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WYMIANA BUTLI TURYSTYCZNYCH

PROMOCJA!!!
BUTLA TURYSTYCZNA Z GAZEM

tylko 75 zł
LPG2,46 zł

WYMIANA BUTLI
52 zł
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Wsadzą księcia na cokół
Głosami 21 radnych przy jed-
nym sprzeciwie (Aleksandra 
Krzeszewska) Rada Miejska 
Legnicy wyraziła zgodę na 
wzniesienie w rejonie placu 
Słowiańskiego, przed budyn-
kiem Zespołu Szkół Ekono-
micznych, pomnika księcia 
Henryka Pobożnego. Pomnik 
powstanie jako społeczna 
inicjatywa, finansowana w 
całości ze środków zebranych 
przez Fundację Książę Henryk 
Pobożny - Obrońca Europy.

>>3



Bogaci bogacą się szyb-
ciej. W stosunku do roku 
2019 wynagrodzenia zarzą-
du KGHM Polska Miedź 
S.A. poszły w górę aż o 56,6 
proc. Prezes KGHM Mar-
cin Chludziński w 2019 rok 
zarobił 1,2 mln zł, a w roku 
2020 1,8 mln zł. Wiceprezes 
Radosław Stach z poziomu 
1,1 mln zł wskoczył na 1,68 
mln zł. Katarzyna Kreczmań-
ska-Gigol, odpowiedzialna w 
zarządzie KGHM za finanse, 
w roku 2019 zarobiła 1,13 
mln zł a w roku 2020 - pra-
wie 1, 7. Wiceprezes Adam 
Bugajczuk miał 1 mln zł - 
ma 1,67 mln zł. Paweł Gruza 

wyciągnął 1,7 mln zł, czyli o 
prawie 700 tys. zł więcej niż 
w roku 2019.

Na wynagrodzenia pięciu 
osób z zarządu KGHM wy-
dał ponad 3 mln zł więcej niż 

w 2019 r.
Pensja członków zarzą-

du spółki składa się z dwóch 
części: stałej i ruchomej. 
Część ruchoma (premia) 
przyznawana przez radę nad-

zorczą zależy od „stopnia re-
alizacji celów zarządczych”.

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM POLSKA 

MIEDŹ S.A.
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MOJE TRZY GROSZE

FELIETON  COTYGODNIOWY

Skąd to?
- Skąd się biorą te wszystkie 

butelki po wódce w rowach? - 
pyta mój brat.

Małpki. Zatrzęsienie mał-
pek. Butelki i puszki po piwie. 
Butelki po wódce. Butelki po 
sokach. Butelki po coli. Butelki 
po wodzie mineralnej. Pudełka 
po papierosach, spalone słoń-
cem, blednące tygodniami w 
trawie. Zmyślne pudełeczka z 
macdonaldsa. Podszyte wiatrem 
torebki po chipsach. Opakowa-
nia zdarte z batonów i czekola-
dek. Słoik po gołąbkach. Karton 
po mleku. Dezodorant. Płyta 
CD. Biodegradowalna rekla-
mówka. Gnijące prezerwatywy. 
Gazetki reklamowe. Skąd to się 
wszystko bierze w rowach przy 
drodze? Kto to wyrzuca?

Skąd się wziął tu, trzy ki-
lometry za miastem, plastikowy 
worek ze śmieciami? Wypadł ze 
śmieciarki?

Skąd się wziął leżący na 
poboczu komplet samochodo-
wych dywaników? Zużyty filtr? 
Połowa spacerówki? Połowa 
kosiarki?

Kto porozrzucał na prze-
strzeni kilkuset metrów pla-
stikowe sztućce i talerzyki z 
resztkami jedzenia po jakimś 
pikniku?

Dlaczego kierowca cięża-
rówki, któremu pękła opona, nie 
pozbierał resztek gumy z drogi?

A komuś, kto zapala znicz, 
by uczcić ofiarę wypadku, nie 
przeszkadza, że w trawie wala-
ją się wypalone lampki, brudne 
kwiatki z plastiku?

Czy to bezdomne psy zo-
stawiły te wszystkie kupy na 
trawnikach i chodnikach?

Czy to bezdomni rozwlekli 
cały ten syf ze śmietników po 
mieście?

Czy wiatr przywiał do nas i 
porozwieszał na krzakach rekla-
mówki z Niemiec?

Kto zwalił na wrzosowisko 
zbite z łazienki płytki?

Czy to zwierzęta usypują w 
lasach hałdy gruzu? Czy znoszą 
sobie połamane meble na le-
gowisko? Czy ptaki wyścielają 
swoje gniazda starymi ciuchami 
i kawałkami kabli?

Czy to myszy zasypały 
chodnik pestkami słonecznika 
i dyni?

Jaka niewidzialna ręka klei 
kartki, karteczki, karteluszki do 
ścian, szyb, słupów ulicznych 
latarni?

Jak się znalazły w rzece bu-
telki i puszki po pasztecie? Pod-
myła biwak, okradła turystów?

Dlaczego niepotrzebny bi-
let autobusowy ląduje zawsze 
obok kosza na śmieci.

Skąd się biorą te wszystkie 
butelki po wódce w rowach?

Piotr Kanikowski
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Milionerzy z Polskiej Miedzi
Ponad 8,5 mln zł wydał KGHM 
na wynagrodzenia pięciooso-
bowego zarządu spółki. Pre-
zes Marcin Chludziński za-
robił w 2020 roku ponad 1,8 
mln zł (brutto), czyli niemal 
600 tys. zł więcej niż w roku 
2019. Wiceprezesi Radosław 
Stach, Katarzyna Kreczmań-
ska-Gigol, Adam Bugajczuk 
i Paweł Gruza skończyli rok 
z zarobkami sięgającymi bez 
mała 1,7 mln zł.  
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Przed głosowaniem rad-
ny Andrzej Lorenc, prezes 
Fundacji Książę Henryk Po-
bożny - Obrońca Europy, za-
prezentował wstępną wizu-
alizację przygotowaną przez 
Bogusława Leśnikowskiego 
według koncepcji architek-
ta Piotra Wrocławskiego. 
Wykorzystano w niej mo-
del pomnika przygotowany 
i podarowany fundacji przez 
legnickiego rzeźbiarza Grze-
gorza Niemyjskiego.

Pomnik będzie miał oko-
ło 5 metrów wysokości. Stanie 

przy ul. Skarbka, przed ścia-
ną drzew przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych, vis`a`vis 
budynku starostwa. Na dwu-
metrowym cokole Grzegorz 
Niemyjski zaprojektował 
rzeźbę (najprawdopodobniej 
do odlania z brązu) przed-
stawiającą księcia Henryka 
Pobożnego na koniu. Książę 
stoi w strzemionach z opusz-
czonym mieczem w jednej, 
i tarczą w drugiej ręce. Tak 
wierzchowiec, jak jeździec 
wyglądają dość ospale, mało 
dynamicznie, zupełnie niehe-
roicznie. U podstawy kolum-
ny przewidziano inskrypcję 
wyjaśniającą, kim był książę 
i jaką rolę odegrał w historii 
Polski oraz średniowiecznej 
Europy.

Pierwotnie Fundacja 
Książę Henry Pobożny - 
Obrońca Europy planowała 
rozpisanie konkursu na pro-
jekt pomnika. - Nie chcemy, 
aby cena decydowała o ja-
kości. Zależy nam na arty-
stycznym dziele z górnej pół-
ki – podkreślał jej ówczesny 

prezes Adam Wierzbicki. Z 
tego, co podczas sesji mó-
wił Andrzej Lorenc, zamiast 
szukać najlepszego projektu, 
zdecydowano się powierzyć 
zadanie artyście, który akurat 

był pod ręką. Rzeźbę przy-
gotuje legniczanin Grzegorz 
Niemyjski.

