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Jest wykonawca Centrum Witelona 
Firma Architektoniczno – 
Budowlana Restauracji Za-
bytków „Architekton” wy-
grała przetarg na remont i 
adaptację Teatru Letniego 
na Centrum Kultury, Nauki i 
Edukacji Witelona. Do prze-
targu przystąpiły cztery fir-
my. Została wybrana oferta 
firmy „Architekton” , która 
zaproponowała cenę – 20 
mln 658 tys. zł.

Przypomnijmy, że ta in-
westycja została podzielona 
na dwa etapy Stało się tak 
po otwarciu ofert pierwszego 
przetargu. Dwie firmy, które 
do niego przystąpiły, zapro-
ponowały ceny znacznie prze-
kraczające budżet, jaki miasto 
zaplanowało w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.

- Dlatego prezydent po-
stanowił skorygować zakres 
prac i kosztorys inwestycji – 
mówi Jadwiga Zienkiwicz, za-
stępca prezydenta. – W pierw-
szym etapie przewidziany jest 
remont budynku głównego, 
który wymaga pilnej inter-
wencji. W drugim natomiast 
nastąpi rozbudowa Centrum, 
czyli zbudowany zostanie 
nowy pawilon.

Działalność Centrum 
w budynku dawnego Domu 
Strzelców, później Domu 
Koncertowego i Teatru Let-
niego będzie stanowić powrót 
– w nowej odsłonie - do trady-
cji tego miejsca, jako ośrodka 
spotkań, aktywności miesz-
kańców oraz przestrzeni eks-
pozycyjnej.

Zakres inwestycji w I eta-
pie obejmie m.in.: przebudo-

wę, prace adaptacyjne wraz z 
budową niezbędnej infrastruk-
tury zewnętrznej (chodniki, 
przebudowa drogi). Docelo-
wo CKiN Witelona będzie 
nowocześnie wyposażony, np. 
w wyświetlacz kulisty, lune-
ty, interaktywne eksponaty z 
zakresu mechaniki, robotyki, 
astronomii oraz fizyki, repliki 
statków kosmicznych, info-
kioski, drukarki 3d, produkty 
multimedialne i inne. Powsta-
ną sale: wystawowa, filmowa, 
muzyczna i teatralna.

- Centrum będzie promo-
wało wśród młodzieży kie-

runki kształcenia, ważne dla 
rozwoju miasta i regionu oraz 
edukować odwiedzających z 
zakresu najnowszych osiągnięć 
nauki i techniki – podkreśla 
prezydent Tadeusz Krzakow-
ski. - Placówka ma być rów-
nież miejscem łączącym kultu-
rę, naukę i edukację. Miejscem 
spotkań ludzi o innowacyjnym 
i twórczym spojrzeniu na 
świat, także ludzi nauki i biz-
nesu.

Ekspozycje w Centrum 
będą się zmieniały, wycho-
dząc naprzeciw najnowszym 
trendom w technice i nauce. 

Będzie to ważne miejsce spo-
tkań ludzi różnych pokoleń, a 
także otwarte dla mieszkań-
ców innych miejscowości, nie 
tylko z naszego regionu. Cen-
trum będzie współpracowało 
z uczelniami wyższymi np. 
PWSZ w Legnicy, Politech-
niką Wrocławską, Uniwersy-
tetem Wrocławskim, Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, 
z firmami oraz przedsiębiorca-
mi z kraju i zagranicy.

Inwestycja ma się roz-
począć się w tym roku, a za-
kończyć w 2021 r. Miasto na 
jej realizację zabiegało o do-

finansowanie unijne. Wnio-
sek uzyskał pozytywną ocenę. 
Niestety, szczupłość środków 
w Regionalnym Programie 
Operacyjnym spowodowała, 
że inwestycja nie otrzymała 

dofinansowania.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

RYC. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY



Cezary Przybylski, marsza-
łek Dolnego Śląska, przyjechał 
do Legnicy, aby podpisać umo-
wę w sprawie dofinansowania 
inwestycji na Kartuzach. Pod-
kreślał dobrą współpracę z le-
gnickim samorządem i wysoką 
jakość projektów zgłaszanych 
do dofinansowania przez Tade-
usza Krzakowskiego. Przebudo-
wa ul. Wrocławskiej kosztowała 
ok. 4 mln zł. Ponad połowa z tej 
kwoty zostanie zrefundowana 
ze środków europejskich.

