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Trener na ławie 
oskarżonych
Prokuratura zakończyła postępowanie prze-
ciwko trenerowi boksu z Lubina i skierowała 
akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ka-
mieniu Pomorskim. Zarzuca mu usiłowanie 
doprowadzenia osoby małoletniej do innej 
czynności seksualnej przy równoczesnym nad-
użyciu stosunku zależności.
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Szkoła jak klatka. Otwierać! Król w szpitalu czeka na kasę Nic poważnego? Zobaczcie!
Ze względu na niebezpieczną ulicę dyrekcja Zespołu Szkół Elek-
tryczno-Mechanicznych w Legnicy nie pozwala młodzieży wycho-
dzić z budynku podczas przerw. Przez to uczniowie czują się w 
szkole jak w klatce. Po bułkę do piekarni wyskakują przez okno, w 
tajemnicy przed dyrekcją. Skarżą się też na zaduch na korytarzach i 
zadymione przez palaczy łazienki.

>>2

Zakończył się dramatyczny eksperyment z powierzeniem losów 
szpitala w Złotoryi, jego pacjentów i załogi, tzw. inwestorowi z 
zewnątrz. 24 października aktem notarialnym Powiat Złotoryjski 
przejął 100 procent udziałów w spółce. Misję ratowania szpitala 
wziął na swe barki Wiktor Król, którego - bez konkursu - powołano 
na prezesa spółki.

>>2

Od 29 października w legnickiej Galerii Satyrykon będzie 
można oglądać wystawę prac Magdaleny Kozieł-Nowak, 
pod przewrotnym tytułem „Nic poważnego (?)”. Na wer-
nisaż zapraszamy 8 listopada, o godz. 18.00. Wstęp na 
wystawę i wernisaż jest wolny.

>>6

Kobiety winią biskupów z Legnicy

Przed sądem w Zgorzelcu 
ruszył proces proboszcza 
z Ruszowa, oskarżonego o 
molestowanie dwóch upo-
śledzonych dziesięciolatek. 
Aktywistki Ogólnopolskie-
go Strajku Kobiet rozwinęły 
przed sądem transparent z 
listą parafii, gdzie pracował 
ks. Piotr M. (m.in. Niedźwie-
dziece, Goliszów), i nazwi-
skami biskupów z Legnicy, 
których uważają za współwin-
nych cierpieniom.

Choć ks. Piotr M. jeszcze 

nie został osądzony, aktywi-
sktki Ogólnopolskiego Strajku 
Kobiet na swym transparencie 
pod imieniem i nazwiskiem du-
chownego napisały już "ksiądz/
pedofil". Na czarnym płótnie 
wymieniono 7 miejscowości, w 
których oskarżony pracował od 
lat 80-tych: Wrocław, Jędrzy-
chowice, Żarska Wieś, Boga-
tynia, Goliszów, Niedźwiedzi-
ce, Ruszów. Jest tam również 
powtórzone trzykrotnie słowie 
"winni" i nazwska hierarchów, 
którzy przenosili ks. Piotra M. 

z miejsca na miejsce. To wro-
cławski kardynał Henryk Gu-
lbinowicz i trzech legnickich 
biskupów: Tadeusz Rybak, nie-
żyjący już, oraz Stefan Cichy i 
Zbigniew Kiernikowski.

Po ujawnieniu skandalu w 
Ruszowie, w marcu 2019 r. ks. 
biskup Zbigniew Kiernikowski 
powołał komisję, by zgodnie z 
zasadami prawa Kościelnego 
przeprowadziła postępowanie 
kanoniczne w tej sprawie. W 
mediach ukazał się wówczas 
komunikat Legnickiej Kurii 

Biskupiej wzywający „wszyst-
kie osoby, które posiadają wie-
dzę pozwalającą na rzetelne 
zweryfikowanie tego przypad-
ku, w tym osoby pokrzywdzo-
ne” aby zgłaszały się do delaga-
ta biskupa oraz do Prokuratury 
Rejonowej w Zgorzelcu, która 
prowadziła postępowanie karne 
w tej sprawie

Piotr Kanikowski
FOT. SCREEN  

FACEBOOK.PL/  
OGÓLNOPOLSKI  
STRAJK KOBIET



Dostaliśmy film, któ-
ry pokazuje, co się dzieje w 
Zespole Szkół Elektryczno
-Mechanicznych. Na filmie 
kilkudziesięciu uczniów stoi 
stłoczona na korytarzu przed 
drzwiami wyjściowymi ze 
szkoły i skanduje "Otwierać! 
Otwierać! Otwierać!".