Na wizualizacji poka-
zującej wygląd pomnika od 
strony pl. Słowiańskiego koń 

jest ustawiony bokiem i wy-
gląda - jak zauważył Andrzej 
Lorenc - nudnie. Artysta ma 
obrócić wierzchowca na ko-
lumnie.

Piotr Kanikowski
RYC. FUNDACJA  

KSIĄŻĘ HENRYK  
POBOŻNY - OBROŃCA 

EUROPY
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Głosami 21 radnych przy jed-
nym sprzeciwie (Aleksandra 
Krzeszewska) Rada Miejska 
Legnicy wyraziła zgodę na 
wzniesienie w rejonie placu 
Słowiańskiego, przed budyn-
kiem Zespołu Szkół Ekono-
micznych, pomnika księcia 
Henryka Pobożnego. Pomnik 
powstanie jako społeczna 
inicjatywa, finansowana w 
całości ze środków zebranych 
przez Fundację Książę Henryk 
Pobożny - Obrońca Europy.

Wsadzą księcia na cokół
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Finisz z wodotryskami
W części francuskiej parku 
Miejskiego trwa rewitalizacja 
fontann. Prace zbliżają się 
już do etapu odbiorów koń-
cowych - zawiadamia Urząd 
Miasta w Legnicy. Koszt in-
westycji: 15,7 mln zł.

Jak informuje Urząd Miasta 
w Legnicy, obecnie trwa monto-
wanie elementów małej archi-
tektury, czyli stylizowanych na 
lata 20 minionego wieku ławek 

oraz koszy na śmieci. Na ukoń-
czeniu są prace przy ścieżkach 
wokół fontann oraz nasadzenia 
roślin.

Przywracanie dawnego 
blasku fontannom rozpoczę-
ło się w październiku 2019 r. 
Prace związane z fontannami 
są pierwszym etap rewitalizacji 
parku Miejskiego, obejmującym 
Ogród Francuski. Przebudowa-
ne będą też alejki spacerowe, po-
sadzone nowe rośliny, powstanie 
wiele elementów małej architek-

tury. W części francuskiej parku 
przywrócony zostanie klimat lat 
20. minionego wieku. Powróci 
czar i nastrój tamtych czasów. 
Wkroczy także nowoczesność.

Będziemy mogli bowiem 
podziwiać bajeczne pokazy 
wodno-świetlne, które na długo 
zapadną w pamięć - obiecuje 
Urząd Miasta w Legnicy.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA  
W LEGNICY 



Chodzi o wyjątkowo cenną 
ceramikę grobową z epoki brą-
zu, którą odkryto w latach 70. 
XX wieku w Legnicy przy ul. 
Spokojnej, gdzie znajdowało się 
cmentarzysko kultury łużyckiej 
pochodzące z okresu epoki brązu 
(1100-750 p.n.e.).

Restaurowane naczynia wy-
korzystywano podczas rytuału 
pogrzebowego. Wśród nich jest 
unikatowa zdobiona waza będą-
ca popielnicą na szczątki i pięć 
podarowanych do grobu naczyń, 
które napełniano pokarmem i 
składano z nadzieją, że to po-
może się przenieść umarłemu do 
świata przodków. Dary ofiarne 

w trakcie ceremonii napełniać 
się miały energią, stając się w ten 
sposób talizmanami rytuału. We 
wspomnianych czasach pochó-
wek ciałopalny był dominującą 
praktyką funeralną, a ceramika 
jest śladem po zwyczaju, od któ-
rego pochodzi nazwa kultury pól 
popielnicowych. Konserwacja i 
restauracja naczyń mając zapo-
biec destrukcji i utrwalić struk-
turę dzieł.

– Aby przywrócić odnale-
zionym naczyniom pierwotną 
formę, należało najpierw wiernie 
odtworzyć brakujące ich frag-
menty, co zrobiono wzorując się 
na analogicznych naczyniach 
z tamtego okresu, a następnie 
wszystkie elementy posklejać w 

całość. Teraz z powodzeniem 
będą mogły stać się częścią 
muzealnej ekspozycji – mówi 
Tomasz Stolarczyk, kierownik 
Działu Archeologii Muzeum 
Miedzi w Legnicy.

Prace – prowadzone pod 
kierunkiem dr Marii Gąsior – 
stanowią pracę magisterską stu-
dentki Pauliny Kobieli. Korzyść 
jest obopólna. Muzeum, dzięki 
współpracy, bezkosztowo otrzy-
ma zrekonstruowane eksponaty, 
studenci natomiast mogą wyko-
rzystać zdobytą w czasie studiów 
wiedzę i doświadczenie.

Źródło Muzeum Miedzi. 
FOT. Archiwum Akademii 

Sztuk Pięknych im. E. Gepperta 
we Wrocławiu
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Studenci restaurują 
starą ceramikę
Podjęta dwa lata temu współ-
praca Muzeum Miedzi z wro-
cławską Akademią Sztuk 
Pięknych owocuje na kilku 
polach. Dzięki niej w Pracow-
ni Konserwacji i Restauracji 
Ceramiki i Szkła rekonstru-
owane są obecnie artefakty 
ze zbiorów muzeum, odna-
lezione podczas wykopalisk 
archeologicznych.
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Podwyżka cen śmieci
Z 21,90 zł do 26,50 zł wzro-
śnie od 1 maja miesięczna 
stawka opłaty śmieciowej w 
Legnicy. Jeśli gospodarstwo 
domowe korzysta z własne-
go kompostownika, to opłata 
będzie mniejsza: 23,60 zł od 
osoby. Radni zgłaszali szereg 
zastrzeżeń do funkcjonowania 
systemu odbioru odpadów w 
mieście. Ich zdaniem Legnica 
jest brudna, a boksy przepeł-
nione i opróżniane za rzadko.

Podwyżka przeszła o 
włos. 

Konieczność wprowadze-
nia podwyżki widzi 11 rad-
nych: Krystyna Barcik, Ignacy 
Bochenek, Wojciech Cichoń, 
Ewa Czeszejko-Sochacka, 
Elżbieta Dybek, Marek Fili-
pek, Ryszard Kepa, Grażyna 
Pichla, Bogumiła Słomczyń-
ska, Jan Szynalski i Piotr Ża-
bicki. Przeciwnych podwyżce 
było 10 radnych: Karolina 
Jaczewska-Szymkowiak, Jo-
lanta Kowalczyk, Aleksandra 
Krzeszewska, Maciej Kupaj, 
Łukasz Laszczyński, Andrzej 
Lorenc, Piotr Niemiec, Jaro-
sław Rabczenko, Zbigniew 
Rogalski, Marta Wisłoc-

ka. Joanna Śliwińska-Łokaj 
wstrzymała się od głosu.

Z analizy, którą za 30 
tys. zł na zlecenie prezydenta 
przygotowała zewnętrzna fir-
ma, wynika, że przy zbliżonej 
ilości odpadów komunalnych 
(35-36 ton rocznie) koszty 
funkcjonowania systemu w 
roku 2020 były o 36 procent 
wyższe niż w roku 2019. Le-
gnica miała dobrze skalku-
lowaną stawkę za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów, 
bo tak w roku 2019, jak i w 
2020 opłata ponoszona przez 
gospodarstwa niemal w ca-
łości wystarczała na pokrycie 
wydatków systemu. W roku 
2019 deficyt wyniósł 522,7 
tys. zł, a w 2020 - 53,9 tys. zł.

