
Straż Miejska w Legni-
cy próbowała ukarać grzywną 
legniczanina przyłapanego w 
parku Miejskim w czasie, gdy na 
terenie całego kraju obowiązy-
wał wprowadzony kwietniowym 
rozporządzeniem Rady Mini-
strów zakaz. Mężczyzna odmó-
wił przyjęcia mandatu. Sprawa 
trafiła do Sądu Rejonowego w 
Legnicy, który 21 lipca wydał 
postanowienie odmawiające 
wszczęcia postępowania prze-
ciwko obwinionemu. Legnicka 
Straż Miejska odwołała się do 
Sądu Okręgowego w Legnicy i 
również w drugiej instancji nie 
przyznano jej racji.

Sąd Okręgowy w Legnicy w 
uzasadnieniu swego postanowie-
nia wskazuje, że przepisy Roz-

porządzenia Rady Ministrów z 
dnia 10 kwietnia 2020 r. w spra-
wie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz.U., poz. 658 i 673) 
nie zawierają żadnej sankcji za 
złamanie zakazu korzystania z 
parku. "Również ustawa o zwal-
czaniu i zapobieganiu chorób 
zakaźnych, na podstawie której 
wydano omawiane rozporządze-
nie, nie zawierała tego rodzaju 
informacji. Taka sytuacja wyklu-
cza pociągnięcie do odpowie-
dzialności na podstawie art. 54 
k.w. osób, które naruszały m.in. 
zakaz korzystania z parków usta-
nowiony na mocy wspomniane-
go rozporządzenia. I to właśnie 
z tej przyczyny decyzję sądu re-
jonowego o odmowie wszczęcia 
postępowania uznać należało za 
merytorycznie trafną." - argu-
mentuje sąd okręgowy.

Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów, zakazujące korzystania 
z parków, skwerów, lasów obo-
wiązywało w okresie od 10 do 
19 kwietnia 2020 r. Od począt-
ku budziło społeczny sprzeciw i 
szereg wątpliwości.

Przypomnijmy, że na pod-
stawie tych samych przepisów 
doszło do ukarania Jacka Watra-
la, szefa legnickiego sanepidu, 

który jadąc rowerem do pracy 
zatrzymał się, aby odebrać tele-
fon, i na czas rozmowy przysiadł 
na ławeczce w parku Miejskim. 
Z tego powodu został spisany 
przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej w Legnicy. Odmówił 
przyjęcia mandatu. Pod koniec 
maja Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Środzie 
Śląskiej nałożył na niego 10 tys. 
zł kary administracyjnej za na-
ruszenie wspomnianego wyżej 
rozporządzenia Rady Ministrów. 
Jacek Watral odwołuje się od tej 
decyzji.

- W ramach działań z pole-
cenia wojewody, prowadzonych 
pod jurysdykcją policji, podję-
liśmy 890 interwencji w związ-
ku z naruszeniem Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 

10 kwietnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu 
epidemii - informuje st. insp. Ja-
cek Śmigielski, rzecznik prasowy 
Straży Miejskiej w Legnicy.

Zdecydowana większość 
interwencji kończyła się na po-
uczeniu. Niekiedy funkcjona-
riusze wykorzystywali okazję 
do rozmowy o zagrożeniu CO-
VID-19 i obdarowaniu masecz-
ką ochronną. W 42 przypadkach 
doszło do nałożenia mandatu.

- Działaliśmy na podstawie 
tych samych przepisów, co służ-
by w całej Polsce - wyjaśnia dzi-
siaj st. insp. Jacek Śmigielski.

Piotr Kanikowski
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A
ZUS przeliczy emerytury Kelly to nie Monika Ambaras  

z Ambasadorem 
Urodzeni w 1953 roku dostaną wyższą emeryturę. Dla nie-
których emerytów oznacza to wypłaty wyższe nawet o 200 
zł. Takie rozwiązania znalazły się w nowelizacji ustawy o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych, która dostosowuje przepisy do orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego.

>>4

Administratorzy strony Zaginieni Cała Polska na Facebo-
oku napisali, że porównanie materiału genetycznego po-
branego od matki Moniki Bielawskiej z próbką DNA mło-
dej Amerykanki wykluczyło, by Kelly była zaginioną 26 lat 
temu w Legnicy dziewczynką. Informacji nie dementuje 
legnicka policja.

>>6
W zestawie 10 kandydatów do Nagrody Publicz-
ności w konkursie Ambasador Polski 2020 or-
ganizator - KGHM - umieścił nazwisko Tomasza 
Sakiewicza, redaktora tygodnika Gazeta Polska. 
O tygodniku Sakiewicza było głośno ze względu 
na dołączane do nakładu naklejki „Strefa wolna 
od LGBT”, szerzące nietolerancję i nienawiść. 
To wywołało m.in. reakcję sądu oraz ambasador 
USA w Polsce.

>>2

Sąd karać nie pozwolił
Sądy stanęły po stronie oby-
watela, którego Straż Miejska 
w Legnicy próbowała ukarać 
grzywną za niepodporządko-
wanie się przepisom rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 
10 kwietnia 2020 r. zakazu-
jących korzystania z parku 
ze względu na stan epidemii. 
Zdaniem sądu, przywołane 
przepisy nie spełniają wy-
mogów legislacyjnych, co 
wyklucza stosowanie sankcji 
za ich naruszenie.
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Bonanza
Jeśli chodzi o egzekwo-

wanie kolejnych epidemicz-
nych zakazów i nakazów, to 
służby w Polsce roku 2020 
wypracowały model podobny 
do tego, który obowiązywał 
na Dzikim Zachodzie. Tam 
kowboj po powieszeniu so-
bie na piersi gwiazdy szeryfa 
mógł posyłać kulkę za krzy-
we spojrzenie. U nas wystar-
czy nosić mundur policjanta 
lub strażnika miejskiego, by 
równie beztrosko wypisywać 
mandaty.

Straż Miejska w Legni-
cy nałożyła na obywateli 42 
mandaty za złamanie wpro-
wadzonego ze względu na 
epidemię zakazu korzystania 
z parków, nim sądy wykaza-
ły, że to działanie bezprawne. 
Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z 10 kwietnia 2020 
r miało wadę legislacyjną, 
która wykluczała stosowanie 
sankcji za jego naruszenie. 
Opierały się na nim służby w 
całej Polsce, więc w skali kra-
ju bezpodstawnie ukaranych 
użytkowników parków mogą 
być tysiące. 

