedla mieszkaniowe, przykuwającą wzrok z odległości kilkudziesięciu kilometrów hutę
miedzi, nowe drogi dla coraz
liczniejszych i coraz bardziej
luksusowych samochodów. A
jednak trudno nie przyznać
Szczerkowi racji. Za tezą o cywilizacyjny regresie przemawia
porównanie wyglądu pl. Orląt
Lwowskich, ul. Złotoryjskiej
czy Najświętszej Marii Panny
do przedwojennego Hindenburgplatz, Goldbergerstraße,
Frauenstraße.. Po wyburzeniu
osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych kamienic, z wstawioną w ich miejsce protezą w
formie peerelowskich bloków,
nawet odremontowany z mozołem i ukwiecony bajecznie
Rynek wciąż będzie tylko cieniem dawnego Ringu. Więc
potomkowie dawnych mieszkańców Liegnitz, wychowani
wśród pożółkłych zdjęć i sepiowych widokówek z kuferka
babci, mają prawo widzieć w
nas barbarzyńców i niekoniecznie muszą przyjmować
usprawiedliwienia, że przez 44
lata nie mogliśmy sam o sobie
stanowić.
Nie wszystko da się zrzucić na bezradność (lub bezczynność) urzędników współodpowiedzialnych za wygląd
kamienicy dawnego Dresdner
Banku, kakofonię reklam na ul.
Libana, budy z blachy i sklejki
pod Zamkiem Piastowskim,
pogruchotaną nawierzchnię
placu Słowiańskiego, „podkowę” zamienioną w błotnisty
parking, wymarłą.„Savię”, ruinę po browarze, zarastający
chaszczami
„Manhattan”...
Miałbym problem z wymienieniem jakiejkolwiek legnickiej realizacji z ostatnich lat
trzymającej poziom odziedziczonej po Niemcach architektury. Biblijne przykazanie, by
czynić sobie ziemię poddaną,
także w Legnicy potraktowaliśmy tak, jak myśliwi, którzy
wymordowali tura żubra, żbika.
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Kiedy i gdzie składać dokumenty na
studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy?
Kandydaci na studia na rok akademicki
2017/2018 w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, mogą w dniach 4-8
sierpnia 2017 r. składać
dokumenty na studia w
Wydziałowych Komisjach
Rekrutacyjnych.
Dokumenty
należy
składać:
• 4.08.2017 r. w godzinach od 8.30 do 17.00
• 5.08.2017 r. w godzi-

nach od 9.00 do 15.00
• 7.08.2017 r. w godzinach od 8.30 do 17.00
• 8.08.2017 r. w godzinach od 8.30 do 17.00
w następujących pokojach:

• Zarządzanie
• Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I stopnia
• Finanse i zarządzanie
w przedsiębiorstwie –
studia II stopnia

31 (budynek A – parter)
– Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
• Finanse, rachunkowość i podatki
• Inżynieria testowa
• Informatyka

32 (budynek A – parter)
– Wydział Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej
• Dietetyka
• Pielęgniarstwo
• Fizjoterapia (jednolite
studia magisterskie)

• Ratownictwo
dyczne

me-

12 (budynek A – parter)
– Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
• Administracja
• Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I i
II stopnia
• Filologia angielska
• Pedagogika – studia I
stopnia

Ścieżka po
torach
Zdemontowana linia kolejowa nr 316 ze Złotoryi przez
Zagrodno do Chojnowa będzie w przyszłości ścieżką
rowerową. Z taką myślą
samorządy przejmują torowisko od PKP. Zdaniem
burmistrza Chojnowa Jana
Serkiesa, do końca roku
wszystkie będą miały ten
etap za sobą i będzie można wspólnie przystąpić do
opracowania projektu oraz
poszukania
zewnętrznych
środków na jego realizację.

Piotr Kanikowski
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Sprawa ciągnie się od roku
2014, gdy spółka PKP S.A.
podpisała porozumienie z
gminami Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Zagrodno, Złotoryja,
Chojnów oraz miastem Chojnów. Zadeklarowała w nim
wolę przekazania samorządom
torowisk
zlikwidowanych,
przeznaczonych do rozbiórki,
linii nr (284 i 316) na odcinkach od Lwówka Śląskiego
przez Złotoryję i Chojnów do
Rokitek (Zamienic). Zakładano, ze jeśli nie ma szans na
powrót pociągów, najsensowniej będzie wykorzystać je pod
potrzeby turystyki rowerowej.
Za wzór służyło zagospodarowanie dawnej linii kolejowej
nr 284 z Lwówka Śląskiego do
Gryfowa, gdzie powstała bardzo popularna wśród mieszkańców ścieżka pieszo-rowerowa. Po przedłużeniu jej - jak
zakładała koncepcja - do Rokitek cykliści z Polski, Czech
i Niemiec podróżujący Euroregionalną Magistralą Rowerową ER-10 docieraliby na
Pogórze Kaczawskie i Równinę Chojnowską, a dla mieszkańców Złotoryi i Chojnowa
otworzyłaby się wygodna, bez-

