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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

bezpłatnie
Ul. Chojnowska 112

Gabinet nr 208,  531-425-025

Ile milionów Legnica utopi w basenie?
Prezydent Tadeusz Krzakowski chce, aby komunalna spółka Strefa Aktywności Gospodarczej zajęła 
się budową Legnickiego Parku Wodnego Aquafun. Według informacj, która przekazał dziennikarzom 
na konferencji prasowej, inwestycja ma kosztować kilkanaście milionów złotych. SAG ma na koncie 
ok. 10 proc. potrzebnych środków. Na resztę - jak informuje prezydent - spółka będzie musiała uru-
chomić linię kredytową w banku.         >>2



Budowa Legnickiego 
Parku Wodnego Aquafun 
ma się rozpocząć jeszcze w 
tym roku, by podczas wa-
kacji w 2019 r. legniczanie 
mogli zażywać kąpieli już w 
nowym obiekcie. Tak chce 
Tadeusz Krzakowski. Klu-
czowa dla terminu realizacji 
inwestycji będzie jednak de-
cyzja radnych. Bez uchwały 
powierzającej budowę parku 
wodnego SAG-owi, komu-
nalna spółka nie będzie mo-
gła ogłosić przetargu.

Choć bez finansowego 
wsparcia z banku Aquafu-
nu nie da się wybudować, 
to według prezydenta SAG 
- jako inwestor zastępczy 
- dysponuje wystarczającą 
ilością własnych środków, 
by rozpocząć inwestycję bez 
oglądania się na bankowy 
kredyt.

Inne formalności zostały 
dopięte. Od 4 grudnia 2017 
roku miasto ma pozwolenie 
na budowę.

- Dysponujemy pełną 
dokumentacją - mówi Ta-
deusz Krzakowski. - Mamy 
też zgodę konserwatora 
zabytków, który pozytyw-
nie zaopiniował całą infra-

strukturę.
Letni Park Wodny po-

wstanie na terenie dawne-
go zespołu basenów "ka-
bewiak" przy ul. Stromej i 
przyległej działce przeję-
tej na ten cel od LPWiK. 
Wszystkie zabytkowe bu-
dynki zostaną zachowane i 
zaadaptowane na zaplecze 
gastronomiczne, socjalne, 
administracyjne dla obiek-
tu. Z reszty "kabewiaka" do 
wyburzenia przeznaczono 
dwa mniejsze baseny. Duży 
basen olimpijski zostanie 
przebudowany: zmniejszony 
i wypłycony. Jako jedyny nie 
będzie miał podgrzewanej 
wody. Woda we wszystkich 
trzech pozostałych nieckach 
- przeznaczonych bardziej 
do zabawy, niż pływania   - 
będzie podgrzewana przy 
pomocy baterii słonecz-
nych. Ma krążyć w obiegu 
zamkniętym - po oczysz-
czeniu w filtrach - będzie 
wracać przez zbiorniki wy-
równawcze do basenów.

Podgrzewana woda po-
jawi się więc w strefie bro-
dzikowej dla dzieci, z natry-
skami w formie grzybków, 
słoników, foczek itd.

Głównymi atrakcja-
mi będą zjeżdżalnie. Dwie 
największe - tzw. "cebula" 
i "kamikaze" - będą mieć 
prawie 9 metrów wysokości. 
Na pontonach zjeżdżać się 
będzie w rurze zamkniętej o 
średnicy 1,4 m (start z wy-
sokości 6 metrów). Trzyto-
rowa zjeżdżalnia multislide 
została zaprojektowana z 
myślą o rodzinach. Będzie 
najniższa (3,40 m.). Łącznie 
wszystkie cztery mają mieć 
ponad 200 metrów długości.

W strefie suchej prze-
widziano m.in.   plac zabaw 

dla dzieci, siłownię plenero-
wą, miejsce na grilla, boisko 
do siatkówki. Wysypana 
piaskiem plaża będzie mo-
gła pomieścić jednocześnie 
1,5 tys. osób. Cały Aquafun 
- 3 tysiące osób.

- Zaplanowaliśmy nasz 
park wodny w taki sposób, 
aby był obiektem subregio-
nalnym. Liczymy, że bę-
dzie miejscem wypoczynku 
dla ludzi z całego regionu 
- mówi prezydent Tadeusz 
Krzakowski.

