
Ta niezabudowana nieru-

chomość, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodaro-
wania przestrzennego terenu 
byłego lotniska i terenów 
przyległych, przeznaczona 
jest do działalności produk-
cyjnej, usługowej, mogą tam 
funkcjonować składy i ma-
gazyny, transport oraz infra-
struktura techniczna.

Nieruchomość, ze wzglę-
du na dużą powierzchnię, 

stwarza dogodne warunki do 
zabudowy. Dojazd odbywa 
się utwardzonymi drogami 
publicznymi (gminnymi) 
o nawierzchni betonowej. 
Wszystkie niezbędne media 
znajdują się odległości kilku-
set metrów.
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Zdrowa Legnica z KGHM
„Zdrowie to u nas rodzinne” oraz „Uzależnieni 
od pomagania” to dwa projekty, które Urząd 
Miasta w Legnicy wspólnie z KGHM Polska 
Miedź SA zorganizuje w listopadzie i grudniu. 
Ruszają już nabory na pierwsze zajęcia.

>>2

Legnickie lotnisko  
wystawione na sprzedaż
Prezydent Legnicy ogłosił 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowej położonej przy 
ul. Roberta Schumana, o po-
wierzchni 17,1413 ha. Cena 
wywoławcza wynosi 17 mln 
zł + VAT. Przetarg odbędzie 
się 19 grudnia o godz. 12.00 
w Urzędzie Miasta.



Są to dwie kampanie spo-
łeczno–edukacyjne skierowa-
ne do mieszkańców, uczniów 
legnickich szkół, organizacji 
pozarządowych. Urząd będzie 
namawiać do zdrowego sty-
lu życia. Bądź aktywny, jedz 
zdrowo, żyj pozytywnie, myśl 
konstruktywnie – to idee przy-
świecające tym kampaniom.

- Kampanie adresujemy 
do całych rodzin. Chcemy, by 
legniczanie byli zdrowi i ak-
tywni. Projekt „Zdrowie to u 
nas rodzinnie” realizowany jest 
właśnie w okresie jesienno-zi-
mowym, kiedy mamy dużo 
mniej ruchu. Pokażemy, że 
uprawianie sportu, to nie tylko 
dbanie o siebie, ale też bardzo 
miło spędzony czas z naszymi 
dziećmi, wnukami, rodzeń-
stwem – mówi Tadeusz Krza-
kowski, prezydent Legnicy.

„Zdrowie to u nas rodzin-
ne” jest projektem z cyklem 
sportowych spotkań, wydarzeń 
i imprez, a także przedsięwzięć 
edukacyjno–społecznych, de-
dykowanych mieszkańcom 

Legnicy w każdym wieku. W 
ramach tej akcji organizato-
rzy proponują: „Dwie godzi-
ny dla rodziny” – czyli osiem 
fantastycznych, rodzinnych 
spotkań, które mają aktywizo-
wać nas, mieszkańców Legni-
cy, rodziców z dziećmi, grupy 
przyjaciół, kluby, organizacje 
sportowe i stowarzyszenia.

Zaplanowano cykl week-
endowych spotkań, przezna-
czonych dla całych rodzin. 
Rodzice z dziećmi, dziadkowie 
z wnukami, rodzeństwo pod 
opieką któregoś z rodziców – 
to oni będą bohaterami tych 
sportowych mitingów (har-
momogram w ramce obok). 
Zapisy na wszystkie zajęcia - 
najpóźniej na dwa dni przed 
imprezą, pod adresem zdro-
walegnica@legnica.eu.

Możesz wziąć udział we 
wszystkich zajęciach lub wy-
branych przez siebie. Za każdą 
aktywność otrzymasz odzna-
kę. Możesz zatem osiągnąć 
status mistrza, zaliczając każdą 
z ośmiu propozycji. Najbar-
dziej aktywne rodziny zosta-
ną dodatkowo wyróżnione na 
konferencji podsumowującej 
projekt. Nabór na każde z 
zajęć będzie prowadzony ma-
ilowo (zdrowalegnica@legni-
ca.eu). Można zapisać się na 
wybrane lub wszystkie. Udział 
jest bezpłatny, ilość miejsc 

ograniczona.
Na każdych zajęciach pla-

nowany jest też dodatkowo 
udział animatorów dla młod-
szych dzieci. Organizatorzy 
proszą zatem, by w zgłosze-
niach mailowych wymienić 
wiek dzieci i poszczególne 
role, jakie pełnią Państwo w 
rodzinie (np. mama, tata, dzia-
dek, babcia itp.).

Kampanii „Zdrowie to u 
nas rodzinne” towarzyszyć bę-
dzie kilka wydarzeń. Jednym 
z nich będzie specjalna edycja 
Spotkania Kobiet (20 listopa-
da). W świat zdrowego stylu 
życia zabierze nas znana i lu-
biana dziennikarka Katarzyna 
Bosacka. Bohaterka popular-
nego w Legnicy cyklu naszych 
spotkań specjalnie dla legnic-
kiej publiczności przygotuje 
też przewodnik edukacyjny, 
przeznaczony dla przedszko-
laków i uczniów szkół. To wy-

jątkowe wydawnictwo trafi do 
rąk małych legniczan jeszcze 
w tym roku.

Warsztaty zdrowego stylu 
życia to wydarzenia dedyko-
wane kobietom i młodym mi-
łośnikom kulinariów (koniec 
listopada/początek grudnia).

Badania dzieci pod wzglę-
dem otyłości odbędą się w 
listopadzie i grudniu w wy-
branych placówkach oświato-
wych.