Regulamin zabraniają-
cy uczniom wychodzić na 
przerwy z budynku funk-
cjonuje od lat. Dlaczego 
akurat teraz wywołuje opór? 
Być może przez podwójny 
rocznik, który sprawił, że 
na szkolnych korytarzach 
zrobiło się tłoczno i duszno. 
Dyrektor Bronisława Jo-

lanta Lewandowska kazała 
zamknąć drzwi, bo boi się 
o bezpieczeństwo uczniów. 
Wyjaśnia, że szkoła znajduje 
się w centrum miasta, jest z 
wszystkich stron otoczona 
ruchliwymi ulicami, wiec 
nietrudno o wypadek.

- Jeśli dziecko musi 
wyjść, to może przynieść 
oświadczenie rodziców, że 
biorą za to odpowiedzial-
ność - mówi pani dyrektor.

Z listu, jaki dostaliśmy z 
ZSEM, wynika, że kartecz-
ki nie rozwiązują problemu. 
Pełnoletnim uczniom nie 
podoba się, że kiedy się źle 
czują, muszą dzwonić po 
rodziców, by odebrali ich z 
lekcji. To szczególnie kło-
potliwe dla dojeżdżających 
spoza Legnicy. Poza tym 
rodzice nie zawsze mogą 
"urwać się z pracy", żeby ich 
dziecko nie czekało godzi-
nami na możliwość wyjścia z 
budynku. Autor listu uważa 
wręcz, że legnicka szkoła ła-
mie prawa ucznia.

Bronisława Jolanta Le-
wandowska wspomina o 
wewnętrznym dziedzińcu, 

gdzie młodzież jest bez-
pieczna. W pogodne dni 
wolno im tam spędzać prze-
rwy. Uczeń ZSEM uważa 
jednak, że to sporadyczne 
sytuacje. Na ogół siedzą 
stłamszeni w budynku. De-
speraci wyskakują przez 
okno na parterze, aby kupić 
bułkę w pobliskiej piekarni. 
Zdaniem pani dyrektor nie 
ma takiej potrzeby, bo szkoła 
ma własny sklepik.

Część młodzieży pali. 
Poniważ dyrekcja nie pozwa-
la im wychodzić "na fajka" 
na zewnątrz, palą ukradkiem 
po łazienkach lub wręcz na 
korytarzach. "W szkole pa-
nuje niesamowity zaduch, na 
długich przerwach powstaje 
tak gęsta "mgła", że ledwo 
widać swoją rękę gdy się ją 
wyciągnie' - napisał do nas 
uczeń ZSEM. "Jako osoba 
niepaląca jestem zmuszony 
do wdychania tego dymu 
co znacząco pogarsza mój 
stan zdrowia. To po prostu 
jak siedzenie w palarni 8h 
dziennie, 5 dni w tygodniu."

Ze względu na podwójny 
rocznik (zwiększoną liczbę 

oddziałów klasowych) szko-
ła skróciła przerwy między 
lekcjami. Jedna trwa 15 mi-
nut, dwie po 10 minut, resz-
ta tylko 5 minut.

Regulamin, przez który 
uczniowie ZSEM czują się 
jak ptaszki w klatce, ma ak-
ceptację rodziców. Dyrektor 
Lewandowska twierdzi, że 

jest gotowa wysłuchać, co się 
w nim uczniom nie podoba. 
- Do tej pory nikt do mnie 
nie zgłosił się z tą sprawą. 
Zapraszam uczniów, jeśli 
chcą porozmawiać na ten 
temat. Zastanowimy się, co 
zrobić – deklaruje.