Ale tak jak w innych gmi-
nach, rosnące koszty odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
wymuszają podwyżkę. Radny 
Jan Szynalski wykazywał, że 
zaproponowana przez prezy-
denta stawka (26,50 zł mie-
sięcznie od osoby za śmieci 
posegregowane) jest porów-
nywalna z opłatami za śmieci 
w innych miastach (np. Ści-
nawa - 30 zł, Żagań - 25 zł, 
Lubin - 36 zł, Chojnów - 28 

zł, Zielona Góra - 25 zł, By-
tom Odrzański - 32 zł).

Przeciwny podwyżce 
był radny Maciej Kupaj. - 
Nie za tę jakość. Śmieci się 
przelewają z kubłów - mó-
wił. Sugerował, że Legnickie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej, odpowiedzialne 
za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów, zamiast szukać 
oszczędności sięga ręką do 
kieszeni mieszkańców.

Piotr Niemiec wykazywał, 
że podwyżka opłaty śmiecio-
wej będzie dużym obciąże-
niem dla domowych budże-
tów. Pięcioosobowa rodzina 
bez własnego kompostowni-
ka zapłaci rocznie prawie 300 
złotych więcej. Przekonywał, 
że zamiast nakręcać spiralę 
podwyżek, sensowniej jest 
edukować ludzi, jak rozsąd-
nie, odpowiedzialnie robić 
zakupy i segregować groma-
dzące się w domu odpady. 
Domagał się odpowiedzi na 
pytanie, czy dzięki podwyżce 
system będzie funkcjonował 
lepiej. Ze słów prezydenta 
wynikało, że na to raczej nie 
ma co liczyć.

Piotr Kanikowski



Z początkiem roku Piotr 
Niemiec postanowił, że co-
dziennie będzie podnosił 
z ulicy i wrzucał do kosza 
co najmniej pięć śmieci. W 
ramach tego zobowiąza-
nia sprząta m.in. otoczenie 
przystanków autobusowych. 
Zbiera papiery, puszki, bu-
telki itd do worków, usta-
wia worki przy przystanku 
i dzwoni do Zarządu Dróg 
Miejskich w Legnicy, aby je 
zabrał.

Piotr Niemiec odczytał 
podczas sesji pismo, w któ-
rym Zarząd Dróg Miejskich 
w Legnicy upomina go, że 
w ten sposób... zaśmieca pu-
bliczną przestrzeń. ZDM 
grozi Piotrowi Niemcowi 
konsekwencjami (grzywną 
lub mandatem), każe od-

stawiać śmieci do PSZOK-
-u i poucza, że radny „daje 
przyzwolenie mieszkańcom 
Legnicy na porzucanie nie-
czystości z prywatnych go-
spodarstw domowych i han-
dlowych”. 

- To są bareizmy w naj-
czystszej postaci - komento-
wał radny Łukasz Laszczyń-
ski.

Reakcja ZDM, na szczę-
ście, jest odosobniona. Pod-
czas sesji Rady Miejskiej 

Legnicy inicjatywę radego 
chwalił m.in. Jacek Watral, 
dyrektor Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Legnicy. Zdaniem 
Watrala, akcja Niemca nie 
tylko poprawia estetykę, ale 
też ma walor wychowawczy - 
może zawstydzać śmieciarzy 
i skłaniać ich do porzucenia 
złych nawyków.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Ruganie za sprzątanie
Od początku roku legnicki 
radny Piotr Niemiec (Koalicja 
Obywatelska) systematycznie 
dzień po dniu sprząta miasto 
ze śmieci porzuconych przez 
innych ludzi. Zarząd Dróg 
Miejskich w Legnicy z nie-
chęcią patrzy na jego akcję.
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W umowie podpisanej 
z producentem 29 września 
ubiegłego roku pomiędzy prze-
woźnikiem i PESA Bydgoszcz, 
ujęto pięć elektrycznych pocią-
gów Elf2 wraz z prawem opcji, 
umożliwiającym zamówienie w 
przyszłości kolejnych dwudzie-
stu składów. Ogłoszone roz-
szerzenie zamówienia o osiem 
pociągów zwiększy wartość 
kontraktu o 232 mln złotych.

– Systematycznie rozsze-
rzamy sieć połączeń kolejo-
wych na Dolnym Śląsku. Nasz 
samorządowy projekt przejmo-
wania od państwa nieczynnych 
dotychczas linii i przywracania 
ich do ruchu pasażerskiego jest 
zaawansowany i wymaga sta-

łego rozwijania taboru naszego 
przewoźnika – Kolei Dolnoślą-
skich. Nowoczesne pociągi Elf2 
mogą zabrać

na pokład ponad 540 pa-
sażerów dlatego idealnie odpo-
wiadają potrzebom mieszkań-
com Dolnego Śląska, którzy z 
każdym rokiem coraz chętniej 
korzystają z kolei regionalnej – 
powiedział Cezary Przybylski, 
marszałek województwa dolno-
śląskiego.

Wartość całego zamówienia 
Kolei Dolnośląskich sięgnie 377 
mln złotych, a jeden pociąg bę-
dzie kosztował 29 mln złotych. 
Nowy tabor pozwoli przewoź-
nikowi oraz samorządowi woje-
wództwa dolnośląskiego konty-
nuować rozwój siatki połączeń 
w regionie w kolejnych latach. 
Ostatnie składy zostaną przeka-
zane przewoźnikowi do połowy 
2023  roku.

– Zamierzamy nadal inten-
sywnie inwestować w rozwój 
kolei w regionie. Pomijając sy-
tuację epidemiczną, dane staty-
styczne jednoznacznie wskazują, 
że kolej jest jednym

z najpopularniejszych środ-

ków transportu wśród Dolno-
ślązaków. To dla nas jasny sy-
gnał, że warto kontynuować jej 
rozwój – deklaruje Tymoteusz 
Myrda, członek zarządu wo-
jewództwa odpowiedzialny za 
rozwój infrastruktury kolejowej 
w regionie.

Przewoźnik nadal może 
rozszerzyć kontrakt z PESA 
Bydgoszcz, czego nie wyklu-
cza zarząd spółki. Prawo opcji 
umożliwia zamówienie ko-
lejnych dwunastu składów do 
końca września 2021 roku

– Od samego początku na-
szym zamiarem było zakupie-
nie największej możliwie liczby 
nowych pociągów w ramach 
tego projektu taborowego. W 
zeszłym roku zamówiliśmy 11 
pociągów, w tym 6 hybryd z Ne-
wagu, dzisiaj wyraziliśmy wolę 
zwiększenia tego zamówienia o 
kolejnych osiem, nowoczesnych 
składów. Już teraz jest to naj-
większy projekt taborowy

w historii Kolei Dolno-
śląskich. Zapewniam jednak, 
że nie powiedzieliśmy w tej 
sprawie ostatniego słowa. Cały 
czas pracujemy nad tym, aby 

maksymalnie wykorzystać opcje 
zakupowe. Mamy na to jeszcze 
trochę czasu – dodaje Damian 
Stawikowski, prezes Kolei Dol-
nośląskich.

Komfortowe wyposażenie 
pociągów

Wybrany przez Koleje Dol-
nośląskie model Elf2 należy do 
najnowszej generacji pociągów 
elektrycznych zaprojektowa-
nych przez PESA Bydgoszcz. 
Składy mogą rozwijać pręd-
kość maksymalną sięgająca 160 
km/h. Do tej pory PESA do-
starczyła przewoźnikom kole-
jowym w Polsce i za granicą 47 
składów Elf2.