Koordynatorem części 
projektu dotyczącego spotkań 
sportowych i badań dzieci w 
szkołach jest dr Gabriela Jed-
norał z Uniwersytetu Medycz-
nego im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu.
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FELIETON 
COTYGODNIOWY

Uwaga,  
idą frustraci!

Istotną grupę uczestni-
ków wrocławskiego Mar-
szu Polski Niepodległej 
stanowią mieszkańcy pod-
wrocławskich miejsowości, 
m.in. Legnicy - wynika z 
raportu przygotowanego 
przez Centrum Interwencji 
Socjologicznych Collegium 
Civitas oraz Biuro Rzecz-
nika Praw Obywatelskich.

Nie wszyscy uczestnicy 
Marszu Polski Niepodle-
głej identyfikują się z ra-
dyklanymi hasłami głoszo-
nymi przez jego liderów. 
Mimo to 11 Listopada 
wsiadają w pociąg i jadą do 
Wrocławia, bo czują po-
trzebę zamanifestowania 
swego patriotyzmu „na po-
ważnie”, „bez pajacowania”. 
Za „pajacowanie” w ich 
oczach uchodzi nie tylko 
słynny orzeł z czekolady 
wyszykowany na Święto 
Niepodległości za prezy-
dentury Bronisława Komo-
rowskiego, ale też wszel-
kie pikniki, paradowanie 
z kotylionami, obżeranie 
się wojskową grochówką i 
bieganie w wyścigach. Ich 
zdaniem, miłość do Polski, 
cześć dla jej bohaterów, na 
serio można wyrazić tylko 
w marszu z biało-czerwo-
nymi flagami, w łunie po-
chodni, przed którymi drżą 
wymyślani na gorąco wro-
gowie ojczyzny.

Tych nisko lub średnio 
wykwalifikowanych z Le-
gnicy, Świdnicy, Strzego-
mia, Brzegu, Oleśnicy, Mi-
licza dodatkowo napędza 
frustracja. Odkładała się w 
nich cały rok, gdy autoka-
ry dowoziły ich do pracy 
w strefie, gdzie za nędzne 
uposażenie musieli wy-
konywać polecenia kadry 
kierowniczej np. z Korei 
lub Ukrainy. Marsz Pol-
ski Niepodległej pozwala 
im odreagować całoroczne 
upokorzenie. Poczuć siłę.

Dlatego 11 listopada 
stają ramię w ramię z an-
tysemitami Jackiem Mię-
dlarem, Piotrem Rybakiem 
i Romanem Z. - autorem 
książki „Jak pokochałem 
Adolfa Hitlera”. Dlatego 
są gotowi przymknąć oko 
na odrażające słowa i eks-
cesy: spalenie kukły Żyda, 
przemowy zachęcające do 
bezlitosnej walki „z bande-
ryzmem i talmudyzmem”, 
jawne propagowanie faszy-
zmu, wymachiwanie kru-
cyfiksem niczym bejsbolo-
wym kijem.

Piotr Kanikowski

Zdrowa Legnica z KGHM
„Zdrowie to u nas rodzinne” 
oraz „Uzależnieni od po-
magania” to dwa projekty, 
które Urząd Miasta w Legni-
cy wspólnie z KGHM Polska 
Miedź SA zorganizuje w listo-
padzie i grudniu. Ruszają już 
nabory na pierwsze zajęcia.

Dyrektorka Elżbieta W. - 
pierwsza z trojga pracow-
ników legnickiej kancelarii 
adwokackiej oskarżonych o 
przywłaszczenie 1,8 mln zł 
- zakończyła składanie wyja-
śnień przed Sądem Okręgo-
wym w Legnicy. Za tydzień 
swobodne wyjaśnienia roz-
pocznie dzielący z nią ławę 
oskarżonych mecenas Zbi-
gniew K.

Harmonogram zajęć 

16.11. – w godz. 10-12
Hala OSiR przy ul. Lotniczej
„Rodzinna piłka ręczna w ak-
cji”

23.11. – w godz. 10-12
Hala OSiR przy ul. Lotniczej
„Karate – samoobrona dla ma-
łego i dużego”

24.11. – w godz. 13-15
Hala OsiR przy ul. Sejmowej
„Rodzinny Mini Basket na 
wesoło”

30.11. – w godz. 13-15
Hala OsiR przy ul. Sejmowej
„Rodzinny dance – tańczyć 
każdy może”

1.12. – w godz. 10-12
park Miejski
„Rodzinne kije i marsz Nordic 
Walking”

7.12. – w godz. 10-12
Sky Fitness Galeria Gwarna
„Rodzinny Sky Fit”

8.12. – w godz. 10-12
„Rakieta z mamą i tatą”
Hala OSiR przy ul. Sejmowej

14.12. – w godz. 11-13
Basen Delfinek
„Basenowy zawrót głowy”

To TY decydujesz, na jakie za-
jęcia chcesz chodzić!

Postęp w sprawie kancelarii

Elżbieta W., dyrektor do 
spraw administracyjno-finan-
sowych kancelarii, składała 
swobodne wyjaśnienia przez 
14 miesięcy, od września 2018 
roku. Od trzech rozpraw ra-
zem z mecenasem Zbignie-
wem K. reklamówkami znosi 
do sądu akta odnalezione w 
archiwum kancelarii. Akta do-
tyczą spraw prowadzonych na 
zlecenie pewnej dużej spółki 

zajmującej się wynajmem sa-
mochodów, która w procesie 
występuje jako poszkodowana. 
Spółka nabywała wierzytel-
ności i zlecała kancelarii do-
chodzenie ich przed różnymi 
sądami - na ogół z dobrym 
skutkiem. Posługując się archi-
walnymi aktami Elżbieta W. 
przekonuje sąd, że to spółka 
zalega kancelarii pieniądze, a 
nie odwrotnie. W ujawnianych 
podczas rozpraw teczkach są 
niezapłacone faktury za usłu-
gi kancelarii i dokumenty 
świadczące o niezwróconych 
opłatach sądowych lub podat-
kowych. Elżbieta W. dowodzi 
również, że ona i mecenas 
Zbigniew K. są niewinni, bo 
sprawy zlecone przez wypo-
życzalnię samochodów pro-
wadzili oraz nadzorowali inni 
pracownicy.