Piotr Kanikowki

Akt oksarżenia to konse-
kwencja wydarzeń do jakich 
doszło podczas międzynaro-
dowego obozu sportowego w 
Łukęcinie (woj. zachodnio-
pomorskie). W zgrupowaniu 
uczestniczyło m.in. ośmioro 
zawodników oraz dwóch tre-
nerów Stowarzyszenia Boks 
Lubin. Do prokuratury zgło-
siła się siedemnastoletnia za-
wodniczka z Lubina. Zeznała, 
że jej trener w niestosowny 
sposób dotykał ją, głaskał i 
przytrzymywał za policzki, 
jakby zamierzał całować. Pu-
ścił dziewczynę, gdy prze-
straszona zaczęła krzyczeć. 
Siedemnastolatka uciekła, 
opowiedziała o zdarzeniu ko-
ledze z klubu i rodzicom. Do 
Łukęcina przyjechała policja.

W grudniu 2018 roku 
Prokuratura Rejonowa w Ka-
mieniu Pomorskim umorzyła 
postępowanie. W uzasadnie-
niu decyzji napisano, że trener 
“zachował się niewłaściwie i 
niewątpliwie dążył do nawią-
zania bliższego kontaktu z 
pokrzywdzoną, który w dal-
szej perspektywie mógł mieć 
postać kontaktu seksualnego 
dwóch osób”, ale “nie prze-
kroczył granicy między zacho-
waniem obojętnym z punktu 
widzenia prawa karnego, choć 
już nagannym moralnie, a za-
chowaniem wyczerpującym 
znamiona przestępstwa prze-
ciwko wolności seksualnej”.

Podczas kontroli nadzor-
czej przeprowadzonej przez 
Prokuraturę Okręgową w 
Szczecinie umorzenie uznano 
za przedwczesne. Postępo-
wanie zostało wznowione w 
lutym 2019 r.   Kilka miesię-
cy później Zenonowi Ś. po-
stawiono zarzut usiłowania 
doprowadzenia osoby ma-
łoletniej do innej czynności 
seksualnej przy wykorzystaniu 
zależności, jaka wytwarza się 
pomiędzy trenerem a młodą 

zawodniczką.
Jak nas poinformowała 

prokurator Joanna Biranow-
ska-Sochalska, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie. Prokuratura 
Rejonowa w Kamieniu Po-
morskim badała też dwa inne 
wątki, które pojawiły się przy 
okazji tego doniesienia. Oba 
zakończyły się (prawomocnie) 

umorzeniami. - Postępowanie 
o rzekome rozpijanie mło-
dzieży umorzono ze względu 
na stwierdzenie, że czynu nie 
popełniono. Postępowanie w 
sprawie wpływania na świad-
ków umorzono ze względu na 
brak znamion czynu zabronio-
nego - precyzuje prokurator 
Joanna Biranowska-Sochal-
ska.

Zarzut postawiony tre-
nerowi Zenonowi Ś. w ak-
cie oskarżenia rozpatrzy Sąd 
Rejonowy w Kamieniu Po-
morskim. Termin pierwszej 
rozprawy nie został jeszcze 
wyznaczony.

Piotr Kanikowki
FOT. PIXABAY.COM 

(zdjęcie ilustracyjne)
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Wobec tak 
wielkiej miłości

„Zbawienie przyszło 
przez krzyż/ Ogromna to 
tajemnica./ Każde cierpie-
nie ma sens,/ Prowadzi do 
pełni życia”- śpiewał skuty 
kajdankami ksiądz z Ruszo-
wa, gdy policjanci prowadzili 
go sądowym korytarzem a 
fala kamer i fleszy cofała się 
i cofała coraz bardziej, jakby 
naprawdę szedł z nim Pan.

A przecież wszyscy wie-
dzą: do prokuratury zgłosiło 
się 18 osób, które twierdzą, 
że były przez księdza mole-
stowane podczas przygoto-
wań do pierwszej komunii. 
Kobiety, które mają dziś po 
pięćdziesiąt lat, opowiadały, 
jak w salce katechetycznej 
ksiądz całował je w usta, 
rozbierał, sadzał na kolana, 
wkładał rękę do majtek. Ża-
den ziemski sąd ich słów nie 
sprawdzi, za późno na to, te 
sprawy już się przedawniły.

