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Lubin stawia aquapark za 136 mln zł Spalarnia pod lupą dwóch prokuratur Pocztowa. Do trzech razy sztuka

Satelity polecą w kosmos z Legnicy

Prezydent Lubina Robert Raczyński zapowiada budowę regional-
nego nowoczesnego aquaparku z szeregiem atrakcji. Będzie tu 
wszystko, na co nie chcą odważyć się włodarze sąsiednich miast: 
różne baseny, zjeżdżalnie wewnętrzne i zewnętrzne, plaża udają-
ca tropik, jacuzzi, niecki solankowe, sauny a nawet staw kąpielo-
wy do morsowania w zimie. Obiekt ma być gotowy za 2 lata. 

  >>3

Prokuratura Rejonowa w Złotoryi prowadzi postępowanie w 
związku z pożarem w Zakładzie Produkcji Sadzy Technicznej 
i Oleju Pirolitycznego PSF Energia w Wilkowie. - Na miejscu 
zdarzenia trwają oględziny z udziałem biegłych - informuje pro-
kurator rejonowy Tomasz Pisarki. Osobne śledztwo prowadzi 
Prokuratura Okręgowa w Legnicy. 

 
>>3

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy ogłosił trzeci przetarg na 
przebudowę z rozbudową ul. Pocztowej. Poprzednie dwa 
musiał unieważnić, bo złożone oferty przekraczały możli-
wości finansowe miasta. Jeśli znowu się nie uda podpisać 
umowy, przepadnie 5 mln zł dofinansowania z rządowego 
programu Polski Ład. 
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SatRev, czołowy polski podmiot z sektora kosmicznego będzie 
produkował nanosatelity w Legnicy. To efekt listu o współpracy 
podpisanego w siedzibie wrocławskiej spółki (11 maja br.) z Le-
gnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (LSSE). Fabryka na Dolnym 
Śląsku będzie pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, gdzie na-
nosatelity będą powstawały w ilościach komercyjnych. 
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Czym ma wabić 
Centrum Witelona?

Firma, która wygra przetarg na zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej wystawy w budynku po Teatrze Letnim w Legnicy, 
ma się oprzeć na koncepcji autorstwa Anny Rzeźnik i Kaspra Skirgajłło-Krajewskiego. Ich propozycja zagospodarowania prze-
strzeni przyszłego Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona wygląda następująco. 
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Plac Słowiański jest jed-
nym z najważniejszych miejsc 
w Legnicy. Jego rewitalizacja 
i zagospodarowanie wraz z 
rozbudową ulic przyległych 

obejmie, budowę ronda, prze-
budowę dwóch przystanków, 
czy też miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych. W 

ramach inwestycji powstanie 
węzeł przesiadkowy komuni-
kacji miejskiej i międzygmin-
nej. Zbudowane zostaną ścież-

ki rowerowe, zmodernizowane 
nawierzchnie ciągów pieszych, 
przebudowane przejście pod-
ziemne wraz z budową wind, 
a także nowe oświetlenie, mała 
architektura, zieleń. Zamó-
wienie nie obejmuje budowy 
pomnika Henryka Pobożnego 
i fontanny typu „mokry chod-
nik”.

Przypomnijmy, że w dru-
gim przetargu na rewitalizację 
Placu Słowiańskiego wpłynęła 
oferta konsorcjum firm Bu-
drim (lider) i Rotomat opiewa-

jąca na kwotę 29 mln 766 tys. 
zł. Była więc wyższa o ok. 4,5 
mln niż miasto przeznaczyło 
w budżecie na tę inwestycję. 
Korekta budżetu pozwoliła na 
rozstrzygnięcie przetargu i wy-
korzystanie dofinansowania tej 
inwestycji w wysokości 23 mln 
zł 750 tys. zł z Rządowego Pro-
gramu Polski Ład.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY
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COTYGODNIOWY

Lubin Pany
Co oznacza decyzja pre-

zydenta Roberta Raczyń-
skiego o budowie dużego i 
wszechstronnego aquaparku 
w Lubinie? Oznacza, między 
innymi, pogrzebanie nadziei 
mieszkańców Legnicy i Zło-
toryi na aquaparki u siebie. 
Jeśli prezydentowi Tadeuszowi 
Krzakowskiego i burmistrzowi 
Robertowi Pawłowskiemu taka 
inwestycja się nie kalkulowała, 
to tym bardziej nie kalkuluje 
się teraz.

Proszę mi wybaczyć, przy-
biorę na chwilę żałośnie aseku-
rancki ton komentatora spor-
towego, który przed ważnym 
meczem przypomina, że piłka 
jest okrągła a bramki są dwie. 
Po prostu muszę w tym miejscu 
napisać, że czas pokaże, kto ma 
rację: samorządowcy ostroż-
nie dysponujący publicznym 
trzosem w obliczu niepewnych 
czasów czy szaleni wizjonerzy 
realizujący śmiałe pomysly bez 
oglądania się na konsekwencje. 
Ja jestem rozdarty pomiędzy 
podziwem dla Roberta Ra-
czyńskiego a przekonaniem, że 
to się nie może udać. Podobają 
mi się pokazane w Lubinie wi-
zualizacje aquaparku, ale jestem 
pewien, że gdyby prezydent 
miał zainwestować własne pie-
niądze, to na ten hazard jednak 
by nie poszedł.

Kwota 136 milionów zło-
tych - tyle ma kosztować wizja 
prezydenta - sprowadza entu-
zjastów na ziemię. Ponieważ 
nie ma obecnie zewnętrznych 
funduszy zarezerwowanych 
na tego rodzaju fajerwerki, 
Raczyński jest gotów budo-
wać aquapark na krechę, co 
oznacza zadłużenie miasta na 
trzy, może cztery pokolenia do 
przodu. Nawet jeśli ma rację i 
obiekt zdoła zarobić na bieżące 
utrzymanie, co kilkanaście lat 
kompleks będzie potrzebował 
kosztownego liftingu, aby za-
chować atrakcyjność. Wydaje 
mi się, że lubiński aquapark 
zdąży się dwa razy rozsypać, 
a wnuki Raczyńskiego wciąż 
będą spłacać kredyt na jego 
budowę.

Rozsądek podpowiada mi 
też, że rozgrzebywanie tak gi-
gantycznej inwestycji w czasach 
galopującej inflacji jest szaleń-
stwem. Pewne memento mo-
głaby stanowić wielka dziura, 
w którą na kilka lat prezydent 
Raczyński zmienił lubiński Ry-
nek, gdy nie licząc się z okolicz-
nościami próbował zbudować 
tam galerię handlową. Ta wizja 
mu się nie spełniła, i podobnie 
może być z aquaparkiem. Już 
znalezienie wykonawcy, który 
podejmie się realizacji całe-
go przedsięwzięcia, może być 
problemem, bo biznesmeni 
ostrożniej niż samorządowcy 
kalkulują ryzyko - w końcu to 
ich pieniądze, a nie jakaś wy-
imaginowana publiczna kasa.

Ale póki co - Lubin Pany.
Piotr Kanikowski
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Czym ma wabić Centrum Witelona?
Firma, która wygra przetarg 
na zaprojektowanie i wykona-
nie kompleksowej wystawy w 
budynku po Teatrze Letnim 
w Legnicy, ma się oprzeć 
na koncepcji autorstwa Anny 
Rzeźnik i Kaspra Skirgajłło-
-Krajewskiego. Ich propozy-
cja zagospodarowania prze-
strzeni przyszłego Centrum 
Kultury, Nauki i Edukacji Wi-
telona wygląda następująco.

Za progiem Centrum 
Kultury, Nauki i Edukacji 
Witelona będzie przestronne 
foyer z wygodnymi siedzi-
skami oraz umieszczoną cen-
tralnie instalacją artystyczną 
nawiązującą do postaci Wi-
telona i optyki, jako dziedzi-
ny jego badań. "Może to być 
np. wielki model ludzkiego 
oka połączony z projekcją lub 
inna zaproponowana forma" 
- piszą Anna Rzeźnik i Ka-
sper Skirgajłło-Krajewski. W 
foyer będą zbierać się grupy. 
Zwiedzający kupią tu bilety 
a z informacji na wyświetla-
czach dowiedzą się o ofercie 
wystawienniczej, edukacyj-
nej i kulturalnej Centrum. 
Autorzy koncepcji sugerują, 
by zrezygnować z klasycznej 
wyspy biletowej na rzecz in-
tuicyjnych automatów sprze-
dających bilety i mobilnej 
obsługi, zapewnianej przez 
pracowników. Z foyer prowa-
dzić będzie wejście do prze-
strzeni biletowanych (sali z 
wystawą główną oraz balkonu 
ze strefą dziedzięcą) i niebi-
letowanych (sklepik, bistro, 
szatnia, restauracja, toalety).
Wejście do stref biletowanych 
odbywać się będzie poprzez 
automatyczne czytniki, czy-
tające także kody na biletach 

i telefonach komórkowych.
Trzy pomieszczenia o 

łącznej powierzchni 710 mkw 
zarezerwowano na wystawę 
główną "Oko - Perspektywa 
Przyszłości". Jej temat prze-
wodni ma stanowić spektrum 
zagadnień, którymi zajmował 
się patron Centrum - Wite-
lon (optyka geometryczna, 
światło, psychofizjologią wi-
dzenia). Autorzy koncepcji 
proponują podzielenie ekspo-
zycji na pięć sekcji. Pierwsza, 
wprowadzająca (pod hasłem 
"Kto zgasił światło? " lub 
"W teatrze światła") ma za-
intrygować zwiedzających 
wieloskalowymi zjawiska-
mi świetlnymi. Sekcja druga 
„Szkiełko i oko” opowie o 
praktycznym zastosowaniu 
optyki geometrycznej. Zwie-
dzający wejdą do krytego, 
całkowicie zaciemnionego 
pawilonu, który umożliwi 
„zabawę” z wiązkami światła. 
Będzie można również do-
stać się na jego dach, gdzie 
zostanie umieszczona atrak-
cyjna instalacja i stalowa 
zjeżdżalnia przystosowana 
tak dla dzieci, jak i osób do-
rosłych. W tej części wystawy 
będzie można obserwować 
działanie różnorodnych so-
czewek, obrazy rzeczywiste 
i pozorne, obrazy odwróco-
ne, porównywać wielkości 
przedmiotu i obrazu, współ-
czynnik załamania, zgłębiać 
pojęcie ogniskowej, zała-
manie się światła na granicy 
dwóch ośrodków, kierunek 
załamania światła, rozszcze-
pienie światła w pryzmacie, 
powstawanie cienia i półcie-
nia, widmo światła białego, 
budowę oka i jego funkcje, 
odbicie światła – zwierciadła, 

całkowite odbicie wewnętrz-
ne (światłowód), światło jako 
fala elektromagnetyczna, po-
laryzacja. Trzecia sekcja „Co 
widzi mózg?” dotyczy psy-
chofizjologii widzenia i złu-
dzeń optycznych. "Nazwa tej 
części wystawy wskazuje na 
fakt, że interpretacja obrazu 
nie przebiega w oku, lecz w 
mózgu." - wyjaśniają Anna 
Rzeźnik i Kasper Skirgajłło-
-Krajewski. Proponują zbu-
dowanie dwóch zamkniętych 
pawilonów do których można 
wejść, by przy pomocy in-
trygujących eksponatów po-
znawać takie zagadnienia jak 
budowa mózgu i biegnącego 
do niego nerwu wzrokowego, 
subiektywna kwestia rozpo-
znawania barw, perspektywa, 
iluzja przestrzenna, pozor-
ny ruch obiektów, ożywia-
nie nieruchomych obrazków 
(animacja), polaryzacja w 
animacjach 3D, złudzenia i 
zjawiska optyczne występu-
jące w przyrodzie. Kolejne 
sekcje pod nazwą „Trzecie 
oko - natura”   "Trzecie oko 

