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Strefa Aktywności Gospo-
darczej ogłosiła przetarg, który 
ma wyłonić wykonawcę Let-
niego Parku Wodnego „Aqu-
afun Legnica”. To drugie podej-
ście do tej inwestycji. Pierwsze 
zakończyło się spektakularną 
klapą.

Rozpisany przez SAG 
przetarg opiera się na formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. A w 
zasadzie „przeprojektuj”, bo 
komunalna spółka czeka na 
projekty na bazie istniejącego 
już od roku projektu. Zmiany w 
nim mają zagwarantować powo-
dzenie przetargu.

Przed rokiem, tuż przed 
wyborami samorządowymi, 
sztuka ta się nie udała. Do prze-

targu na budowę obiektu przy 
ul. Stromej wpłynęła tylko jedna 
oferta. Na dwie minuty przed 
zamknięciem postępowania zło-
żyło ją konsorcjum złożone z 
firm: Moris-Polska z Warszawy 
i Transcom z Katowic. Oferta 
opiewała na 35,5 mln zł i 9 mln 
zł przekraczała budżet tej inwe-
stycji. SAG miała bowiem zabu-
kowane 26,4 mln zł.

Przypomnijmy, że pienię-
dzy tych SAG de facto nie miał. 
Spółka na budowę aquaparku 
odłożone miała 2 mln zł. Ponad 
17 mln zł planowała pożyczyć 
w banku (odsetki, jakie SAG 
miała spłacić szacowano na 9,5 
mln zł). Resztę dołożyć miało 
miasto w ramach dokapitalizo-
wania spółki.

Budowa parku wodnego 
wciąż polaryzuje lokalną scenę 
polityczną. Opozycja wychodzi 
z założenia, że Legnicy baseny 
są jak najbardziej potrzebne, 
ale całoroczne. A wydawanie 
ponad 20 mln zł na obiekt słu-
żący mieszkańcom przez 2-3 
miesiące w roku jest absurdem. 
Wg oponentów prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego, lepiej 
do inwestycji dołożyć i wybu-
dować kompleks złożony z czę-
ści otwartej i krytej. Dlatego 
gdy już po wyborach rada miej-
ska pochyliła się nad budżetem 
Legnicy na 2019 r., radni PO i 
PiS wykreślili 2,3 mln zł prze-
znaczone na dokapitalizowa-
nie SAG.

PJ

Czy Legnica 
doczeka się 
parku wodnego 
z prawdziwego 
zdarzenia?

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
rusza z inwestycją wartą 10 mln zł

Legnicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa rozpoczęła 
wymianę węzłów ciepłowni-
czych. Spółdzielnia rezygnuje 
z tych należących do WPEC-u, 
montując własne.

Pierwsze węzły wymie-
niono już przed trzema laty. 
Władze największej legnic-
kiej spółdzielni mieszkanio-
wej sprawdziły efekty i okazało 
się, że pomysł sprawdził się, bo 
udało się obniżyć koszty dostar-
czania ciepła.

Do końca 2019 r. w spół-
dzielczych budynkach wymie-
nionych zostanie w sumie 50 

węzłów. W ciągu kolejnych 
dwóch – trzech lat, Legnicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
planuje montaż kolejnych stu. 
Koszt wymiany jednego węzła 
to ok. 70 tys. zł. W sumie cała 
operacja na przestrzeni najbliż-
szych sześciu lat pochłonie ok. 
10 mln zł!

- Uznaliśmy, że przy pod-
wyżkach cen energii, ta inwe-
stycja pozwoli, by te podwyżki 
jak najmniej obciążyły naszych 
lokatorów – tłumaczy Grzegorz 
Lewandowski, wiceprezes LSM 
ds. techniczno-eksploatacyjnych.

- Chodzi też o poprawę 
jakości dostarczanego ciepła 

naszym mieszkańcom, by dzia-
łać zgodnie z zasadami ochrony 
środowiska, ale też o zmniej-
szenie zużycia energii cieplnej. 
Z naszych dotychczasowych 
doświadczeń wynika, ze przy 
modernizacji węzła, przy zarzą-
dzaniu nim przez nas, zużycie 
ciepła na budynkach spada o 
20 proc. - dodaje.