Więc na korytarzu, na 
którym ksiądz w kajdankach 
śpiewa o krzyżu, bogobojne 
parafianki z Ruszowa pod-
chytują refren: „Jeżeli chcesz 
mnie naśladować,/ To weź 
swój krzyż na każdy dzień/ 
I chodź ze mną zbawiać 
świat,/ Kolejny już wiek.” Ich 
głosy są jasne, choć trudno 
o jasny głos, gdy się pomy-
śli, że nie ma już na świecie 
respektu dla Kościoła i Pana 
Boga. Kobiety dziwią się do 
kamer, jak ksiądz mógłby 
nie pogłaskać dziecka, które 
lgnie do niego, bo taki dobry. 
Jeśli Piotr M. jest winny, to 
niech prokurator zamknie 
też Świętego Mikołaj, który 
w grudniu wszystkie bierze 
na kolana. O dwóch dziew-
czynkach z ich wsi - niepeł-
nosprawnych dziesięciolat-
kach, które w prokuraturze 
opowiedziały, co ksiądz robił 
dzieciom - mówią: prostytut-
ki, córki Szatana.

A pieśń idzie dalej:„-
Codzienność wiedzie przez 
krzyż,/ Większy im kochasz 
goręcej./ Nie musisz ginąć 
już dziś,/ Lecz ukrzyżować 
swe serce.” I wzrusza się 
brat księdza, który wie, że to 
ubecy i esbecy zawzięli się, 
by zniszczyć wiernego słu-
gę prawdy. Z politowaniem 
przygląda sę pracy tych złych 
telewizji, które przyjechały 
do sądu, aby w świński spo-
sób zniszczyć człowieka za 
kolejne trzydzieści srebrni-
ków. A tymczasem geje, tfu, 
całują się na ulicy.

„Każde spojrzenie na 
krzyż/ Niech niepokojem za-
gości,/ Bo wszystko w życiu 
to nic/ Wobec tak wielkiej 
miłości.”

Piotr Kanikowski
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Szkoła jak klatka. Otwierać!

Trener na ławie oskarżonych

Ze względu na niebezpieczną 
ulicę dyrekcja Zespołu Szkół 
Elektryczno-Mechanicznych 
w Legnicy nie pozwala mło-
dzieży wychodzić z budynku 
podczas przerw. Przez to 
uczniowie czują się w szkole 
jak w klatce. Po bułkę do pie-
karni wyskakują przez okno, 
w tajemnicy przed dyrekcją. 
Skarżą się też na zaduch 
na korytarzach i zadymione 
przez palaczy łazienki.

Prokuratura zakończyła po-
stępowanie przeciwko trene-
rowi boksu z Lubina i skiero-
wała akt oskarżenia do Sądu 
Rejonowego w Kamieniu Po-
morskim. Zarzuca mu usiło-
wanie doprowadzenia osoby 
małoletniej do innej czynno-
ści seksualnej przy równo-
czesnym nadużyciu stosunku 
zależności.
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"Umowę podpisali wszy-
scy członkowie Zarządu Po-
wiatu przy kontrasygnacie 
skarbnika, ze strony dotych-
czasowego udziałowca podpis 
złożył pełnomocnik Ryszard 
Muc. Następnie w Starostwie 
Powiatowym w Złotoryi 
walne zebranie wspólników 
przyjęło uchwałę o jedno-
osobowym zarządzie spółki i 
wybrało na przewodniczące-
go Wiktora Króla. O godzinie 
14.00 Zarząd Powiatu wziął 
udział w spotkaniu z pracow-
nikami szpitala powiatowego, 
gdzie przekazano informację 
o zmianach właścicielskich 

spółki a Starosta Wiesław 
Świerczyński przedstawił no-
wego przewodniczącego Za-
rządu." - głosi lakoniczny ko-
munikat na stronie Starostwa 
Powiatowego w Złotoryi.

Wiktor Król jest eko-
nomistą. Praktykiem. Przez 
12 lat zarządzał szpitalami 
powiatowymi w Kamiennej 
Górze. Przeprowadził re-
strukturyzację zadłużonych 
i generujących kolejne długi 
placówek. Zostawił po sobie 
nowoczeny, wyremontowany, 
dobrze wyposażony obiekt, 
którego mogą dziś Kamiennej 
Górze zazdrościć inne powia-
ty. Król współtworzył później 
Ogólnopolski Zwiążek Pra-
codawców Szpitali Powiato-
wych. Był jego prezesem. W 
ostatnich miesiącach społecz-
nie doradzał staroście złoto-
ryjskiemu przy przejmowaniu 
spółki Szpital Powiatowy im. 
A. Wolańczyka.