Ten sam kłopot jest z 
rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 7 sierpnia 2020 
r. (w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, na-
kazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epi-
demii). Na jego podstawie 
każe się nam zasłaniać nos 
i usta w sklepach, lokalach 
gastronomicznych, środkach 
transportu publicznego itp. 
Policja informuje, że prowa-
dzi pod tym kątem kontrole i 
że poza pouczeniami udziela 
klientom mandatów karnych. 
Ale sierpniowe rozporządze-
nie ma dokładnie tę samą 
ułomność co kwietniowe: nie 
zawiera informacji, co czeka 
sprawcę za złamanie prze-
pisów porządkowych o cha-
rakterze epizodycznym, więc 
nie może być podstawą do 
karania kogokolwiek. Gdyby 
rząd wpisał w nie odesłanie 
do dyspozycji art. 54 Ko-
deksu wykroczeń, to policja 
i straż mogłyby skutecznie 
egzekwować nakaz noszenia 
maseczek. W obecnej sytuacji 
ukarani mogą skarżyć się na 
stosowanie nich bezprawnych 
restrykcji. 

Nośmy maseczki, nie z 
obawy przed karą, ale z tro-
ski o innych: osoby starsze, 
schorowane, pozbawione od-
porności. Do funkcjonariuszy 
policji i straży miejskiej, mam 
ten sam apel, co do wszyst-
kich: zachowujmy się odpo-
wiedzialnie. Gwiazdą szeryfa 
nie można zastąpić prawa.

Piotr Kanikowski
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Ambaras z Ambasadorem 

Automat wymienia plastik na kasę

Od 7 września internauci 
mogą wybrać laureata Nagrody 
Publiczności w organizowanym 
przez KGHM Polska Miedź 
konkursie Ambasador Polski. 
Zgłoszeń dokonali internauci, 
ale to przedstawiciele KGHM 
jako organizatorzy konkursu 
zdecydowali o kształcie finało-
wej dziesiątki, wybierając ją spo-
śród zgłoszonych kandydatów.

Tę dziesiątkę otwiera na-
zwisko Tomasza Sakiewi-
cza - działacza politycznego, 
kontrowersyjnego publicysty i 
dziennikarza, redaktora naczel-
nego Gazety Polskiej, finan-
sowanej m.in. z reklam spółek 
Skarbu Państwa, i założyciela 
Klubów Gazety Polskiej.

Zgodnie z regulaminem 
konkursu publiczność może 
przyznać tytuł Ambasador Pol-
ski 2020 osobie, „która swoim 
zachowaniem przyczyniła się do 
budowania dobrej opinii o Pola-
kach jako narodzie poza grani-
cami Polski.” Organizator pre-

cyzuje, że powinien to być „ktoś, 
kto codziennie czyni dobro, 
pokazując przy tym światu szla-
chetne serce Polaków” i podaje 
cztery przykłady: strażaka, który 
uratował rodzinę z pożaru, dzia-
łacza organizacji pomocowej, 
społecznika budującego relacje 
Polonii z innymi narodami oraz 
misjonarza lub wolontariusza, 
„który wspiera słabszych”.

Nominacja Tomasza Sa-
kiewicza w konkursie Amba-
sador Polski od dnia jej ogło-
szenia budzi oburzenie, bo stoi 
w sprzeczności z powyższymi 
założeniami. Redaktor naczel-
ny Gazety Polskiej odpowiada 
za prowadzoną od lipca 2019 
r. akcją kolportowania naklejek 
z przekreśloną tęczą oraz napi-
sem „Strefa wolna od LGBT”. 
Gdy sąd nakazał wydawcy ty-
godnika wycofać je z dystrybu-
cji, Gazeta Polska rzuciła w kraj 
kolejną partię ze zmienionym 
napisem „Strefa wolna od ide-
ologii LGBT”. Sąd Apelacyjny 
w Warszawie uzasadniał, że na-
klejka z napisem „Strefa wolna 
od LGBT”, bez względu na 
miejsce umieszczenia, oznacza 
całkowite wykluczenie osób 
nieheteronormatywnych. „Ek-
skluzja ta może mieć charakter 
symboliczny, jak i realny. Roz-
przestrzenianie takich treści jest 
równoznaczne z zachęcaniem 
do tworzenia stref wykluczenia, 
mobbingu i w skrajnych przy-
padkach gett.” Sąd porównał 
naklejki z tygodnika Sakiewicza 
do treści propagandowych III 
Rzeszy. „Sąd zauważa tu analo-

gie zwracając uwagę na podo-
bieństwo promowanego przez 
obowiązanego haseł do tabli-
czek z napisami „Żydom i psom 
wstęp wzbroniony”, czy „Żydzi 
wchodzą na własne ryzyko”.

Homofobiczne nalejki Ga-
zety Polskiej były powodem 
społecznych protestów pod sie-
dzibą redakcji. Wywołały obu-
rzenie m.in. amerykańskiej am-
basador Georgette Mosbacher, 
która w lipcu 2019 r. napisała 
na Twitterze: „Jestem rozcza-
rowana i zaniepokojona tym, 
że pewne grupy wykorzystują 
naklejki do promowania niena-
wiści i nietolerancji. Szanuje-
my wolność słowa, ale musimy 
wspólnie stać po stronie takich 
wartości jak różnorodność i to-
lerancja”.

W dziesiątce zaakceptowa-

nych przez KGHM kandyda-
tów do Nagrody Publiczności 
Ambasador Polski 2020 - poza 
Tomaszem Sakowiczem - są: 
aktorka Joanna Kulig (za role 
filmowe i teatralne), filantropka 
Daria Mejnartowicz (za dzia-
łalność charytatywną na rzecz 
dziewcząt i młodych kobiet 
poza granicami kraju), otwoc-
ki policjant Maciej Kąkol (za 
uratowanie życia mężczyźnie, 
który spadł z rusztowania), ko-
larz szosowy Rafał Majka (za 
sportowe sukcesy), siostra Mar-
ta Cichoń z Domu Samotnej 
Matki w Chicago (za niesienie 
pomocy potrzebującym), żużlo-
wiec Tomasz Gollob (za sukcesy 
sportowe), kucharz Łukasz Ko-
czocik (za powstrzymanie ter-
rorysty w London Bridge) oraz 
dyrektor Muzeum Powstania 

Warszawskiego Jan Ołdakowski 
i sędzia piłkarski Szymon Mar-
ciniak (za zawodowe sukcesy).

Głosowanie trwa do 20 
września 2020 r.  Laureatem w 
kategorii Nagroda Publiczności 
będzie osoba, która dostanie 
najwięcej głosów w interneto-
wym głosowaniu poprzez stronę 
ambasadorpolski.se.pl. Wyniki 
zostaną ogłoszone do końca 
października. 3 października 
planowana jest gala, na której 
zstaną wręczone statuetki lau-
reatowi Nagrody Publiczności 
i trzem pozostałym Ambasa-
dorom Polski 2020 wybranym 
przez Kapitułę (Ambasadorowi 
polskiej nauki, Ambasadorowi 
polskiego sportu i Ambasadoro-
wi kultury polskiej).