- technologa" pokażą, jak 
świat postrzegają inne istoty 
żywe oraz jak człowiek wy-
korzystał wiedzę na temat 
optyki i światła, konstruując 
nowoczesne narzędzia:  lune-
tę, peryskop, mikroskop, laser, 
luminafory, aparaturę emi-
tującą światło uv, promienie 
X-ray, itd.

Eksponaty mają być sa-
moobsługowe, intuicyjne, 
ale pomiędzy zwiedzającymi 
krążyć będą "opiekunowie", 
którzy będą zachęcać do 
działań albo objaśniać.

Piętro zarezerwowano 
pod strefę edukacyjną. Będą 
tam trzy sale urządzone jako 
majsternie, czyli przestrzenie 
do przeprowadzania różnora-
kich zajęć, takich jak ekspery-
menty fizyczne i biologiczne, 
zajęcia techniczne, kon-
struktorskie, plastyczne itp. 
Przewidziano, że będą z nich 
korzystać wycieczki szkolne, 
ale mają służyć także do or-
ganizowania warsztatów te-
matycznych, spotkań dla se-
niorów, zajęć weekendowych, 

zajęć dla dorosłych, zajęć dla 
rodzin itd. Będzie tu można 
zajmować się np. fotografią 
otworkową, wywoływaniem 
zdjęć, tworzeniem animacji, 
teatrem cieni itd.

Na piętrze urządzona zo-
stanie też sala konferencyj-
na, do organizacji wykładów 
czy spotkań. 143 mkw zare-
zerwowano na zmieniające 
się wystawy czasowe.Anna 
Rzeźnik i Kasper Skirgajł-
ło-Krajewski proponują po-
nadto urządzenie wystawy 
specjalnej "CUd" . Ma być 
poświęcona miedzi. "Będzie 
ona głównym bohaterem w 
tej części wystawy, pokazana 
w kontekście udziału w re-
wolucji technologicznej, ze 
szczególnym naciskiem na 
nowe technologie i przesył 
danych. Program dla tej prze-
strzeni powinien powstać w 
konsultacji ze specjalistami 
ze spółki Polska Miedź."

Piotr Kanikowski
FOT./ RYC. URZĄD 

MIASTA W LEGNICY

Legnica podpisała umowę na plac
12 maja w legnickim ratuszu 
podpisana została umowa z 
wykonawcą(konsorcjum firm 
Budrim (lider) i Rotomat) 
rewitalizacji Placu Słowiań-
skiego. Legnica z Rządowego 
Programu Polski Ład otrzyma-
ła na dofinansowanie tej in-
westycji 23 mln zł 750 tys. zł.
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Przewidywany koszt in-
westycji: 136 mln zł. Finan-
sowanie? Prezydent Robert 
Raczyński wzrusza ramiona-
mi. Uważa, że nawet jeśli się 
nie uda uzyskać zewnętrz-
nych środków, miasto może 
sobie pozwolić na zaciągnię-
cie kredytu, bo ma płynność 
finansową.

Według jego szacunków, 
za co najwyżej dwa lata (18-
24 miesiące) na terenach po-
zyskanych przez miasto obok 
hali Regionalnego Centrum 
Sportu w Lubinie będzie stał 
dwukondygnacyjny aquapark 
o łącznej powierzchni prawie 

15 tys. mkw. Robert Raczyń-
ski zakłada, że obiekt będzie 
się sam finansował, bo w pro-
mieniu 50 km mieszka prawie 
600 tys. ludzi. Część z nich, 
spragniona atrakcji, przyje-
dzie z dziećmi do Lubina, aby 
odpocząć i się zabawić. Dzię-
ki drodze S3 taka podróż bę-
dzie szybka i wygodna.

Lubiński aquapark będzie 
kusił na różne sposoby. Wy-
gląda na to, że znajdzie się w 
nim wszystko, o czym można 
zamarzyć.

Duży (600 mkw) ze-
wnętrzny plac zabaw, ze stre-
fami dla dzieci w wieku 2-5 i 
5-12 lat, a w nim wielopozio-
mowe zestawy zabawowe ze 
zjeżdżalniami, huśtawkami, 
tunelami wspinaczkowymi. 
Rozległa i wygodna plaża ba-
senowa, gdzie będzie można 
odpocząć na leżakach wsród 
palm i innych tropkalnych 
roślin. Kilka basenów: rekre-
acyjny o powierzchni 4 732 
mkw z wodnymi atrakcjami, 
wypoczynkowy, solankowy, 
brodzik dla dzieci, 8-osobowe 
jackuzzi, baseny solankowe, 
basen z chłodną wodą, niecki 

solankowe. Trzy zjeżdżalnie 
zewnętrzne: Magic Tunnel, 
Pontonowa i Turbo. Czte-
ry zjeżdżalnie wewnętrzne: 
4-torowy Multislide, Ana-
conda 1000, Anaconda+Ce-
bula z odlotem i Kamikaze. 
Rozbudowana strefa SPA & 
Wellness: sauny suche, sauna 

parowa, sauna infrared z chro-
moterapią, biosauna, sauna 
kamienna, sauna błotna, srota 
lodowa, pomieszczenie masa-
żu. 1000 mkw gabinetów do 
rehabilitacji, gdzie osoby ze 
schorzeniami układu ruchu, 
układu krążenia, układu od-
dechowego itd będą mogły 

uzyskać profesjonalną pomoc. 
Sauny zewnętrzne: wysoko-
temperaturowa (tzw. „Ruska 
Bania”), basen do relaksu z 
ciepłą wodą, basen do schła-
dzania, jacuzzi oraz strefa 
relaksu. Gastronomia. Strefa 
usługowo-komercyjna. Ca-
łoroczny basen zewnętrzny o 

powierzchni 235 m2, dostęp-
ny przez śluzę ze strefy base-
nów wewnętrznych. Staw do 
morsowania w zimie. Taras z 
leżakami.

Piotr Kanikowski
RYC, URZĄD MIASTA 

W LUBINIE

Lubin stawia aquapark za 136 mln zł
Prezydent Lubina Robert Ra-
czyński zapowiada budowę 
regionalnego nowoczesne-
go aquaparku z szeregiem 
atrakcji. Będzie tu wszystko, 
na co nie chcą odważyć się 
włodarze sąsiednich miast: 
różne baseny, zjeżdżalnie 
wewnętrzne i zewnętrzne, 
plaża udająca tropik, jacuzzi, 
niecki solankowe, sauny a 
nawet staw kąpielowy do 
morsowania w zimie. Obiekt 
ma być gotowy za 2 lata.

Prokuratura Rejonowa w Zło-
toryi prowadzi postępowanie 
w związku z pożarem w Za-
kładzie Produkcji Sadzy Tech-
nicznej i Oleju Pirolitycznego 
PSF Energia w Wilkowie. - 
Na miejscu zdarzenia trwają 
oględziny z udziałem biegłych 
- informuje prokurator rejono-
wy Tomasz Pisarki. Osobne 
śledztwo prowadzi Prokuratu-
ra Okręgowa w Legnicy.

Spalarnia pod lupą 
dwóch prokuratur

Zakład przerabiał stare 
opony i gumy metodą pirolizy 
na sadzę techniczną i olej piro-
lityczny. W piątek 6 maja został 
doszczętnie zniszczony przez 
pożar. Jedna osoba została cięż-
ko poparzona, ale żyje. Reszta 
załogi zdołała bezpiecznie wy-
dostać się z płonącego budyn-
ku.

Z informacji Państwowej 
Straży Pożarnej w Złotoryi 
wynika, że w Wilkowie doszło 
do wybuchu pieca, pożaru i za-
walenia się części hali.

- Nie wypowiadamy się na 
razie, w jakim mechanizmie 
powstało zdarzenie w Wilko-
wie - mówi prokurator Tomasz 
Pisarski. - To jest między in-

nymi przedmiotem badań zle-
conych biegłym. Czynności są 
prowadzone w sprawie. Niko-
mu nie postawiliśmy zarzutów.

W tym samym czasie Pro-
kuratura Okręgowa w Legnicy 
kończy postępowanie w spra-
wie wczesniejszego wypadku w 
tym samym zakładzie. Chodzi 
o zdarzenie z 3 stycznia 2020 
r., gdy oderwał się jeden z ele-
mentów linii produkcyjnej i na 
zewnątrz wydostały się pro-
dukty pirolizy, w tym gazy i 
substancje ropopochone. Cięż-
ko poszkodowany został wów-
czas jeden z pracowników.

W chwili wypadku w hali 
zakładu w Wilkowie znajdo-
wał się też drugi pracownik. 
Według relacji policjantów, 
którzy razem z prezesem firmy 

ruszyli na pomoc, pomiesz-
czenie było zadymione, w po-
wietrzu unosiły się szkodliwe 
gazy. Poszkodowani mężczyźni 
mieli wyraźne problemy z od-
dychaniem i nie byli w stanie o 
własnych siłach wydostać się na 
zewnątrz.

Postępowanie w tej sprawie 
prowadziła początkowo Pro-
kuratura Rejonowa w Złoto-
ryi, ale przejęła je Prokuratura 
Okręgowa w Legnicy.