- Jednocześnie mamy dobry 
przykład korzyści wynikają-
cych z przynależności do Unii 
Europejskiej - mówił Cezary 
Przybylski. - Jako Dolny Śląsk 
jesteśmy jednym z europejskich 
liderów jeśli chodzi o wykorzy-
stanie środków unijnych. Dzięki 
tym pieniądzom powstają drogi, 
mosty, szkoły, przedszkola...

- W Legnicy wartość in-
westycji w minionej kadencji 
wyniosła ponad 740 milionów 
złotych - wyliczał prezydent 

Tadeusz Krzakowski. - Około 
500 mln zł z tej sumy stanowiły 
dotacje unijne. Jako urząd mia-
sta zrealizowaliśmy inwestycje 
o wartości 170 milionów zło-

tych, pozyskując 110 milionów 
złotych dofinansowania z Unii 
Europejskiej.

Piotr Kanikowski
Fot.: Piotr Kanikowski
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Goliat  
i Dawid

Dobiega końca najdłuż-
sza kampania wyborcza w 
dziejach Legnicy. Zaczęła 
się jeszcze zanim oficjalnie 
ogłoszono datę wyborów 
samorządowych, choć trud-
no jednoznacznie stwierdzić 
kiedy dokładnie. Może było 
to wtedy, gdy prezydent Ta-
deusz Krzakowski wyjął z 
biurka cukierkowy projekt 
parku wodego przy ul. Stro-
mej, a może wtedy, gdy Jaro-
sław Rabczenko z kolegami 
poczuli potrzebę ogłoszenia 
wszem i wobec dumy ze swe-
go miasta.

Deszcz oraz wiatr po-
mógł ulicom oczyścić się z 
wyborczych plakatów i od 
razu publiczna przestrzeń 
zrobiła się nieco mniej na-
pastliwa niż kilkanaście dni 
temu. Aż zdumiał mnie 
przypływ ulgi. Mam wra-
żenie, że wszyscy - łącznie 
z kandydatami do urzędu 
prezydenta, zastygłymi w 
śmiertelnym zwarciu - czuje-
my już znużenie. Chciałoby 
się upuścić powietrze z tego 
pompowanego miesiącami 
balonu, dotrwać do wybor-
czej niedzieli, zrobić swoje, 
przyjąć do wiadomości wy-
niki podane przez PKW i 
wrócić do normalnego życia.

Niezależnie od tego, ja-
kie będą wyniki głosowania, 
nie sposób nie docenić wy-
siłku, który w tę kampanię 
wkłada Jarosław Rabczenko. 
Inne strategie przyjęte przez 
kandydatów na prezyden-
ta Legnicy sprawiają, że ich 
pojedynek przypomina mi 
biblijne starcie Dawida z 
Goliatem. Oto naprzeciwko 
dojrzałego samorządowca z 
doświadczeniem i sukcesami, 
okrzepłego w roli włodarza 
miasta, pewnego swej potęgi 
i elektoratu, staje bezczelny 
młokos, przekonany, że jest 
od niego lepszy. Pomysłowy i 
pełen energii, przejmuje ini-
cjatywę, walczy o niezdecy-
dowanych wyborców i wciąż 
na przekór doświadczeniu z 
poprzednich wyborów – tak-
że osobistemu - wierzy, że z 
Goliatem można wygrać.

W księdze Samuela za-
pisano, że za Dawidem stał 
Bóg Izraela. W demokra-
tycznych systemach podobną 
moc mają ręce wrzucające 
głosy do wyborczej urny. Ten 
bóg Rabczence nie sprzyja. 
Rozkład głosów w pierwszej 
turze nie daje mu wielkich 
szans na wygraną w dogryw-
ce. Niezbadane są jednak wy-
roki...

Piotr Kanikowski

PREZYDENT MIASTA  
LEGNICY

ogłasza przetarg ustny nieograni-
czony dotyczący sprzedaży na własność 
nieruchomości niezabudowanej, położo-
nej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 120

Przedmiotem oferty przetargowej 
jest działka  nr 401/1 powierzch-
ni 0,0890 ha, obręb Bartniki. KW 

LE1L/00061152/1.
Cena wywoławcza nieruchomości  

- 200.000,00 zł + podatek  od towarów  
i  usług  VAT

Wadium  -   20.000,00 zł 
Przetarg odbędzie się 03.12.2018 

r. o godz.10.30 w  Urzędzie Miasta 
Legnicy,

Pl. Słowiański  8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat 

ww. nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami - Ewa 
Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz 
organizacji przetargu - Wioletta Mazur, 
tel.767212-301, pokój 313. Ogłoszenie 

zamieszczono na www.legnica.eu.w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Legnica.