– Dzięki skorzystaniu z 
opcji Koleje Dolnośląskie będą 
dysponować flotą 13 nowocze-
snych pięcioczłonowych El-
fów2. Te niskoemisyjne, kom-
fortowe i bezpieczne pojazdy 
idealnie odpowiadają potrze-
bom kolei aglomeracyjnych i re-
gionalnych. Jestem przekonany,

że zarówno pasażerowie jak 
i obsługa pociągów będą z nich 
zadowoleni, co przełoży się na 
kolejne zamówienia w ramach 
opcji – powiedział Krzysztof 

Zdziarski, Prezes PESA Byd-
goszcz.

Nowe pociągi posiadają 250 
miejsc siedzących. W sumie 
będą mogły zabrać na pokład 
ponad 540 pasażerów. Dla pod-
wyższenia komfortu podróży 
i bezpieczeństwa pasażerów 
Elfy2 będą wyposażone w kli-
matyzację, WiFi, miejsce do 
przewozu rowerów, dwa miej-
sca dla wózków osób niepeł-
nosprawnych, miejsce na więk-
sze bagaże oraz monitoring. 
Dodatkowo producent będzie 
zobowiązany do serwisowania 
pociągów do  poziomu  P3.2.

Koleje Dolnośląskie to je-
den z najdynamiczniej rozwi-
jających się przewoźników ko-

lejowych w kraju. W ostatnich 
miesiącach spółka rozstrzygnęła 
przetargi i podpisała umowy na 
dostawę sześciu trójczłonowych 
składów hybrydowych oraz pię-
ciu pociągów elektrycznych.

Skorzystanie z prawa opcji 
to część szerszego projektu, któ-
ry jest współfinansowany przez 
Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych. Projekt „Aglo-
meracyjna Kolej Dolnośląska 
– zakup taboru kolejowego do 
obsługi ruchu pasażerskiego we 
Wrocławskim Obszarze Funk-
cjonalnym” jest dofinansowany 
kwotą 85,1 mln złotych.

Źródło:  
Koleje Dolnośląskie S.A.

Koleje kupią więcej pociągów
Koleje Dolnośląskie zdecy-
dowały się na skorzystanie 
z przysługującego im prawa 
opcji i zamówiły kolejnych 
osiem pociągów Elf2. Dzięki 
decyzji na Dolny Śląsk trafi 
w sumie trzynaście nowych, 
pięcioczłonowych składów z 
PESA Bydgoszcz. Pierwsze 
wyjadą na trasy już w 2022 
roku.
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W spotkania informacyj-
nym, które odbyło się 26.03. 
w Galerii Sztuki w Legnicy 
i transmitowane było w me-
diach społecznościowych, 
udział wzięli: Paweł Kamiński, 
manager kultury (i autor blo-
ga pod tym samym tytułem), 
wieloletni koordynator BMK 
i wielu innych projektów na 
Dolnym Śląsku, Justyna Teo-
dorczyk, która jest zaanga-
żowana we wszystkie edycje 
BMK, począwszy od pierw-
szego odbywającego się w Le-

gnicy projektu w 2016 roku, 
a także Robert Chmielewski 
– wieloletni dyrektor Ośrodka 
Działań Artystycznych Firlej 
we Wrocławiu, który już trzeci 
rok z rzędu realizuje BMK w 
naszym regionie. Rozmawia-
no o edukacji kulturalnej, o 
współpracy między instytucja-
mi oraz szczególnej roli Gale-
rii Sztuki w projekcie, o zreali-
zowanych pomysłach, a także 
o tegorocznej edycji programu, 
która ze względu na pandemię 
będzie wyglądała inaczej niż 
w latach poprzednich. Tym 
razem pomysłodawcy inicja-
tyw muszą brać pod uwagę 
realizację projektów w sytuacji 
utrzymania lub wprowadzenia 
nowych ograniczeń w działal-
ności instytucji kultury oraz 
placówek oświatowych. 

-Nie bójcie się Interne-
tu! Nie bójcie się pandemii! 
Twórzcie nowe inicjatywy! 
Zapraszamy! – zachęcał dy-
rektor Firleja, który rok temu 
jako pierwsza wrocławska in-
stytucja ruszył z koncertami 
online. 

- Nie bójcie się też Sztuki 
przez duże „S” i pamiętajcie, że 
jesteśmy instytucją partneru-
jącą w BMK po to, żeby Was 
wspierać w realizacji Waszych 
pomysłów. Dlatego nie musi-
cie przyjść do nas z gotowym 
projektem, możecie przyjść do 
nas z gotowym pomysłem i 
my pomożemy go zrealizować 
- zapewniała Justyna Teodor-
czyk, dyrektorka Galerii Sztu-
ki w Legnicy.

Warto wspomnieć, że do 
tej pory w Legnicy odbyły się 
trzy projekty w ramach BMK. 
Były to: „Orbita kultury czyli 
latająca Akademia Pana Ko-
pernika” w 2016 r., a także „Ale 
Murale!” (2019) oraz „Fahren-
heit 451” (2020).

Przypominamy także, że 
zgłaszane inicjatywy kiero-
wane powinny być do dzieci i 
młodzieży szkolnej, angażo-
wać rodziców a także inne gru-
py odbiorców. W ocenie zgło-
szeń brane będą pod uwagę m. 
in. takie kryteria jak: oryginal-
ność, potencjał kulturotwór-
czy i edukacyjny inicjatywy, 

jej lokalność i oddolność oraz 
zgodność z celami programu 
Bardzo Młoda Kultura 2019-
2021. W związku z pandemią 
COVID-19 organizatorzy 
oczekują od autorów inicjatyw 
pomysłów na ich realizację on-
line lub w inny sposób w sytu-
acji, kiedy instytucje kultury i 

placówki oświatowe pozostaną 
zamknięte.

Aby zgłosić inicjatywę 
wystarczy wypełnić formularz 
elektroniczny i zadeklarować 
udział w szkoleniu dla uczest-
ników, które odbędzie się w 
dniach 26-28 maja br. oraz w 
III Dolnośląskim Forum Edu-

kacji Kulturowej, zaplanowa-
nym na początek listopada w 
Legnicy.

Więcej informacji: 24legni-
ca.pl

Źródło: Galeria Sztuki  
w Legnicy

FOT.: Galeria Sztuki  
w Legnicy

Do 5 maja trwa elektronicz-
ny nabór inicjatyw z zakresu 
edukacji kulturowej w ra-
mach tegorocznej edycji pro-
gramu Bardzo Młoda Kultura. 
O dofinansowanie ubiegać 
się mogą trzyosobowe zespo-
ły, w skład których powinni 
wchodzić: przedstawiciele 
sektora kultury, sektora edu-
kacji oraz organizacji poza-
rządowych i grup nieformal-
nych. Zwycięskie inicjatywy 
otrzymają wsparcie w wyso-
kości 10.000 zł.