- Śledztwo jest już na koń-
cowym etapie - mówi proku-
rator Sebastian Kluczyński, 
szef Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy. - Zostały postawione 
zarzuty, a w czerwcu, jak sądzę, 
będziemy finalizować sprawę.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Dzień Hutnika to, obok 
Barbórki jedno z najważniej-
szych świąt w KGHM. 4 maja 
hutnicy i strażacy KGHM 
uroczyście świętują dzień 
swojego patrona - Świętego 
Floriana, który zginął śmier-
cią męczeńską. To jego proszą 
o wsparcie i pomoc wszyscy 
ci, którzy w swej pracy zma-
gają się z żywiołami ognia i 
wody.

– W imieniu całego Za-
rządu składam Hutnikom i 
Strażakom podziękowania 
za prawdziwy trud pracy i 
zaangażowanie. Życzę całej 
hutniczej rodzinie KGHM 
wszelkiej pomyślności, zado-
wolenia i satysfakcji w życiu 
zawodowym i rodzinnym. 
Niech Święty Florian dodaje 
im sił we wszystkich wyzwa-
niach i błogosławi w codzien-
nych obowiązkach. Niech 
żyje nam hutniczy stan!– po-
wiedział Marcin Chludziński, 
prezes zarządu KGHM Pol-
ska Miedź S.A.

W ramach obchodów, 4 
maja zarząd i delegacje przed-
stawicieli oddziałów KGHM 
– jak co roku – złożyli kwiaty 
przy pomniku Św. Floriana 

przed Hutą Miedzi Głogów. 
Wzięli też udział w uroczystej 
mszy w Kolegiacie w Głogo-
wie. Dla mieszkańców miasta 
huta przygotowała występ 
orkiestry i pokaz mappingu, 
przedstawiający m.in. historię 
tego oddziału KGHM.

Główne wydarzenia te-
gorocznych obchodów zapla-
nowane zostały na 6 maja. Z 
rana orkiestra hutnicza z Gło-
gowa i mażoretki przywitały 
w siedzibie KGHM w Lubi-
nie zarząd firmy i dyrektorów 
naczelnych hut miedziowej 
spółki. Podczas uroczystej 
akademii w Centrum Kultu-
ry Muza w Lubinie odzna-
czenia państwowe otrzymało 
kilkudziesięciu hutników. 

Wyróżniający się pracownicy 
odebrali m.in. odznaki bran-
żowe „Zasłużony dla KGHM 
Polska Miedź S.A.”. W Lu-
binie i Głogowie odbędą się 
tradycyjne imprezy: karczma 
i comber.

Odbyły się również kon-
certy plenerowe dla pracow-
ników i mieszkańców Zagłę-
bia Miedziowego. 7 maja w 
Legnicy, a 8 w Głogowie na 
scenach wystąpili m.in: Ewe-
lina Lisowska i Kamil Bedna-
rek. Wokalistom towarzyszył 
zespół Dziubek Band.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź S.A.

FOT. KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A.

Projekt przewiduje prze-
budowę i rozbudowę ul. Pocz-
towej wraz ze skrzyżowaniami 
z ul. Piastowską, Nową, Bramą 
Głogowską, Kartuską, Liba-
na i Kolejową. Jak informuje 
Urząd Miasta w Legnicy w 
zakres prac wchodzą tak-
że przebudowa nawierzchni 
ul. Dworcowej i Kolejowej, 

budowa ścieżki rowerowej, 
ciągów pieszo-rowerowych, 
przebudowa chodników, za-
tok autobusowych i sygnaliza-
cji świetlnej, oświetlenia oraz 
rozbudowa kanalizacji desz-
czowej, przebudowa urządzeń 
infrastruktury technicznej, w 
tym ITS i uporządkowanie 
zieleni.

Miasto dostało na tę inwe-
stycję 4 999 242 zł w ramach 
pierwszego naboru Rządowe-
go Funduszu Polski Ład - Pro-
gramu Inwestycji Strategicz-
nych. Wręczając promesy, rząd 
zostawił samorządom pół roku 
na uruchomienie przetargów. 
Zarząd Dróg miejskich w Le-
gnicy przeprowadził dwa, ale 
oba nie przyniosły rozstrzy-
gnięcia.

W ogłoszonym na po-

czątku kwietnia pierwszym 
przetargu wpłynęły dwie ofer-
ty – jedna z Przedsiębiorstwa 
Transportowo-Budowlanego z 
Wrocławia na 26 371 200 zł, 
druga z warszawskiego Budi-
meksu na 24 114 707,57 zł.

W drugim przetargu, któ-
ry zakończył się w maju, też 
wystartowało dwóch oferen-
tów. Głogowska spółka Ragen 
zaproponowała cenę 23 982 
653,97 zł, a Budimex - 24 957 
329,74 zł (wzrost w porówna-
niu z ofertą z kwietnia o ok. 
800 tys. zł).

Miasto zabezpieczyło na 
ul. Pocztową 18 mln zł. ZDM 
nie dysponuje aktualnie środ-
kami, które pozwoliłyby mu 
na podpisanie umowy. Dlatego 
ogłosił trzeci przetarg, licząc, 
że wykonawcy znacząco zejdą 

z ceny.
Termin składania ofert do 

26 maja.
Na czwarty przetarg nie 

będzie już czasu.

W ostateczności miasto 
będzie mogło jednak dorzucić 
ZDM-owi trzosa, aby nie stra-
cić rządowej dotacji, podobnie 
jak to zrobiło przy przetargu 

na zagospodarowanie placu 
Słowiańskiego.

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD MIASTA 

W LEGNICY

Zarząd Dróg Miejskich w Le-
gnicy ogłosił trzeci przetarg 
na przebudowę z rozbudową 
ul. Pocztowej. Poprzednie 
dwa musiał unieważnić, bo 
złożone oferty przekraczały 
możliwości finansowe mia-
sta. Jeśli znowu się nie uda 
podpisać umowy, przepad-
nie 5 mln zł dofinansowania 
z rządowego programu Pol-
ski Ład.

KGHM Polska Miedź kultywuje 
tradycje świąt branżowych – 4 
maja w dniu Św. Floriana ob-
chodził Dzień Hutnika. W tym 
roku, ze względu na zmianę 
obostrzeń sanitarnych związa-
nych z pandemią, odbyły się 
wszystkie oficjalne uroczysto-
ści i wydarzenia związane z 
hutniczym świętem.
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Pocztowa. Do trzech razy sztuka

Dzień Hutnika w KGHM Polska Miedź



Geobus to  wspólna inicja-
tywa miasta Złotoryja oraz gmin 
Złotoryja, Świerzawa i Zagrod-
no. Przez cztery dni (30 kwiet-
nia – 3 maja) po powstającym 
Geoparku Kraina Wygasłych 
Wulkanów krążył specjalny bus, 
którym można było nieodpłat-
nie i wygodnie przemieszczać 
się od atrakcji do atrakcji. Miał 
przystanki przy baszcie w Zło-
toryi, zamku w Grodźcu, dwóch 
winnicach (Kindler w Uniejo-
wicach i Agat w Sokołowcu), 
romańskim kościele św. Jana i 
Katarzyny Aleksandryjskiej w 
Świerzawie, Sudeckiej Zagro-
dzie Edukacyjnej w Dobkowie i 
Skansenie Górniczo-Hutniczym 
w Leszczynie. Około 300 osób 
skorzystało z tej formy podróżo-
wania, wybierając najczęściej na 
cel zamek w Grodźcu. 

- Prawie  siedemdziesiąt lat 
spędziłem w Złotoryi, a nigdy 
wcześniej tu nie byłem – dziar-
sko pnąc się pod górę, zwierzał 
się współuczestnikom wycieczki 
starszy pan.

Z okazji zwiedzenia zamku 
skorzystała spora grupa uchodź-
ców z Ukrainy zakwaterowanych 
w Złotoryi. 

- Mamy dla nich darmowe 
bilety wstępu – mówi kasztelan 
Grodźca Piotr Janczyszyn.  

Geobus się sprawdził, więc 
wróci w wakacje, co być może 
zachęci kolejnych mieszkańców 
do podróżowania po regionie. 
Ci, którzy w majówkę skorzy-
stali z publicznego transportu, 
zaoszczędzili sobie kłopotów ze 
znalezieniem miejsca na zapar-
kowanie samochodu. Brak odpo-
wiednio przestronnego parkingu 
z miejscem dla autokarów, pla-
cem manewrowym i zapleczem 
sanitarnym to stała bolączka 
Grodźca, szczególnie dotkliwa 
w obliczu napędzanego promo-
cją przyrostu ruchu turystyczne-
go. Podczas majówki kierowcy 
zostawali samochody gdzie się 
dało: na podzamczu, pod kościo-
łem, przy ogrodzeniu cmentarza, 
wzdłuż drogi gminnej i powia-
tówki. Choć strażacy z gminnych 
jednostek OSP próbowali opa-
nować zamieszanie, nie obyło się 
bez nerwów. 

Na zamku przez trzy dni 
majówki atrakcja goniła atrakcję. 
W rozstawionych na dziedzińcu 
straganach można było kupić 
domowe przetwory z owoców i 
warzyw, miody, wina i rzemieśl-
nicze piwa, wyborne wędliny, 
sery, ciuchy, solidne deski do kro-
jenia, bajkowe pierniki Martyny 
z Wilkowa, misternie zdobione 
deski, kamienie szlachetne i aro-
matyczne dekoracje do domu. 
Nad ogniskiem skwierczały 
kiełbaski, a zamkowa kuchnia 
wydawała swoje specjały: bigos, 
pierogi, żurek... Wśród turystów 
kręcili się członkowie Kompanii 
Pikinierskiej Regimentu Gallas i 
Bractwa Św. Michała Archanio-
ła, zabawiając gości pojedynkami 

na miecze, lekcjami strzelania 
z łuku i średniowiecznymi tań-
cami. Można było udać się na 
zwiedzanie warowni z przewod-
nikiem albo posłuchać występów 
muzycznych w wykonaniu Castle 
Dreams, Obierka, Michalinek, 
zespołu Agat, Duetu My Dwie, 
Roztoki, Anastasii Kushninuk z 
zespołem Maki z Ukrainy, Ci-
chowodzian, Smolniczan oraz 
Przyjaciółek. Do romantycznych 
spacerów wzdłuż starych murów 
skłaniał Trakt Poetów, z cytowa-
nymi na drewnianych tablicach 
fragmentami dzieł ze zbiorów 
Ossolineum, które po wojnie 
znaleziono w majątku hrabiny 
von Pfeil w Zagrodnie. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI     
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Grodziec był hitem majówki
Około 3,6 tys. turystów od-
wiedziło zamek Grodziec 
podczas długiego majowego 
weekendu. Z siedmiu atrak-
cji na trasie darmowego ge-
obusa, uruchomionego przez 
samorządy, ta cieszyła się 
największym wzięciem.  
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Izi Meeting - Robert 
chciałby tu być

Pomysłodawcą i organi-
zatorem zlotu jest Krzysztof 
Samborski, krakowski dzien-
nikarz o złotoryjskich korze-
niach. Pochodzący z podwro-
cławskiej Czernicy „Izi” był 
jego przyjacielem. W 2006 i 
2008 r. przemierzyli motocy-
klami centralną Azję, w 2007 
- Himalaje, a w 2009 r. byli w 
Afganistanie. Robert kochał 
ekstremalne podróże. Na mo-
tocyklu pokonał trasę Włady-
wostok-Polska i Kamczatka-
-Polska. Zginął 26 lipca 2010 
roku pod koniec dwumiesięcz-
nej wyprawy po Kirgistanie 
Tadżykistanie i Afganista-
nie. Razem z Krzysztofem z 
niewielką prędkością jechali 
prostą, asfaltową drogą z Isz-
kaszimu w stronę Langa-
ru. Na niewielkim mostku z 
przedniego koła hondy Ro-
berta Gałki gwałtownie zeszło 
powietrze. Motocykl wpadł 
w dziurę w asfalcie, "Izim" 
szarpnęło, uderzył szyją w 
szklaną owiewkę nad kierow-
nicą. Mimo natychmiastowej 
reanimacji, nie udało się go 
uratować.