Mecenas Zbigniew K. 

zacznie składanie wyjaśnień 
przed sądem 12 listopada. W 
kolejce czeka jeszcze Dorota 
Ś., księgowa kancelarii.

Prokuratura Okręgowa w 
Legnicy zarzuca im, że dzia-
łając wspólnie i w porozumie-
niu w latach 2003-2006 oraz 
2009-2016 przywłaszczyli so-
bie ok. 1,8 mln zł z pieniędzy 
należnych klientom i współ-
pracownikom. Poszkodowane 
są 163 osoby.

Sąd odczytał list, który 
dostał od klienta kancelarii. 
Pan Marcin zlecił jej wyezge-
kwowanie ponad 8 tys. zł 
odszkodowania za wypadek 
komunikacyjny. Kancelaria 
przywłaszczyła sobie jego pie-
niądze i dotąd się z nim nie 
rozliczyła. Pan Marcin prosi 
sąd o interwencję w jego spra-
wie, bo wie, że jego pieniądze 
leżą na koncie "spadkobier-

czyni" kancelarii. Z podob-
nym pismem zwrócił się do 
prokurator Celiny Kurzydło 
z Prokuratury Okręgowej, 
która prowadziła postępowa-
nie przeciwko Zbigniewowi 
K., Elżbiecie W. i Dorocie Ś. 
Pani prokurator poinformo-

wała sąd, że list pana Marcina 
przekazała Prokuraturze Re-
jonowej w Legnicy, która - jak 
przypuszcza - będzie chciała 
wszcząć w tej sprawie odrębne 
postępowanie.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Nocą 31 października po-
licjanci wydziału prewencji 
lubińskiej komendy patrolując 
miasto zauważyli kierującego 
samochodem osobowym marki 
Opel. Zachowanie mężczyzny 
wzbudziło podejrzenie mun-
durowych, że mężczyzna może 
znajdować się pod wpływem 
środków odurzających. Przy-
puszczenia policjantów spraw-

dziły się. Badanie narkotesterem 
na zawartość narkotyków dało 
wynik pozytywny.

Nieodpowiedzialny męż-
czyzna został przez patrol za-
trzymany i trafił do policyjnej 
celi. Teraz jego los jest w rękach 
sądu. Podejrzany mężczyzna 
będzie odpowiadał za kierowa-
nie pojazdem znajdując się pod 
wpływem narkotyków. 30-latek 
już stracił swoje prawo jazdy, 
a za przestępstwo, którego się 
dopuścił, może mu grozić kara 
pozbawienia wolności do lat 2.

asp. szt. Sylwia Serafin/ Po-
licja Lubin

DS Park Legnica jest 
wspólną inwestycją trójmiej-
skich spółkek EDS Retail Park 
i Higasa Properties. Nowe 
centrum handlow0-usługowe 
będzie mieć łączną powierzch-
nię najmu brutto (gross leasa-

ble area, GLA) 2,3 tys. mkw.   
Przedsięwzięcie zostało podzie-
lone na dwa etapy: pierwszy o 
powierzchni blisko 1,1 tys. GLA 
ma być gotowy jeszcze przed 
Bożym Narodzeniem, kiedy to 
otwarty zostanie pierwszy sklep 
znanego operatora spożywczego. 
Całość ma być gotowa na prze-
łomie I i II kwartału 2020 roku.

Dla zmotoryzowanych 
klientów czekać będzie parking 
na 130 miejsc. Walorem EDS 
Park Legnica jest atrakcyjna 
lokalizacja w ciągu drogi E65 i 
DK 3, w bezpośrednim sąsiedz-
twie zakładów KGHM.

Piotr Kanikowski
RYC. EDSPARK.PL

Władze Legnicy nie chcą 
sfinansować profilaktycznych 
szczepień dziewcząt przeciwko 
wirusowi HPV powoodującemu 
raka szyjki macicy. W powstają-
cym projekcie budżetu na 2020 
rok nie przewidziano środków 
na ten cel, gdyż prezydent nabrał 
wątpliwości, czy szczepionka 
jest potrzebna skuteczna i bez-
pieczna. Radnej odpisał zastępca 
prezydenta Krzysztof Duszkie-
wicz, któremu w ratuszu pod-
legają m.in. sprawy społeczene. 
Przywołał krytyczne stanowisko 
wrocławskiego Stowarzyszenia 
Centrum Informacji o Zdrowiu 
Dobrostan, zaliczanego do tzw. 
antyszczpionkowców. Na prze-
kór opiniom onkologicznych au-
torytetów stowarzyszenie utrzy-
muje, że szczepionka zwiększa 
ryzyko zachorowania na raka 
szyjki macicy oraz często wywo-

łuje skutki uboczne. “Mając na 
względzie troskę o zdrowie spo-
łeczności miasta i w efekcie akcji 
wspomnianego Stowarzyszenia 
Wydział Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych odstąpił od planowa-
nych programów w tym zakresie. 
Ponadto sprawę zgłoszono do 
Agencji Technologi Medycz-
nych i Taryfikacji i Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. In-
stytucje te po zbadaniu faktów 
w sprawie zobowiązały się do 
wydania oświadczenia na temat 
zasadności szczepień HPV, od 
którego uzależniona będzie de-
cyzja o wprowadzeniu programu 
szczepień w przyszłości”.