Co ciekawe, nowe węzły 
cieplne można obsługiwać 
przez internet. W przypadku 
awarii, system informuje szcze-
gółowo o przyczynach nie-
prawidłowego działania urzą-
dzeń.

MM
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Już po raz trzeci w Legnicy odbę-
dzie się Lotny Festiwal Piwa.  Dla-
czego lotny? Ponieważ przemiesz-
czamy się po całej Polsce, działamy 
nie tylko na terenie naszego miasta 
Wrocławia, ale również organizujemy 
festiwale w całym kraju. W tym roku 
siedem miast. Za nami Zielona Góra 
i Gliwice, Warszawa, Lubin, Oleśnica 
oraz Wrocław.

Tę wyjątkową imprezę tworzą mło-
dzi ludzie z pasją, którzy mają na celu 
pomóc właścicielom małych rzemieśl-
niczych browarów w promocji ich 
trunków. Festiwal to okazja, by zapre-
zentowali swoje wyroby oraz podzielili 
się historią swoich produktów, a nie-
kiedy nawet tajemnicą piwowarstwa.

Na festiwalu nie zabraknie rów-
nież dobrego jedzenia. Na wydarze-
niu zagoszczą food trucki z jedzeniem 
z całego świata. Będzie również scena, 
na której wystąpią eksperci, którzy 
opowiedzą m.in. ile tak naprawdę 
kosztuje produkcja piwa, jak je degu-
stować oraz od czego zacząć swoją 
przygodę z kraftem. 

Podczas eventu każdy znajdzie 
coś dla siebie, ponieważ jest to wyda-
rzenie nie tylko dla pasjonatów piwa. 
Całość okraszona jest bowiem bogatą 
ofertą kulturalną. Celem festiwalu jest 
także zwiększanie świadomości kon-
sumentów oraz promowanie kultury 
picia piwa, ale też stworzenie miesz-
kańcom miast możliwości odpo-
czynku, relaksu i wspólnego święto-
wania. 

Partnerem strategicznym festi-
walu został browar Pivovsky oraz pro-
ducent napojów bezalkoholowych 
fritz-kola

W piątek od godz. 19 niepowta-
rzalną atmosferę na festiwalowej sce-
nie będzie tworzył DJ Dream.

W sobotę o 20.30 zagra zespół z 
Wrocławia Chwilantropia (pop/soul)

Impreza jest zorganizowana przez 
firmę Craft Event oraz członków Piw-
nego Klubu.
• www.facebook.com/lotnyfestiwal-
piwa/

•  w w w. fa c e b o o k . c o m / eve n t s /
384222572508215/

3. Legnicki Lotny Festiwal Piwa 
13-15 września, Rynek 

Piątek 15-22, sb. 12-22, nd. 12-20 
Wstęp wolny
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Październik na różowo  
– żyjemy długo i zdrowo

Pierwsza część spotkania 
to możliwość skorzystania z bez-
płatnych badań przesiewowych. 
Personel medyczny Miedzio-
wego Centrum Zdrowia będzie 
wykonywał pomiary składu 
ciała i prowadził konsultacje 
z zakresu zdrowego żywienia. 
Zaplanowano też pomiar glike-
mii przygodnej i ciśnienia krwi. 
Uczestniczki konferencji będą 
mogły odświeżyć sobie wiedzę 
na temat pierwszej pomocy. 
Pokaz przeprowadzą górnicy – 
ratownicy z klubu HDK Mal-
tański Legion. Poza tym w holu 
CK Muza będą stoiska firm, 

które współpracują z MCZ w 
zorganizowaniu tejże ważnej dla 
pań konferencji. Będzie zatem 
możliwość rozmów i konsultacji 
z pracownikami klubów Quan-
fit, Unikatonia, Float Lubin, 
Galeria Srebra pod Przepiór-
czym Koszem, Volvo Polska, 
Avon, Interferie S.A. czy Fina-
cial Solutions Lubin.