Pierwszy zlot Krzysztof 
zorganizował w lipcu 2011 
roku. Zrobił to, po pierwsze, 
by spełnić marzenie „Iziego” 

o międzynarodowym spotka-
niu motocyklistów na Dolnym 
Śląsku. Po drugie, by wspomóc 
finansowo osieroconego przez 
Roberta 12-letniego syna. Na 
pierwszą edycję Izi Meeting 
przyjechało do Grodźca oko-
ło 250 maszyn – z Polski, ale 
też z Węgier, Austrii, Bułgarii, 
Słowacji, Czech. Odtąd mo-
tocyklowa brać z całej Euro-
py spotykała się tu co roku, z 
wyłączeniem pandemicznej 
przerwy. Bawi się, rywalizuje w 
konkursach, zwiedza okolicę, 
odnawia przyjaźnie, zawiązuje 
nowe i – co szczególnie waż-
ne  zlotowi zawsze towarzyszy 
zbiórka na jakiś charytatywny 
cel, bo Robert by tak chciał. 
Nie potrafił przejść obojętnie 
obok ludzi potrzebujących 
pomocy. Zorganizował zbiór-
kę pieniędzy dla chorego na 
białaczkę siedemnastolatka, 
który marzył, by kupić sobie 
strój crossowy, a do Afganist-
sanu wiózł zabawki i pomoce 
dydaktyczne. 

Miejsce na zlot było oczy-
wiste – Robert tak jak Krzysz-
tof był pod urokiem zamku w 
Grodźcu. Trudno było sobie 
wymarzyć lepsze miejsca na 
motocyklowe spotkanie. Stali 
bywalcy Izi Meeting mają na 
stałe wklepane do GPS-ów 
współrzędne: 51°10’37.2″N 
15°45’34.2″E.   

Rzecz jasna, nie wszyscy 
uczestnicy zlotów w Grodźcu 
poznali „Iziego” osobiście, ale 
– jak mówi Krzysztof Sambor-
ski - dla wielu był autorytetem. 
Choć go nie ma, w pamięci 
przyjaciół wciąż jest jak żywy.

Piotr Kanikowski 
FOT. IZIMEETING.COM 

Paczkomat pojawił się w 
Zagrodnie we wrześniu 2021 
roku, dzięki staraniom jed-
nego z mieszkańców gminy. 
Ludzie chętnie z niego ko-
rzystali. InPost zdemontował 
go przed Wielkanocą, na-
tychmiast wywołując wśród 
lokalnej społeczności niepo-
kój i oburzenie. Z informacji, 
jakie uzyskaliśmy, wynika, że 
InPost nie zamierza lokalizo-
wać żadnego paczkomatu w 
gminie Zagrodno. Dlaczego? 
Wojciech Kądziołka, rzecz-
nik prasowy InPostu nie chce 
się na ten temat wypowiadać.

Nieoficjalnie ustaliliśmy 
jednak, że na decyzję firmy 
ma wpływ spór podatkowy z 
gminą. 

Jego geneza wiąże się z 
przeprowadzoną w 2020 r. 
nowelizacją ustawy Prawo 
budowlane. Wówczas dopi-
sano do niej wprost pacz-
komaty jako obiekty, które 
nie wymagają pozwolenia na 
budowę. No i zrobiło się za-
mieszanie, bo wcześniejszy o 
9 lat wyrok Trybunału Kon-
stytucyjnego każe przy opo-
datkowaniu traktować jako 
budowle wszystkie obiekty, 
które są wymienione literal-
nie w ustawie Prawo budow-
lane. 

Wójt Zagrodna Karoli-
na Bardowska, za przykła-
dem innych samorządow-
ców, przyjęła, że paczkomat 
jest budowlą i jako budowla 
podlega obłożeniu podat-
kiem od nieruchomości, z 
czym InPost się nie zgadza. 
W lutym 2022 roku na wnio-
sek InPostu wójt Zagrodna 
wydała interpretację indy-
widualną w tej sprawie, uza-
sadniając na 5 stronach kom-
puteropisu swoje stanowisko. 
Przywołane w nim zostały 
m.in. wyroki Trybunału Kon-
stytucyjnego z 13 września 
2011 r. i 13 grudnia 2017 r., 
wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi 
z 17 stycznia 2017 r. i wyrok 

Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z 26 listopada 
2020 r.

Z interpretacji wynika, że 
za paczkomat gminie należy 
się od InPostu miesięcznie 
150 złotych podatku. Inter-
pretacja jednak to tylko in-
terpretacja, a nie decyzja, co 
znaczy, że firma nie musiała 
się do niej zastosować. Mogła 
ją zaskarżyć za 100 złotych 
opłaty sądowej.

- Kiedy Wojewódzki Sąd 
Administracyjny orzeka, że 
podatek nie powinien być 
płacony, wnioskodawca jest 
zadowolony, a wójt nie naraża 
się na zarzuty ze strony Re-
gionalnej Izby Obrachunko-
wej o działania na niekorzyść 
gminy. Proste – komentuje 
Karolina Bardowska. 

Co ważne, wójt Zagrod-
na nie podjęła żadnej próby 
wyegzekwowania od InPo-
stu owych 150 złotych. Nie 
wydała decyzji, nie wysłała 
roszczenia, nie żądała wpłaty. 
Jej aktywność w tej sprawie 
ograniczyła się do przygo-
towania (na prośbę InPostu) 
interpretacji indywidualnej 
przepisów podatkowych.   

Wójt Karolina Bardow-
ska nie jest ani jedynym, ani 
pierwszym włodarzem gmi-
ny, który w sprawie opodat-
kowania paczkomatów ma 
inne zdanie niż InPoste. W 
mediach można znaleźć in-
formacje, że w podobny spo-
sób niejednoznaczne przepisy 
prawa budowlanego interpre-
towali m.in. prezydenci Gli-
wic, Elbląga i Lubina.

Prezydent Lubina Ro-
bert Raczyński uznał, że 
paczkomaty to wolno stoją-
ce urządzenia techniczne – 
tymczasowe obiekty budow-
lane niepowiązane trwale z 
gruntem. W oparciu o taką 
interpretację w ubiegłym 

roku zażądał ponad 40 tys. 
zł podatku od 22 paczko-
matów zlokalizowanych na 
terenie jego miasta. InPost 
odwołał się od tej decyzji do 
Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Legnicy. 
SKO przyznało rację spół-
ce, że paczkomaty nie mogą 
być traktowane jako obiekty 
budowlane, bo   nie zostały 
wzniesione z użyciem wyro-
bów budowlanych – zamon-
towano je a nie zbudowano. 
Według orzeczenia SKO z 30 
czerwca 2021 r. paczkomaty 
są urządzeniami techniczny-
mi, które powstały w procesie 
przemysłowym, a nie budow-
lanym, i jako takie nie moga 
być obłożone podatkiem od 
nieruchomości. Orzeczenie 
SKO w Legnicy nie zamknęło 
dyskusji. Kontrowersje może 
jednoznacznie rozstrzygnąć 
tylko prawomocny wyrok 
sądu administracyjnego.

W Lubinie InPost ma ak-
tualnie 38 paczkomatów – a 
więc mimo sporu podatko-
wego z prezydentem Rober-
tem Raczyńskim nie tylko 
nie zlikwidowano żadnego, 
ale dołożono 16 kolejnych. 
Tam spółka zachowała się 
w diametralnie inny spo-
sób niż w gminie Zagrodno, 
tzn. nie próbowała wywierać 
na gminę presji poprzez de-
montaż urządzeń, za to po 
otrzymaniu niekorzystnej 
dla siebie interpretacji prze-
pisów złożyła odwołanie do 
SKO. Różnice w interpreta-
cji przepisów Prawa budow-
lanego nie skłoniły InPostu 
do wycofania się z robienia 
biznesów na terenie Lubina 
i innych miast – w Gliwiach 
spółka ma 87 wciąż czynnych 
paczkomatów, w Elblągu – 
52.

Tam gra toczy się o dużo 
wyższą stawkę. Ale na od-

puszczenie sobie malutkiego 
Zagrodna InPost może sobie 
śmiało pozwolić.

Eryk Wawrzkiewicz z 
grupy referendalnej twierdzi, 
że rozmawiał „z osobą pra-
cująca w InPoście która zna 
dokładnie sprawę likwidacji 
paczkomatu”. Nie wyjawia, o 
kogo chodzi, ale na podsta-
wie uzyskanych informacji 
pisze bez ogródek: „Paczko-
mat może wrócić w każdej 
chwili, tak skąd go zabrano, 
jeżeli Gmina zmieni zdanie 
co do swojej interpretacji po-
datkowej”. A to już zahacza o 
szantaż. 

InPost nie uprzedził gmi-
ny, że zamierza zdemonto-
wać paczkomat. Nie musiał, 
gdyż obiekt stał na prywat-
nym terenie. Gdy zaskoczeni 
wydarzeniami urzędnicy z 
Zagrodna próbowali inter-
weniować w firmie, poinfor-
mowano ich, że urządzenie 
zabrano nie przez rozbieżno-
ści w interpretacji przepisów 
podatkowych, ale dlatego, że 
w tej lokalizacji było nieren-
towne. Koszty placowego dla 
Dino, koszty energii elek-
trycznej oraz obsługi paczko-
matu nie pokrywały docho-
dów, więc InPost postanowił 
„zmienić lokalizację”.