Aleksandra Krzeszewska 
ujawnia informacje, które co 
najmniej poddają w wątpliwość 
kompetencje wiceprezydenta 
w tej sprawie. Radna wykazuje, 
że przed udzieleniem odpowie-
dzi na jej interpelacji Krzysztof 
Duszkiewicz nie zweryfikował 
wiarygodności opracowania, 
na które się powołuje. Stowa-
rzyszenie Dobrostan nie jest 
zarjestrowane w Krajowym Re-
jestrze Sądowym. Swoją siedzi-
bę ma w „wirtualnym biurze”. 
Pod opublikowanymi przez nie 
dokumentami nie widnieje ża-
den imienny podpis. Mimo to 
władze 100-tysięcznego miasta 
potraktowały raport Dobrostanu 
jako matriał pozwalający podjąć 
decyzję, która zaważy na życiu 
i zdrowiu legniczanek. „Doku-

ment przesłany przez stowa-
rzyszenie Dobrostan nie został 
przygotowany zgodnie z me-
todyką naukową, nie może sta-
nowić podstawy do wyciągania 
wniosków o braku skuteczności 
szczepień i na jego podstawie 
nie jest możliwe podejmowanie 
decyzji” - ostrzega prezes Agen-
cji Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji doktor Roman 
Topór-Mądry. Doktor Jarosław 
Pinkasa - Głównego Inspektor 
Sanitarnego - dodaje, że „stowa-
rzyszenie Dobrostan nie repre-
zentuje środowiska medycznego, 
przedstawia własne stanowisko, 
które dalekie jest od medycyny 
opartej na faktach naukowych”.

Co roku na raka szyjki maci-
cy zapada 3,5 tys. Polek. Połowa 
umiera w ciągu 5 lat od diagnozy. 
Decyzję o sfinansowaniu szcze-
pionek HPV swoim mieszkań-
com podjęło kilkadziesiąt samo-

rządów na Dolnym Śląsku, m.in. 
gmina Legnickie Pole, miasta 
Polkowice, Głogów, Jelenia Gó-
ra,Świdnica, Wrocław, starostwa 
w Lubinie i Bolesławcu. Legnica 
– nie.

Radna Aleksandra Krze-
szewska przywołuje opinie mię-
dzynarodowych autorytetów z 
dziedziny onkologii za szczepie-
niami HPV. Według Narodowe-
go Instytutu Zdrowia Publicz-
nego po 10 latach programów 
szczepień przeciw HPV, kraje 
prowadzące szczepienia odno-
towały 90 proc. redukcję infekcji 
wirusem HPV typu 6, 11, 16 i 
18 oraz 90 proc. zmniejszenie 
zachorowalności na brodawki 
narządów płciowych. Ponadto aż 
o 85 proc. zmniejszyła się liczba 
patologii wysokiego stopnia szyj-
ki macicy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Werdykt jeszcze przez kilka 
tygodni pozostanie sekretem. 
Podczas spotkania z dziennika-
rzami jurorzy zdradzili tylko, że 
nie było wśród nich jednomyśl-
ności. Dlatego nie przyzna-
no Grand Prix - zamiast tego 
zgodzono się na dwie pierwsze 
nagrody ex aequo.

Nazwiska laureatów po-
znamy podczas wernisażu 29 
listopada. Główną nagrodą 
jest indywidualna wystawa 
oraz towarzyszący jej katalog. 
Do wystawy pokonkursowej 
jury zakwalifikowało 70 prac 
25 młodych malarzy. Są to: 

Annamaria Bem, Weronika 
Braun, Joanna Dudek, Prze-
mysław Garczyński, Zuzanna 
Grochowska, Nika Grzymska, 
Darya Hancharova, Sebastian 
Maurycy Huczyński, Pauli-
na Jaklik, Anna Jarzymowska, 
Izabela Kabza, Mateusz Kokot, 
Karolina Klaudia Kurkiewicz, 
Krzysztof Latarowski, Urszula 
Madera, Zuzanna Malinowska, 
Dominik Mikołajczyk, Daria 
Pyrchała, Alicja Rybkowska, 
Weronika Stańczak, Dominika 
Stręciwilk, Natalia Szewczyk, 
Julia Świtaj, Olga Winiarczyk i 
Barbara Wójcik.

Wśród zakwalifikowanych 
na wystawę prac są zarówno 
propozycje realistyczne jak i 
malarstwo abstrakcyjne. Juro-
rzy podkreślają, że malarstwo 
ma się dobrze i jest wartościo-
we. Młodzi, niedojrzali jeszcze 
ludzie, chętnie sięgają po to 
medium, aby odwzorować swój 
świat.

To będzie już 29.edycja 
Promocji - wystawy i konkur-
su dla absolwentów krajowych 
wyższych uczelni plastycznych, 
którzy otrzymali dyplom w 
pracowni malarstwa. Do udzia-

łu w Przeglądzie zaproszeni 
zostali ci, którzy dyplom ukoń-
czenia wyższej uczelni otrzy-
mali w roku 2019 lub w 2018 r.