Michał W., który w maju 
2016 roku w Lubinie strzelał 
z broni palnej do Igora Ż., na 
piętnaście lat trafi do więzie-
nia. Wrocławski Sąd Apela-
cyjny podtrzymał wydany w 
Legnicy wyrok. Poszkodowa-
ny wprawdzie nie rozpoznał 
napastnika, ale zgromadzone 
przez policję oraz prokuratu-
rę dowody nie pozostawiają 
wątpliwości co do winy Mi-
chała W. I zamachowiec, i 
postrzelony przez niego męż-
czyzna mają bogatą krymi-
nalną kartotekę.

Legnica pozyskała ponad 
2 miliony złotych unijnego 
dofinansowania na prze-
budowę ul. Wrocławskiej 
od pl. Sybiraków do ul. 
Nadbrzeżnej. - Dzięki temu 
zaoszczędziliśmy własne 
pieniądze. Możemy je 
przeznaczyć na inne inwe-
stycje - mówił prezydent 
Tadeusz Krzakowski przy 
okazji podpisania umowy z 
marszałkiem Dolnego Ślą-
ska.

Gangsterskie porachunki w sądzie

Europa dokłada do Kartuz

37-letni Michał W. odpo-
wiadał przed sądem za próbę 
zabójstwa. Proces dowódł, że to 
on 23 maja 2016 roku w środku 
dnia ścigał srebrnym mercede-
sem po Lubinie czarne BMW 
na jeleniogórskich blachach. 
Auta zatrzymały się w rejonie 
ulic Kaczyńskiego i Wierz-
bowej, przy zakładzie pogrze-
bowym. Z BMW wyskoczył 
Igor Ż. i rzucił się do ucieczki. 
Michał W. oddał w kierunku 
uciekającego kilka strzałów z 
broni palnej. Amunicja była 

ostra. Jedna z kul utknęła w 
przejeżdżającym obok oplu, na 
szczęście nie czyniąc nikomu 
krzywdy. Cztery inne dosię-
gły Igora Ż., który doznał ran 
dłoni, pachwiny i tułowia, nie 
zagrażających życiu. Dzięki 
pomocy postronnych osób, po-
strzelony umknął zamachow-
cowi i szybko trafił do szpitala, 
gdzie został opatrzony przez le-
karzy. Opróżniwszy magazynek 
z wszystkich pocisków, Michał 
W. wsiadł do mercedesa i odje-
chał.

Chodziło najprawdopo-
dobniej o porachunki grup 
przestępczych. O co konkret-
nie, nie wiadomo, bo ani zama-
chowiec, ani jego ofiara nie są 
skłonni do wyjaśnień.

Igor Ż. był członkiem tzw. 
"grupy Samka", zastrzelonego 
w 2008 roku we własnej sypial-
ni Samuela G. Uczestniczył w 
procederze wyłudzania hara-
czy za tzw. ochronę lubińskich 
knajp, dyskotek i burdeli. Gang 
Samuela G. zajmował się rów-
nież rozprowadzaniem narko-
tyków i podrabianego alkoholu.

Michał W. również robił 
w półświatku. Ma na swym 
koncie niejeden wyrok. Osiem 
lat spędził w więzieniu za roz-
bój z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia i uszkodzenie ciała w 
warunkach recydywy. Wcześniej 
na trzy lata trafił do więzienia 
za posiadanie broni palnej.

Michał W. nie przyznał 
się do próby zabójstwa. Od-
mówił składania wyjaśnień na 
etapie postępowania przygo-
towawczego. Również przed 
sądem konsekwentnie milczał, 
korzystając z przysługujące-
go mu prawa do takiej obrony. 
Złożył oświadczenie, że poży-
czył samochód znajomemu, ale 
mimo powagi sytuacji nie chciał 
ujawnić komu konkretnie. Igor 
Ż. zasłaniał się niepamięcią. 
W oskarżonym nie rozpoznał 
człowieka, który do niego strze-
lał. Wręcz zaprzeczył, że to Mi-
chał W. był zamachowcem.