Według wójt Karoliny 
Bardowskiej paczkomat jest 
potrzebny w Zagrodnie. To 
duże ułatwienie dla miesz-
kańców. 

- Niezależnie od wszyst-
kiego będziemy prowadzić 
rozmowy i poczynimy wszel-
kie starania, by firma InPost 
przywróciła paczkomat dla 
naszej gminy, być może w 
innej zaproponowanej przez 
korporację lokalizacji – in-
formuje Karolina Bardowska. 

 
Piotr Kanikowski

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

W pierwszy weekend czerwca 
na zamku w Grodźcu odbędzie 
się jubileuszowa, dziesiąta 
edycja Izi Meeting – zlotu 
motocyklowych podróżników 
z całej Europy. Impreza upa-
miętnia Roberta „Izi” Gałka, 
motocyklistę, który w lipcu 
2010 roku zginął w wypadku 
w Tadżykistanie. Na każdą 
edycję do Grodźca zjeżdża 
200-400 maszyn.

Po 9 miesiącach InPost zde-
montował jedyny paczkomat 
w gminie Zagrodno. Firma 
nie chce oficjalnie wypowia-
dać się na temat powodów tej 
decyzji. Nieoficjalnie ustali-
liśmy, że zniknięcie paczko-
matu ma związek z podjętą 
przez gminę próbą obłoże-
nia go podatkiem od nieru-
chomości, choć urzędnikom 
InPost uzasadniał to inaczej.

Dlaczego InPost zabrał paczkomat



Witcher School to najpo-
pularniejszy polski larp (od an-
gielskiego terminu „live action 
role-playing”), czyli przygodo-
wa zabawa, której odpowiednio 
ucharakteryzowani uczestnicy 
odgrywają role w fantastycznym 
świecie wykreowanym dla nich 
przy użyciu teatralnych środków 
wyrazu. Trochę jak gra kompu-
terowa na żywo, w plenerze, na 
kilkadziesiąt osób.

Od 7 lat Witcher School 
jest eksportową pozycją w kata-
logu larpowych imprez organi-
zowanych przez Agencję Arty-

styczno-Evenetową 5 Żywołów 
z Głogówka we współpracy z 
najbardziej malowniczymi zam-
kami Dolnego Śląska i Opol-
szczyzny: Grodźcem, Czochą, 
Moszną. Zespół specjalistów 
od scenografii, charakteryzacji 
i efektów specjalnych odtwarza 
w nich świat z wiedźmińskich 
powieści Andrzeja Sapkowskie-
go oraz gry komputerowej The 
Witcher – międzynarodowego 
hitu CD Projekt. Można tam 
wówczas natknąć się na strzygę, 
ghula, kikimorę, bazyliszka, dop-
plera, bruxę lub innego potwora. 
Aby przeżyć w takim otoczeniu, 
trzeba umieć posługiwać się ma-
gią oraz mieczem jak Geralt z 
Rivii i reszta wiedźminów. Tego 
właśnie uczy się dorosłych ludzi 
w Witcher School. 

Od 2015 roku 5 Żywiołów 
zorganizowało 32 edycje Wit-
cher School, podczas których 
przeszkoliło 2 335 wiedźminów 
z 52 krajów świata. Jak dumnie 
informuje agencja z Głogów-
ka,  w ramach treningu ubito 

2 020 potworów, w związku 
z czym w okolicach Grodźca, 
Czochy i Mosznej zrobiło się 
dużo bezpieczniej. 5 Żywiołów 
nie zdążyło jeszcze w swoich 
statystykach ująć dopiero co za-
kończonej ostatniej edycji Wit-
cher School. Zabawa cieszy się 
ogromną popularnością – bilety 
na kolejne larpy rozchodzą się w 
mgnieniu oka.

Podczas zajęć w Witcher 
School adepci wiedźmińskiego 
fachu uczą się szermierki, łucz-
nictwa, kowalstwa, alchemii, 
zielarstwa, sztuki przetrwania 
itd. Przede wszystkim jednak 
przeżywają wspólnie przygody 
i poznają sens przyjaźni. Nie 
tylko tropią bestie zagrażające 
okolicznym mieszkańcom, ale 
też rozwiązują tajemnice posęp-
nych zamków, odkrywają intrygi 
pięknych czarodziejek, dokonu-
ją trudnych moralnie wyborów i 
doświadczają ich konsekwencji. 
Tylko tu mają możliwość stanąć 
oko w oko z postaciami fanta-
stycznego uniwersum z powieści 

i opowiadań Andrzeja Sapkow-
skiego. 

– Naszą szkołę trudno po-
równywać ze zwykłym larpem – 
mówił w rozmowie z serwisem 
InPoland.pl jeden z organiza-
torów Witcher School. -Naj-
większym jej atutem jest klima-
tyczna lokalizacja. Rzadko kiedy 
uczestnicy mogą mieć dostęp do 
tak dużego, historycznego zam-
ku. Mamy też podejście w stylu 
all inclusive – wystarczy tylko 
chęć i można jechać, a my zaj-
miemy się całą resztą, zadbamy 
o każdy drobiazg.

To oznacza, że w cenie bi-
letu (2 250 zł) 5 Żywiołów 
zapewnia m.in. mieszkanie i 
wyżywienie na zamku, kostium, 
spersonalizowanego bohatera z 
kartą postaci, żyjący świat z dużą 
grupą aktorów i profesjonal-
nych instruktorów prowadzą-
cych zajęcia. Dla wymagających 
klientów w Witcher School są 
specjalne pakiety, umożliwiające 
np. zakwaterowanie w pokoju 
wyłącznie dla siebie, to jednak 

ryzykowna opcja, bo przygody 
najlepiej przeżywa się w towa-
rzystwie innych ludzi. 

Do niedawna larp 5 Żywio-
łów odbywał się pod oficjalnym 
patronatem wydawcy gier z cy-
klu „The Witcher”. Firma CD 
Projekt cofnęła licencję na Wit-
cher School po ujawnieniu, że 
jedna z pracownic agencji i za-
razem żona jej współwłaściciela 
jest też analityczką Centrum 
Analiz Legislacyjnych Instytutu 
Ordo Iuris, zaangażowaną m.in. 
w projekt ustawy „Stop aborcji”. 
W ten sposób wiedźmińska 
szkoła zaczęła publicznie ko-

jarzyć się z homofobią i chrze-
ścijańskim fanatyzmem, choć 
jak zapewniają jej twórcy, przy 
tym przedsięwzięciu kwestie 
ideologiczne nie miały nigdy 
znaczenia. Ze względu na utra-
tę licencji, 5 Żywiołów ogłosiło, 
że tegoroczne wiosenne odsło-
ny Witcher School są ostatni-
mi edycjami ich larpa. Zatem 
wiedźmini do Grodźca już nie 
powrócą.       

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.COM/ 

WITCHER SCHOOL/ KA-
MIL NOWAKOWSKI
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Koniec szkoły dla wiedźminów
Zamek w Grodźcu na cztery 
dni (12-15 maja) zamienił się 
w międzynarodową Witcher 
School – szkołę wiedźminów. 
Z całego świata zjechali do 
niej fani uniwersum z powie-
ści fantasy Andrzeja Sapkow-
skiego, by uczyć się posługi-
wania magią i trenować walkę 
z potworami. Bilety - choć nie 
tanie (2 250 zł) – znowu wy-
przedały się na pniu.  
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174 osoby (59 dzieci i 115 
dorosłych) ukończyły I Bieg Z 
Widokiem Na Wulkan w Za-
grodnie, poprowadzony urokliwą 
trasą wśród pól i doliny Zimni-
ka. Organizatorom – Stowarzy-
szeniu Pozytywnie Nakręceni i 
Fundacji Adelin – sprzyjała po-
goda, ale fantastyczna atmosfera 
to już wyłącznie ich zasługa. Oby 
za rok było równie pięknie.

W biegu głównym na 11 
km zwyciężył Maciej Dawidziuk 
ze Złotoryi (czas 40 minut i 
52 sekundy) przed Szymonem 
Kucą (Olaws Złotoryja) i Zbi-
gniewem Frydlewiczem (Bie-
gamDlaZdrowia.pl Jelenia 
Góra). Na dystansie 7 km naj-
szybsi byli Leszek Oleksiuk 
(Zgorzelec), Grzegorz Włodar-
czyk (Czaple) i Kamil Prońko 
(Legnica). Po marszu Nordic 
Walking na 7 km na podium 
stanęli Renata Jarciszewska  oraz 
Katarzyna Jesionka i Adam Je-
sionka (Wojcieszów). Preludium 
do biegów dla dorosłych były za-
wody dla dzieci na kilku dystan-
sach. Najmłodsi ścigali się na 300 
metrów – zwyciężył Jerzy Pitura 
przed Janem Dochniakiem i 
Maksymilianem Oparą (wszyscy 
z Zagrodna). W kategorii 9-11 
lat dystans 600 m. jako pierw-
szy pokonał Oliwier Salomon 
(Wyskok), drugie miejsce zajął 
Marcin Chodor z Wrocławia a 
trzecie Dominik Grzeszczyk z 
Zagrodna. w biegu na 900 me-
trów (dla 12-, 13- i 14-latków) 
tryumfowali Łukasz Zwolak 
(Olszanica), Bartłomiej Hołow-
nia (Czaple) i Izabela Sajdak 
(Lubawka). Kacper Bochra ze 
Świerzawy był zwycięzcą biegu 

na 1200 m.
Dla dorosłych przepiękne 

medale ze szkła zaprojektowała 
artystka z Grodźca Pati Du-
biel. Na dzieci poza medalami 
czekało na mecie mnóstwo na-
gród: piłki, hulajnogi, deskorolki, 
sprzet do ćwiczeń, gry planszowe 
itd. Część przypadła zwycięz-
com, razem z pucharami, a resztę 
rozlosowano wśród uczestników 
biegu.

W zabezpieczeniu trasy, 
poprowadzonej malowniczymi 
wzgórzami i dolinami między 
Zagrodnem a Grodźcem, brali 
udział policjanci oraz strażacy z 
OSP Olszanica, OSP Grodziec, 
OSP Brochocin, OSP Wojcie-
chów, OSP Sędzimirów oraz 
Jednostki Poszukiwawczo-Ra-
towniczej Baryt w Stanisławo-
wie.