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Teraz każdy mieszkaniec, 
zamiast wyrzucać puste plasti-
kowe butelki o różnych roz-
miarach do kontenerów śmie-
ciowych, może je włożyć do 
butelkomatu i uzyskać premię 
w postaci 5 punktów. Gdy zbie-
rze 1000 punktów, otrzymuje 
bon o wartości 20 zł do wyko-
rzystania w sklepie Decathlon 
przy ul. Objazdowej ( centrum 

handlowe na dawnym lotni-
sku).

- Bardzo nas cieszy współ-
praca z nowym partnerem – 
mówiła podczas konferencji 
prasowej zastępczyni prezy-
denta Legnicy Jadwiga Zien-
kiewicz. – Na razie to jeszcze 
akcja edukacyjna, ale wierzę, że 
zachęci inne firmy i sklepy, by 
mogło z butelkomatów korzy-
stać jak najwięcej legniczan. To 
się opłaca, a każde takie działa-
nie ma wielki sens – podkreśliła.

Firma Decathlon otrzyma-
ła pani wiceprezydent certyfikat 
partnerstwa w ramach ekolo-
gicznego projektu „Zrywam z 
plastikiem”.

- Projekt współtworzymy 

z firmą Sortbox, producentem 
butelkomatów, która użyczyła 
nam urządzenie na rok. Bardzo 
wierzę w ten projekt – powie-
dział Mateusz Martin, lider 
sklepu. – Zachęcamy wszyst-
kich do oddawania butelek. 
Mamy też zawarte porozu-
mienie z Legnickim Przedsię-
biorstwem Gospodarki Komu-
nalnej na odbiór plastikowych 
butelek i segregowanie ich na 
składowisku.

Butelkomat przyjmuje je-
dynie czyste, niezgniecione 
butelki z polskiej dystrybucji. 
Nakrętki trafiają na cele chary-
tatywne do odrębnego pojem-
nika. Cała procedura zdawania 
butelek jest prosta i przedsta-

wiona graficznie na urządzeniu. 
Za każdą włożoną butelkę oso-
ba zdająca otrzymuje 5 punk-
tów. Następnie pobiera kupon. 
By otrzymać korzyści musi 
mieć aktywną Kartę Decathlon 
oraz pobraną aplikację Ekobox, 

która zlicza punkty. Na koniec 
otrzymamy bony, za które moż-
na zrobić zakupy.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY

W zestawie 10 kandydatów 
do Nagrody Publiczności 
w konkursie Ambasador 
Polski 2020 organizator 
- KGHM - umieścił nazwi-
sko Tomasza Sakiewicza, 
redaktora tygodnika Ga-
zeta Polska. O tygodniku 
Sakiewicza było głośno ze 
względu na dołączane do 
nakładu naklejki „Strefa 
wolna od LGBT”, szerzące 
nietolerancję i nienawiść. 
To wywołało m.in. reakcję 
sądu oraz ambasador USA 
w Polsce.

Do legnickiej ekologicznej 
akcji „Zrywam z plasti-
kiem” przyłączył się kolejny 
partner – sklep Decathlon, 
który zainstalował pierwszy 
w Legnicy automatyczny bu-
telkomat.



Drugi nabór na studia  
w PWSZ im. Witelona w Legnicy!

Do 6 października 2020 roku 
w Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy trwa rekrutacja 
kandydatów na studia na rok 
akademicki 2020/2021 w ra-
mach drugiego naboru. Jest 
to szansa dla osób, które nie 
zdążyły zapisać się na studia 
wcześniej. Przyjmowanie 
dokumentów trwa do 7 paź-
dziernika 2020 r. Ogłoszenie 
list kandydatów przyjętych na 
I rok studiów odbędzie się 9 
października 2020 r.

W ofercie edukacyjnej 
przyszli studenci mają do 
wyboru następujące kie-
runki studiów:

 
Studia pierwszego 

stopnia (licencjackie i in-
żynierskie):

• Administracja – studia 
stacjonarne, studia nie-
stacjonarne

• Bezpieczeństwo we-
wnętrzne – studia sta-
cjonarne, studia niesta-
cjonarne

• Dietetyka – studia sta-
cjonarne

• Energetyka -  studia 
stacjonarne, studia nie-
stacjonarne

• Filologia angielska – 
studia stacjonarne

• Finanse, rachunkowość i 
podatki – studia stacjo-
narne, studia niestacjo-
narne

• Informatyka – studia 
stacjonarne, studia nie-
stacjonarne

• Logistyka i transport – 
studia stacjonarne, stu-
dia niestacjonarne

• Pielęgniarstwo – studia 
stacjonarne

• Ratownictwo medyczne 
– studia stacjonarne

• Zarządzanie – studia 
stacjonarne, studia nie-
stacjonarne

• Zarządzanie i inżynieria 
produkcji – studia sta-
cjonarne, studia niesta-
cjonarne

 Jednolite studia magi-
sterskie:

• Fizjoterapia – studia 
stacjonarne

• Prawo – studia stacjo-
narne

• Pedagogika przedszkol-
na i wczesnoszkolna – 
studia stacjonarne

Studia drugiego stop-
nia (magisterskie):

• Bezpieczeństwo we-

wnętrzne – studia sta-
cjonarne, studia niesta-
cjonarne

• Finanse i zarządzanie w 
przedsiębiorstwie – stu-
dia stacjonarne

• Pielęgniarstwo – studia 
stacjonarne

• Zdrowie publiczne – 
studia stacjonarne
 
Jak zapisać się na stu-

dia?
Wystarczy do 6 paź-

dziernika wejść za po-
średnictwem strony inter-
netowej Uczelni w system 
elektronicznej rejestracji 
kandydatów na studia. Na-
stępnie, podczas rejestracji 
wypełnić i zatwierdzić for-
mularz danych osobowych, 
wprowadzić informacje 
niezbędne w procesie kwa-
lifikacji a przede wszyst-
kim dokonać wyboru stu-
diów. Po rejestracji należy 
wnieść opłatę rekrutacyjną. 

Przyjmowanie doku-
mentów trwa do 7 paź-
dziernika 2020 r.

Ogłoszenie list kan-
dydatów przyjętych na I 
rok studiów odbędzie się 9 
października 2020 r.

Szczegóły na stronie 
Uczelni - www.pwsz.le-
gnica.edu.pl w zakładce 
Rekrutacja, pod numerami 
telefonów : 76 723 22 10 
do 11 lub pisząc na e-mail: 
rekrutacja@pwsz.legnica.
edu.pl

Dodatkowo, Państwo-
wa Wyższa Szkoła Za-
wodowa im. Witelona w 
Legnicy z powodu zagro-
żenia COVID-19, w trosce 
o bezpieczeństwo kandy-
datów na studia ustaliła 
następujące sposoby skła-
dania dokumentów o przy-
jęcie na studia:  

• drogą listową - za po-
średnictwem operatora 
pocztowego, 

• osobiście - we właści-
wym dziekanacie lub 
wyznaczonym punkcie 
rekrutacyjnym w usta-
lonym przez Uczelnię 
terminie,

• przez pełnomocnika.
W przypadku składania 

dokumentów drogą listową 
kandydat jest zobowiąza-
ny przesłać komplet wy-
maganych dokumentów. 
Przesyłkę należy nadać za 
potwierdzeniem odbioru 
na adres Uczelni, wpisu-

jąc na kopercie dodatkowo 
„rekrutacja na kierunek 
studiów............”. Przesyłkę 
należy nadać za potwier-
dzeniem odbioru.