Kto ma zarządzać par-
kiem po zakończeniu budo-
wy? To kwestia otwarta. Na 
pytanie o koszty utrzymania 
obiektu prezydent pokazuje 
k ilkudziesięciostronicowy 
dokument, w którym prze-
analizowano tę kwestię. 
Zapewnia, że decyzja o bu-
dowie Legnickiego Parku 
Wodnego została podjęta 
odpowiedzialnie. z troską o 
finanse miasta. Część wod-
na Aquafunu będzie czyn-
na w sezonie - od czerwca 
do września. Reszta będzie 

udostępniana przez cały rok 
na ewenty, spotkamia, im-
prezy. Przewiduje się, że dla 
budżetu miasta będzie to 
obciążenie w skali ok. 2 mln 
zł rocznie. Dysponująca 
500-milionowym budżetem 
Legnica - jak twierdzi Ta-
deusz Krzakowski - jest w 
stanie udźwignąć ten ciężar.

Radni Platformy Oby-
watelskiej  uważają, że wy-
danie  grubych milionów 
na park wodny z basenami 
otwartymi, które będą słu-
żyć legniczanom przez 2 
miesiące w roku, to nie jest 
dobry pomysł. Proponują, 
by te pieniądze zainwe-
stować w kryty aquapark. 
Uważają, że jego częścią 
powinien być uruchamiany 
w sezonie basen otwarty.

Twierdzą też, że Tade-
usz Krzakowski nie mówi 
prawdy o kosztach inwe-
stycdji. Wyciągnęli oficjalne 
dokumenty ratusza prezen-
towane podczas sprawoz-
dania z realizacji strategii 
miasta, gdzie tę inwestycję 

wyceniono na  26  884  000 
zł.

- Chciałbym zwrócić 
uwagę na dość specyficz-
ny sposób konsultacji tego 
tematu z mieszkańcami - 
mówi radny Maciej Kupaj, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Legnicy. - Pro-
blem jest znany. Pan prezy-
dent wsłuchuje się trochę w 
głosy mieszkańców, ale nie-
zbyt uważnie, legniczanie 
bowiem od wielu lat mówią 
o basenie całorocznym. 

Jarosław Rabczenko do-
daje: - Uważam, że wydanie 
co najmniej 27 milionów 
złotych na otwarty basen 
to zły pomysł. Zróbmy ba-
sen, ale inaczej. Przede 
wszystkim konsultujmy się 
ze sobą, zapytajmy miesz-
kańców uczciwie, jak ma 
wyglądać, ale też traktujmy 
radnych poważnie.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Wojna basenowa
Wśród słów, które przed 

wyborami nabierają szczegól-
nego czaru, jest słowo „basen”. 
Brzmi słodko jak miód, jest 
ciężkie, lepkie od pozytywnych 
emocji, luksusowe i w ogóle 
bardzo się wyborcom podoba. 

Politycy starają się je wy-
powiadać tak jak odwija się 
czekoladki z pozłotek - żeby 
szeleściło snem, rzucało sło-
neczne refleksy, eksplodowa-
ło w wyobraźni luksusowymi 
skojarzeniami z pięknościami 
poprawiającymi bikini na zjeż-
dżalniach, herosami tnącymi 
kraulem turkusową taflę wody 
i radosnymi dziećmi chlapią-
cymi się beztrosko w brodzi-
kach. Dokładnie tak prezydent 
Tadeusz Krzakowski zapre-
zentował legniczanom pro-
jekt budowy parku wodnego 
na „kabewiaku”. Na pierwszy 
rzut w społeczeństwo poszedł 
filmik z Tunezją all inclusive 
na ul. Stromej, a kiedy ta wi-
zja zagnieździła się w głowach 
legniczan, przyszła pora na 
nieseksowne szczegóły o finan-
sowaniu inwestycji, zaciąganiu 
długów i kosztach utrzymania 
obiektu. 

Sprytny ruch. Opozycja 
została postawiona w sytu-
acji rodzica bliźniaków, które 
przed sklepową wystawą wyją, 
że chcą natychmiast tamto 
czerwone autko. Wyjaśnienie 
rozhisteryzowanym bachorom, 
że są na świecie inne samocho-
dziki, lepsze i nie tak drogie, nie 
zawsze się udaje. Będą ryczeć 
i kopać tatusia po kostkach, 
aż zrozumie, że dzieciom (tak 
samo jak wyborcom przed wy-
borami) się nie odmawia.