W tym samym czasie w 
holu galerii lubińskiej Muzy 
będzie odbywała się degustacja 
soków, koktajli i zdrowych słod-
kich przekąsek.  

Druga cześć spotkania to 
konferencja, którą poprowadzi 

Magdalena Rygiel. Na początek 
zaplanowano popisy młodych 
talentów z Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Lubinie. Tuż po  
nich zebranym paniom wiele 
istotnych informacji  podczas 
wykładu przekaże  dr n. med. 
Ewa Nienartowicz z MCZ w 
Lubinie. Jej wystąpienie zatytu-
łowane będzie „ Badania profi-
laktyczne pod kątem raka piersi 
w każdym wieku”. Poza tym na 
scenie pojawi się  psycholog, 
dr n. med. Katarzyna Kajdan 
ze swoim wystąpieniem pod 
hasłem „WellRAKme” oraz 
inż. Alicja Sokołowska, specja-

listka ds. żywienia z wykładem 
„Nie mam smaka na raka”.  Po 
wykładach czas umilą tancerze 
ze studia tańca Carmen. Zaś 
po popisach tanecznych talen-
tów przyjdzie czas na wręcze-
nie nagród w konkursie i zapro-

szeń na badania profilaktyczne 
pod kątem wykrywania raka 
sutka.

Na tym nie koniec , bo w 
garderobach lubińskiej Muzy 
prowadzone będą indywidu-
alne konsultacje z lekarzem 

radiologiem, psychologiem i 
specjalistą ds. żywienia.

Bezpłatne zaproszenia 
na konferencję  można odbie-
rać w kasie CK Muza w Lubi-
nie przy ulicy Niepodległo-
ści .

„Październik na różowo – żyjemy długo i zdrowo” to 
tytuł konferencji, która 27 września 2019 zainauguruje 
miesiąc walki z rakiem piersi. Spotkanie w CK Muza 
przygotowało Miedziowe Centrum Zdrowia  z Lubina. 
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Dziesiątki muzyków zagra aby wspomóc 
Stasiastego - koncert już 20 września!

Ten koncert przejdzie do 
historii. Na jednej scenie usły-
szymy dźwięki z takich gatun-
ków muzycznych jak punk, 
rock, poezja śpiewana, reggae, 
a nawet orkiestrę dętą. Łącz-
nie zagra kilkudziesięciu arty-
stów różnych pokoleń. Wszy-
scy zagrają aby wesprzeć legnic-
kiego muzyka Stanisława „Sta-
siastego” Delimatę, który jest 
również znany krajowej publicz-
ności m. in. jako frontman Zie-
lonego Groszka oraz formacji, 
która przeszła do kanonu pol-
skiego rocka jako laureaci festi-
walu w Jarocinie w 1990 r., 
legendarnej Marii Nefeli.

- Stasiasty od lat budo-
wał lokalną scenę muzyczną 

i wspierał wiele akcji charyta-
tywnych. Dziś sparaliżowany 
ciężką chorobą nowotworową, 
która zaczęła gwałtowanie 
postępować, sam potrzebuje pil-
nej pomocy. W pomoc zaanga-
żowali się liczni artyści, osoby 
prywatne, działacze społeczni, 
czy nawet przedstawicieli władz 
państwowych i samorządowych 
z szefem rady miejskiej oraz 
wiceprezydentem Legnicy na 
czele. Jest to świadectwem tego, 
jak ważną postacią dla naszych 
wszystkich jest Stasiasty – mówi 
lider LAiK Dawid Stefanik.