W przypadku osobiste-
go składania dokumentów 
kandydat jest zobowiąza-
ny przed wizytą w Uczelni 
umówić telefonicznie lub 
drogą mailową jej termin 

i godzinę z pracownikiem 
dziekanatu wydziału lub 
punktu rekrutacyjnego. 
Jednocześnie przy składa-
niu dokumentów kandydat 
jest zobowiązany zachować 
wszystkie zasady ochrony 
osobistej. 

Możliwe jest rów-
nież złożenie dokumen-
tów przez pełnomocnika. 

Aby to było możliwe, peł-
nomocnik musi złożyć: 
komplet wymaganych do-
kumentów wraz z podpi-
sanym przez kandydata 
pełnomocnictwem (wzór 
pełnomocnictwa dostęp-
ny na stronie internetowej 
Uczelni), poza własnym 
dowodem tożsamości - 
kopię dowodu tożsamości 

kandydata na studia (nie 
musi być potwierdzona u 
notariusza), w imieniu któ-
rego działa - dokumenty do 
wglądu.

Wybór danej formy zło-
żenia dokumentów o przy-
jęcie na studia zależy od 
kandydata na studia.
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Akcję „puszka karmy 
12-go o 12-tej” organizu-
ją wspólnie Legnickie SOS 
dla Zwierząt Psiakot, Sto-
warzyszenie Nakarm Bez-
domniaka oraz grupa Le-
gnickie Zwierzaki. Każdy, 
kto zechce do nich dołączyć, 
będzie mile widziany. „Po-
każmy tym niewinnym psia-
kom, że o nich pamiętamy! 
Tylko tyle możemy obecnie 
dla nich zrobić. One nic nie 
zawiniły sytuacji, w jakiej się 
znalazły!” - apeluje Psiakot w 
internecie.

Pretekstem do akcji jest 
opublikowana na oficjalnej 
stronie internetowej schro-
niska prośba, by przed na-
dejściem jesiennych chłodów 
pamiętać o bezdomnych 
psach. Będą potrzebowały 
więcej kalorii, by mieć siły 

do przetrwania trudnego 
okresu. Poza mokrą karmą 
przydadzą koce, kołdry, dy-
wany i materace.

Uczestnicy akcji raczej 
za bramę nie wejdą. Od 12 
marca wolontariusze nie są 
wpuszczani do schroniska, 
choć zgłaszają się do pomo-
cy. Chcieliby przebywać z 
psami, zabawiać je, socjali-
zować, wyprowadzać na spa-
cery, ale kierownictwo schro-
niska i miejscy urzędnicy nie 
pozwalają na taki kontakt, 
uzasadniając to pandemią. 
Twierdzą, że nie są w stanie 
zapewnić bezpieczeństwa lu-
dziom ani zwierzętom.

- Chcemy dla dobra zwie-
rząt dopuścić do nich wolon-
tariuszy, ale dopiero wtedy, 
gdy będzie to bezpieczne 
dla wszystkich: dla pracow-
ników, dla odwiedzających, 
dla rodzin adoptujących psy 
i dla samych psów – przeko-
nywała nas na początku lipca 
dyrektor Bożena Czerwińska 
z Wydziału Infrastruktu-
ry Komunalnej w Urzędzie 
Miasta w Legnicy. Przez 2 
miesiące nic się w tej sprawie 
nie zmieniło.

Piotr Kanikowski

Wolontariusze legnickiego 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt, niedopuszczani do 
psów od początku pandemii, 
z trudem znoszą tą izolację. 
Zachęcają miłośników zwie-
rząt, by w sobotę 12 września 
o godz. 12 każdy wziął pusz-
kę karmy i przyszedł pod za-
mkniętą bramą schroniska na 
ul. Ceglanej.

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nierucho-

mości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 69

Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  nr 1395/1 powierzchni 0,0548 ha, 
obręb Tarninów. KW LE1L/00073152/8. 

Cena wywoławcza nieruchomości  -  210.000,00 zł + podatek  od towarów  i  usług  
VAT 

Wadium  -    21.000,00 zł 

Przetarg odbędzie się 12.10.2020 r. o godz. 10.00 w LCK, ul. Chojnowska 2

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami - Ewa Zając, tel. 767212-300,oraz organizacji przetargu 
- Wioletta Mazur, tel.767212-301.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 nierucho-

mości 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  -  58.000,00 zł + podatek  od towarów  i  usług  
VAT

Wadium  -    6.000,00 zł  

Przetarg odbędzie się  12.10.2020 r. o godz.10.30
w LCK, ul. Chojnowska 2.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300 oraz organizacji przetargu 

- Wioletta Mazur, tel.767212-310. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.
eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzę-

du Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 

gruntowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Korczaka działka nr 1015/20  o powierzchni 750 m2,  obręb Fabryczna. 

KW   LE1L/00074704/0.
Cena wywoławcza 174.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 17.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 12.10.2020 r. o godz. 11.00 w  LCK, ul. Chojnowska 2

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami - Ewa Zając 767212-300 oraz organizacji przetargu 
- Wioletta Mazur, tel.767212-301. 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 nierucho-

mości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Grabskiego 8

Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  nr 899 powierzchni 0,0977 ha, obręb 
Bartniki. KW LE1L/00101097/0.

Cena wywoławcza 250.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 25.000,00 zł. 

Przetarg odbędzie się 12.10.2020 r. o godz.11.30
w LCK, ul. Chojnowskiej 2.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300; oraz organizacji przetargu - 
Wioletta Mazur, tel.767212-310.Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

ZUS przeliczy emerytury
Urodzeni w 1953 roku dosta-
ną wyższą emeryturę. Dla 
niektórych emerytów ozna-
cza to wypłaty wyższe nawet 
o 200 zł. Takie rozwiązania 
znalazły się w nowelizacji 
ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, która dostoso-
wuje przepisy do orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego 
i umożliwia ponowne przeli-
czenie emerytur osób, które 
na skutek przepisów z 2013 
r. mogły pobierać zaniżone 
świadczenia.