Spółka znalazła się na 
skraju bankructwa. Na ko-
niec sierpnia miała ok. 1,5 
mln zł długu. bez wsparcia z 
zewnątrz lada miesiąc może 
mieć kłopot z utrzymaniem 
płynności, wypłatą wyna-

grodzeń, rozliczeniem się z 
dostawcami. Miesiąc temu 
Król przekonywał radnych 
powiatowych, że jedyną szan-
są na ratunek dla szpitala jest 
szybkie przejęcie przez po-
wiat kontroli nad spółką i jej 
dokapitalizowanie kwotą 2 
milionów złotych.

Nie wszystko w złotoryj-
skim szpitalu przyprawia go 
o zgrozę. Możliwości rozwo-
ju upatruje w świetnym, choć 
zaniedbanym, budynku. Od 
pacjentów słyszał dużo do-
brego o opiece, cudownych 
lekarzach i pielęgniarkach. 
Ciemniejsza strona szpitala to 

zapóźniony blok operacyjnym 
sprzed 30 lat i o przejęte wraz 
z akcjami spółki zobowiąza-
nia wymagalne na kwotę 1,3 
mln zł, których nie ma z cze-
go zapłacić. 

- Związki zawodowe są 
wdzięczne radzie powiatu 
za próbę ratowania szpitala. 
Ale ja nie jestem cudotwór-
cą. Bez milionowych środków 
nie będę w stanie sprawić, że 
ci ludzie będą mieli pracę - 
mówił prezes Wiktor Król 
podczas środowej sesji rady 
powoatu złotoryjskiego.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Zakończył się dramatyczny 
eksperyment z powierze-
niem losów szpitala w Złoto-
ryi, jego pacjentów i załogi, 
tzw. inwestorowi z zewnątrz. 
24 października aktem nota-
rialnym Powiat Złotoryjski 
przejął 100 procent udziałów 
w spółce Szpital Powiatowy 
im. A.Wolańczyka w Złoto-
ryi, której od 2016 r. dzier-
żawił placówkę. Misję rato-
wania szpitala wziął na swe 
barki Wiktor Król, którego - 
bez konkursu - powołano na 
prezesa spółki.

Legnickie rodziny zastępcze 
zawodowe pełniące funkcję 
całodobowego pogotowia ro-
dzinnego zamiast 3,3 tys. zł 
będą otrzymywać z Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Legnicy 4,5 tys. 
zł miesięcznie. Podwyżka 
ma wynagrodzić im ciężką, 
odpowiedzialną pracę, ale 
też zachęcić nowe osoby, by 
zgłaszały się do programu.

Król w szpitalu czeka na kasę Większe pieniądze dla 
rodzin zastępczych

Z informacji przedstawionej 
przez wiceprezydenta Krzysztofa 
Duszkiewicza wynika, że rodzina 
zastępcza, która wychowuje pię-
cioro przybranych dzieci, dotąd 
dostawała z budżetu Legnicy 
miesięcznie 13.966 złotych. Dru-
ga legnicka rodzina, z czówórką 
dzieci - 12.317 zł miesięcznie.

Ponoszone przez miasto 
koszty utrzymania dziecka w 
rodzinie zastępczej są niższe niż 
koszty utrzymania dziecka w 
domu dziecka. Warto wspierać tę 
formę opieki nie tylko z pobudek 
ekonomicznych. Rodzina zastęp-
cza stwarza lepsze warunki do 
rozwoju dziecka. Niestety, barierą 
jest brak chętnych do podjęcia się 
tej pracy.

Przez ostatnie 6 lat wynagro-
dzenie z legnickiego MOPS-u 
dla rodzin zastępczych pełnią-
cych zawodowo funkcję cało-
dobowego pogotowia rodzinne-
go utrzymywało się na poziomie 
3,3 tys. zł (brutto) miesięcznie. 
Prezydent Tadeusz Krzakowski 
dostrzegł potrzebę zwiększenia 
stawek, choć w porównaniu z in-
nymi miastami Legnica udziela 
rodzinom zastępczym dużego 
wsparcia. W projekcie uchwały 
przedłożonej na październikowej 
sesji prezydent zaproponował 
podwyżkę do 4 tys. zł (wzrost o 
20 proc). Radny Łukasz Lasz-
czyński (PiS) przekonał radę, 
że to za mało. Mówił, że skoro 
miasto stać na wydawanie kalen-
darzy albo opłacanie analiz uza-
sadniających cięcia w rozkładach 
jazdy miejskiej komunikacji, to 
tym bardziej stać ją na jeszcze 
solidniejsze wsparcie rodzin za-
stępczych. Laszczyński zapropo-
nował, aby kwotę wynagrodzenia 
podwyższyć do 4,5 tys. zł, a w 
głosowaniu większość radnych 
poparła jego propozycję (10 za, 
8 przeciw, 3 wstrzymujące się 
głosy).