Organizatorów Biegu Z 
Widokiem Na Wulkan wsparli 
sponsorzy: właściciele Elektrow-
ni Wiatrowych Łukaszów i Mo-
dlikowice Spółki Amon i Talia 
z grupy Polenergia, Osadkow-
ski-Cebulski Sp z o.o., Przed-
siębiorstwo Rolne “Łukaszów” 
Sp z o.o., Vox Logistics Do z 
o.o., Usługi budowlane Damian 
Miklas, Firma Usługowa Halina 
Rajczakowska, firma Wojcieszo-
wianka, Salony Fryzjerskie Ju-
styna i Grzegorz Gap, Winnica 
Kindler, Zamek Grodziec Sp z 
o.o., Gospodarstwo rolne Da-
wid Kowcz, Fizjo-fit4you Kinga 
Zagdańska, Przedsiębiorstwo 
SOLO, Sklep Spożywczy SAM 
w Zagrodnie.

W 6. Charytatywnym Biegu 
Między Wiatrakami, zorganizo-
wanym w Łukaszowie przez soł-
tysa Piotra Siwaka i radę sołecką, 
do mety dobiegło 116 zawod-
ników. Impreza służyła lokalnej 
integracji, promowała fizyczną 
aktywność, ale miała wymiar też 

pomocowy, bo zebrane środki or-
ganizatorzy przeznaczyli na za-
kup sprzętu dla OSP Olszanica. 

W malowniczym terenie, 
wśród łąk i obłędnie kwitnących 
pól rzepaku, rozegrano cztery 
konkurencje. Dzieci ścigały się 
na dystansie 500 metrów. Wśród 
dziewczynek najszybsze były 
Zosia Laszkiewicz z Zagrodna, 
Hania Piwońska z Zagrodna i 
Hania Chęcimska z Marciszowa. 
W klasyfikacji chłopców zwy-
ciężył Szymon Czernatowicz z 
Zagrodna przed Tymoteuszem 
Świerkiem z Legnicy i Julianem 
Pawlusem ze Złotoryi. W biegu 
dla pań na 5 kilometrów pierw-
sze miejsce zajęła złotoryjanka 
Anna Ficner, która na trasie wy-
przedziła Annę Zaczyńską-Ski-
bę z Legnicy oraz Annę Mro-
zek z Nowej Wsi Złotoryjskiej. 
Wśród panów na tym samym 
dystansie najszybciej na metę 
dotarli Lucjan Rec ze Złotoryi, 
Tomasz Olejnik z Bogatyni i 
Robert Kuriata ze Złotoryi. Bieg 
na 10 kilometrów zgromadził na 
starcie 43 osoby. Pierwsze miej-
sce w klasyfikacji kobiet przy-

padło Elżbiecie Kowalewskiej 
ze Zgorzelca, która dobiegła na 
metę przed Izabelą Wolak z Ja-
wora i Dominiką Nawieśniak 
ze Złotoryi. Rywalizację panów 
wygrał Jerzy Jagielski z Jawora, 
pokonując biegaczy ze Zgorzel-
ca: Sebastiana Krawca i Marcina 
Bieńka. 

Z kijkami Nordic Walking 
na trasę wyruszyło 31 zawodni-
ków. Wśród pań jako pierwsze 
do mety dotarły Monika Wła-
dek z Olszanicy oraz Olga Panas 
i Agnieszka Puchlowska z Za-
grodna. W klasyfikacji mężczyzn 
zwyciężył Krzysztof Skiba z Le-
gnicy przez Stanisławem Bikiem 
i legniczaninem Janem Mikołaj-
czykiem. 

Puchary i nagrody dla zwy-
cięzców ufundowała gmina Za-
grodno, a wójt Karolina Bardow-
ska objęła  bieg w Łukaszowie 
swoim patronatem. W zabez-
pieczenie trasy zaangażowała 
się Ochotnicza Straż Pożarna z 
Olszanicy.   

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI     

Rozbiegana gmina Zagrodno
Mieszkańcy gminy Zagrodno 
zorganizowali jedną po dru-
giej dwie sympatyczne im-
prezy biegowe.  
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Radosław Rz. i o rok młod-
sza od niego Agnieszka O. 
przez trzy lata byli parą. Cho-
robliwa zazdrość mężczyzny 
niszczyła ten związek. Rado-
sław Rz. urządzał partnerce 
awantury, stosował przemoc. 
Agnieszka O. kilkakrotnie pró-
bowała zerwać toksyczną re-
lację, aż w końcu definitywnie 
powiedziała "dość". W kwiet-
niu 2020 r. odeszła i - inaczej 
niż wcześniej - już nie chciała 
wrócić. On nie przyjmował 
tego do wiadomości. Namawiał 

kobietę na randki, ale też wysy-
łał jej wiadomości z groźbami i 
czynił przygotowania do zabój-
stwa. 11 maja 2020 r. w sklepie 
pod Wrocławiem kupił replikę 
czarnoprochowego rewolweru 
kaliber 44 wraz z pociskami. 
Szukał w internecie informacji, 
czy z takiej broni można zabić 
człowieka. Pojechał za miasto, 
aby poćwiczyć celność. Infor-
mował znajomych, co zamierza 
zrobić. Liczył się z konsekwen-
cjami karnymi, bo sprawdzał 
też, jak wygląda życie w wię-

zieniu.
Zabójstwo popełnił z pre-

medytacją. Co do tego sąd nie 
miał watpliwości, choć Ra-
dosław Rz. podczas procesu 
przekonywał, że broń wystrze-
liła przez przypadek. W dniu, 
w którym doszło do zbrodni, 
z wsuniętym za pasek spodni 
rewolwerem, przyjechał samo-
chodem pod blok Agnieszki 
O. na osiedlu Kopernik. Przed 
wejściem do klatki schodowej 
spotkał swą miłość. Kobieta 
odmówiła wpuszczenia go do 

mieszkania. W trakcie rozmo-
wy Agnieszka O. powiedziała 
mu, że już do niego nie wróci i 
że ma kogoś innego. Radosław 
Rz. sięgnął po pistolet i oddał 
w jej kierunku dwa strzały, z 
których jeden trafił w głowę 
kobiety, drugi w drzwi piwnicy. 
Zabójca nie wezwał pomocy 
i nie próbował ratować swej 
ofiary. Zbiegł z miejsca zdarze-
nia. Ukrywał się na terenach le-
śnych w okolicach Bolesławca, 
gdzie został zatrzymany przez 
policję. Ujawniono przy nim 

i zabezpieczono rewolwer, z 
którego strzelał do pokrzyw-
dzonej.

Zdaniem sądu, wina i 
sprawstwo oskarżonego nie 
budzą wątpliwości. Głównymi 
motywami zbrodni była pato-
logiczna zazdrość i chęć odwe-
tu za porzucenie. Czyn, którego 
Radosław Rz. się dopuścił, był 
okrutny i zasługiwał na szcze-
gólne potępienie, co sąd zaak-
centował wydając wyrok doży-
wocia.

Piotr Kanikowski

– Do 2026 roku planujemy 
utworzyć konstelację składającą 
się z tysiąca satelitów. Aby ten 
cel się spełnił, potrzebujemy 
miejsca do rozwoju i wierzę, 
że takie znaleźliśmy na terenie 
Legnickiej Specjalne Strefy 
Ekonomicznej. Podpisany list 
o współpracy to kolejny krok 
w rozwoju zarówno spółki, jak i 
polskiego sektora kosmicznego 
- mówi Grzegorz Zwoliński, 
prezes SatRev.

SatRev to polski start-up, 
który specjalizuje się w projek-
towaniu, produkcji oraz eksplo-
atacji satelitów do obserwacji 
Ziemi w czasie rzeczywistym. 

SatRev zamierza być 
pierwszym na świecie produ-
centem satelitów zużywają-
cym w procesie produkcyjnym 
100% energii pozyskanej ze 
źródeł odnawialnych. Dzięki 
współpracy z LSSE na swoje 
przedsięwzięcie – po spełnie-
niu wymogów – SatRev uzyska 
pomoc publiczną. W hali pro-
dukcyjnej obejmującej również 
laboratorium oraz clean roomy, 
zbudowanej przez LSSE, po-
wstawać będzie nawet 100 sa-
telitów rocznie.

– 25-lecie to dobra oka-
zja nie tylko do podsumowań, 
ale też do nowego otwarcia. 
Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna jest miejscem 

nie tylko dla wielkich, mię-
dzynarodowych koncernów, 
ale też rodzimych firm, które 
chcą się rozwijać. Teraz otwie-
ramy się na nowe technologie, 
a nawet na kosmiczne przed-
sięwzięcie. Wspieramy polską 
innowacyjną myśl techniczną 
i to dosłownie. Preferencyj-
ne ulgi podatkowe oferowane 
przez nas są „szyte na miarę” 
i to przyciąga biznes, również 
start-upy – mówi Przemysław 
Bożek, prezes LSSE.

Jednocześnie prezes pod-
kreśla, że funkcjonowanie 
start-upów oraz firm inwestu-
jących w nowe technologie naj-
częściej wiążą się z badaniami 

i rozwojem oraz nowoczesny-
mi usługami dla biznesu, więc 
już na początku LSSE może 
zaoferować zwolnienie podat-
kowe sięgające 45% nakładów 
przeznaczonych na inwestycje. 
W dodatku dostęp do ulg dla 
inwestujących w nowoczesne 
technologie jest łatwiejszy, 
dzięki zmniejszeniu o 95% wy-
maganych wydatków.

To dwudziestokrotnie 
mniej niż wymóg wobec du-
żych inwestorów.

– Najczęstszą barierą we 
wzroście biznesów związanych 
z nowymi technologiami jest 
zwyczajnie brak miejsca na 
rozwój. Kolejną przeszkodą jest 

brak funduszy na wybudowanie 
własnej hali, a już wcześniej na 
zakup drogiego gruntu. Dlate-
go przygotowujemy specjalny 
projekt budowy hal produkcyj-
nych, magazynowych, a także 
logistycznych, które będziemy 
chcieli udostępniać również w 
modelu subskrypcyjnym. Ob-
razując, można powiedzieć, że 
nasze hale będą dostępne jak 
popularny serwis Spotify. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, to pierwsze hale zostaną 
udostępnione jeszcze w 2023 r. 
Chcemy, by pierwszym najem-
cą była firm SatRev – zapowia-
da Ryszard Wawryniewicz, wi-
ceprezes Legnickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej.
Obecnie do finiszu zbliża 

się przygotowanie programu 
funkcjonalno-użytkowego 
przedsięwzięcia. W kolejnym 
etapie nastąpi pozyskanie 
gruntów, finansowania i wyło-
nienie wykonawcy. Szczegóły 
LSSE przedstawi wkrótce.