Dzięki świadkom strzela-
niny i dobrej pracy techników 
kryminalnych Prokuratura 
Okręgowa w Legnicy zebra-
ła jednak dość dowodów, by 

oskarżyć Michała W. o usiło-
wanie zabójstwa i doprowadzić 
do jego skazania, choć tylko na 
15, a nie - jak chciała - 25 lat 
pozbawienia wolności. Mając 
numery rejestracyjne mercedesa 
policja szybko dotarła do Mi-
chała W. W jego domu znalazła 
spodenki i koszulkę ze śladami 
charakterystycznych cząste-
czek pozostałych po wystrzale 
z broni palnej - takich samych 
jak na kierownicy auta i łuskach 
z miejsca zdarzenia. Przed są-
dem przedstawiono też szereg 
innych dowodów oraz opinii, 
które - zdaniem Sądu Apela-
cyjnego we Wrocławiu - nie 
pozostawiają wątpliwości, kto 
strzelał do Igora Ż.

Sąd zgodził się z prokura-
turą również co do zamiarów 
Michała W. W uzasadnieniu 
wyroku czytamy: "Oskarżony 
działał w sposób zaplanowany. 
Miał ze sobą broń z ostrą amu-
nicją. Śledził pokrzywdzone-
go. Oddał w jego kierunku co 
najmniej pięć strzałów, w tym 
dwa z bliskiej odległości. (...). 
Zajście miało miejsce w porze 

dziennej, w godzinach dużego 
natężenia ruchu, na ruchliwych 
ulicach (...). Oskarżony nie ma-
skował swej tożsamości, ani sa-
mochodu którym się poruszał. 
Ślady obrażeń (...) wskazują, 
iż oskarżony mierzył w tułów 
pokrzywdzonego. Przytoczone 
okoliczności nie pozostawiają 
jakichkolwiek wątpliwości, iż 
zamiarem oskarżonego było 
zabójstwo pokrzywdzonego 
w zamiarze bezpośrednim. 
Oskarżony bezpośrednio zmie-
rzał do dokonania, czyli zabicia 
pokrzywdzonego. Do zabój-
stwa nie doszło z uwagi na pod-
jęcie ucieczki przez pokrzyw-
dzonego, wykonywaniu ciałem 
przez pokrzywdzonego uników 
oraz użycie przez oskarżonego 
wszystkiej posiadanej amunicji, 
w broni którą się posługiwał 
(...)"

Michał W. ma do odsie-
dzenia 15 lat nim znowu wróci 
na wolność, choć prokuratura w 
obu instancjach domagała się 
surowszej kary. Wyrok jest pra-
womocny.

Piotr Kanikowski
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Legnickie inwestycje 2014 – 2023
W ostatnich czterech latach Legnica wydała 290 milionów złotych na inwestycje, pozyskując na nie jednocześnie ponad 73 mln zł ze źródeł zewnętrznych. Ludziom o dobrej woli 
nietrudno dostrzec efekty: coraz sprawniejszy układ komunikacyjny, lepsza baza oświatowa, nowe tereny rekreacyjne, zadbane zabytki i przykuwające uwagę biznesu działki pod in-
westycje. Zobaczy to. Rozwój miasta to proces ciągły, dlatego w poniższej retrospektywie zdarzy nam się czasem wybiec w nieodległą przyszłość. 

Przebudowa ul. Jaworzyńskiej. Wykonano nową nawierzchnię na 4 
kilometrach jezdni, 7 kilometrów chodników, 4 kilometry ścieżek ro-
werowych, zatoki autobusowe, parkingi, nowe oświetlenie, kanalizację, 
parkingi. Aby poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców 
w newralgicznych punktach powstały ronda, które zwiększają prze-
pustowość i minimalizują ryzyko zderzenia czołowego. 180 nowych 
latarni sprawia, że również piesi są bardziej widoczni po zapadnięciu 
zmroku. Dzięki elementom małej architektury – stylowym ławkom, 
koszom, donicom z drzewkami i kwiatami, stojakom nam rowery – 
powstała urocza, przyjazna na mieszkańców i skłaniająca do spacerów 
przestrzeń. Przebudowa kosztowała 55,5 miliona złotych. 29,8 mln zł 
to dofinansowanie, jakie miasto pozyskało z zewnątrz na tę inwestycję.  

Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego. Nie byłoby suk-
cesu Miedzi Legnica, gdyby nie miejskie inwestycje w infrastrukturę 
sportową. Stadion, na którym dziś zresztą Polski przeżywamy emocje 
Ekstraklasy, powstawał od 2004 roku, rozbudowywany konsekwentnie 
o kolejne elementy. W roku 2016 położono wysokiej jakości podgrze-
waną murawę boiska, a w roku 2017 zadaszono trzy trybuny (B, C 
i D). Zamontowano nowy system monitoringu i nową tablicę LED 
o powierzchni 24 m2. W bieżącym roku m.in. zmodernizowane zo-
stały kabiny komentatorskie, rozbudowano system multimedialny do 
obsługi telebimu i system monitoringu. Rozpoczyna się przebudowa 
nagłośnienia. W latach 2014-2018 rozbudowa stadionu kosztowała 
budżet miasta ok. 5,6 mln zł. 