Piotr Kanikowski
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Magdalena Kozieł - No-
wak mieszka i pracuje w Ja-
worze. Ukończyła Akademię 
Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu. Ilustruje i projektuje 
książki, tworzy również ry-
sunek satyryczny. Od 2007 
r. współpracuje z wieloma 
wydawnictwami, takimi jak 
m.in. Nasza Księgarnia, Li-
teratura, Egmont, Wilga, 
WSiP, MAC Edukacja, a 
efektem tej pracy jest zilu-
strowanie kilkudziesięciu 
książek, za czym poszły suk-
cesy:

2014 r. - książka "Ksenia. 
O dziewczynce, która poły-
kała literki i miała tylko jed-
ną głowę" tekst: Marta Ta-

lacha, ilustracje: Magdalena 
Kozieł-Nowak, znalazła się 
na liście finałowej pierwszej 
edycji Międzynarodowego 
konkursu na projekt ilustro-
wanej książki dla dzieci "Ja-
snowidze".

2015 r. - Nagroda spe-
cjalna XVII Otwartego Mię-
dzynarodowego Konkursu 
na Rysunek Satyryczny DE-
BIUT w Zielonej Górze

2017 r. - k iążka "Dzieci 
z Bullerbyn" Astrid Lind-
gren, z ilustracjami Magda-
leny Kozieł-Nowak, wydaw-
nictwo Nasza Księgarnia, 
została nominowana przez 
Polskie Towarzystwo Wy-
dawców Książek do tytu-
łu Najpiękniejszej Książki 
Roku 2016.

Artystka prezentowała 
też swoje prace na wysta-
wach indywidualnych i zbio-
rowych.

Zapraszamy na wystawę i 
wernisaż!

Źródło: EGO/ Legnickie 
Centrum Kultury

Jak pisał jeden z recen-
zentów legnicki spektakl to 
„kolejny strzał w dziesiąt-
kę, wtrąca się i prowokuje 
do dyskusji”. Nic dziwnego, 
skoro rzecz dzieje się w kra-
ju, który stał się pułapką na 
żywych zastawioną przez 
umarłych. Nadal rządzą nim 
demony przeszłości, cią-
gle z nimi gramy w berka i 
tańczymy chodzonego. Nie 
dziwi także, że w dorocznej 
ankiecie miesięcznika Teatr 
„Najlepszy, najlepsza, najlepsi 
w sezonie 2018/2019” w ka-
tegorii „najlepsza adaptacja 

teatralna (opracowanie tek-
stu)” redaktor naczelny Dia-
logu Jacek Sieradzki wskazał 
właśnie na tekst Sikorskiej-
Miszczuk. W czerwcu br. 
spektakl „Popiół i diament 
– zagadka nieśmiertelności” 
nagrodzono także Emocją, 
wyróżnieniem Radia Wro-
cław Kultura. Nagrodzono 
“pięciogwiazdkowe spotkanie 
z upiorami, duchami i mi-
tami, okazałe brzmieniowo, 
wizualnie, znaczeniowo oraz 
aktorsko”.

Twórcy przedstawienia 
gęstą siecią łowią w kulturo-
wych odniesieniach. Szczuka 
recytuje poetycką klasykę 
Broniewskiego, bohaterowie 
mówią Wyspiańskim, Stań-
czyk ironizuje wierszem Jasia 
Kapeli o żołnierzach wyklę-
tych, Hanka Lewicka śpiewa 
„Wiersze wojenne” Demar-
czyk i “Bela Lugosi’s Dead” 

Bauhausu. Płoną kieliszki 
ze spirytusem. Tym razem 
w hołdzie dla twórców wy-
jątkowego w skali światowej 
zjawiska, jakim była polska 
szkoła filmowa. Legnicki 
teatr prezentował przedsta-
wienie na 25. Międzyna-
rodowym Festiwalu Sztuk 
Przyjemnych i Nieprzyjem-
nych w Łodzi oraz na 39. 
Warszawskich Spotkaniach 
Teatralnych.