SatRev została założona w 
Polsce w 2016 roku, aby skon-
centrować się na wschodzącym 
rynku kosmicznym. Dzięki 
pionowo zintegrowanej dzia-
łalności firma specjalizuje się 
w projektowaniu, produkcji i 
eksploatacji satelitów. Buduje 
konstelację satelitów w celu 
obserwacji Ziemi w czasie rze-

czywistym, która do 2026 r. ma 
zawierać ponad 1000 satelitów. 
W październiku 2019 r. firma 
powołała konsorcjum z Virgin 
Orbit i prawie tuzinem pol-
skich uczelni, aby zaprojekto-
wać i przeprowadzić pierwszą 
na świecie dedykowaną komer-
cyjną misję satelitarną na mar-
sa. Obecni inwestorzy to pol-
skie fundusze VC, takie jak JR 
HOLDING, Infini, Newberg, 
Tech Invest Group i Kvarko 
(część programu finansowa-
nia start-upów naukowych 
NCBiR).

Źródło: LSSE
FOT. LSSE

Satelity polecą w kosmos z Legnicy
SatRev, czołowy polski pod-
miot z sektora kosmicznego 
będzie produkował nano-
satelity w Legnicy. To efekt 
listu o współpracy podpisa-
nego w siedzibie wrocław-
skiej spółki (11 maja br.) z 
Legnicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną (LSSE). Fabry-
ka na Dolnym Śląsku będzie 
pierwszym w Polsce przed-
sięwzięciem, gdzie nano-
satelity będą powstawały w 
ilościach komercyjnych.

Dożywocie. Taki wyrok 
usłyszał 37-letni Radosław 
Rz., który 12 maja 2020 
roku z kupionej uprzednio 
repliki rewolweru zastrze-
lił byłą partnerkę, bo nie 
chciała do niego wrócić. 
Zdaniem Sądu Okręgowego 
w Legnicy zbrodnię zapla-
nował na chłodno. Ranną 
kobietę zostawił, nie udzie-
lając jej pomocy. Obrońca 
Radosława Rz. zapowiada 
złożenie apelacji.

Wyrok dla zabójcy z osiedla
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Koszt zadania: 1 734 690,73 
zł. Zgodnie z wypracowaną w 
ostatnich latach praktyką, gmi-
na wiejska Złotoryja zapewniła 
środki na tzw. wkład własny 
(747 361,01 zł), a powiat zajął 
się resztą. Pozyskał 834 829,72 
zł dotacji z Rządowego Fundu-
szu Dróg, 82, 5 tys zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i 70 tys zł 
od Nadleśnictwa Złotoryja.

9 miesięcy od podpisania 
umowy inwestycja jest zakoń-
czona. Spółka MG Tech Ma-
riusz Galkowski wywiązała się 
z zadania na 2 miesiące przed 
końcem terminu.

- Remont to była koniecz-
ność - mówi zadowolony z 
efektu wójt gminy Złotoryja Jan 
Tymczyszyn. - Stan tej drogi 
był tragiczny. Zniszczony asfalt- 
wspomina

- Z każdymi opadami po-
jawiał się dodatkowy problem: 
deszczówka. Płynęła wartko z 
góry całą szerokością jezdni, na-
nosząc warstwę błota i kamieni, 

więc trzeba było sprzątać ten 
odcinek po każdym deszczu - 
dodaje Rafał Miara, wicestaro-
sta złotoryjski.

Biegnący wzdłuż jezdni 
nowy ciek wodny z kostki grani-
towej wespół z systemem prze-
pustów rozwiązuje ten problem.

- Przy oberwaniu chmury 
nas nie chroni, to jasne. Ale przy 
zwykłych ulewach na pewno się 
sprawdzi - ocenia Marian Kret, 
mieszkaniec Rokitnicy.

-  Wykonane prace przy-
czyniły się znacząco do poprawy 
bezpieczeństwa ruchu a zwłasz-
cza ruchu pieszych w tym dzieci 
uczęszczających do szkoły pod-
stawowej w Rokitnicy - uważa 
Andrzej Jakubowski, kierownik 
Powiatowego Zarządu Dróg w 
Złotoryi.

Uprzedzając powiatową in-
westycję, gmina wiejska Złoto-
ryja na własny koszt przebudo-
wała fragment drogi przy szkole 
i kościele, urządzając bardzo tu 
potrzebną zatoczkę autobuso-
wą. Położyła też 150 m. chodni-

ka i postawiła nowy mur oporo-
wy na skarpie.

Złotoryjski wicestarosta 
Rafał Miara zapowiada ciag 
dalszy powiatowych inwestycji 
w tej okolicy.

- 24 kwietnia podpisaliśmy 
z firmą COM-D umowę m.in. 
na remont dalszego odcinka 
drogi nr 2622 D, od Prusic w 
kierunku Sichowa, do granicy 
z gminą Męcinka - mówi Ra-
fał Miara. - Zgodnie z umową 
wykonawca ma 12 miesięcy na 
wywiązanie sie z zadania, ale 
deklaruje, że będzie chciał skoń-
czyć pracę jeszcze w tym roku.

W tym przypadku środki 
finansowe pochodzą z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład. Jak 
informowaliśmy, powiat złoto-
ryjski pozyskał w ramach tzw. 
pierwszego naboru znaczące 
wsparcie: prawie 1,2 mln zł na 
drogę w Lubiechowej, 822 tys. 
zł na drogę w Kozowie, 1,8 mln 
zł na odcinek z Prusic oraz 1,4 
mln zł na drogę Nowa Wieś 

Grodziska - Pielgrzymka.
- W ostatnich latach prze-

prowadziliśmy szereg inwestycji 
w infrastrukturę drogową - pod-
sumowuje wicestarosta Rafał 
Miara. - W tej kandencji wyre-
montowaliśmy już kilkanaście 
kilometrów dróg. Aktywnie ko-
rzystamy z możliwości pozyski-
wania pieniędzy zewnętrznych 
na te cele. Ale warto podkreślić, 
że nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie dobra współpraca z burmi-
strzami, wójtami i radami gmin. 
Jesteśmy za nią wdzięczni. Z 
nadzieją czekamy na ogłoszenie 
wyników drugiego naboru Pol-
skiego Ładu, gdzie zgłosiliśmy 
wnioski dotyczące remontów 
innych dróg w tragicznym sta-
nie: Gierałtowiec, Nowy Ko-
ściół, Nowa Wieś Grodziska, 
Rzymówka, Podgórki, Uniejo-
wice-Grodziec... Ubiegamy się 
o dofinansowanie w wysokości 
prawie 20 mln zł

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Bilety w cenie 20 zł 
można już kupić w kasie 
kina „Piast”.

"Sędziowie pod presją" 
to film o zderzeniu człowie-
ka z systemem. Kiedy nisz-
czone są fundamenty trój-
podziału władzy, a rządzący 
demontują mechanizmy 
państwa prawa, cała odpo-
wiedzialność przenosi się na 
sądy. Każdy sędzia jest straż-
nikiem praworządności, bo 
tylko on stoi pomiędzy oby-
watelem a państwem" - pisze 
Kacper Lisowski, reżyser .

Nie zamierzał robić fil-
mu politycznego, choć pra-
cował nad nim w czasie, 
kiedy niezależność i nie-
zawisłość sędziowska stała 
się tematem politycznym. 
Wybuchła afera hejterska, 
sterowana z ministerstwa 
sprawiedliwości, Sejm podjął 
skandaliczną antysędziow-
ską uchwałę kagańcową, za 
70 mln zł próbowano na siłę 
przeprowadzić bezprawne 
wybory kopertowe, posługu-
jąc się upolitycznionym Try-
bunałem Konstytucyjnym 
wprowadzono całkowity za-
kaz aborcji i wypowiedziano 
posłuszeństwo Unii Euro-
pejskiej.

Dlatego film Lisowskie-

go wrze od emocji. Jest pod-
szyty wściekłością, frustra-
cją, bo garstka cynicznych 
polityków dla doraźnych 
interesów swego ugrupowa-
nia niszczy dorobek pokoleń 
Polaków. Autorzy dokumen-
tu koncentrują się na sę-
dziach, kórzy w tej sytuacji 
stają się obrońcami wolności, 
demokracji, prawa i swobód 
obywatelskich zapisanych w 
Konstytucji.

To bohaterowie filmu. 
Władza ściga ich za takie 
wykroczenia jak np. no-
szenie koszulki z napisem 
"Konstytucja" czy prowa-
dzenie symulacji rozprawy 
sądowej. Przed kamerą wy-
stępują bez tóg i łańcuchów 
sędziowskich, nieoddzieleni 
od reszty społeczeństwa sto-
łem sędziowskim, ale stojący 
ramię w ramię z uczestnika-
mi ulicznych demonstracji.

"W krótkim czasie Igor 
Tuleya, Waldemar Żurek, 
Dorota Zabłudowska i inni 
bohaterowie filmu narodzili 
się na nowo, jako sędziowie-
-obywatele, którzy ramię w 
ramię z niezależnymi proku-
ratorami, adwokatami i spo-
łeczeństwem obywatelskim 
bronią naszego prawa do 
niezależnych sądów"

Film Kacpra Lisowskie-
go zebrał mnóstwo presti-
żowych nagród. Zachwycali 
się nim rezenzenci. "W naj-
większym skrócie "Sędzio-
wie pod presją" to doku-
ment, który przekonuje, że 
koniec wolnych sądów doty-
czy nasz wszystkich" - pisał 
serwis Interia Film. "To film 
o tempie szybko tykającego 
zegara" - twierdzi Modern 
Times Review. "Kronika 
sędziowskiego oporu opo-
wiedziana została ze swadą 
i zaufaniem po obu stronach 
obiektywu" - podsumowy-
wał Tygodnik Powszechny.

Piotr Kanikowski

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 13.06.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Książęcej 18

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami  - tel. 7672-12-303. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-301. 

Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność 
Przetarg odbędzie się 13.06.2022 r. o godz.12.00 w LCK,

ul. Chojnowska 2

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w 
operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Książęca 18
 KW Nr LE1L/00042256/1
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Dz. nr 913 o pow. 382 m2, obręb 
Fabryczna
Lokal mieszkalny nr 3  na I 
piętrze

2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, 
wc, łazienka
Piwnica nr 3
(61,54 m2 + 
6,49 m2)

230.000,00 
zł

/10. 100,00 
zł/

46.000,00 zł

Fundacja Jacka Głomba 
„Naprawiacze Świata” i 
Grupa Lokalna KOD Legnica 
organizują w czwartek 26 
maja o godz.18.00 w kinie 
„Piast” w Legnicy – dzięki 
uprzejmości Dolnośląskiego 
Centrum Filmowego – pokaz 
wyjątkowego filmu „Sędzio-
wie pod presją” w reżyserii 
Kacpra Lisowskiego. Spe-
cjalnymi gośćmi projekcji 
będą współscenarzystka 
filmu Iwona Harris i jeden 
z bohaterów obrazu, sędzia 
Igor Tuleya z którymi Jacek 
Głomb przeprowadzi po fil-
mie (trwa 87 min.) rozmowę.