Plac Sybiraków oraz pomnik Zesłańcom Sybiru. W mijającej kadencji 
Legnicy przybyło nowe reprezentacyjne miejsce pamięci narodowej. 
Kosztem 2,3 mln zł (łącznie z 250 tys. zł dofinansowania od KGHM) 
miasto zagospodarowało na ten cel plac u zbiegu ul. Wrocławskiej, 
Czarnieckiego i Kazimierza Wielkiego. Plac Sybiraków rozciąga się 
na obszarze ponad półtora tysiąca metrów kwadratowych. Jego na-
wierzchnię pokrywa kostka brukowa, elegancki trawnik, drzewa i 
krzewy ozdobne. Centralnym elementem jest pomnik poświęcony ze-
słańcom Sybiru, zaprojektowany i wykonany przez legnickiego artystę 
Grzegorza Niemyjskiego. W ramach inwestycji m.in. przebudowano 
jezdnię na przyległych ulicach, urządzono 30 miejsc parkingowych, 
położono kanalizację deszczową i zamontowano nowe oświetlenie. 

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej. W ramach drugiego etapu, 
pod koniec 2017 roku oddano do użytku 1,6-kilometrowy odcinek 
od skrzyżowania z ul. Jaworzyńską do ul. Bielańskiej i Topolowej wraz 
z nowym, najdłuższym w Legnicy mostem. To jedna z największych 
inwestycji drogowych w powojennej historii miasta – kosztowała 
62,8 mln zł. Dla korkującej się Legnicy ma charakter strategiczny, bo 
dzięki dodatkowej przeprawie przez Kaczawę łączy część zachodnią 
ze wschodnią. Nowa trasa bezpośrednio skomunikowała wielkie osie-
dlowe strefy zamieszkania ze strefami handlowymi i przemysłowymi. 
Poprawiła bezpieczeństwo podróżowania i płynność jazdy. Wyprowa-
dziła ruch ze śródmieścia. Ratusz przygotowuje się do kolejnego etapu 
inwestycji, w którym Zbiorcza Droga Południowa zostanie przedłu-
żona do osiedla Piekary. 

Nowoczesne i przyjazne środowisku autobusy MPK. W ramach wdra-
żania strategii nisko emisyjnych w transporcie Legnica pozyskała 8,5 
mln zł dofinansowania na zakup autobusów dla Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego (całkowita wartość projektu wynosi 
12,5 mln zł). Osiem nowoczesnych autobusów już wozi mieszkańców. 
Wszystkie są niskopodłogowe, klimatyzowane, przyjazne dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, wyposażone w wi-fi, cyfrowy moni-
toring i inne udogodnienia, np. kurtynowy czujnik przy wejściu nie 
pozwalający kierowcy zamknąć drzwi, jeśli stoi w nich pasażer. Cztery 
najnowsze autobusy mają napęd hybrydowy (elektryczny i spalinowy) 
– to absolutna nowość w mieście. Legnickie autobusy spełniają naj-
wyższe normy czystości spalin. 

Rewitalizacja siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej. Odnowienie 
tego budynku to dowód skuteczności władz Legnicy w pozyskiwa-
niu zewnętrznych funduszy na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. 
Z 5,8 mln zł kosztów inwestycji, aż 4,8 mln zł pochodziło ze źródeł 
zewnętrznych. W ramach rewitalizacji, w siedzibie LBP odnowiono 
ściany zewnętrzne, wymieniono wszystkie okna, wyremontowano 
dach, zamontowano windę dla niepełnosprawnych i seniorów. Na 
zewnątrz biblioteki powstały enklawy wypoczynku pośród zieleni, z 
uroczymi leżankami, na których można spędzić czas z książką w ręku. 
Młodzież ma swoją strefę z interaktywną ścianą i stołem, e-galeriami i 
okularami do wirtualnej rzeczywistości. Zadbano też o salę spotkań ze 
dobrym nagłośnieniem. Odnowiono tajemnicze polichromie odkryte 
w piwnicy budynku.

Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej. Jeden z najznakomit-
szych na Śląsku zabytków architektury barokowej w minionej kadencji 
powrócił do dawnej świetności. Miasto przejęło zaniedbany budynek 
w 1992 roku i od tego czasu trwał w nim remont. Kosztował 58 mln 
zł, z czego 6,4 mln zł to pozyskane z zewnątrz dotacje. W ostatnim 
etapie blask odzyskały dwie sale w zachodnim skrzydle, oddane do 
użytkowania w maju 2016 roku. Pierwsza, na parterze, to dawny ma-
neż, zaaranżowany w taki sposób, aby legniczanie mogli się tu spotykać 
na koncertach, konferencjach, itp. Z myślą o takim przeznaczeniu po-
prawiono jej akustykę. Dumą miasta stała się pieczołowicie odrestau-
rowana Sala Królewska z secesyjno-rokokowymi sztukateriami, jedno 
z najbardziej reprezentacyjnych wnętrz na Dolnym Śląsku.  

Przebudowa Teatru Letniego. Lada miesiąc roku ruszy przebudowa 
budynku Teatru Letniego w parku Miejskim. Miasto chce w nim zlo-
kalizować Centrum Kultury i Nauki Witelona – instytucję, która przy 
pomocy nowoczesnych m.in. multimedialnych technologii będzie 
promować kulturę, naukę, technikę i edukację. Wyświetlacz kulisty, 
lunety, interaktywne eksponaty z zakresu mechaniki, robotyki, astro-
nomii oraz fizyki, repliki statków kosmicznych, infokioski, drukarki 
3d, produkty multimedialne i inne eksponaty mają uczynić z Teatru 
Letniego miejsce, które będzie przyciągać nie tylko legniczan, ale też 
turystów z całego kraju. Inwestycja będzie realizowana etapami. Umo-
wa na pierwszy, o wartości prawie 21 mln zł, została podpisana. Obiekt 
powinien być gotowy w roku 2021.  

FOT. URZĄD MIASTA W LEGNICY/ LEGNICA.EU

Budowa Legnickiego Parku Wodnego Aquafun. Letni Park Wodny 
powstanie na terenie dawnego zespołu basenów “kabewiak” przy ul. 
Stromej i przyległej działce przejętej na ten cel od LPWiK. Zapla-
nowano cztery baseny: jeden duży do pływania i trzy mniejsze, raczej 
do zabawy, z wodą podgrzewaną przy pomocy baterii słonecznych. W 
strefie brodzikowej powstaną natryski w formie grzybków, słoników, 
foczek itd. Głównymi atrakcjami będą cztery zjeżdżalnie o łącznej 
długości ponad 200 metrów. Największe – tzw. “cebula” i “kamikaze” 
– będą mieć prawie 9 metrów wysokości. W strefie suchej przewidzia-
no m.in. plac zabaw dla dzieci, siłownię plenerową, miejsce na grilla, 
boisko do siatkówki. Wysypana piaskiem plaża pomieści jednocześnie 
1,5 tys. osób. Planowany koszt inwestycji: 27 mln zł. Trwają poszuki-
wania wykonawcy.
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Ratujcie kucharza z Gwiezdnej
Prokuratura Rejonowa w Le-
gnicy umorzyła postępowa-
nie przeciwko właścicielce 
lokalu gastronomicznego 
przy ul. Gwiezdnej, gdzie rok 
temu doszło do wybuchu butli 
z gazem. Zarzut sprowadze-
nia zdarzenia zagrażającego 
życiu wielu osób usłyszał za 
to kucharz, który omal nie 
spłonął żywcem podczas 
pracy przy nielegalnie wsta-
wionych przez Karolinę R. 
butlach. - Jarek tak jak my 
jest ofiarą - bronią go urato-
wane z pożaru koleżanki.

Zgodnie z kodeksem kar-
nym, za nieumyślne sprowa-
dzenie zagrożenia dla życia 
lub zdrowia wielu osób albo 
mienia w wielkich rozmia-
rach Jarosławowi D. grozi od 
3 miesięcy do 5 lat pozba-
wienia wolności. Mężczyzna 
nie przyznaje się do winy. Do 
końca życia będzie nosił pa-
miątkę po pracy u Karoliny R. 
Około 20 proc. jego skóry zaj-
mują blizny po oparzeniach, 
jakie odniósł 7 września 2017 
roku. Gorsze są pewnie rany w 
psychice, choć ich nie widać 
gołym okiem.