Specjalnie dla niego, na 
jednej scenie wystąpią m. 
in.:  Marzena Kipiel-Sztuka 
(aktorka znana z roli Halinki 

Kiepskiej),Nauka o Gównie 
(jedna z czołowych kapel pun-
kowych w Polsce), Świnka 
Halinka , Polish Fiction, Stu-
diowałem Mapę Krowy (rock), 
Kebz (młode rockowe pokole-
nie muzyczne), The Diler (sta-
rzy wyjadacze rock and rolla  z 
Legnicy) z przyjaciółmi (m .in. 
Monika Workun, Witek, Wul-
kan), Karlla (solistka, alterna-
tywa), Bartosz Badtke (solista, 
bard), Singer or Sinner (Hania 
Gwóźdź, laureatka Sound War) 
a nawet Dziecięco - Młodzie-
żowa Legnicka Orkiestra Dęta. 
Program imprezy urozma-
ici zjawiskowy występ Teatru 
AVATAR. Zespoły zaprezen-
tują swoje autorskie utwory, 

usłyszmy także specjalnie przy-
gotowane aranżacje kawał-
ków Marii Nefeli i Zielonego 
Groszka oraz inne covery.

Na koncert licytowane 
będą płyty muzyczne, książki 
i koszulki opatrzone autogra-
fami artystów, obrazy, biżute-
ria, gitara, vouchery, koszulka 
Miedzianki z podpisami zawod-
ników, kolekcjonerska piłka 
PZPN z autografem Zbigniewa 
Bońka i wiele innych interesują-
cych przedmiotów.

20 września, godz. 18.00, 
klubie Spiżarnia w Legnicy 
(ul. Piastowska 1). Wstęp za 
dowolną darowizną do puszki 
(minimum 10 zł).

DS

Legenda legnickiej sceny muzycznej Stanisław „Stasiasty” Delimata (Maria Nefeli/Zielony Groszek) zmaga 
się aktualnie z ciężką chorobą nowotworową. Z pomocą artyście ruszyło Stowarzyszenie Legnica Aktywnie 
i Kreatywnie, które wraz z kilkudziesięcioma artystami zaprasza 20 września na koncert charytatywny do 
klubu Spiżarnia. Podczas imprezy zaplanowane są także licytacje rozmaitych fantów.
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Prokuratura Okręgowa w 
Legnicy skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko Magdale-
nie G. 42-letnia kobieta oskar-
żona jest o zabójstwo swojego 
dwa lata młodszego partnera. 
Grozi jej dożywocie.

Do tragedii doszło 19 
stycznia br. w mieszkaniu przy 
ul. Reymonta w Legnicy. Mag-
dalena G. i Artur Sz. Mieszkali 
tam ze sobą od miesiąca.

- Mężczyzna w związku 
z przebytą wcześniej operacją 
nogi miał problemy z porusza-
niem się. Tego dnia konkubenci 
spożywali alkohol w towarzy-
stwie innego mężczyzny, który 
w pewnym momencie opuścił 
ten lokal. Kiedy oskarżona i jej 
konkubent zostali sami, doszło 
pomiędzy nimi do kłótni, pod-
czas której Magdalena G. chwy-
ciła za nóż i ugodziła nim kilka-
krotnie pokrzywdzonego męż-
czyznę. Zadała mu sześć cio-
sów nożem w klatkę piersiową 
po stronie lewej oraz w lewe 
ramię, powodując rany kłute 
i cięte, skutkujące uszkodze-
nie narządów wewnętrznych, a 
w tym serca. Następnie przez 

pewien czas oskarżona dzwo-
niła do różnych osób, po czym 
po ponad dwóch godzinach od 
zdarzenia zadzwoniła do matki 
konkubenta, informując ją o 
tym, że jej syn jest ranny. Przy-
była do tego mieszkania matka 
pokrzywdzonego wezwała 
karetkę Pogotowia Ratunko-
wego, która przewiozła mężczy-
znę do szpitala, gdzie pomimo 
przeprowadzonego zabiegu 
operacyjnego zmarł. Magda-
lena G. została zatrzymana 

przez Policję. Badanie potwier-
dziło jej wysoki stan nietrzeź-
wości – opowiada Lidia Tka-
czyszyn, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy.

- Zgromadzone dowody 
przemawiają za tym, że oskar-
żona zadając sześciokrotnie 
partnerowi ciosy nożem, w 
następstwie których to obra-
żeń zmarł, działała z zamia-
rem bezpośrednim pozbawie-
nia go życia i zamiar swój zre-

alizowała. Jeszcze na miejscu 
zdarzenia oskarżona zmuszała 
matkę pokrzywdzonego do zło-
żenia określonych, korzystnych 
dla niej zeznań, grożąc jej słow-
nie uszkodzeniem ciała i pozba-
wieniem życia.