pieczna droga do wycieczek na
południe.
Kolej zdemontowała stare
szyny z fragmentu linii 316
od Złotoryi przez Zagrodno
do Chojnowa. Likwidację linii 284 z Jerzmanic Zdroju do
Lwówka Śląskiego wstrzymano, m.in, na skutek interwencji
samorządowców. Od ubiegłego roku namawiają oni władze
PKP, ministra infrastruktury i
marszałka Dolnego Śląska do
modernizacji tego odcinka.
Od ścieżki rowerowej woleliby
bowiem pociągi pasażerskie
relacji Legnica - Złotoryja Lwówek Śląski - Wleń - Jelenia Góra.
Ścieżka rowerowa powstanie, choć będzie znacznie krótsza niż pierwotnie planowano.
Połączy Chojnów ze Złotoryją. Starostwo Powiatowe
w Złotoryi, które pierwotnie
koordynowało ten projekt,
niedawno przekazało pałeczkę
burmistrzowi Chojnowa.
- Miasto Chojnów i gmina
Złotoryja już przejęły torowisko na swoim terenie. Czekamy na pozostałych partnerów:
gminę wiejską Chojnów, gminę Zagrodno i miasto Złotoryja - mówi burmistrz Jan
Serkies. - Myślę, że do końca
roku sprawy z koleją zostaną
załatwione i będziemy mogli
zacząć się organizować.
Mobilizująco
przykład
gmin Pielgrzymka, Świerzawa
i Wojcieszów oraz Nadleśnictwa Złotoryja, które wspólnie
uzyskały od marszałka pieniądze na budowę 38 kilometrów
ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą, wieżami widokowymi, wypożyczalnią rowerów.
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Dziupla z kradzionymi brykami
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Legniccy policjanci zlokalizowali i zlikwidowali dziuplę
samochodową, znajdującą
się na terenie powiatu legnickiego. Funkcjonariusze
zabezpieczyli karoserie i
części pochodzące z samochodów skradzionych na
terenie Polski i Niemiec.
Zatrzymanemu w tej sprawie
30-latkowi grozi kara do 10
lat pozbawienia wolności.

Nad tą sprawą funkcjonariusze Wydziału d/w
z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy
Miejskiej Policji w Legnicy pracowali od dłuższego
czasu. Po potwierdzeniu
zebranych informacji weszli do hali, zabezpieczając
karoserię i części ze skradzionych samochodów.
Każdorazowo wstępna

identyfikacja części potwierdzała, że pochodzą
one z samochodów skradzionych na terenie Polski i Niemiec. Realizując
czynności w tej sprawie
funkcjonariusze
zatrzymali jednego mieszkańca
Legnicy w wieku 30 lat,
który udzielał pomocy przy
ukryciu pojazdów pochodzących z kradzieży.

Z ustaleń policjantów
wynika, ze po kradzieży
pojazdy trafiały do dziupli, gdzie następnie były
demontowane na części.
Policjanci zabezpieczyli 6
samochodów grupy VW o
łącznej wartości nie mniejszej niż 289 000 złotych.
30-latek usłyszał zarzut
paserstwa umyślnego w
stosunku do mienia znacz-

nej wartości.
Legniccy policjanci nadal pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tego przestępczego
procederu, w związku z
powyższym nie wykluczają też kolejnych zatrzymań. Sąd przychylił się do
wniosku Prokuratury Re-

jonowej i Wydziału d/w z
Przestępczością Przeciwko
Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i
zastosował wobec 30-latka tymczasowy areszt na
okres 3 miesięcy.
Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA
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Dramat ze skrzyżowania Wójt ciągnie
do węgla