W firmie Karoliny R. Ja-
rek pracował jako kucharz. 
Przy ul. Gwiezdnej z pomocą 

trzech kobiet przygotowywał 
posiłki dietetyczne, które po-
tem rozwożono do klientów 
po całej Legnicy. Bizneswo-
men miała pozwolenie tylko 
na kuchenki elektryczne. Były 
drogie i nieefektywne, więc 
kilka miesięcy przed wybu-
chem samowolnie, wbrew 
prawu, zastąpiła je palnikami 
zasilanymi gazem z propan
-butanem. Stosowała butle z 
gazem w budynku, w którym 
przepisy tego zabraniały. Jak 
wykazało postępowanie w 
prokuraturze, właścicielka fir-
my nie przeszkoliła załogi pod 
kątem BHP i bezpiecznego 
obchodzenia się z gazem. Nie 
zadbała również, aby wymiany 
pustej butli na pełną dokony-
wał pracownik z odpowiedni-
mi uprawnieniami. Wiedziała, 
że zajmują się tym jej pracow-
nicy i godziła się na to.

7 września 2017 roku pod 
jedna z kuchenek skończył się 
gaz. Kucharz odłączył pustą 
butlę, przyniósł z zaplecza 
pełną i podłączył, ale gaz nie 
popłynął. Zawór nie drgnął 
ani w jedną, ani w drugą stro-
nę, i palniki w kuchence nie 
działały. Jarek przyniósł więc 
z zaplecza drugą butlę. Gdy 
odkręcił przewód od pierw-
szej, przez jej niesprawny za-

wór zaczął ulatniać się z dużą 
mocą gaz. Mężczyzna próbo-
wał na powrót podłączyć do 
butli przewód kuchenki. Gaz 
wyciekał, a obok paliła się dru-
ga jednopalnikowa kuchenka, 
o której wszyscy w panice za-
pomnieli. Doszło do pierw-
szej eksplozji i pożaru. Potem 
ulatniający się z butli gaz wy-
buchał jeszcze dwa razy. Dalii 
jako jedynej udało się uciec 
na zewnątrz, bo Jarek osłonił 
ją swoim ciałem i przyjął na 
siebie impet wybuchu. Kobie-
ta widziała , jak kucharz się 
pali. Wspólnymi siłami udało 
im się zrobić dziurę w szybie, 
dzięki czemu Jarek wydostał 
się na zewnątrz. Potem razem 
próbowali ratować schowane 
na zapleczu koleżanki, Anię 
i Anitę, którym ogień odciął 
drogę ucieczki. Dalia weszła 
do płonącego lokalu z gaśnicą, 
a Jarek, nie zważając na płaty 
spalonej skóry zwisające z jego 
rąk, próbował kopniakami 
rozwalić cienką ściankę dzia-
łową. Myślał, że Ania i Anita 
mogłyby wydostać się przez 
nią na zewnątrz, ale Dalii uda-
ło się szybciej ugasić płomie-
nie i wyprowadzić koleżanki z 
pułapki.

Prokuratura Rejonowa 
w Legnicy prowadziła po-

stępowanie w sprawie wybu-
chu gazu przy ul. Gwiezdnej. 
Postępowanie potwierdziło, 
że Karolina R. wielokrotnie 
złamała przepisy BHP. Ale 
prokurator Tomasz Pisarski 
uznał, że nie naraziła w ten 
sposób Jarka, Dalii, Anny i 
Anity na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia i 
zdrowia oraz nie przyczyniła 
się do obrażeń, których do-
znał kucharz. Podobną decy-
zje prokurator Pisarski podjął 
w kwietniu, ale wtedy jego 
postanowienie zostało za-
skarżone przez pełnomocnika 
poszkodowanych pracowni-
ków Karoliny R., uchylone i 
zwrócone prokuraturze celem 
uzupełnienia akt.

Obecnie sytuacja jest bar-
dziej skomplikowana, bo z 
chwilą postawienia Jarosła-
wowi D. zarzutów, mężczyzna 
zostaje bez obrońcy. Adwokat, 
który "pro bono" (dla publicz-
nego dobra, nieodpłatnie) re-
prezentował czworo poszko-
dowanych z ul. Gwiezdnej, 
nie może mu już pomagać bez 
wchodzenia w konflikt intere-
sów. Pilnie potrzebna pomoc 
prawna dla poparzonego ku-
charza.