W odróżnieniu od pre-
zydenta, Jarosław Rabczen-
ko - rywal Krzakowskiego w 
nadchodzących wyborach – nie 
może pokazać legniczanom 
projektu aquaparku, pozwo-
lenia na budowę ani nawet 
filmiku z przycietą do lokal-
nych warunków iluzją Tunezji 
all inclusive. Dlatego słowo 
„basen” w jego ustach będzie 
brzmieć jak gadanie o „innych 
samodzikach”, polityczny blef, 
nudne kaznie w kościele. Su-
cho, nieseksownie, z wybijając-
mi się na pierwszy plan tymi 
wszystkimi banalnymi sensa-
mi, że drogo, niepraktycznie 
i nieodpowiedzialnie. W tym 
sezonowym sporze Rabczenko 
będzie odwoływał się do roz-
sądku, Krzakowski - do emo-
cji. Jeden chce (i potrzebuje) 
szerokiej publicznej debaty, 
drugiemu do zwycięstwa wy-
starczy zaklajstrowanie każdej 
głowy wizją opalonego tłumu 
zażywającego lunaparkowych 
atrakcji Legnickiego Parku 
Wodnego. 

Sezon basenowy uważam 
za otwarty. Legniczanie, let’s 
get ready to rumbleeee! 

  
Piotr Kanikowski
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Trzydziestka to niełatwy czas 
dla naszej psychiki, samopoczucia 
i... skóry. Ta ostatnia cierpi jeszcze 
bardziej, jeśli prowadzimy niezbyt 
zdrowy tryb życia. Zdecydowanie 
nie służą jej zarwane noce, klima-
tyzacja, papierosy, spaliny samo-
chodowe, nieracjonalna dieta, fast 
foody... Ta lista mogłaby nie mieć 
końca. Ale zamiast Cię dołować, 
mamy dobrą wiadomość. Nawet 
jeśli nie wstajesz codziennie o 7 
rano na jogę (ciekawe jak miałabyś 
to zrobić, skoro o 2-3 nocy zdarza 
Ci się jeszcze wysyłać maile służ-
bowe), zapominasz czasem nało-
żyć krem pod oczy i zdarza Ci się 
zapalić z nerwów (żeby było jasne, 
nie pochwalamy żadnego z tych 
zachowań, ale wszyscy jesteśmy 
tylko ludźmi i każdemu zdarza się 
chwila słabości), możesz wyglądać 
na świeżą i wypoczętą. Z pomo-
cą przychodzą specjaliści, którzy 
zaproponują ci nowoczesne i 
bezpieczne zabiegi kosmetyczne 
i z zakresu medycyny estetycznej. 
Specjalnie dla Ciebie wybraliśmy 
te najlepsze i sprawdzone przez 
nas na własnej skórze. Podpo-
wiadamy też, jak zadbać o ciało, 
poczuć się jak bogini seksu i po-
prawić własną samoocenę. Bo 
choć nigdy nie jest na to za późno, 
to przecież nie ma sensu czekać z 
tym aż do czterdziestki. 

Stuknęła Ci trójka z przo-

du? Zrób sobie prezent i zadbaj 
o urodę. Podpowiadamy, w co 
warto zainwestować. 

Stuknęła Ci trójka z przodu? 
Zrób sobie prezent i zadbaj o uro-
dę. Podpowiadamy, w co warto 
zainwestować.

1. Infuzja tlenowa 
To nowoczesna, nieinwazyj-

na i bardzo skuteczna metoda od-
mładzania i regenerowania skóry 
za pomocą hiperbarycznego tlenu. 
Rezultaty wykonania zabiegu 
to nawilżenie, widoczny lifting, 
świeżość i promienność. skóra 
nabiera wyraźnie młodszego wy-
glądu, emanuje zdrowiem i wi-
talnością. Metoda ta pozwala na 
wypełnienie drobnych zmarsz-
czek, redukcje cienkich linii, wy-
gładzenie okolicy oczu i ust oraz 
poprawę konturów twarzy.