Gdyby nie legniccy policjanci, 54-letni mężczyzna
mógłby umrzeć, choć stał
swoim autem kilka metrów
od szpitala. Jego pojazd zatrzymał się na środku skrzyżowania i przez kilkanaście
minut blokował ruch. Mimo
to nikt z mijających wóz
użytkowników drogi nie pomyślał, że kierowca może
mieć problem ze zdrowiem.
Jak informuje mł. asp.
Jagoda Ekiert, policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością
Gospodarczą
Komendy Miejskiej Policji
w Legnicy jadąc do pracy
zauważyli na ulicy Iwaszkiewicza stojące na środku
skrzyżowania audi. Wewnątrz z rękoma na kierownicy siedział nieruchomo
mężczyzna.
- Funkcjonariusze postanowili sprawdzić co się
stało - relacjonuje Jagoda
Ekiert. - Kiedy podeszli do
samochodu zobaczyli, że
mężczyzna siedzi nieruchomo i patrzy przed siebie. Po
otworzeniu drzwi i próbie
rozmowy z kierowcą oka-

zało się, że jego mowa jest
bardzo bełkotliwa. Kierowca nie był też w stanie samodzielnie się poruszać. Od
mężczyzny nie było czuć
woni alkoholu, dlatego policjanci natychmiast domyślili się, że powodem takiego zachowania są problemy
zdrowotne. Jeden z funkcjonariuszy zaczął udzielać
pierwszej pomocy przedmedycznej, drugi powiadomił
pogotowie ratunkowe.

niego tragicznie.
Jagoda Ekiert: - Jak wynika z zapisu monitoringu
miejskiego, mężczyzna siedział w samochodzie kilkanaście minut i pomimo, że
w tym czasie wiele pojazdów
objeżdżało blokujący skrzyżowanie pojazd, żaden z
kierujących nie zareagował.

Wezwana przez nich
karetka pojawiła się błyskawicznie. Ratownicy medyczni stwierdzili, że stan
mężczyzny jest poważny.
54-latek został przewieziony do szpitala, gdzie trafił
na oddział neurochirurgiczny.
Na szczęście jego życiu
nie zagraża już niebezpieczeństwo. Gdyby nie szybka
reakcja policjantów, sytuacja
mogłaby się skończyć dla

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA
DOLNOŚLĄSK A/ screen

Wbrew wyrażonej w referendum woli mieszkańców
gminy Lubin, wójt Tadeusz
Kielan najwyraźniej nie
porzucił myśli o odkrywce węgla brunatnego na
swoim terenie. Zaprasza
radnych na wyjazd studyjny w okolice kopalni Bełchatów, "celem zapoznania
mieszkańców gminy Lubin z
wszelkimi aspektami związanymi z wydobyciem węgla
brunatnego oraz pozyskania
jak najszerszej wiedzy dotyczącej tego tematu".
Wyjazd jest planowany na
4 października. Radni mają
spotkać się z włodarzami
gmin górniczych oraz przedstawicielami Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów.
Wójta wiąże wynik referendum z września 2009
roku, gdy mieszkańcy 6 gmin
(Lubin, Ścinawa, Prochowice,
Kunice, Miłkowice i Ruja)
zdecydowanie i jednoznacznie

wypowiedzieli się przeciwko
wydobywaniu węgla brunatnego metodą odkrywkową.
Od początku kadencji Tadeusz Kielan próbuje przezwyciężyć opór lokalnej społeczności przeciwko eksploatacji
złoża. W 2016 roku wraz z
podległymi mu urzędnikami
oraz sołtysami uczestniczył
w konferencji zorganizowanej
w Legnicy z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej oraz
lubińskiego oddziału Towarzystwa Konsultantów Polskich. Tłumaczył wówczas:
– Do tej pory mieszkańcy gminy Lubin byli straszeni
odkrywką, o kopalni mówiono wyłącznie w kontekście
zła i degradacji, które mogą
spotkać nasz region. Dlatego
też nasz udział w konferencji,
poświęconej tym kwestiom,
nie budził wątpliwości. Chcemy zgłębić temat, by móc wypracować wspólne stanowisko
władz i mieszkańców.
Piotr Kanikowski
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Rumunia według Ziętala
Z 24-dniowej wyprawy rowerem do Transylwanii
powrócił legnicki listonosz
Piotr Ziętal. Przejechał 3384
kilometry, przeprawił się
położonym 2034 m n.p.m.
tunelem pod Fogaraszami, widział zamek Draculi i
cmentarz, na którym nie dziwi portret zmarłej w czerwonych stringach.