Piotr Kanikowski

Otwarta rok temu przy 
ul. Gliwickiej placówka jest 
pierwszym prywatnym do-
mem pomocy społecznej w 
Legnicy, zarejestrowanym w 
ratuszu i działającym na pod-
stawie oficjalnego 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. 
W Domu Maria czekają na 
nich dwuosobowe, wygodnie 
urządzone pokoje, z osobnymi 
łazienkami. Są wyposażone 
m.in. w specjalistyczne łóżka 
dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb rezydentów. 
Na część wspólną składają się 
jadalnia, świetlica oraz prze-
stronna sala rehabilitacyjna, 

wykorzystywana podczas in-
dywidualnych i grupowych 
zajęć pod nadzorem specjali-
stów z CostaMed. 

Całodobową opiekę za-
pełnia kadra złożona z wy-
kwalifikowanych opiekunek 
i pielęgniarek. Korzystają ze 
wsparcia lekarza rodzinnego, 
który raz w tygodniu odwie-
dza placówkę, bada pensjo-
nariuszy, wypisuje recepty i 
udziela zaleceń co do diety, 
rehabilitacji lub trybu życia. 
Również regularnie na ul. 
Gliwicką zagląda psycholog. 
Do aktywnego życia mają ich 
zachęcać także comiesięczne 
imprezy integracyjne z udzia-
łem gości z zewnątrz, m.in. 
wnoszących sporo radości w 
życie Domu Maria dzieci z 

Zespołu Placówek Specjal-
nych w Legnicy i bliskich 
sąsiadów z Przedszkola Nie-
publicznego Hobbit. 

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 gwaran-
tuje rezydentom Marii lepszą 
opiekę i więcej kontaktu z 
otoczeniem, tak ważnego dla 
zapobiegania procesom sta-
rzenia.

Dom Maria
ul. Gliwicka 6

59-220 Legnica

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl

www.marialegnica.pl

Dom szczęśliwej starości
Ludzie starsi, z symptoma-
mi schorzeń wieku starcze-
go, niekiedy z demencją, 
mają w legnickim Domu 
Maria stałą opiekę, gru-
pową i indywidualną reha-
bilitację i inne zajęcia, by 
mogli maksymalnie długo 
zachować dobrą formę i cie-
szyć się życiem.
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy ul. Jaworzyń-
skiej 70, działka nr 896  o powierzchni 858 m2, obręb Bartniki. KW LE1L/00092911/6. 

Cena wywoławcza 180.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 18.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 03.12.2018 r. o godz.10.00  w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański  8, pokój nr 318Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając, 
tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-301, pokój 313. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu.     w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w Legnicy przy ul. Okólnej 3.

Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  nr 763/13 powierzchni 0,0334 ha, obręb Czarny Dwór. KW LE1L/00067190/1. Cena wywoławcza 
nieruchomości  -  50.000,00 zł + podatek  od towarów  i  usług  VAT Wadium  -    5.000,00 zł  Przetarg odbędzie się  03.12.2018 r. o godz.11.00

w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 sala 318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; 

oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

Trzaskowski z Rabczenką

Do głosowania na Jarosła-
wa Rabczenkę namawia le-
gniczan Rafał Trzaskowski. 
Nowo wybrany prezydent 
Warszawy przyjechał do Le-
gnicy, by opowiedzieć się po 
stronie przyszłości, którą - 
jego zdaniem - uosabia kan-
dydat Koalicji Obywatelskiej 
na prezydenta Legnicy.

Rafał Trzaskowski w to-
warzystwie Jarosława Rab-
czenki, posła Roberta Kro-

piwnickiego i wracającego do 
Sejmiku Piotra Borysa rozda-
wał przechodniom ulotki na 
legnickim Rynku. Zapraszał 
przechodniów, by 4 listopada 
nie siedzieli w domu, tylko po-
szli na wybory.

- W Warszawie wygrałem 
już w pierwszej turze, bo była 
niesamowicie duża mobilizacja 
całego elektoratu - mówi Rafał 
Trzaskowski. - Tę mobilizację 
zawdzięczamy przede wszyst-
kim pozytywnemu programo-

wi. W Warszawie, Wrocławiu, 
Poznaniu wszyscy chcieli roz-
mawiać o naszych miastach, o 
ich rozwoju. Byli skoncentro-
wani na pozytywnym progra-
mie. Cieszę się, że w Legnicy 
program, który przedstawia 
Jarosław Rabczenko, też jest 
taki. Apeluję do wszystkich, 
aby 4 listopada poszli do urn i 
oddali swój głos na przyszłość.

Piotr kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI 
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