Nowe przepisy przewidują 
ponowne ustalenie wysoko-
ści emerytury z pominięciem 
przepisu art. 25 ust. 1b ustawy 
emerytalnej. Oznacza to, że je-
żeli ubezpieczony miał prawo 
do emerytury powszechnej, a 
podstawa obliczenia tej emery-
tury była pomniejszona o kwo-
ty pobranych emerytur wcze-
śniejszych, to wysokość tego 
świadczenia będzie przeliczona 
bez takiego pomniejszenia. 
Warunkiem jest to, by prawo 
do emerytury wcześniejszej zo-
stało ustalone na wniosek zło-
żony przed 1 stycznia 2013 r.

- W 2013 r. zmieniono 
zasady obliczania wysokości 
świadczenia emerytalnego oso-
bom pobierającym wcześniej-
szą emeryturę, wprowadzając 
mniej korzystne rozwiązanie. 
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wysokość emery-
tury przysługującej w związku 
z osiągnięciem powszechnego 
wieku emerytalnego powinna 
być pomniejszana o wypłaco-
ne dotychczas tzw. emerytury 
wcześniejsze – mówi Iwona 
Kowalska-Matis regionalny 

rzecznik prasowy ZUS na Dol-
nym Śląsku.

Problem zaniżonych eme-
rytur dotyczy głównie kobiet 
urodzonych w 1953r. 1 stycznia 
2013 r. weszła w życie ustawa 
mówiąca o tym, że osobom, 
które przeszły na wcześniejszą 
emeryturę zostanie obniżona 
emerytura powszechna o kwoty 
pobranych emerytur wcześniej-
szych. Problem wynikł z tego, 
że kobiety urodzone w 1953 r., 
które zdecydowały się na przej-
ście na wcześniejszą emeryturę 
w latach 2008-2012, nie miały 
świadomości, że skorzystanie 
z tej możliwości obniży wyso-
kość emerytury po osiągnię-
ciu przez nie powszechnego 
wieku emerytalnego. Przepis 
ten zakwestionował Trybunał 
Konstytucyjny. Nowelizacja 
ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych przywróciła większą 
podstawę obliczenia emerytury.

Według rządowych wyli-
czeń na zmianach skorzysta ok. 
76 tys. osób z rocznika 1953. W 

większości przypadków średnia 
miesięczna podwyżka emerytur 
wyniesie 202 zł, a wyrównanie 
zaniżonej emerytury - średnio 
12 786 zł.

- Emerytury dla tych osób 
przeliczymy z urzędu. Nie trze-
ba, zatem składać wniosku w tej 
sprawie  – zapewnia Kowalska 
– Matis.

Emerytura w nowej wyso-
kości przysługuje od dnia, od 
którego podjęto wypłatę eme-
rytury powszechnej, a w przy-
padku, gdy prawo do tej eme-
rytury było zawieszone – od 
dnia, od którego mogłaby być 
podjęta jej wypłata. Jeśli nowa 
wysokość świadczenia będzie 
wyższa od pobieranej dotych-
czas emerytury, wówczas ZUS 
wypłaci wyrównanie.

Przeliczenie emerytury po-
wszechnej dla ubezpieczonych 
urodzonych w 1953 r. oraz ren-
ty rodzinnej po takich osobach 
nastąpi po upływie 6 miesięcy 
od dnia wejścia w życie tej usta-
wy, czyli po 11 stycznia 2021 r.

Ustawa odnosi się również 

do ubezpieczonych urodzonych 
w 1953 r., którzy nie składali 
wniosku o emeryturę w wieku 
powszechnym. Mogą oni zgło-
sić taki wniosek nie później niż 
11 stycznia 2021 r. Wówczas 
ZUS obliczy emeryturę bez 
pomniejszenia o kwoty pobie-
ranej emerytury wcześniejszej. 
Takie obliczenie będzie moż-
liwe, gdy prawo do emerytury 
wcześniejszej ustalone zostało 
na wniosek złożony przed 1 
stycznia 2013 r.

ZUS szacuje, że liczba osób 
urodzonych w roku 1953, któ-
re mogą skorzystać ze zmiany 
przepisów, wynosi ok. 80,4 tys. 
W tej liczbie jest 17,8 tys. osób, 
które w ciągu 6 miesięcy mogą 
złożyć wniosek o przyznanie 
emerytury powszechnej (w tym 
kobiety – 15,6 tys., mężczyźni 
– 2,2 tys.). Pozostali, czyli 62,6 
tys. osób (w tym 60,6 tys. ko-
biet, 1,9 tys. mężczyzn) będą 
mieć emeryturę przeliczoną z 
urzędu.

Źródło: ZUS
FOT. PIXABAY.COM

Roboty uczą 
w przedszkolu
Legnickie przedszkole miej-
skie nr 4 sięga do technologii 
XXI wieku, by kształcić ma-
luchy i rozwijać ich kompe-
tencje cyfrowe. Pomagają im 
specjalne, przyjazne roboty 
„Ozobot” i „Genibot”.

Urządzenia te to małe, ale 
bardzo inteligentny roboty do 
nauki programowania. Uczą 
dzieci poprzez zabawę i do-
świadczenie, rozwijają myślenie 
logiczne i wyobraźnię.

Zanim roboty zaczęły słu-
żyć dzieciom, przedszkole przy 
ul. św. Elżbiety zorganizowało 
szkolenie i warsztaty nauki pod-
staw kodowania, programowania 
i robotyki, dla nauczycieli wycho-
wania przedszkolnego.

- Szkolenie prowadził Rafał 
Mitkowski, prezes EduSense, 
który pokazywał, jak należy roz-
począć pracę w przedszkolu z 
robotami „Ozobot” i „Genibot” 
– mówi dyrektor przedszkola nr 
4 Danuta Szetelnicka. - W cza-
sie warsztatów trener dzielił się z 

nauczycielkami doświadczeniem 
oraz swoimi pomysłami na na-
ukę i zabawę z robotami. Pod-
kreślał, że dziecko i świat progra-
mowania to jedność, kształtuje 
kreatywność i uczy analitycznego 
myślenia. Nauczyciele dowie-
dzieli się, jak można kształtować 
kompetencje kluczowe u dzieci w 
wieku przedszkolnym, wykorzy-
stując do tego matę do kodowa-
nia i roboty edukacyjne – dodaje 
pani dyrektor.

W szkoleniu uczestniczyli 
m.in. dyrektor i nauczyciele z 
przedszkola nr 4 i 6 oraz dyrek-
tor wydziału oświaty, kultury i 
sportu Urzędu Miasta Halina 
Gawin-Majewska.

Praca i zabawa z robotami 
to prawdziwa frajda dla dzieci. 
Wdrożenie tej metody edukacyj-
nej w wieku przedszkolnym było 
możliwe dzięki finansowemu 
wsparciu Fundacji KGHM Pol-
ska Miedź.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

Stań z puszką pod 
zamkniętą bramą
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Po drodze nr 364 odbywa 
się transport z i do podstref 
Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Korzystają z 
niej dostawcy Huty Miedzi 
Legnica i innych podmiotów 
KGHM, największego płat-
nika podatków na Dolnym 
Śląsku. To od niej poznają 
Legnicę kierowcy wjeżdżają-
cy do miasta od zachodu. To 
nią Legnica żegna tych, któ-
rzy wyjeżdżają z niej w stronę 
Karkonoszy.