Drogą Transfogardzką przez Sibin do Aradu. W sakwach wiózł
ze sobą namiot, ale w Rumunii
nawet go nie rozkładał: spał po
hostelach i pensjonatach, choć
są dużo droższe niż w Polsce
(80-120 lei) i oferują turystom
mniejszy standard. Gdziekolwiek się nie zatrzymał, doświadczał ujmującej serdeczności Rumunów: ludzie przynosili
mu wodę, dzielili się posiłkami,
zapraszali do stołu. Są biedni,
ale uczynni.
Mimo wszystko, wyprawa
nie była łatwa. Większość trasy
prowadziła przez górzyste tereny. Już przełęcz Prislop – 22 kilometry pedałowania pod górę
– mogla dać w kość, a przecież
to tylko przygrywka przed przecinającą Góry Fogarskie Drogą
Transfogardzką. Wybudowano
ją potężnym kosztem, nie szczędząc dynamitu, pieniędzy i życia
żołnierzy w latach 70-tych dla
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
informuje,
że zostały podane do publicznej wiadomości
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym:

STACJA

LPG
REKLAMA

LPG
1,84 zł

Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333 w
godzinach pracy Urzędu

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

W YMIANA
BUTLI

36 zł

W YMIANA
BUTLI
NYCH
TURYSTYCZ

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta

OGŁOSZENIA
DROBNE
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1. Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Złotoryjskiej 91, działka nr 989, obręb Tarninów, pow. 0,0238
ha (LE1L/00061905/5).
2. Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Złotoryjskiej 91, działka nr 989, obręb Tarninów, pow. 0,0238
ha (LE1L/00061905/5).
3. Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Złotoryjskiej 91, działka nr 989, obręb Tarninów, pow. 0,0238
ha (LE1L/00061905/5).
4. Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Złotoryjskiej 91, działka nr 989, obręb Tarninów, pow. 0,0238
ha (LE1L/00061905/5).

sposobiącego się do wojny Nicolae Ceaușescu. U podnóża gór
wygląda jak każda inna, ale 4-5
kilometrów przed wykutym na
wysokości 2 tysięcy metrów tunelem zamienia się w efektowną
serpentynę.
- Sam tunel ma długość
około jednego kilometra i przy
obu wjazdach bramy, na które
zamyka się go poza sezonem –
opowiada Piotr Ziętal.
Nawet gdyby tego nie robiono, droga byłaby nieprzejezdna. Choć Ziętal jechał nią
w czerwcu, a z nieba lał się żar,
dookoła wciąż zalegały resztki
niestopionego śniegu.
Gdyby legniczanin układał
ranking najdziwniejszych miejsc
odwiedzonych w tej podróży,
droga przez Fogarasze – choć
niezwykła – przegrałaby konkurencję z Wesołym Cmentarzem
we wsi Săpânța. Składa się nań
kilkaset kolorowych, rzeźbionych w drewnie nagrobków z
ręcznie malowanymi podobiznami zmarłych i ironicznymi
wierszykami, które z humorem
opisują denata lub denatkę. Niektóre potrety mogą wprawić w
osłupienie. Piotr Ziętal zrobił
sobie zdjęcie przy grobie z wizerunkiem zalotnej półnagiej
anielicy w czzerwonych majteczkach. Cmentarz świadczy,
że Rununi kochają życie, ale też
że traktują je z dystansem i potrafią śmiać się nawet ze śmierci.
Piękna lekcja. Săpânțę przebić

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy,
Premie letnie!
Tel. 71 306 73 33

REKLAMA

REKLAMA

Jaka jest Rumunia widziana
z rowerowego siodełka? - To
biedny, rolniczy kraj. Często
miałem wrażenie, jakbym podróżował w czasie do lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych
ubiegłego wieku. Na porządku
dziennym są tam sytuacje, których u nas już się nie spotyka.
Na drogę potrafi nagle wejść
stado krów lub koni, oszczekują
cię psy pilnujce stad owiec, mijasz furmankę z sianem – opowiada Piotr Ziętal.
Z Legnicy wyjechał 9
czerwca. Fragment trasy przez
Czechy pokonał pociągiem,
by zaoszczędzić na czasie, bo
urlop nie jest, niestety, z gumy.
Potem przez Słowację i Węgry dotarł do Rumunii, którą
w tym roku obrał sobie za cel.
Zatoczył szeroką pętlę od leżącego przy granicy z Węgrami
miasta Oradea przez słynącą z
wyjątkowego Wesołego Cmentarza Săpânțę, wznoszącą się na
wysokości 1413 m n.p.m. przełęcz Prislop, Bystrzycę, Braszów,
Bran z zamkiem Włada Pałownika (pierwowzoru Drakuli),
Kluż-Napokę, Bukareszt i dalej