- Ideą Promocji jest pre-
zentacja i dokumentacja poszu-
kiwań twórczych najmłodszego 
pokolenia malarzy oraz uła-
twienie młodym twórcom star-
tu w dojrzałe życie artystyczne, 
czemu służyć ma prowadzona 
przez Galerię działalność wy-
stawiennicza, edytorska i pro-
mocyjna. Organizatorzy mają 
nadzieję, że Promocje pomogą 

uczestnikom zaistnieć na rynku 
sztuki, a przede wszystkim po-
zwolą na włączenie ich nazwisk 
i działalności w obieg informa-
cji o najnowszych zjawiskach 
w sztuce polskiej - wyjaśniają 
organizatorzy przeglądu.

Wśród dotychczasowych 
laureatów Promocji są znani 
dziś artyści, m.in. Ivo Nikić, 
Julia Curyło, Dominik Lejman.

Piotr Kanikowski
FOT. MATERIAŁY GA-

LERII SZTUKI W LEGNICY

Radna domaga się szczepień

Promocje. Młodzi wciąż malują

Radna Aleksandra Krzeszew-
ska (Platforma Obywatelska) 
walczy, by Legnica wzorem 
innych samorządów wpro-
wadziła program darmowych 
szczepień zapobiegających 
rakowi szyjki macicy. Głosa-
mi medycznych autorytetów 
zbija argumenty wiceprezy-
denta Krzysztofa Duszkiewi-
cza, który w odpowiedzi na 
jej interpelację odwołał się 
do opinii kontrowersyjnego 
stowarzyszenia bez osobowo-
ści prawnej.

Na wiosnę 2020 roku zakoń-
czy się budowa nowego cen-
trum handlowo-usługowego 
w Legnicy, ale jeszcze przed 
Bożym Narodzeniem ruszy 
spożywczy dyskont, mający 
być jego częścią. EDS Park 
Legnica powstaje w rejonie 
ul. Złotoryjskiej, Leśmiana 
i Zwycięstwa, przy rondzie 
Unii Europejskiej.

Na organizowany przez Ga-
lerię Sztuki w Legnicy 29. 
Ogólnopolski Przegląd Ma-
larstwa Młodych Promocje 
zgłoszono 158 prac autortwa 
54 absolwentów z 11 polskich 
uczelni artystycznych. Prawie 
połowę z nich zakwalifikowa-
no do pokonkursowej wysta-
wy. Jurorom nie towarzyszyło 
wrażenie odkrywania nowych 
światów. Zgadzają się jed-
nak, że w dobie komputerów 
malarstwo ma się dobrze a 
młodzi chętnie sięgają po to 
medium.

Nowe centrum  
handlowe w Legnicy

Rada nadzorcza KGHM 
składa się z 10 osób (w tym 3 
przedstawicieli załogi). Z dniem 
11 listopada z zasiadania w jej 
składzie zrezygnował Janusz 
Kowalski, powołany na wniosek 
ministra energii w maju 2017 

roku. Powstał wakat. Wydaje się 
jednak, że zmiany w radzie nad-
zorczej KGHM nie ograniczą 
się do jednej osoby. W związku 
z planowaną rekonstrukcją rzą-
du oraz wskrzeszeniem Mini-
sterstwa Skarbu Państwa można 
się spodziewać gruntownego 
przeglądu kadr.

Skarb Państwa posiada 
31,79 proc. akcji spółki. To pa-
kiekt, który do tej pory wystar-
czył, aby zdominować przebieg 
głosowań podczas walnych 
zgromadzeń akcjonariuszy.

Piotr Kanikowski

Na 19 grudnia zostało zwo-
łane Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy 
KGHM. W porządku obrad 
jest m.in. podjęcie uchwał w 
sprawie zmiany statutu spół-
ki oraz zmian w składzie rady 
nadzorczej.

Będą zmiany  
w radzie KGHM

Zażył. Dojechał do celi
Do 2 lat pozbawienia wolno-
ści grozi 30-latkowi z powiatu 
kłodzkiego, który podejrzany 
jest o kierowanie pojazdem 
pod wpływem narkotyków. 
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Na początek o godz. 16. 
00 pobiegną w różnych kate-
goriach wiekowych ucznio-
wie legnickich szkół. Po nich 

na trasę wyjdą kijkarze. A o 
godz.18.00 start biegu głów-
nego na dystansie 5,5 km. Bie-
gaczki i biegacze będą mieli do 
pokonania cztery pętle o dłu-
gości 4x1375 m.

- Nasz Bieg Niepodle-
głości od kilku lat cieszy się 
ogromnym powodzeniem w 
kraju – mówi Marek Drapi-
kowski z legnickiego OSiRu, 
organizatora imprezy. - Limit, 
czyli biegaczy 400 osób, już 
przed kilkoma tygodniami zo-
stał wyczerpany.

Podczas uroczystego 

otwarcia Legnickiego Biegu 
Niepodległości ok. godz. 17.45 
odśpiewamy wspólnie hymn.

Uczestnicy tego biegu 
otrzymają pamiątkowe, nie-
tuzinkowe medale. Zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych nagrody pieniężne. 
A wszyscy biegacze smakować 
będą gęsinę, tradycyjną pol-
ską potrawę, serwowaną przez 
OsiR.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

W Legnicy   latach 2015-
2016 wykonano jedną z pierw-
szych w kraju pełną inwen-
taryzację i utworzono bazę 
źródeł niskiej emisji. Pozwoliło 
to na zlokalizowane tych źródeł 
i określenie ich liczby. Wyniki w 
postaci mapy prezentowane są 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta.

W 2016 r. zinwentaryzowa-
no 14 tys. 569 źródeł na paliwo 
stałe (piece kaflowe, kotły wę-
glowe, kominki itp.), natomiast 
ze złożonych do dziś wniosków, 
związanych ze zmianą ogrzewa-
nia wynika, że zostało zlikwi-
dowanych ponad 3 tys. takich 
źródeł.