Przekazane nam przez 
Czytelnika zdjęcia zdegrado-
wanej nawierzchni przesłali-
śmy do Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei we Wrocławiu, 
która w imieniu samorządu 
województwa zarządza drogą 
Legnica - Złotoryja. „Infor-
muję, że potrzebę naprawy 
uszkodzonej nawierzchni na 

opisanym przez Pana odcin-
ku drogi wojewódzkiej nr 364 
wskazaliśmy jako priorytet 
firmie, która do 31 paździer-
nika br. zajmuje się bieżącym 
serwisowaniem dróg znajdu-
jących się w naszym zarzą-
dzie” - odpowiedział na nasz 
mejl Leszek Loch, dyrektor 
DSDiK.

Zdaniem naszego Czy-
telnika, stopień degradacji 
drogi nr 364 jest tak znaczny, 
że doraźne naprawy na pew-
no nie wystarczą. Konieczna 
będzie wymiana podbudowy, 
warstwy wiążącej i ścieralnej a 
także dostosowanie dostoso-
wanie jej nośności do tonażu 
pojazdów, które się tędy po-
ruszają.

Zaniedbania widać szcze-
gólnie na leżącym już w gra-
nicach Legnicy odcinku od 
stacji kolejowej w Pawłowi-
cach do ronda Unii Euro-
pejskiej, który pozostaje pod 
administracją Zarządu Dróg 
Miejskich w Legnicy. W tym 
przypadku chodzi nie tylko o 
niebezpieczną, nierówną na-
wierzchnię, ale też o rozwią-
zania techniczne w zakresie 
poboczy, zatoczek, parkingów, 
przejść dla pieszych, oświetle-
nia.

- Kilka dni temu podpi-
saliśmy umowę z firmą, która 

będzie usuwać te zagrożenia 
- mówi Andrzej Szymkowiak, 
dyrektor ZDM w Legnicy. - 
To z konieczności będą tylko 
bieżące naprawy. Przebudowa 
całej ulicy Złotoryjskiej jest 
przewidziana w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2023-2027.

Piotr Kanikowski
FOT. JOANNA STRYCZEK

Od lat w Bramie Choj-
nowskiej nic się nie dzieje. 
Obiekt stoi zamknięty na 
cztery spusty. Służby ochrony 
zabytków zwracają uwagę na 
spękane mury, wilgoć w dol-
nych partiach budynku i sko-
rodowane obróbki blacharskie, 
przez które woda dostaje się 
do środka.

Cztery lata temu, gdy 
Bramę Chojnowską przejęło 
Legnickie Centrum Kultury, 
pojawiła się nadzieja, że jej 
stan ulegnie poprawie. Powstał 
ambitny projekt e-Baszta, 
zakładający remont i prze-
kształcenie wieży w inkubator 
kreatywności - miejsce, które 
zapewni legnickim twórcom, 
kreatywnej młodzieży dostęp 
do nowoczesnych technologii. 
Na 7 piętrach budynku za-
planowano 7 pracowni, m.in. 

druku 3D, montażu nielinio-
wego materiałów audio wideo, 
grafiki komputerowej 2D i 
3D czy robotyki. Na realizację 
projektu e-Baszta Legnickie 
Centrum Kultury potrzebo-
wało cztery lata temu 3,5 mln 
zł. Dyrektor Grzegorz Szcze-
paniak dostał zielone światło 
od konserwatora zabytków. 
Ale nie powiodła się próba po-
zyskania unijnych funduszy na 
ten cel.

- Pojawił się problem 
formalny - mówi Grzegorz 
Szczepaniak, dyrektor LCK. 
- Aplikowaliśmy o środki na 
samą Bramę Chojnowską, ale 
ona w ewidencji zabytków nie 
występowała jako samodzielny 
obiekt tylko jako element miej-
skich fortyfikacji. Dziękuję le-
gnickiemu konserwatorowi za 
zaangażowanie się w sprawę. 
To on wskazał, jak rozwiązać 
ten problem i pomógł w prze-
prowadzeniu całej procedury. 
Teraz będziemy rozglądać się 
za możliwościami aplikowania 
o środki na projekt e-Baszta. 
Wciąż chcemy go zrealizować.

Brama Chojnowska zosta-
ła wniesiona w pierwszej po-
łowie XV wieku w ciągu XI-
V-wiecznych murów miejskich 
Legnicy. W następnych latach 
wielokrotnie poddawano ją 
przebudowom i adaptacjom. 

Przetrwała do współczesnych 
czasów razem z fragmentem 
średniowiecznego kurtynowe-
go muru obronnego jako jed-
na z nielicznych zachowanych 
pozostałości po legnickich for-
tyfikacjach. Po II wojnie świa-
towej była użytkowana m.in. 
jako dom noclegowy Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Ciągnące się kilometrami ko-
leiny po ciężkim transporcie, 
spękania, dziury i garby z łat 
asfaltu wylewanego na stare 
łaty. Tak wygląda droga wo-
jewódzka 364 ze Złotoryi do 
Legnicy oraz jej przedłużenie 
czyli przylegający do huty 
KGHM odcinek ul. Złotoryj-
skiej, którym wjeżdża się do 
miasta. W tym roku drogowcy 
znów tylko zaklajstrują ubyt-
ki. Kiedy większy remont?

Dolnośląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków we 
Wrocławiu postanowił o wpi-
saniu Bramy Chojnowskiej w 
Legnicy na listę zabytków. 
Jak się dowiedzieliśmy, bra-
ma była ujęta w konserwa-
torskiej ewidencji, ale jako 
część miejskich fortyfikacji - 
nie jako osobny, samodzielny 
obiekt. To komplikowało po-
zyskanie zewnętrznych fun-
duszy na jej remont w ramach 
projektu e-Baszta.

Velostrady i inne cuda niewidy

Dolny Śląsk konsekwent-
nie przejmuje od PKP nie-
czynne linie kolejowe w celu 
modernizacji lub odbudowy, 
by puścić po nich pociągi Kolei 
Dolnośląskich. Velostrady, o 
których Patryk Wild opowia-
da na łamach Pulsu Biznesu, 
mają być uzupełnieniem dla 

tak budowanej sieci transportu 
kolejowego. Będą powstawać 
na liniach kolejowych, których 
remont okaże się nieopłacalny, 
zbyt kosztowny w stosunku do 
prognoz przyszłego natężenia 
ruchu.