by mogło spotkanie z Drakulą,
ale listonosz przemknął obok
zamku Włada, ledwie zerkając
na stragany z pamiątkami nawiązującymi do legend o wampirach.
Wszystkim, którzy chcieliby pojeździć rowerem po Rumunii, Piotr Ziętal radzi, by nie
spodziewali się infrastruktury
turystycznej na miarę chociażby Polski. Tam nie ma ścieżek
rowerowym, trudniej też o campingi. Nie warto obciżać sakw
jedzeniem, bo żywność nie jest
droższa niż w Polsce. Poważnym wydatkiem mogą się jednak okazać noclegi.
Legniczain chce wrócić do
Rumunii – kusi go inna część
Karpat i reszta kraju. Od dawna ma już jednak zaplanowane
wyprawy na najbliższe trzy lata.
W 2018 roku zamierza objechać Czechy szlakiem zamków
i pałaców, w 2019 r. – na swoje
pięćdziesiąte urodziny – wybiera
się rowerem dookoła Polski, a w
2020 r. popedałuje na Białoruś.
Rowerową wyprawę do Rumunii i Transylwanii wspierali:
firmy Kominki Focis.pl, Patech,
Kemper, Profi-Meble Legnica,
Zgarniacze Wróblewski, Serwis Anten MarioSat oraz sklep
rowerowy Worbike. Kciuki za
udaną podróż trzymali Dorotka,
syn Konrad z Anią, przyjaciele i
znajomi.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR ZIETAL
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Legnica doceniona za kulturę
W opublikowanym 26 lipca
rankingu kreatorów kultury miejskiej opracowanym
przez Fundację Res Legnica
uplasowała się na 18 miejscu. Zespół Fundacji w ramach finansowanego przez
Narodowe Centrum Kultury
projektu DNA Miast porównał ze sobą 100 największych
polskich miast pod względem
warunków, jakie stwarzają
dla rozwoju kultury.
Do współpracy nad rankingiem Zespół DNA Miasta
zaprosił w 2016 roku grono 32
ekspertów – badaczy, anima-

torów kultury, pracowników
instytucji kultury różnego
szczebla, praktyków, specjalistów od polityki kulturalnej
oraz od analiz ilościowych.
Naukowcy objęli swoimi badaniami obowiązujące prawo,
działania władz zmierzające
do tworzenia warunków do
rozwoju kultury i sztuki, a w
szczególności
problematykę prowadzenia działalności
kulturalnej i wzmacniania
uczestnictwa w kulturze.
Ranking uwzględniał m.in.
dostępność, wskaźnik uczestnictwa i ofertę kulturalną

miasta. Zgromadzone dane
(takie jak np. liczba muzeów,
frekwencja w galeriach sztuki,
bieżące wydatki na kulturę),
które najlepiej reprezentują
poszczególne obszary polityki
kulturalnej, uwzględniono w
przeliczeniu na liczbę mieszkańców.
W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się,
że najlepsze warunki dla rozwoju kultury stwarza Sopot.
Legnica zajęła trzecie miejsce
na Dolnym Śląsku po Jeleniej
Górze i Wrocławiu.
Źródło: UM w Legnicy

MPoint prawie gotowy
Już niebawem zakończy się
budowa
apartamentowca
MPoint przy ul. Wrocławskiej, wznoszonego przez
firmę Modernbud. Wokół tej
inwestycji miasto wybudowało nowe drogi i parkingi.

kingowe, a także trawniki i elementy małej architektury. Koszt
tej inwestycji to ponad 600 tys. zł.
Przypomnijmy, że w sąsiedztwie MPointu zbudowany został
wcześniej równie nowoczesny
gmach Urzędu Skarbowego.
Aby połączyć ten obiekt z miejskim układem komunikacyjnym
gmina zainwestowała w budowę
dróg dojazdowych, chodników i
parkingów ponad milion zł.
Źródło: UM w Legnicy
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Wmurowanie
kamienia
węgielnego pod apartamentowiec MPoint odbyło się w
maju minionego roku. Wówczas
prezydent Tadeusz Krzakowski powiedział, że jest to ważna

inwestycja dla miasta. - Ten nowoczesny i inteligentny obiekt
będzie naszą miejską wizytówką
– podkreślił prezydent.
W sześciopiętrowym gmachu będzie 80 mieszkań, a także lokale usługowo–handlowe,
gabinety lekarskie, podziemny
parking. Wszystko otoczone zielenią.
Wzdłuż budynku MPoint
miasto zbudowało drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca par-
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