„Popiół i diament – za-
gadka nieśmiertelności” Mał-
gorzaty Sikorskiej-Miszczuk 
w reżyserii Marcina Libera 

na Scenie Gadzickiego Te-
atru Modrzejewskiej w Le-
gnicy. Spektakle w sobotę i 
niedzielę (2 i 3 listopada) o 
godz. 19.00. Czas: 160 min. 
(z przerwą). Bilet: 35 zł 
(ulgowy: 30zł), miejsce przy 
stolikach: 40 zł. Rezerwacja 
tel. 76 72 33  505 lub  bilety@
teatr.legnica.pl. Bilet można 
także kupić w Internecie:  ht-
tps://teatrlegnica.interticket.
pl.

Grzegorz Żurawiński,  
@kt Legnicka Gazeta Teatralna
FOT. KAROL BUDREWICZ

Halloween pod flagą 
biało-czerwoną 
Polecamy widowiskowy, 
szyderczo bolesny, wręcz 
oszalały danse macabre 
wokół trumien, które dzielą 
Polaków. „Popiół i diament 
– zagadka nieśmiertelności” 
w Teatrze Modrzejewskiej 
w Legnicy 2 i 3 listopada o 
godz. 19.00.

Od 29 października w legnic-
kiej Galerii Satyrykon będzie 
można oglądać wystawę 
prac Magdaleny Kozieł-No-
wak, pod przewrotnym tytu-
łem „Nic poważnego (?)”. 
Na wernisaż zapraszamy 8 
listopada, o godz. 18.00. 
Wstęp na wystawę i werni-
saż jest wolny.

UWAGA! Dzięki Teatrowi Modrzejewskiej możemy obdarować jedną osobę dwuosobowym zaproszeniem na niedzielne przed-
stawienie. Czekamy na zgłoszenia chętnych przy telefonie: 784 604 641.  

Nic poważnego? 
Zobaczcie!
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- Funkcjonariusze z Wy-
działu ds. Nieletnich i Pa-
tologii Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy ustalili 
i zatrzymali 14-letniego 
sprawcę kradzieży i podpa-
lenia dwóch skuterów miej-
skich - informuje sierż. szt. 
Anna Tersa z zespołu pra-
sowego. - W toku wykony-
wanych czynności policjanci 

udowodnili 14-latkowi rów-
nież kradzież z włamaniem 
do jednego z lokali gastro-
nomicznych, do której do-
szło w ostatnim czasie na 
terenie Legnicy. Nieletni zo-
stał zwolniony i przekazany 
opiekunowi. Zebrane ma-
teriały zostaną przekazane 
Sądowi Rodzinnemu. Teraz 
14-latek będzie odpowiadał 
przed Sądem Rodzinnym 
zgodnie z Ustawą o Postę-
powaniu w Sprawach Nie-
letnich.

PEKA
FOT. POLICJA LEGNICA
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Policjanci zatrzymali czter-
nastoletniego chuligana, 
który we wrześniu podpalił 
dwa skutery miejskie w Le-
gnicy.

Jarały go skutery

Pod kątem nowego pro-
jektu Elektromobilność, 
miedziowy gigant rozpo-
czął testy Sokoła 4x4, elek-
trycznego auta terenowego 
dostarczonego przez polską 
firmę, znaną m.in. z przy-
gotowania wozów do rajdu 
Dakar. Samochód był do 
tej pory sprawdzany w ko-
palniach odkrywkowych, 
straży granicznej i służbach 
leśnych, teraz rozpoczął jaz-
dę po wymagającym terenie 
zbiornika odpadów poflota-
cyjnych „Żelazny Most”.