Innym działaniem ograni-
czającym niską emisję jest ter-
momodernizacja i podłączanie 
do sieci ciepłowniczej budyn-
ków mieszkalnych i różnych 
obiektów użyteczności publicz-
nej. W Legnicy ocieplono bar-

dzo wiele budynków szkolnych 
i przedszkoli. Wydano na ten 
cel kilkadziesiąt milionów zł. 
Wszystkie budynki użytecz-
ności publicznej posiadają już 
ekologiczny system ogrzewania.

Do miejskich sieci przy-
łączane były mieszkania ko-
munalne m.in. przy ul. Gło-
gowskiej, budynki szkolne, 
przedszkola, hale sportowe. 
Budowane są także nowoczesne 
sieci ciepłownicze.

W walce ze smogiem mia-
sto współpracuje z różnymi in-
stytucjami. W 2016 r. zawarto 
porozumienie z Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środo-
wiska we Wrocławiu, w którym 
zadeklarowano podejmowanie 
wspólnych działań, służących 
ochronie jakości powietrza, w 
szczególności w zakresie zapew-
nienia danych do systemu ocen 
i prognoz jakości powietrza w 
Legnicy.

Wspólnie z Uniwersytetem 

Wrocławskim miasto zrealizo-
wało unijny projekt LIFE-A-
PIS/PL, czego efektem było 
zainstalowanie tablicy informu-
jącej o prognozowanych para-
metrach powietrza.

Miasto zawarło porozu-
mienie z PGNiG w sprawie 
współpracy na rzecz poprawy 
jakości powietrza, które polega 
na prowadzeniu działań infor-
macyjnych i edukacyjnych, za-
chęcających mieszkańców oraz 
przedsiębiorców do eliminacji 
używania paliwa stałego i zastę-
powania go piecami zasilanymi 
paliwem gazowym.

Innym ważnym działaniem 
jest przystąpienie miasta do 
Legnickiego Klastra Odnawial-
nych Źródeł Energii, którego 
jest współorganizatorem.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY

W piątek (8 listopada) zapra-
szamy do uczczenia Święta 
Niepodległości na sporto-
wo, podczas Legnickiego 
Biegu Niepodległości. Start 
tej imprezy, w biało-czerwo-
nej oprawie z pochodniami, 
o godz. 16. 00 na ul. Naj-
świętszej Marii Panny przy 
siedzibie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji.

W latach 2015–2019 ponad 
925 gospodarstw skorzy-
stało z dofinansowania w 
wysokości prawie 5 mln zł 
na   wymianę ogrzewania - 
tradycyjnego na przyjazne 
środowisku. Te dotacje są 
skuteczną formą walki ze 
smogiem w naszym mieście.
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Otwarta rok temu przy 
ul. Gliwickiej placówka jest 
pierwszym prywatnym do-
mem pomocy społecznej w 
Legnicy, zarejestrowanym 
w ratuszu i działającym na 
podstawie oficjalnego ze-
zwolenia. Oferuje miejsce dla 
samotnych seniorów i innych 
osób wymagających stałej 
opieki (chorych somatycznie, 
w tym chorych z Alzheime-
rem, itd.) za stawki niekiedy 
o kilkaset złotych niższe niż 
w publicznych domach po-
mocy społecznej w naszym 
regionie. W Domu Maria 
czekają na nich dwuosobowe, 
wygodnie urządzone pokoje, 
z osobnymi łazienkami. Są 
wyposażone m.in. w specja-
listyczne łóżka dostosowane 
do indywidualnych potrzeb 
rezydentów. Na część wspól-
ną składają się jadalnia, świe-
tlica oraz przestronna sala 

rehabilitacyjna, wykorzysty-
wana podczas indywidual-
nych i grupowych zajęć pod 
nadzorem specjalistów z Co-
staMed. 

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 comie-
sięczne imprezy integracyjne 
z udziałem gości z zewnątrz, 
m.in. wnoszących sporo ra-
dości w życie Domu Maria 

dzieci z Zespołu Placówek 
Specjalnych w Legnicy i bli-
skich sąsiadów z Przedszkola 
Niepublicznego 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 
rehabilitacyjne i przychod-
nie, gdzie w razie potrzeby 
można zwrócić się o doraź-
ną pomoc. Dzięki wygodnej 
lokalizacji, seniorzy są łatwo 
dostępni dla swoich bliskich. 
To gwarantuje rezydentom 
Marii lepszą opiekę i więcej 
kontaktu z otoczeniem, tak 
ważnego dla zapobiegania 
procesom starzenia.

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.

Bieg pod flagą biało-czerwoną Legnica nie dla kopciuchów
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O tym jak wygląda praca 
górników przekonali się na 
własne oczy pracownicy ZUS, 
którzy zjechali do jednej z 
miedziowych kopalń. Dyrek-
tor legnickiego oddziału ZUS 
oraz dyrektor naczelny kopal-
ni Rudna podpisali list inten-
cyjny o współpracy w sprawie 
monitorowania i efektywnego 
zarządzania absencją zało-
gi miedziowej spółki. Ce-
lem programu jest przede 
wszystkim zagwarantowanie 
bezpieczeństwa pracy pod 
ziemią. Zarząd KGHM roz-
szerzy współpracę na kolejne 
oddziały.

Urzędnicy ZUS zjechali pod ziemię

– Od zawsze podkreślam, że 
bezpieczeństwo pracowników 
to nasz priorytet. Zdajemy so-
bie sprawę, jak wiele czynników 
składa się na bezpieczny zjazd i 
wyjazd naszych górników z ko-
palni. Robimy wszystko, żeby 
wpływać na te, które możemy 
kontrolować. Uczciwi pracow-
nicy nie mogą płacić zwiększo-
nym ryzykiem za tych, którzy 
próbują wyłudzić zwolnienia. 
Dlatego będziemy dążyć do 
podobnych porozumień we 
wszystkich oddziałach spółki – 

podkreślił Marcin Chludziński, 
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.