Młodzi, nie bójcie się
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Grupa dzieci bawiła się 
na jednym z legnickich po-
dwórek. Sześćdziesięciolatek 
kręcił się wśród nich. Prze-
konywał chłopców, by z nim 
poszli. Obiecywał 50 złotych. 
Gdy podeszły pod klatkę 

schodową i chciały się cofnąć, 
chwycił siedmioletniego mal-
ca i siłą zaciągnął go do swe-
go mieszkania. Dzieci szybko 
sprowadziły pomoc. Sąsiedzi 
oswobodzili siedmiolatka 
i wezwali policję, która za-
trzymała pedofila. W ponie-
działek mężczyźnie zostały 
przedstawione zarzuty. Od-
powie za pozbawienia dziecka 
wolności oraz usiłowanie do-
prowadzenia do innej czyn-
ności seksualnej.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

Podczas marcowej se-
sji radny Paweł Maciejewski 
zgłosił wniosek, aby przegło-
sować stanowisko Rady Miasta 
Złotoryi w sprawie inwestycji 
SungEel HiTech. Zdecydo-
wano się jednak odłożyć to 
na kwietniowe posiedzenie, 
bo w poniedziałek z radnymi 
chcą spotkać się w tej spra-
wie przedstawiciele inwestora. 
Obawiając się długiej i jało-
wej dyskusji przewodniczący 
rady Waldemar Wilczyński    
powściągnął burmistrza Ro-
berta Pawłowskiego, który był 
gotów od razu podjąć temat 
wywołany przez Pawła Macie-
jewskiego.

- Powiem tylko dwie in-
formacje na dzisiaj - zakomu-
nikował Robert Pawłowski. - 
Pierwsza informacja jest taka, 
że fabryki czekolady praw-
dopodobnie już nie mamy w 
Złotoryi, dzięki mieszkańcom, 

którzy byli na tyle zatroskani 
o dobro tej firmy, że wysłali 
mejle, którymi skutecznie wy-
straszyli inwestora. Natomiast 
jeśli chodzi o firmę koreańską, 
widzę tam duże wahanie. W 
środę miałem informację, że 
rezygnują. W czwartek przy-
jechali i poprosili o spotkanie 
z państwem - mówił burmistrz 
do radnych.

Wspomniana fabryka cze-
kolady miała prowadzić dzia-
łalność w wynajętej od miasta 
za 700 tys. zł rocznie nowej 
hali modułowej na terenie 
Legnickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Planowała 
produkcję ozdób z cukru, mar-
cepanu i czekolady do tortów, 
ciast, deserów oraz wytwarza-
nie upominków z pralinkami 
w środku. Wygląda na to, że 
władze miasta nie uprzedziły 
Szwajcarów w trakcie nego-
cjacji, że nieopodal hali kore-
ańska spółka SungEel HiTech 
chce odzyskiwać lit, grafit 
i inne substancje z baterii i 
ogniw litowo-jonowych.

W poniedziałek o godz. 
15 przedstawiciele SungEel 
HiTech mieli się spotkać w 
Złotoryjskim Ośrodku Kultu-
ry i Rekreacji z radnymi. Ze 
względu na obostrzenia pan-
demiczne, nie wiadomo, czy 
do tego spotkania dojdzie. Ze 
strony radnych padła propo-
zycja, by spotkanie odbyło się 
online. Radna Barbara Zwie-
rzyńska-Doskocz zapropono-

wała, aby mogli w nim wziąć 
udział (obejrzeć w internecie, 
zadać pytanie) wszyscy zainte-
resowani tematem mieszkań-
cy. Nie wiadomo jednak, czy 
przedstawiciele koreańskiego 
inwestora zgodzą się na taką 
formułę.

Inwestycja SungEel Hi-
Tech od tygodnia budzi wśród 
mieszkańców ogromne kon-
trowersje. Prawie 900 osób 
podpisało się w internecie 
pod petycją sprzeciwiającą się 
recyklingowi baterii i ogniw 
na terenie Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej w 
Złotoryi. Zakład przerabiałby 
rocznie 20 tys. ton odpadów. 
Część to odpady niebezpiecz-
ne. Z raportu o oddziaływa-
niu inwestycji na środowisko 
wynika, że nie ma się czego 
bać. Złotoryjanie są jednak 
sceptyczni. Formułują szereg 
wątpliwości i wskazują poten-
cjalne zagrożenia, których w 
raporcie nie omówiono w wy-
czerpujący sposób.

To na przykład kwe-
stie związane z transportem 
odpadów niebezpiecznych. 
Musiałby się odbywać przez 
centrum miasta, bo Złotoryja 
nie ma obwodnicy. Z raportu 
przedłożonego przez inwesto-
ra wynika, że codziennie do 
zakładu może przemieszczać 
się do 9 pojazdów. Przy 250 
dniach roboczych daje to łącz-
nie 2 250 pojazdów rocznie, 
które jadąc w obu kierunkach 

wykonają 4   500 przejazdów 
przez centrum. Każdy zespół 
złożony z pojazdu i naczepy 
może mieć do 40 ton, z czego 
średnio od 20 do 25 ton sta-
nowić może ładunek - odpady 
do przeróbki. Ich transport 
będzie odbywał się zatło-
czonymi ulicami Legnicką, 
Staszica i Krzywoustego - po 
koleinach, przez przejścia dla 
pieszych bez sygnalizacji, obok 
przedszkoli, osiedla budynków 
wielorodzinnych oraz sklepów 
spożywczych. Co będzie, jeśli 
dojdzie do wypadku lub wybu-
chu baterii w trakcie transpor-
tu? Co będzie, gdy w wyniku 
pożaru metali szkodliwe sub-
stancje spłyną do kanalizacji? 
Dodatkowo woda i piana sto-
sowane przez strażaków w po-
łączeniu z płonącymi metalami 
mogą spowodować powstanie 
wybuchowej mieszanki gazów 
z powietrzem. To zagrożenia 
pominięte w raporcie. Lu-
dzie pytają, czy wprowadza-
nie transportu ciężarowego 
odpadów z akumulatorów na 
drogę jednojezdniową przez 
obszar zabudowany przy tak 
intensywnym natężeniu ru-
chu rzeczywiście nie stwarza 
zagrożenia dla środowiska i 
mieszkańców Złotoryi.

Urząd Miasta w Złotoryi 
stworzył stronę internetową, 
na której odpowiada na pyta-
nia w sprawie koreańskiej in-
westycji.

Piotr Kanikowski

Jak przebiegają prace? Na 
stalowej konstrukcji montowa-
ne są ślizgi trzech zjeżdżalni o 
łącznej długości około 130 m. 
– Właśnie instalowana żółta 
rura zjeżdżalni pontonowej o 
przekroju 140 cm niewątpliwie 
przysporzy wielu wrażeń użyt-
kownikom kąpieliska. Czer-
wona zaś – Kamikaze, którą 
Legniczanie mogą obserwować 
już od pewnego czasu, stanowić 
będzie wyzwanie dla najodważ-
niejszych. W kolejnym etapie 
montowany będzie ślizg nie-
bieski -trójtorowy Multislide. 
W nieckach basenowych, któ-
re będą wyposażone w szereg 
atrakcji wodnych, wykonawca 

przystąpił do ostatniego etapu 
prac – mówi Magdalena Ryglic-
ka, prezes Strefy Aktywności 
Gospodarczej..

Wybudowane wcześniej 
zbiorniki i komory podziemne, 
a także ułożone pod powierzch-
nią ziemi sieci technologiczne 
zostały połączone z nieckami 
basenowymi i pomieszczenia-
mi technicznymi tworząc no-
woczesny system uzdatniania, 
filtracji i podgrzewania wody 
basenowej.

Dobiega końca montaż 
automatyki do systemu tech-
nologii wody basenowej. Po-
wstaje plaża basenowa z kostki 
ceramicznej o powierzchni oko-
ło 4500 m2. Została również 
ułożona powierzchnia z kost-
ki betonowej na terenie przed 
wejściem do obiektu i w strefie 
techniczno – manewrowej.

Rozpoczęto prace związane 
z zagospodarowaniem terenów 
zielonych, które stworzą idealne 
warunki do plażowania.