2.Mezoterapia mikroigło-
wa 

To zabieg o silnym działa-
niu przeciwstarzeniowym, który 
daje natychmiastowe, wyraźnie 
widoczne rezultaty dzięki tech-
nice wywoływania mikroreakcji 
zapalnych i zdolności naskórka 
do samoregeneracji oraz dzię-
ki poprawie selektywnej prze-
puszczalności wobec substancji 
biologicznie aktywnych. Dzięki 
mikronokłuciom oraz zastoso-
waniu regenerującego koktajlu 
składników aktywnych, pobu-

dzone zostają naturalne procesy 
zachodzące w skórze, a przede 
wszystkim następuje zwiększenie 
produkcji włókien kolagenowych i 
elastynowych. 

3.Masaż antycelulitowy 
To mocny masaż wykorzy-

stujący specjalnie dobrane techniki 
by usprawnić krążenie całego or-
ganizmu, zwłaszcza tych miejsc, 
gdzie nastąpiły zmiany. Masaż 
działa na tkankę podskórną usu-
wając złogi toksyn i szkodliwe 
produkty przemiany materii. 
Masaż obywa się za pomocą 
bańki chińskiej - znakomicie po-
prawia krążenie krwi i pomaga 
rozbić złogi cellulitowe, poprawia 
stan mało elastycznej skóry. Ma-
saż bańkami chińskimi to jedna z 
najskuteczniejszych metod pozby-
cia się cellulitu i nadmiaru tkanki 
tłuszczowej. 

Rezerwacja terminów onli-
ne na Faceboku (www.facebook. 
com/ Joliesse Gabinet Kosmeto-
logii i Laseroterapii) oraz pod 
tel. 576 975 555. 

NAJLEPSZE ZABIEGI PO 
TRZYDZIESTCE (I NIE TYLKO)

Joliesse Gabinet Kosmetologii i Laseroterapii
Legnica, ul. Jaworzyńska 43/45 a; tel. 576 975 555

czynne: pn – pt w godz. 10-19; sb w godz. 10-14
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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

stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do najmu:
Część nieruchomości gruntowej,  

zabudowanej dwoma garażami, położonej 
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177, obręb Tarninów 

(KW LE1L/00061128/4).
Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333  
w godzinach pracy Urzędu

578 milionów złotych. Na tyle 
opiewa podpisana dziś umo-
wa pomiędzy firmami KGHM i 
Budimex w sprawie rozbudo-
wy Zbiornika Unieszkodliwia-
na Odpadów Wydobywczych 
Żelazny Most. Przewidywany 
termin zakończenia prac to 
koniec grudnia 2021 roku.
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Podniosą Żelazny Most 

W zajmującym powierzch-
nię 1,4 tys. hektarów    Żela-
znym Moście - największym 
tego rodzaju obiekcie w Euro-
pie - składowane są odpady po 
flotacji rudy miedzi. Dlatego 
zbiornik ma kluczowe znacze-
nie dla KGHM - brak moż-
liwości składowania odpadów 
oznaczałby wstrzymanie pracy 
kopalń oraz hut. Bez rozbudo-
wy, Żelazny Most wypełniłby 
się w roku 2023. Rozbudowany 
o tzw. Kwaterę Południową po-

służy firmie co najmniej do roku 
2037. Inwestycja będzie fiman-
sowana z kredytu bankowego.

Jak informuje KGHM, 
rozbudowa OUOW Żelazny 
Most o Kwaterę Południową 
będzie przebiegała w dwóch 
etapach. Przetarg na wykona-
nie pierwszego etapu inwesty-
cji obejmuje prace związane z 
robotami przygotowawczymi 
oraz budowę zapór okalających 
Kwaterę Południową - zapo-
rę wschodnią zlokalizowaną 
na terenie Gminy Rudna oraz 
zaporę zachodnią na terenie 
Gminy Polkowice. Pełna reali-
zacja pierwszego etapu prac jest 
planowana na koniec 2021 roku 
i umożliwi rozpoczęcie depono-
wania odpadów poflotacyjnych 
na całej powierzchni Kwatery 
Południowej.

-   Wybraliśmy najbardziej 
optymalną technologię budo-
wy Kwatery Południowej, któ-
ra gwarantuje bezpieczeństwo 
użytkowania obiektu. Lokali-
zacja inwestycji maksymalnie 
ograniczy jej wpływ na środo-
wisko i jednocześnie pozwoli 
na wykorzystanie już istniejącej 
infrastruktury. Przyjęta metoda 
deponowania odpadów pię-
ciokrotnie obniży ilość wody 
kierowanej do zbiornika. Roz-
budowa „Żelaznego Mostu" 
umożliwi zachowanie ciągłości 
produkcji KGHM do 2037 
roku   -mówi Rafał Pawełczak, 
prezes zarządu i wiceprezes ds. 
rozwoju KGHM Polska Miedź 
S.A.