– Po testach sprawdza-
jących wszystkie techniczne 
parametry auta nasi inżynie-
rowie określą jaki jest rze-
czywisty potencjał tego po-
jazdu i jego przydatność dla 
nas– podkreślił Radosław 
Stach, wiceprezes zarządu 
ds. produkcji KGHM Pol-
ska Miedź S.A.– Ze wzglę-
du na trudne warunki oraz 
zróżnicowanie terenu to 
idealne miejsce do testowa-
nia prototypu. Sprawdzamy, 
jak działa napęd elektryczny 
na wzniesieniach, jak szyb-
ko się ładuje, jak działa od-
zysk energii. Zauważyliśmy, 
że podczas zjazdu z koron 
zbiornika samochód prak-
tycznie nie wymaga użycia 
hamulców, właśnie wtedy 
jest odzyskiwana energia i 

baterie się ładują – tłuma-
czy Przemysław Nowak, 
dyrektor naczelny Zakładu 
Hydrotechnicznego.

Samochód zbudowany 
jest na nadwoziu land ro-
vera defendera, modelu od 
lat używanego do transpor-
tu w kopalniach KGHM. 
Polskim wkładem jest sys-
tem do zarządzania pra-
cą jego podzespołów tzw. 
EVACT (Electric Vehicle 
Acquisition and Control 
Technology). Moduł steru-
jący pracą napędu nadzoruje 
działanie silnika, falownika 
i akumulatorów. Te ostatnie 
ukryto w podłodze, co wy-
magało modyfikacji nadwo-
zia i ramy. Sokół może prze-
jechać na jednym ładowaniu 
ok. 200 km. Ze względu na 
konstrukcję oraz charakter 
pracy, napędy elektryczne 
górują nad silnikami spali-
nowymi.

–  Testowany pojazd ma 
moc 220 kW, oraz moment 
obrotowy 350 Nm, co w po-
równaniu do diesli powodu-

je, że jest „dostępny” prak-
tycznie od startu. To daje 
mu istotną przewagę w wa-
runkach terenowych, takich 
jak wyrobiska podziemne. 
Ponadto silnik elektrycz-
ny waży zaledwie 20 kilo-
gramów. Kolejny parametr 
warty uwagi to zdolność 
do pokonywania wzniesień 
o pochyleniu nawet do 45 
stopni – podkreślił Woj-
ciech Sygnatowicz, główny 
inżynier Wydziału Badań i 
Rozwoju KGHM.

W miedziowych kopal-
niach samochody terenowe 
służą do transportu ludzi i 
materiałów i w zależności 
od kopalni, przemierza-
ją one od kilkudziesięciu 
do ponad 300 kilometrów 
dziennie. Konwersja auta 
klasycznego na elektryczne 
wpisuje się w projekt elek-
tromobilności oraz Gospo-
darki Obiegu Zamkniętego 
(GOZ).

– To kolejny krok w 
stronę zmniejszania emisji 
spalin, poprawy warunków 

pracy w wyrobiskach pod-
ziemnych oraz poprawy 
ochrony środowiska. Po-
tencjalnie to także duże 
oszczędności dla firmy– 
mówi Adam Bugajczuk, 
wiceprezes KGHM ds. roz-
woju.

Próby praktycznego wy-
korzystania modelu elek-
trycznego auta to pierwszy 
etap projektu, w ramach 
którego planuje się testo-
wanie różnych typów ma-
szyn górniczych z napędami 
elektrycznymi i określenie 
ich wpływu na produkcję 
górniczą, infrastrukturę 
energetyczną czy organi-
zację pracy w oddziałach 
górniczych. Projekt elek-
tromobilności wpisuje się 
w Strategię KGHM, która 
stawia na #4E, czyli Ela-
styczność, Efektywność, 
Ekologię, oraz E-Przemysł.

Źródło KGHM Polska 
Miedź

FOT. KGHM POLSKA 
MIEDŹ

Wprowadzenie aut elektrycz-
nych do kopalń i stopniowe 
zastąpienie nimi samocho-
dów spalinowych rozważa 
zarząd KGHM Polska Miedź 
S.A. Długość podziemnych 
wyrobisk wraz z siecią dróg 
we wszystkich kopalniach 
KGHM to około 2 tys. kilome-
trów. Przemierza je 300 sa-
mochodów terenowych. Każ-
dy pokonuje średnio 130 km 
na dobę. Zmiana floty może 
przynieść spółce wymierne 
oszczędności oraz korzyści 
ekologiczne.

KGHM testuje wóz na baterie
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