Wewnątrz budynków sta-

nowiących infrastrukturę towa-
rzyszącą obiektu basenowego 
trwają prace wykończeniowe, 
m.in. nowoczesnych sanitaria-
tów, przebieralni itp. Całość 
terenu ogrodzona zostanie no-
wym ogrodzeniem.

- Prace przebiegają zgodnie 
z planem. Tak aby polubili go 
legniczanie i znaleźli tu swoje 
atrakcyjne miejsce odpoczynku, 
wodnej zabawy i relaksu – do-
daje Magdalena Ryglicka.- In-
westor i wykonawcy dokładają 
wszelkich starań aby już za kilka 
miesięcy mogli w tym pięknym 
miejscu odpoczywać legniczanie 
i goście.

Wykonawcą parku wodne-
go jest Firma Moris, która zło-
żyła najlepszą ofertę i wygrała 
ogłoszony przez Strefę Aktyw-
ności Gospodarczej przetarg na 
budowę w formule zaprojektuj i 
wybuduj Letniego Parku Wod-
nego AquaFun w Legnicy.

Aquafun Legnica to ko-
lorowy wodny plac zabaw dla 
dzieci i dorosłych, składający 

się z: trzech zjeżdżalni (pon-
tonowej, kamikaze i trzyto-
rowy multislide), basenu dla 
najmłodszych, wodnego placu 
zabaw wyposażonego w wodne 
tryskacze o kształtach pobu-
dzających dziecięcą wyobraźnię 
i przyjazne, zapewniające bez-
pieczeństwo podłoże. Sześcio-
torowy basen pływacki i basen 
rekreacyjny wyposażone będą 
w szereg najnowocześniejszych 
atrakcji wodnych, m.in.: rwąca 
rzeka, huśtawka wodna, masa-
żery wodne, gejzery, wodna wy-
spa i wiele innych.

- Dzięki tej dużej inwestycji 
legniczanie otrzymają własne, 
nowoczesne, bezpieczne i pełne 
atrakcji kąpielisko. Naszą ideą 
jest stworzenie dużego kom-
pleksu wypoczynkowo – sporto-
wego, edukacyjnego i rekreacyj-
nego w parku i jego sąsiedztwie. 
Jego ważnym elementem będzie 
właśnie AquaFun – mówi pre-
zydent Tadeusz Krzakowski.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

Kamikaze na Stromej
Trwają coraz bardziej za-
awansowane prace na budo-
wie Letniego Parku Wodnego 
AquaFun przy ul. Stromej w 
Legnicy. Plac budowy od-
wiedził prezydent Tadeusz 
Krzakowski wraz ze swoimi 
współpracownikami.

Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy podejrzewa, że 
martwy mężczyzna wyło-
wiony na początku 2020 
roku ze stawu w Bieniowi-
cach, to może być Andrij 
Czemeris, obywatel Ukra-
iny, który zaginął w Pol-
sce w 2019 roku. Wzrost i 
oszacowany przez biegłych 
wiek denata ze stawu odpo-
wiada wzrostowi i wiekowi 
Andrija, ale potrzebne jest 
wykonanie testów DNA, by 
mieć pewność. Prokuratura 
zwróciła się do władz Ukra-
iny o udostępnienie próbki 
do badań.

Za kraty trafił 60-letni 
mężczyzna, który w sobotę 
uprowadził dziecko z placu 
zabaw. Prokuratura Rejo-
nowa w Legnicy zarzuca 
mężczyźnie m.in. usiłowa-
nie doprowadzenia do innej 
czynności seksualnej.

W Złotoryi rośnie społeczny 
opór przeciwko budowie in-
stalacji do recyklingu bate-
rii. Z informacji przekazanej 
przez burmistrza wynika, że 
koreańska spółka SungEel 
HiTech jest bliska wycofania 
się z tej inwestycji. Sąsiedz-
twa SungEel przestraszył się 
Günthart, szwajcarski pro-
ducent ozdób cukierniczych, 
który chciał wynająć halę 
modułową w strefie. Złotory-
ja nie będzie pachnieć czeko-
ladą i marcepanem.

Czekolada się wylała, bateria wysiadają

Zagadka zwłok 
ze stawu

Pedofil z piaskownicy

Andrij Czemeris miałby 
dziś 38 lat. Według informa-
cji prokuratury, w 2018 roku 
pracował na terenie Procho-
wic. Przyjeżdżając do Polski, 
zostawił na Ukrainie żonę i 
dwoje małych dzieci. W poło-
wie 2019 roku rodzina straciła 
z nim kontakt. Zniknął. Nie-
szczęście jest podwójne, bo 
żona Andrija niedawno zgi-
nęła w wyniku wybuchu gazu 
we własnym mieszkaniu.

W styczniu 2020 roku 
podczas prac przy stawie w 
Bieniowicach zauważono w 
szuwarach ludzkie szczątki. 
Ciało musiało od dłuższego 
czasu leżeć w wodzie. Było 
w stanie tak zaawansowane-

go rozkładu, że w pierwszej 
chwili trudno było nawet jed-
noznacznie określić płeć. Po-
tem policja potwierdziła, że to 
mężczyzna. Niewielkie szansę 
na ustalenie jego tożsamości 
dawał charakterystyczny ze-
garek ściągnięty z przegubu. 
Podejrzewano, że denat mógł 
być obcokrajowcem, bo nikt 
w okolicy nie zgłaszał zagi-
nięcia. W tym czasie wiele 
osób zza wschodniej grani-
cy przyjeżdżało do Polski za 
chlebem.

- Otrzymaliśmy wiary-
godną informację od osoby 
zajmującej się poszukiwania-
mi osób zaginionych, głównie 
zza wschodniej granicy. Do 
tej osoby zgłosiła się rodzina 
obywatela Ukrainy Andrija 
Czemerisa - mówił reporte-
rowi telewizji TVN24 Rado-
sław Wrębiak, szef Prokura-
tury Rejonowej w Legnicy.

Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy po raz kolejny zwra-
ca się z apelem do osób, które 
mogą mieć jakiekolwiek in-
formacje w tej sprawie. Jeśli 
ktoś rozpoznaje zegarek ze 
zdjęcia albo wie coś na temat 
zaginionego obywatela Ukra-
iny, to powinien skontakto-
wać się z prokuraturą (76 72 
31 220) lub najbliższą jed-
nostką policji.

Piotr Kanikowski
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Dariusz Stasiak uchodził za 
jednego z najbardziej wpływo-
wych polityków Bezpartyjnych 
Samorządowców, obok prezy-
denta Lubina Roberta Raczyń-
skiego i marszałka Cezarego 
Przybylskiego. Do niedawna 
szefował Kołu Radnych BS w 
dolnośląskim Sejmiku, ale na 
początku lutego został pozba-
wiony tej funkcji na wniosek 
Tymoteusza Myrdy, członka za-
rządu województwa i zaufanego 
człowieka Roberta Raczyńskie-
go. Zaraz po odwołaniu Dariusz 
Stasiak grał jeszcze w mediach 
lojalnego kolegę, gratulował na-
stępcy, deklarował współpracę 
dla wspólnego dobra. Ale wkrót-
ce kotłowanina pod dywanem 
Bezpartyjnych Samorządow-
ców stała się tak gwałtowna, że 
trudno było dalej grać psiaka, co 
skulił ogon pod siebie. Bezpar-
tyjni w Sejmiku podzieli się na 
dwa skłócone kluby: w jednym 
są Dariusz Stasiak, Mirosław 
Lubiński, Patryk Wild i Michał 
Bobowiec, w drugim Cezary 
Przybylski, Tymoteusz Myrda i 
Marek Obrębalski. Jeden utrzy-
muje, że koalicja BS z PiS-em na 
Dolnym Śląsku ma się dobrze, 
drugi, że utraciła większość w 
Sejmiku.