Zakończył się remont drogi 
powiatowej nr 2622 D w Ro-
kitnicy. Wykonawca - firma 
MG Tech Mariusz Gałkowski 
z Jeżowa Sudeckiego - ułoży-
ła nawierzchnię asfaltową na 
długości 1,6 km, wykonała 
ok. 685 metrów chodnika i 
odwodnienie. Powstało ak-
tywne przejście dla pieszych 
doświetlone lampami solar-
nymi, oraz nowe oznakowa-
nie. Inwestycja to kolejny 
owoc dobrej współpracy sa-
morządowców z powiatu zło-
toryjskiego i gminy Złotoryja.

Kardiolodzy z Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w 
Legnicy - dr n. med. Piotr 
Rola i lek. med. Mateusz Ba-
rycki - zostali nagrodzeni za 
przedstawienie dwóch przy-
padków klinicznych podczas 
międzynarodowych Warszta-
tów Kardiologii Interwencyj-
nej (WCCI) w Warszawie.

Seans z sędzią 
Igorem Tuleyą

Współpraca, która się opłaca

Kardiolodzy z Legnicy docenieni

WCCI (Warsaw Course on 
Cardiovascular Intervention) to 
jedna z najważniejszych w kraju 
i Europie środkowo-wschodniej 
konferencji kardiologicznych 
organizowanych w Warszawie 
pod auspicjami Asocjacji Inter-
wencji Sercowo-Naczyniowych 
(AISN) i Polskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego.

Biorą w niej udział kardio-
lodzy, kardiolodzy interwencyj-
ni, kardiochirurdzy i specjaliści 
z całego świata. Naukowcy i 

medycy przedstawiają swój do-
robek i doświadczenie w for-
mie prezentacji, biorą udział w 
symultanicznych konferencjach 
oraz interaktywnych warszta-
tach.

W tym roku tematami 
przewodnimi były: rewaskula-
ryzacja tętnic wieńcowych ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
wielonaczyniowej choroby 
wieńcowej, problemu bifurkacji 
wieńcowych oraz przezskórne-
go leczenia chorób struktural-
nych serca (w tym interwencje 
na zastawce aortalnej, mitralnej 
oraz trójdzielnej).

- Podczas konferencji 
przedstawiliśmy dwa przypadki 
kliniczne z naszego ośrodka w 
ramach tematycznej sesji doty-
czącej najbardziej wymagają-
cych zabiegów w 2021 i 2022 r. 
(tytuł sesji: "My most deman-
ding case in 2021-2022. Session 

under the patronage of the e-jo-
urnal Interventional Cardiology 
Academy in cooperation with 
Club 30 of the PCS.") - mówią 
specjaliści z oddziału kardiolo-
gicznego legnickiego szpitala. 
- Pierwszy przypadek dotyczył 
pacjenta z wielonaczyniową 
chorobą wieńcową leczoną zło-
żonym zabiegiem angioplastyki 
wieńcowej z wykorzystaniem 
nowoczesnych technik obra-
zowych i modyfikacji blaszki 

miażdżycowej. Drugi przypa-
dek opisywał pacjenta z ostrym 
zespołem wieńcowym i rzadki-
mi i niezwykle wymagającymi 
komplikacjami zabiegu oraz 
sposobu radzenia sobie z nimi. 
Oba przypadki ex aequo otrzy-
mały główną nagrodę tej sesji.

Źródło: Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Legnicy

FOT. WOJEWÓDZKI 
SZPITAL SPECJALISTYCZ-

NY W LEGNICY
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Jak informuje sierż. sztab. 
Anna Tersa, oficer prasowa 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy, do pościgu doszło 6 
maja po godz. 20. Akcja zaczę-
ła się na al. Rzeczypospolitej w 
Legnicy.

- Fnkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego podjęli po-
ścig za kierowcą Mazdy, który 
pomimo nadawanych sygna-
łów świetlnych i dźwiękowych 

nie zatrzymał się do kontroli 
drogowej. Kierujący pojazdem 
kontynuował ucieczkę, unie-
możliwiając wyprzedzenie go 
poprzez jazdę środkiem jezdni 
i zajeżdżanie drogi - opowiada 
Tersa. - W jednej z miejscowo-
ści na terenie powiatu jawor-
skiego drugi patrol drogówki 
ustawił na drodze blokadę z 
radiowozu. Kierujący jednak 
na widok policjantów przyspie-
szył omijając radiowóz, omal 
nie potrącając funkcjonariuszy. 
Dzięki temu, że policjanci od-
skoczyli, uniknęli potrącenia. 
Następnie funkcjonariusze z 
Wydziału Patrolowo-Inter-
wencyjnego legnickiej komen-
dy widząc jadącą z duża pręd-

kością w ich stronę Mazdą, 
wykorzystali broń służbową 
celem zatrzymania pojazdu. 
Kierujący nadal kontynuował 
ucieczkę i na łuku drogi stracił 
panowanie nad pojazdem w 
wyniku czego uderzył w barie-
ry energochłonne zatrzymując 
pojazd. Policjanci natychmiast 
podbiegli do pojazdu. W trak-
cie zatrzymania mężczyzna 
zaryglował drzwi, jednak mun-
durowi wykorzystując uchyloną 
szybę obezwładnili go. Zatrzy-
many posiadał przy sobie nóż, 
dzięki szybkiej reakcji funkcjo-
nariuszy nikt nie został ranny.

Zatrzymanym okazał się 
22-letni mieszkaniec Legnicy. 
Mężczyzna był trzeźwy. Ucie-

kał, bo cofnięto mu uprawnie-
nia do kierowania pojazdami. 
Kierowca został przebadany w 
w szpitalu a następnie osadzo-
ny w policyjnym areszcie. Po-
jazd zabezpieczono.

- Za niezatrzymanie się do 
kontroli drogowej grozi kara 
do 5 lat pozbawienia wolno-
ści, natomiast za zmuszenie 
funkcjonariusza przemocą lub 
groźbą do zaniechania prawnej 

czynności służbowej grozi kara 
do 3 lat pozbawienia wolności - 
dodaje sierż. sztab. Anna Tersa.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Pierwsza refleksja po pre-
mierze „Pustego miasta” De-
jana Dukovskiego w reżyserii 
Weroniki Marii Kuśmider w 
legnickim teatrze? Dejan Du-
kovski to nie Szekspir. Spo-
dziewałem się zupełnie czegoś 
innego. Wiedząc, że autor po-
chodzi z Bałkanów, a zalążek 
intrygi stanowi wojenne spo-
tkanie braci walczących po 
dwóch różnych stronach fron-
tu,   nastawiłem się na ciężką, 
duszną opowieść w klimacie 
greckiej tragedii. A „Puste mia-

sto” to jest w gruncie rzeczy 
tragikomedia, która dodatkowo 
rozpadła się młodziutkiej re-
żyserce na ciąg mniej lub bar-
dziej zabawnych kabaretowych 
scenek. Humor bywa kosza-
rowy, ale publiczności na pre-
mierze chyba to aż tak bardzo 
nie przeszkadzało. Widownia 
śmiała się często i głośno.

Gero (Mateusz Krzyk) i 
jego starszy brat Gore (Bartosz 
Bulanda) są sami pośrodku linii 
frontu, w opuszczonym mie-
ście, bardzo sugestywnie zo-
brazowanym przez rumowisko 
starych krzeseł, stanowiących 
główny element scenografii. O 
świcie wrogie armie rozniosą tu 
wszystko w pył, łącznie z nimi 
samymi. Braciom zostało kil-
ka godzin życia. Puste miasto 
jest zarazem grobem i ostat-
nią szansą na chwilę szczęścia 
przed śmiercią. Upaleni trawką, 
odurzeni prochami i grzybka-
mi z żelaznych zapasów Gero, 

snują się od butiku do banku, 
od burdelu do kościoła. Piją 
szampana, jedzą kawior, pławią 
się w luksusie, toną w nostal-
gicznych wspomnieniach i ma-
rzą o miłości. Trochę próbują 
grać przed sobą twardych face-
tów i ukrywać niespełnienie, ale 
to na nic. Widz podąża za nimi 
w kolejne kręgi intymnej wiwi-
sekcji aż do tego momentu, gdy 
wyzuci z maczyzmu mażą sobie 
usta szminką, wciągają pończo-
chy, paradują na wysokich ob-
casach i rozpaczliwie mastur-
bują się w zakamarkach sceny.

Krzyk i Bulanda grają braci 
z dużym zaangażowaniem, od-
ważnie, po bandzie. Tekst Du-
kovskiego wydaje się rozwlekły, 
przegadany, mimo tego przed-
stawienie ma - o dziwo! - do-
bre tempo. Nie nuży. To przede 
wszystkim zasługa aktorów, 
którzy w skromnej obsadzie 
- bez podpórek w postaci np. 
grającej na żywo kapeli - po-

trafili przez półtorej godziny 
całkowicie skupić na sobie 
uwagę widzów. Weronika Ma-
ria Kuśmider, debiutująca na 
zawodowej scenie dyplomant-
ka wydziału reżyserii Akademii 
Teatralnej im. Zelwerowicza 

w Warszawie, bez wątpienia 
miała w nich duże wsparcie. 
Poradziła sobie, ale wydaje mi 
się, że „Puste miasto” Dukov-
skiego byłoby puste, gdyby nie 
odwaga oraz sceniczne obycie 
Mateusza Krzyka i Bartosza 

Bulandy. Za nasycenie dość ba-
nalnej opowiastki emocjonal-
nymi niuansami, chapeau bas, 
panowie!

Piotr Kanikowski
FOT.  

KAROL BUDREWICZ

Policjanci wykorzystali broń by 
zatrzymać 22-letniego kierow-
cę mazdy, który uciekał przed 
radiowozem. Podczas blokady 
na terenie powiatu jaworskie-
go omal nie potrącił funkcjo-
nariuszy.

Weronika Maria Kuśmider 
wyreżyserowała w legnickim 
teatrze „Puste miasto” Dejana 
Dukovskiego. Chciałbym, by 
poczynała sobie z oryginalnym 
tekstem śmielej. Premiera 
wypadła dobrze, ale na tle in-
nych realizacji Teatru Modrze-
jewskiej przedstawienie robi 
jednak wrażenie poprawnego, 
zachowawczego, szkolnego.

Padły strzały z policyjnej broni

Krzyk z Bulandą wypełnili „Puste miasto”
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