Projekt z udziałem eks-
pertów z kopalni Rudna oraz 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w Legnicy zakłada wspól-
ne działania w monitorowaniu 
nieobecności oraz sprawdzanie 
zasadności zwolnień przedsta-
wianych przez pracowników 
kopalni.

– To naturalne, że chce-
my współpracować w zakresie 
analizy absencji pracowników, 
ponieważ dla obu podmiotów 
to negatywne zjawisko. W Za-
kładach Górniczych ma ono 
szczególny wymiar. Od tego ile 
jest osób w kopalni na poszcze-
gólnych zmianach zależy bez-
pieczeństwo pracowników. Im 
więcej osób jest w pracy na dole 
kopalni, tym praca jest po pro-
stu bezpieczniejsza – tłumaczył 
Marek Świder, dyrektor naczel-
ny ZG Rudna.

W rolę górników mogli na 
kilka godzin wcielić się przed-
stawiciele ZUS-u, którzy zje-
chali ponad tysiąc metrów pod 
ziemię, aby zwiedzić oddział 
G–28 w kopalni Rudna. Nieco-

dzienni goście przejechali pod-
ziemnymi chodnikami ponad 
10 kilometrów, spotkali się z 
górnikami pracującymi na róż-
nych stanowiskach – przodowe-
go, elektryka, operatora.

– Zjazd na dół kopalni 
to było dla nas bardzo cenne 
doświadczenie. Jesteśmy pod 
dużym wrażeniem tego, co wi-
dzieliśmy – przede wszystkim 
profesjonalizmu pracowników 
i ich kwalifikacji, ale też ilości 
maszyn oraz zaawansowanej 
technologii – mówił po wyjeź-
dzie na powierzchnię Marcin 
Dąbrowski, dyrektor Oddziału 
ZUS w Legnicy.

Podczas roboczego spotka-
nia, zespół wymienił się danymi 
dotyczącymi przyczyn zwolnień 
oraz statystykami dotyczącymi 
nieobecności zatrudnionych 
w kopalni Rudna. Rozpoczęto 
dyskusję o sposobach kontroli 
i przeciwdziałania tym, które 
mogą być rezultatem nadużyć. 
Powyższe kwestie, wymiana 
danych pomiędzy nami oraz 
odpowiednimi komórkami 
ZUS-u, zrozumienie punktu 
widzenia każdej ze stron, pro-
cesy dotyczące wniosków do-

tyczących na przykład kontroli 
indywidualnych przypadków 
absencji są powodem podpisa-
nia listu intencyjnego o dalszej 
współpracy.

– Przewidujemy więcej ta-
kich spotkań. Właśnie analiza 
wskaźników absencji oraz okre-
ślenie planu jej ograniczania 
jest głównym zadaniem nowo 
powołanego w naszej kopalni 
zespołu ds. zarządzania wskaź-

nikiem absencji , której wzrost 
odnotowujemy na przestrzeni 
ostatnich kilku lat – wyjaśniła 
Jolanta Wiąckiewicz, główny 
specjalista ds. zarządzania po-
tencjałem pracowniczym i sys-
temem HR/SAP w ZG Rudna.

Zakłady Górnicze Rudna 
zatrudniają około 4,5 tys. osób, 
w całej Grupie KGHM liczba 
pracowników sięga 34 tys. Aby 
zapewnić im optymalne środo-

wisko pracy, firma inwestuje w 
ciągły rozwój zawodowy swo-
ich kadr oraz dobrą atmosferę 
w miejscu pracy. Spółka wdra-
ża najlepsze dostępne praktyki 
mające na celu minimalizowa-
nie zagrożeń zdrowia i bezpie-
czeństwa pracowników.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź S.A.

FOT. KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A.
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Punktem wyjścia dla 
scenariusza „Klasycznej 
koprodukcji”, którego au-
torką jest Katarzyna Kny-
chalska, były rozmowy i 
wspólne improwizacje obu 
zespołów, aktorów Teatru 
Modrzejewskiej w Legni-
cy i Państwowego Teatru 
Dramatycznego im. Ilii 
Czawczawadzego w Ba-
tumi, które odbyły się w 
czerwcu w legnickim te-
atrze. Ostateczny kształt 
spektaklowi nadano już na 
gruzińskiej scenie. Po paź-
dziernikowej prapremierze 
w Batumi przedstawienie 
grano także w Kutaisi i 
Tbilisi.

- To była najtrudniej-
sza robota w moim życiu. I 
to nie tylko ze względu na 
nieprzekraczalną barierę 
językową i ogromne tempo 
pracy, ale także na zasadni-
cze różnice w teatralnych 
doświadczeniach obu ze-
społów. W Gruzji gra się 
teksty klasyczne. My wno-
siliśmy inne doświadczenia. 
Zrobiliśmy ten spektakl, bo 
– jak się okazało – zupełnie 
się nie znamy. Także po to, 
by rozbijać stereotypy i do-
bre samopoczucie o sobie 
samym. W efekcie powstał 

spektakl, który składa się z 
siedmiu osobnych obrazów 
uzupełnionych prologiem 
i epilogiem. Wizualnym 
dopełnieniem całości jest 
ruch sceniczny, którego au-
torem jest Kote Purceladze 
oraz animacje i ilustracje 
graficzne autorstwa Mariu-
sza Wolańskiego – objaśnia 
reżyser przedstawienia Ja-
cek Głomb, który nie wy-
klucza drobnych zmian w 
polskiej premierze spekta-
klu.