O co ta wojna? Dariusz 
Stasiak utrzymuje, że o kontro-
wersyjny projekt Dolnośląskiej 

Autostrady Rowerowej przy-
gotowany przez stowarzyszenie 
Rzeczpospolita Samorządna, 
przybudówkę Bezpartyjnych 
Samorządowców.      „Próba 
rozmontowania tej fantastycz-
nej inicjatywy, stała się jedną 
z najpoważniejszych przyczyn 
obecnego kryzysu w sejmikowej 
większości”   - twierdzi Stasiak. 
Jest jednym z autorów koncepcj 
DAR i członkiem zarządu sto-
warzyszenia, którego działalność 
finansują (szczodrze) samorzą-
dy zainteresowane posiadaniem 
DAR na swoim terenie. Rzecz-
pospolitej Samorządnej prezesu-
je Krystian Kosztyła, który jako 
burmistrz Ścinawy jest praco-
dawcą Driusza Stasiaka.

Ścinawska opozycja od daw-
na ma Dariusza Stasiaka na ce-
lowniku. Jest skłonna przypisy-
wać mu o wiele większą władzę, 
niż ta wynikająca z piastowa-
nych stanowisk, i jednocześnie 
traktować burmistrza Krystiana 
Kosztyłę jako figuranta. Paweł 
Kowalski, lider Lepszej Ścinawy, 
składał do prokuratury i Central-
nego Biura Antykorupcyjnego 
zawiadomienia w sprawie nie-
prawidłowości w oświadczeniach 
majątkowych Dariusza Stasiaka. 
Ostatnio finansami sekretarza 
gminy znów mocno interesują 
się media. Na podstawie danych 
z 2019 r. Super Express policzył, 
że na urzędowej posadzie Sta-
siak wyciągał dziennie aż   1280 
zł.   „Najemnicy do wykonywa-
nia podłych, politycznych zle-
ceń, zawsze byli i zawsze będą”   
- Dariusz Stasiak komentował 
medialne doniesienia na swo-
im facebooku. -   „Zniżanie się 
poprzez pozwy sądowe, do po-
ziomu ludzi, którym z definicji 
nie należy podawać ręki, nie jest 
moim hobby. Gdyby było, to 
od lat przebywałbym na salach 
sądowych, zamiast realizować 
w różnych miejscach Dolnego 
Śląska projekty o wyjątkowym 
charakterze i znaczeniu dla jego 

rozwoju. Zatem pozostając przy 
zadaniach, które ze względu na 
swój rozmiar i wpływ na prze-
strzeń publiczną, dają mnie i jak 
myślę rozsądnej większości, po-
czucie satysfakcji ze zmieniające-
go się otoczenia, tą drogą apeluję 
do odpowiednich służb, by pod-
jęly kontrolę moich oświadczeń 
majątkowych i tym samym - o 
tym wiem gdyż takie kontrole 
były juz podejmowane, wystawi-
ły mi laurkę co do mej uczciwo-
ści i rzetelności jako zasad, który-
mi od 25 lat się kieruję i realizuję 
w życiu publicznym.”

Stowarzyszenie Lepsza 
Ścinawa opublikowało wczoraj 
list otwarty do samorządowców 
Dolnego Śląska  „w sprawie Da-
riusza Stasiaka”. To rozbudowany 
apel, będący próbą ograniczenia 
wpływów polityka Bezpartyj-
nych Samorządowców. Lepsza 
Ścinawa przekonuje, że Stasiak 
to człowiek pazerny na pienią-
dze i władzę,   „który swoimi 
brutalnymi metodami działania 
od wielu już lat zastrasza ludzi, 
budząc w nich poczucie lęku i 
bezsilności”. Autorzy listu obwi-
niają go za nietrafione inwestycje, 
które mieszkańcy Ścinawy będą 
musieli spłacać przez wiele lat.   
„Tak chciwy i wyzbyty wszel-
kich norm etycznych urzędnik, 
jak Dariusz Stasiak, jest gotów 
dla osobistych korzyści zniszczyć 
wszystkie wartości jakie przez 
dziesięciolecia przyświecały dol-
nośląskim samorządowcom”   - 
pisze Lepsza Ścinawa. 

-  To element skoordynowa-
nej akcji, toczącej się w związku z 
konfliktem w ramach sejmikowej 
większości, a właściwie jej utraty 
przez Marszałka Przybylskiego 
- komentuje Dariusz Stasiak. - 
Profil Lepsza Ścinawa od kilku 
lat poświęca mi wiele uwagi, za-
wsze w jednym kontekście - Sta-
siak jest zły!!!, tak po prostu i już. 

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski

- Pod koniec 2020 r. po-
wiat złotoryjski finalnie pod-
pisał umowę z wybranym w 
przetargu wykonawcą na do-
kończenie prac scaleniowych 
w Prusicach - mówi złotoryj-
ski wicestarosta Rafał Miara. 
- Zadaniem wykonawcy jest 
zrobienie 8 kilometrów wy-
asfaltowanych dróg w terenie 
scalonym. Wartość tego etapu 
inwestycji wynosi ok 11 mln 
zł. Lubińska firma Fobis, która 
jeszcze w grudniu przejęła plac 
budowy i przystąpiła do pra-
cy, wpadła, niestety, w feralny 
okres roztopów po opadach 
śniegu. Ziemia nasiąkła wodą 
i nastąpiło znaczne rozjeż-
dżenie szutrowej nawierzchni 
przez ciężki sprzęt użyty przy 
korytowaniu drogi w pole.

Newralgiczny jest kilku-
setmetrowy odcinek gruntowej 
drogi, która stanowi dojazd do 
trzech posesji. Projekt scalania 
przewiduje jej wykorytowanie, 
utwardzenie i pokrycie asfal-
tem, który będzie służył lata, 
ale na razie trudno przejechać 
po niej samochodem osobo-
wym. Wójt gminy Złotory-
ja Jan Tymczyszyn, którego 
mieszkańcy poprosili o pomoc, 
wystarał się o kamień podsyp-
kowy, którym 19 marca wstęp-
nie utwardzono nawierzchnię. 
Niestety, grunt jest tak pod-
mokły, że kilka dni później 

podsypka znów utonęła w 
błotnistej mazi.

23 marca podczas rady 
budowy, z udziałem przedsta-
wicieli wszystkich stron za-
angażowanych w inwestycję, 
wykonawca zobowiązał się, że 
przywiezie na własny koszt 
co najmniej dwie ciężarówki 
kruszywa i w miarę potrze-
by będzie uzupełniał ubytki.   
Kierownik budowy zdecy-
dował o wycofaniu ciężkiego 
sprzętu, bo nawet poruszająca 
się na gąsienicach spycharka 
DET topiła się w błocie. Na 
szczęście robi się cieplej, grunt 
schnie, co daje nadzieje na 
kontynuowanie prac.

- Na ten tydzień zapla-
nowano korytowanie tego 
odcinka, by wyciągnąć ziemię 
miękką. Wtedy będzie moż-
na wyłożyć drogę kruszcem. 
To wystarczy, aby samochody 
mogły po niej jeździć do cza-
su położenia asfaltu - wyjaśnia 
Rafał Miara. - Projekt prze-
widuje że droga na półmetro-
wej podbudowie będzie miała 
trzy metry szerokości plus po 
metrze pobocza z jednej i z 
drugiej strony. Problem miesz-
kańców Prusic z dojazdem 
do posesji wkrótce minie. W 
imieniu inwestora i wykonaw-

cy bardzo proszę o jeszcze tro-
chę cierpliwości.