Ze słów Wilda wynika, 
że władze województwa chcą 
położyć na nich asfalt z my-
ślą o użytkownikach rowe-
rów i hulajnóg elektrycznych. 
Velostrady mają być szerokie, 
by można było wydzielić na 
nich osobny pas do transpor-
tu publicznego z użyciem po-
jazdów autonomicznych (w 
tym przypadku inteligentnych 
minibusów poruszających się 
bez kierowcy). W planach jest 
pozyskanie unijnych pieniędzy 
na zakup 40 takich pojazdów 
(jeden kosztuje obecnie ok. 
400 tys. zł).

Autonomicznym minibu-

sem będzie można dojechać do 
miejscowości, gdzie jest stacja 
kolejowa, by kontynuować 
podróż pociągiem do stolicy 
powiatu lub innych większych 
ośrodków Dolnego Śląska. Pa-
tryk Wild wymienia 6 miast, 
które samorządowcy planują 
objąć transportem zintegro-
wanym z koleją regionalną. Są 
to: Wąsosz, Prochowice, Złoty 
Stok, Pieszyce, Wiązów i (być 
może) Prusice. Sieć może zo-
stać też rozszerzona o miejsco-
wości wiejskie, w szczególności 
stolice gmin oraz miejscowości 
z atrakcjami turystycznymi ta-
kimi np. jak Lubiąż.

Na zdjęciu jest pierwszy w 
Polsce autonomiczny minibus 
testowany jako środek trans-
portu publicznego w Gdańsku.

Piotr Kanikowski
FOT. GDANSK.PL

Samorząd województwa 
dolnośląskiego pracuje nad 
projektem velostrad - szero-
kich pasów umożliwiających 
nie tylko jazdę rowerami czy 
hulajnogami elektrycznymi, 
ale także uruchomienie na 
nich transportu publicznego 
z wykorzystaniem pojazdów 
autonomicznych. Radny Pa-
tryk Wild z Bezpartyjnych Sa-
morządowców w rozmowie z 
Pulsem Biznesu wymienia w 
tym kontekście 6 miejscowo-
ści, m.in. Prochowice.

Cierniowa droga 
na Złotoryję

Brama będzie 
e-Basztą?
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Kelly to nie Monika

- W związku z prowadzo-
nymi poszukiwaniami zagi-
nionej w dniu 16 lipca 1994 r. 
małoletniej i zgłoszeniem się 
kobiety, która twierdziła, że 
być może jest osobą zaginioną 
z Legnicy, policjanci KMP w 
Legnicy przeprowadzili dzia-
łania i czynności, które nie 
dały podstaw do stwierdzenia, 
że jest to zaginiona sprzed 26 
lat - informuje podkomisarz 
Jagoda Ekiert, oficer prasowa 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy. - Obecnie funkcjo-
nariusze nadal prowadzą po-
szukiwania zaginionej Moniki 

Bielawskiej .
Policja zwlekała z poda-

niem tych informacji, bo nie 
chciała, by zainteresowani 
dowiedzieli się o wynikach 
badań z mediów. Zanim roze-
słano stosowny komunikat, na 
stronie Zaginieni Cała Polska 
pojawił się post, który jedno-
znacznie stwierdza, że Kelly to 
nie Monika Bielawska.

Administratorzy strony 
Zaginieni Cała Polska po-
wołują się na wiadomość od 
mamy Moniki Bielawskiej. Pi-
szą: „Okazało się, że pomimo 
wielu przesłanek, kobieta nie 
jest zaginioną Monisią. Jest to 
ogromnie trudny czas dla ro-
dziny Moniki, oni tak bardzo 
wierzyli w cud. W to, że do-
wiedzą się prawdy... Niestety, 
wynik badania DNA w 100% 
wykluczył pokrewieństwo 
dwóch rodzin.”

26 lat temu Robert Bie-
lawski porwał w Legnicy swą 
półtoraroczną córkę. Został 
ujęty, postawiony przed sądem, 
skazany na 15 lat więzienia za 

porwanie i odsiaduje wyrok, 
ale dziecka nigdy nie odnale-
ziono. Robert Bielawski nigdy 
nie powiedział prawdy, co się 
stało z jego córką. Podawał 
różne wersje, które były wery-
fikowane przez legnicką poli-
cję. Żadna się nie potwierdziła. 
Raz zeznawał, że dziewczynka 
zginęła w wypadku samocho-
dowym w Czechach. Innym 
razem, że wypadła z wózka 
jeszcze w Legnicy, więc po-
chował ją w lesie na obrzeżach 
miasta. Mówił też o parze 
handlarzy ze Śląska, którzy 
rzekomo odkupili od niego 
dziewczynkę - to również oka-
zało się kłamstwem. Potem 
przekonywał, że Monika zo-
stała wywieziona za granicę i 
żyje.

W maju pojawiła się na-
dzieja na szczęśliwe zakończe-
nie tej potwornej historii, bo 
do administratorów strony na 
Facebooku zajmującej się po-
szukiwaniem ludzi zgłosiła się 
młoda kobieta z Ameryki. Jako 
dziecko została przemycona do 

Stanów Zjednoczonych i ad-
optowana. Zrodziło się w niej 
przypuszczenie, że może być 
zaginioną w Legnicy Moniką 
Bielawską. Wskazywały na to 
zbieżności w ich biografii, ale 
też fizyczne podobieństwo na-
stoletniej Kelly do wizualizacji 
wyglądu Moniki, jaką w 2010 

roku opublikowała policja. W 
wyjaśnienie sprawy zaanga-
żował się Interpol. Przepro-
wadzono badania porównaw-
cze DNA. Wykorzystano do 
nich próbkę pobraną od Kelly 
w Stanach Zjednoczonych i 
materiał genetyczny od mat-
ki Moniki Bielawskiej, prze-

chowywany na takie potrzeby 
w policyjnej bazie. Badania, 
które wykonało Centralne La-
boratorium Kryminalistyczne 
Policji w Warszawie, nie przy-
niosło rozwiązania zagadki. 

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Administratorzy strony 
Zaginieni Cała Polska na 
Facebooku napisali, że 
porównanie materiału ge-
netycznego pobranego od 
matki Moniki Bielawskiej z 
próbką DNA młodej Amery-
kanki wykluczyło, by Kelly 
była zaginioną 26 lat temu 
w Legnicy dziewczynką. In-
formacji nie dementuje le-
gnicka policja.
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Elektrownia fotowoltaicz-
na KGHM ZANAM będzie 

funkcjonować w oparciu o tech-
nologię 4.0., co oznacza obiekt w 
pełni zinformatyzowany i zauto-
matyzowany, wyposażony w wir-
tualną dyspozytornię (Control 
Room) i wybudowany zgodnie 
z zalecanymi przez Międzynaro-
dową Agencję Energii kierunka-
mi rozwoju energetyki fotowol-
taicznej. System monitorowania 
wysokiej rozdzielczości umożli-
wia diagnostykę stanu technicz-
nego i zdalne wykrywanie uste-
rek przez całą dobę, siedem dni 
w tygodniu. Przy monitoringu 

stanu paneli fotowoltaicznych 
oraz inwerterów wykorzystywa-
ne będą zaawansowane algoryt-
my analityczne oparte na prze-
twarzaniu ogromnych zbiorów 
danych, uczeniu maszynowym i 
metodach sztucznej inteligencji.