- Każdy z obrazów 
spektaklu jest osobną ca-
łością, każdy pokazuje inny 
punkt styku Polski i Gruzji 
– czy to podobne doświad-
czenie historyczne, czy 
łącząca oba kraje postać, 
czy wspólne traumy, czy w 
końcu podobne narodowe 
kompleksy. Choć poru-
szane tematy są poważne, 
często wręcz bolesne, nic 
tu nie jest do końca na se-
rio. Wciąż to tylko teatral-
na impresja po spotkaniu 
dwóch obcych sobie grup 
artystów. Spektakl nie opo-
wiada o historii polsko-
gruzińskiej przyjaźni, nie 
odkrywa żadnej uniwer-
salnej prawdy o każdym 
z tych narodów. Pozwolił 
jednak na przyjrzenie się 
sobie przez pryzmat tego 
drugiego, dziwnego kra-
ju, o którym przecież my 
– widzowie w Polsce i wi-
dzowie w Gruzji – nic tak 
naprawdę nie wiemy – do-
daje autorka scenariusza 
Katarzyna Knychalska.

Realizatorzy nie chcą 
zdradzać szczegółów. Co 
nieco jednak wiadomo. Bę-
dzie m.in. ironiczny dialog 
o roli i pozycji kobiet w 
obu krajach, kilka wersji 
słynnego lotu prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego do 
Gruzji latem 2008 roku 
podczas rosyjskiej agresji 
na ten kraj, będzie o cie-
niu Kremla, który niczym 
miecz Damoklesa wisi nad 
oboma krajami. – Będzie 
też scena, w której gruziń-
scy aktorzy zaprezentują 
coś, co jest ich absolutną 
i unikatową specjalnością. 
To chóralny śpiew poli-
foniczny wpisany na listę 
niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego ludzkości 
UNESCO – zauważa Jacek 
Głomb.

Scenografia i kostiu-
my w legnicko-batumskiej 
„Klasycznej koprodukcji” 
są dziełem Małgorzaty Bu-
landy, natomiast autorem 
opracowania muzyczne-
go spektaklu jest Bartosz 
Straburzyński. Na sce-
nie wystąpią aktorzy obu 
współpracujących zespo-
łów: Marina Burdeli, Ani-
ko Cecchladze, Katarzyna 
Dworak, Ewa Galusińska, 
Małgorzata Patryn, Anita 
Poddębniak, Magda Skiba, 
Tatia Tataraszwili, Małgo-
rzata Urbańska, Ano Zu-
raszwili, Bartosz Bulanda, 
Rafał Cieluch, Zaal Gogu-
adze, Bogran Grzeszczak, 
Robert Gulaczyk, Dawid 
Jakeli, Otar Katamadze, 
Tite Komachidze, Mateusz 
Krzyk, Mamuka Mandzga-
ladze i Paweł Palcat.

Kwestie gruzińskie w 
przedstawieniu będą prze-
tłumaczone na polski i 
wyświetlane na ekranie. Po 
trzykrotnej prezentacji na 
legnickiej Scenie Gadzic-
kiego (9, 10 i 12 listopa-
da) spektakl grany będzie 
także we Wrocławiu (13 
listopada), w Dzierżonio-
wie (14 listopada) oraz na 

Gorzowskich Spotkaniach 
Teatralnych (16 listopada).

Przed niedzielnym 
spektaklem w Legnicy (10 
listopada) o godz. 12.00 w 
teatralnej Art Cafe Mod-
jeska odbędzie się otwar-
ty dla publiczności pa-
nel dyskusyjny „Polacy i 
Gruzini – tacy różni, tacy 
podobni” zorganizowany 
przy współpracy Kolegium 
Europy Wschodniej – re-
dakcji „New Eastern Euro-
pe”. Wezmą w nim udział: 
Iwona Reichardt, redaktor-
ka naczelna „New Eastern 
Europe” (moderator pane-
lu), Adam Balcer, historyk, 
wykładowca Uniwersytetu 
Warszawskiego, Stasia Bu-
dzisz, dziennikarka, au-
torka książki „Pokazucha. 
Na gruzińskich zasadach”, 
Katarzyna Knychalska, 
dramatopisarka, redaktor 
naczelna portalu teatralny.
pl oraz Jacek Multanow-
ski,  w latach 2004- 2008 
ambasador Polski w Gruzji. 

Bezpłatne wejściówki będą 
dostępne w kasie biletowej 
legnickiego teatru.

Realizację i eksploata-
cję spektaklu „Klasyczna 
koprodukcja” finansują 
wspólnie Samorząd Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
oraz Ministerstwo Edu-

kacji, Kultury i Sportu 
Adżarii, autonomicznej re-
publiki Gruzji ze stolicą w 
Batumi.

Piotr Kanikowski
FOT. MATERIAŁY 

GALERII SZTUKI W 
LEGNICY
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Klasyczna koprodukcja w teatrze
Druga w historii legnickiego 
teatru międzynarodowa ko-
produkcja artystyczna swoją 
gruzińską prapremierę miała 
na scenie Państwowego Te-
atru Dramatycznego im. Ilii 
Czawczawadzego w Batumi 
2 października. Dwujęzyczny 
spektakl z udziałem akto-
rów obu współpracujących 
teatrów, wyreżyserowany 
przez Jacka Głomba, polską 
premierę na legnickiej Sce-
nie Gadzickiego będzie miał 
w sobotę 9 listopada o godz. 
19.00.
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