Starostwo Powiatowe w 
Złotoryi zwraca uwagę, że 
proces scalania gruntów - w 
tym poscaleniowe "porządki", 
do których należy budowa 
dróg - jest skomplikowany, 
długotrwały i kosztowny. To-
czy się według jawnej, kon-
trolowanej na różnych etapach 
procedury. Dokumentacja 
dotycząca Prusic jest obecnie 
kontrolowania przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Uzyskuje bar-
dzo pozytywne oceny.

W Prusicach trwa olbrzy-
mia budowa i, niestety, nie-
dogodności z tym związane 
będą jeszcze przez pewien 
czas towarzyszyć mieszkań-
com. Złotoryjskie starostwo 
liczy jednak, że ostatecznie 
wszyscy docenią zalety działań 
scaleniowych, a Prusice będą 
wskazywane jako wzór nowo-
czesnego zagospodarowania 
przestrzennego, przyjaznego 
miejsca do życia dla lokalnej 
społeczności.

Piotr Kanikowski
FOT. STAROSTWO  

POWIATOWE  
W ZŁOTORYI

Dobiega końca rozpoczęty 
w 2016 roku proces scala-
nia gruntów we wsi Prusice. 
Starostwo Powiatowe w Zło-
toryi prosi mieszkańców o 
cierpliwość i wyrozumiałość 
w związku z przejściowymi 
uciążliwościami, jakie wiążą 
się z tą inwestycją. Chodzi 
przede wszystkim o rozryty 
przez ciężki sprzęt dojazd do 
trzech posesji. Zgodnie z har-
monogramem, najpóźniej do 
maja zostanie wykonana dla 
nich nowa solidna droga.

Stowarzyszenia Lepsza Ści-
nawa zaapelowało do dol-
nośląskich samorządowców 
„o zaniechanie jakiejkolwiek 
współpracy politycznej z Da-
riuszem Stasiakiem, radnym 
Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego pełniącym funk-
cję sekretarza i dyrektora de-
partamentu rozwoju w gminie 
Ścinawa.”Stasiak odpowia-
da, że to jest wojna, w której 
siły zła nacierają na niego ze 
wszystkich stron. „Ja repre-
zentuję dobro, które ponoć 
zawsze zwycięża” - pisze.

Scalili Prusice, robią drogi Stasiak na politycznym aucie
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1800 kilometrów dróg dla rowerów
Marszałek Cezary Przybylski 
ogłosił projekt Cyklostrady 
Dolnośląskiej. Jeszcze w tym 
dziesięcioleciu ma zostać 
wybudowanych ok. 1,8 tys. 
kilometra dróg rowerowych. 
Inwestycja, realizowana 
przez samorząd wojewódzki 
we współpracy z gminami, 
ma być finansowana w dużej 
mierze ze środków unijnych 
przeznaczonych na zeroemi-
syjny transport. W odróżnie-
niu od Dolnośląskiej Auto-
strady Rowerowej obejmie 
także południe województwa.

Co wynika z map, przed-
stawionych podczas konfe-
rencji prasowej z udziałem 
marszałka Cezarego Przy-
bylskiego, wicemarszałka 
Grzegorza Macko i dy-

rektora Macieja Zatheya z 
Instytutu Rozwoju Teryto-
rialnego z Wrocławia? Cy-
klostrada Dolnośląska bę-
dzie biec z Legnicy w dwóch 
kierunkach: na Prochowice i 
na Złotoryję. Z Prochowic 
odbije w górę w na Ścina-
wę i Głogów lub umożliwi 
kontynuowanie podróży 
w stronę Wrocławia. Ze 
Złotoryi jedna odnoga po-
prowadzi na Bolesławiec (i 
dalej do przejścia granicz-
nego w Zgorzelcu), druga 
w stronę Lwówka Śląskiego 
( i dalej na Gryfów Śląski, 
Świeradów Zdrój lub Jelenią 
Górę), trzecia do Jawora (i 
dalej do przejścia graniczne-
go w Lubawce).

Niektóre odcinki Cyklo-
strady Dolnośląskiej będą 

pokrywały się z Dolnoślą-
ską Autostradą Rowerową, 
projektowaną przez stowa-
rzyszenie Rzeczpospolita 
Samorządna. Marszałek 
Cezary Przybylski mówi, że 
DAR w takich przypadkach 
stanie się częścią Cyklostra-
dy, a oba projekty będą się 
dopełniały.

- Cyklostrada nie wyklu-
cza Dolnośląskiej Autostra-
dy Rowerowej. Wręcz prze-
ciwnie, rozbudowuje ją na 
południe - twierdzi Cezary 
Przybylski.

W odróżnieniu od DAR, 
która w swym przebiegu 
pomijała gminy nie będące 
członkami Rzeczpospoli-
tej Samorządnej (tzn. nie 
płacące składek członkow-
skich), Dolnośląska Cyklo-
strada została zaprojektowa-

na w sposób bardziej spójny, 
tzn. z uwzględnieniem 
"Ogólnopolskiego systemu 
tras rowerowych" przyjętego 
przez Konwent Marszałków, 
"Koncepcję sieci głównych 
tras rowerowych wojewódz-
twa dolnośląskiego" oraz 
"Koncepcję transport zero-
emisyjnego". W związku z 
tym DAR składa się w du-
żej mierze z tras lokalnych 
o mniejszym znaczeniu, 
Cyklostrada natomiast bę-
dzie siecią tras międzyna-
rodowych, tras krajowych i 
tras regionalnych łączących 
główne miasta Dolnego Ślą-
ska, największe atrakcje tu-
rystyczne i dworce kolejowe, 
umożliwiając rowerzystom 
odbycie jakiegoś etapu po-
dróży pociągiem.

- Powstanie bardzo spój-
ny produkt turystyczny, z 
którego będą korzystały ty-
siące osób - uważa Maciej 
Zathey, dyrektor Instytutu 
Rozwoju Terytorialnego. 
- Zwiększymy dostępność 
komunikacyjną Dolnego 
Śląska.

Maciej Zathey podkre-
śla, że Cyklostrada ma słu-
żyć nie tylko turystom, ale 
też mieszkańcom, umoż-
liwiając dojazd rowerem 
na zakupy czy do urzędu. 
Dlatego składające się na 
nią drogi będą miały ten 
sam standard, m.in. 3 metry 
szerokości i nachylenie od-
powiednie także dla mniej 
wyrobionych kondycyjnie 
cyklistów. Urząd marszał-
kowski liczy, że Cyklostrada 
pobudzi do rozwoju biz-

nes okołorowerowy a przy 
najbardziej uczęszczanych 
trasach powstaną Miejsca 
Obsługi Rowerzystów, gdzie 
turyści będą mogli się posi-
lić, odpocząć, przenocować.

Budowa poszczególnych 
odcinków Dolnośląskiej 
Cyklostrady będzie w dużej 
mierze finansowana ze środ-
ków unijnych na transport 
zeroemisyjny. Szacowany 
koszt: ok. 850 mln zł.

- Projekt jest do zreali-
zowania jeszcze w tej deka-
dzie - deklaruje wicemar-
szałek Grzegorz Macko.

Piotr Kanikowski
RYC. URZĄD  

MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA  

DOLNOŚLĄSKIEGO