- Budowa elektrowni foto-
woltaicznej to dla nas duży krok 
w kierunku samowystarczalności 
energetycznej przy wykorzysta-
niu odnawialnych źródeł ener-
gii. To istotny element polityki 
niskoemisyjnej gospodarki ener-
getycznej KGHM i korzyść dla 

lokalnej społeczności. - powie-
dział Bernard Cichocki, Prezes 
KGHM ZANAM.

Budowa elektrowni zakoń-
czy się jeszcze w 2020 roku, a 
roczny poziom produkowanej 
energii wyniesie około 3 GWh.

Zgodnie ze strategią Polskiej 
Miedzi, do 2030 roku, aż poło-
wę zapotrzebowania na energię 
KGHM Polska Miedź pokryje z 
własnych źródeł, w tym z OZE. 
Oprócz inwestycji KGHM ZA-
NAM, KGHM prowadzi jesz-
cze dwa projekty fotowoltaiczne: 

na terenie Oddziału Zakład Hy-
drotechniczny oraz przy Hucie 
Miedzi Głogów.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź S.A.

FOT. KGHM POLSKA 
MIEDŻ S.A.

Dramat "Niebo" to histo-
ria grupy przyjaciół, młodych 
mieszkańców Mińska, którzy 
marząc o wolności i nieza-
leżności wpadają na pomysł 
otwarcia klubu artystycznego. 
Po wielu perypetiach zwią-
zanych z przezwyciężaniem 
biurokratycznych trudności 
"Niebo" rozpoczyna swo-
je istnienie. Miejsce staje się 
ulubionym punktem spotkań 
i zabawy artystów i młodych 
mińszczan, swoistym azylem w 
rzeczywistości zdominowanej 
przez reżim Łukaszenki. Nie-

stety, owa rzeczywistość coraz 
silniej daje o sobie znać. Nara-
stają komplikacje, utrudnienia, 
bezzasadne żądania pieniędzy 
od grupy przyjaciół. Dramat 
był czytany podczas festiwalu 
"Lekcja Białoruskiego" w li-
stopadzie 2006 roku w Teatrze 
Stara Prochownia. Wzbudził 
aplauz publiczności, a Anna 
Jadowska, która wówczas ob-
jęła czytanie opieką reżyserską, 
zdecydowała się na sceniczną 
realizację tekstu. Czytanie zo-
stało powtórzone w TVP Kul-
tura.

Roman Pawłowski, Gazeta 
Wyborcza Stołeczna: Sztuka 
jest świetna, a polskie przed-
stawienie, które wyreżysero-
wała Anna Jadowska, mądre, 
zagrane z pasją i odwagą. To się 
nie zdarza co dnia. Kurejczyk 
opowiada historię młodych 
artystów z Mińska, którzy w 
nieczynnym barze mlecznym 
chcą założyć alternatywny klub. 
Ma się nazywać "Niebo", bo 
jest marzeniem o innej rzeczy-
wistości, lepszej od codzienne-
go życia w dyktaturze. Sztuka 
pokazuje krok po kroku, jak ten 

sen o niebie zostaje sprowadzo-
ny na twardą ziemię najpierw 
przez bezdusznych urzędni-
ków, którzy mnożą przeszko-
dy i nasyłają kontrole, potem 
przez konflikty w samej grupie. 
W finale po "Niebie" zostaje 
tylko wspomnienie.

Andrej Kurejczyk - rosyj-
skojęzyczny dramaturg i reży-
ser młodego pokolenia, żyjący 
w Mińsku. Tworzy w dwóch 
nurtach: dramaty historyczne i 
współczesne. Pierwsze są gry-
wane w oficjalnych teatrach 
na Białorusi. Z dramatami 
współczesnymi ich autor po-
dróżuje po Europie starając 
się znaleźć zainteresowanie 
dla sytuacji społecznej i poli-
tycznej swojego kraju. "Niebo" 
zostało opublikowane w grud-
niu 2005 roku w miesięczniku 
"Dialog", w tłumaczeniu Pawła 
Mitznera. Dramat został napi-
sany pod pseudonimem Nikita 
Mickiewicz. Już w 2014 roku 
białoruski dramaturg był jed-
nym z sygnatariuszy wezwania 
do międzynarodowego bojkotu 
Mistrzostw Świata w Hokeju 
na Lodzie w Mińsku z ape-

lem o uwolnienie białoruskich 
więźniów politycznych. Od 
sierpnia br. jest jednym z człon-
ków opozycyjnej wobec Alak-
sandra Łukaszenki Rady Ko-
ordynacyjnej ds. Przekazania 
Władzy na Białorusi utworzo-
nej przez kandydatkę na prezy-
denta Swiatłanę Cichanouską 
po sfałszowanych przez władze 
wyborach prezydenckich.

- Białoruski dramaturg 
kończy właśnie sztukę o aktu-
alnych protestach i towarzy-
szących im wydarzeniach w 
swoim kraju - poinformował 
dyrektor legnickiego teatru Ja-
cek Głomb.

Do dramatyzowanego czy-
tania "Nieba" zaproszeni zosta-
li: Magda Skiba, Małgorzata 
Urbańska, Bogdan Grzeszczak, 

Paweł Palcat, Paweł Wolak 
oraz gościnnie Maciej Rabski 
i Jerzy Górski. Sto bezpłatnych 
wejściówek będzie wydawała 
kasa biletowa legnickiego te-
atru.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna

FOT. TEATR MODRZE-
JEWSKIEJ W LEGNICY

R
EKLAM

A

Teatr solidarny z Białorusinami
We wtorek 15 września na le-
gnickiej Scenie Gadzickiego 
odbędzie się pierwsza próba 
do performatywnego czyta-
nia sztuki Andreja Kurejczy-
ka "Niebo" w opracowaniu 
i reżyserii Łukasza Kosa. 
Prezentacja sztuki rosyj-
skojęzycznego Białorusina i 
opozycjonisty wobec rządów 
Alaksandra Łukaszenki odbę-
dzie się w piątek 25 września 
o godz. 19.00. Widownia 
będzie ograniczona do 100 
osób. Wejściówki bezpłatne.

KGHM ZANAM rozpoczął bu-
dowę jedynej w Polsce elek-
trowni fotowoltaicznej opartej 
na technologii 4.0. W pobliżu 
budowy stanęła już w pełni 
funkcjonalna mini elektrow-
nia. Złożona z kilkudziesię-
ciu paneli fotowoltaicznych 
instalacja już teraz stanowi 
punkt ładowania ZANPERa, 
wozu transportowego z napę-
dem elektrycznym.

Fotoelektrownia budowana z głową
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