KGHM wybrał   najbez-
pieczniejszy  wariant  konstruk-
cji oraz uszczelniania zapór 

zarówno pod względem hydro-
technicznym jak i środowisko-
wym przy rozbudowie OUOW 
„Żelazny Most". Docelowa 
objętość Kwatery Południowej 
wynosi około 170 mln m3,  dłu-
gość zapór zewnętrznych około 
6400 m, a wysokość maksymal-
nie 60 m, natomiast szerokość 
plaż minimum 200 m.

Budowę istniejącego obiek-
tu „Żelazny Most" rozpoczęto 
w 1974 roku. Trzy lata później 
rozpoczęto jego eksploatację i 
równoczesną rozbudowę. Bu-
dowa Kwatery Południowej 
zbiornika jest możliwa dzięki 
dobrej współpracy z sąsiednimi 
gminami oraz ich mieszkańca-
mi, a także wspólnej wizji roz-
woju firmy i regionu.

Piotr Kanikowski
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Wybuch umorzony
Postępowanie w sprawie wy-
buchu butli z gazem w loka-
lu gastronomicznym przy ul. 
Gwiezdnej w Legnicy zostało 
umorzone ze względu na brak 
znamion czynu zabronionego. 
W wyniku eksplozji i wywołane-
go nią pożaru ucierpiały cztery 
osoby. Najciężej - kucharz, u 
którego konieczne okazały się 
przeszczepy poparzonej skóry 
na rekach i nogach.

- Decyzja zapadła 26 
kwietnia. Nie mamy jeszcze 
informacji zwrotnej od po-
szkodowanych, że otrzymały 
naszą korespondencję, a nie 
chcemy, by dowiadywały się 
o sprawie z mediów, dlatego 
muszę się na razie wstrzymać z 
bardziej szczegółowymi infor-
macjami - wyjaśnia prokurator 
Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okręgo-
wej w Legnicy.

Do wybuchu doszło ran-
kiem 7 września 2012 roku 
w pomieszczeniach przy ul. 
Gwiezdnej, gdzie czterech 
pracowników firmy For-Fit 
przygotowywało posiłki die-
tetyczne na dowóz. Pod jedną 
z kuchenek skończył się gaz, 
więc kucharz jak zwykle odłą-
czył butlę z propan-buttanem, 

przytaszczył z zaplecza nową 
i próbował podłączyć do in-
stalacji. Podczas tej czynno-
ści doszło do wybuchu gazu 
i pożaru. Młody mężczyzna, 
który przyjął na siebie cały 
impet eksplozji, płonął jak 
żywa pochodnia. Dwie ko-
biety, którym ogień uniemoż-
liwił ucieczkę, ukryły się na 
zapleczu, obok trzech pełnych 
butli z gazem. Trzecia zdoła-
ła wydostać się na zewnątrz, 
ale zaraz wróciła z gaśnicą, by 
uratować koleżanki. Ugasiła 
ogień, wyprowadziła ludzi na 
zewnątrz, zapobiegła kolejnym 
eksplozjom.

Z ustaleń Państwowej In-
spekcji Pracy wynikało, że Ka-
rolina R. - właścicielka For-Fit 
- naruszyła przepisy bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz 
przepisy budowlane, bo m.in. 

stosowała butle z gazem w bu-
dynku podłączonym do sieci 
gazu ziemnego, nie przeszko-
liła pracowników w zakresie 
obsługi butli i nie zapewniła 
nadzoru nad ich wymianą. 
Bizneswomen została ukarana 
finansowo przez PIP. Równo-
legle toczyło się postępowanie 
prokuratorskie, wszczęte   w 
sprawie niedopełnienia obo-
wiązków przez osobę odpo-
wiedzialną za sprawy BHP 
w firmie For-Fit i narażenia 
pracowników z lokalu przy 
ul. Gwiezdnej na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo utraty 
życia i zdrowia.    Prokuratura 
nie dopatrzyła się   jednak zna-
mion czynu zabronionego.

Piotr Kanikowski
FOT. PAŃSTWOWA STRAŻ 

POŻARNA W LEGNICY
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