W sądzie Magdalena G. 
odpowiadać będzie w warun-
kach recydywy. Wcześniej była 
już bowiem dwukrotnie karana 
za przestępstwa uszkodzenia 
ciała na okres powyżej i poniżej 
dni siedmiu, za które odsiedział 
roczny wyrok więzienia. Zakład 
karny opuściła na początku 
grudnia 2018 r.

Kobieta została przesłu-
chana w charakterze podejrza-
nej. Nie przyznała się do popeł-
nienia zarzucanych jej czynów. 
Odmówiła składania wyjaśnień. 
Za zabójstwo grozi jej co naj-
mniej 8 lat więzienia, ale proku-
rator może żądać nawet 25 lat 
lub dożywocia. Za zmuszanie 
świadka do fałszywych zeznań 
kodeks karny przewiduje do 5 
lat pozbawienia wolności. Pro-
ces Magdaleny G. będzie się 
toczył w Sądzie Okręgowym w 
Legnicy.

PJ

Legniczanka zabiła konkubenta. 
Resztę życia może spędzić w więzieniu

1,5 roku temu sąd naka-
zał prawomocnym wyrokiem 
Legnickiej Spółdzielni Spożyw-
ców Społem oddanie miastu 
kamienicy przy ulicy Skarbowej, 
w której mieściło się kino Ogni-
sko. Mimo to, spółdzielnia tego 
nie zrobiła. Co dalej? Wszystko 
wskazuje na to, że do akcji wkro-
czy komornik.

Egzekucję komorniczą 
zapowiedział w rozmowie z TV 
Regionalna, rzecznik prasowy 
prezydenta Legnicy, Arkadiusz 
Rodak.

Ratusz nie podaje jednak 
jej konkretnego terminu. Jedno-
cześnie zapewnia, że dzierżawcy 
lokali na parterze budynku przy 
ul. Skarbowej nie powinni mieć 
powodów do obaw, bo zawarte 
przez nich umowy ze Społem, 
będą respektowane.

Spór miasta ze Społem o 
kamienicę ciągnie się od lat. 
Przypomnijmy. Kino Ognisko 
zostało zamknięte przez Odra 
Film w 2009 r. Rok później 
wojewoda dolnośląski przekazał 

miastu salę kinową. Te od razu 
rozpoczęło starania o wywłasz-
czenie Społem, które zarządza 
częścią budynku, wynajmując 
ją różnym podmiotom na pro-
wadzenie działalności gospo-
darczej.

Spółdzielnia nie zamie-
rzała jednak ze Skarbowej się 
wynosić. Sądowy proces cią-
gnął się w sumie siedem lat. 
M. in z przyczyn losowych, 
bo w tym czasie zmieniło się 
kilku sędziów. Sąd Okręgowy 
w Legnicy w końcu przyznał 
rację ratuszowi i wydał wyrok 
ws. eksmisji. Społem się odwo-
łało, ale apelację również prze-
grało. W lutym 2018 r. Sąd 
Okręgowy w Legnicy nakazał 
spółdzielni wydanie nierucho-
mości i obciążył ją kosztami 
wieloletniego procesu.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski wobec byłego kina ma 
ambitne plany, ale póki co, na 
nich się kończy. Wg nich dawne 
kino ma zostać zaadaptowane 
na miejską salę koncertową.

PJ

Komornik eksmituje 
„Społem” z kamienicy 
przy ul. Skarbowej?Lidia Tkaczyszyn
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Legnicki tramwaj jak spod igły!  
Wiosną opuści bazę MPK

W Miejskim Przedsię-
biorstwie Komunikacyjnym w 
Legnicy dobiega końca remont 
zabytkowego tramwaju Konstal 
5N, który przez 16 lat był ekspo-
nowany przed dawną zajezdnią 
przy ul. Wrocławskiej.

Wyprodukowany w latach 
50. XX wieku tramwaj do 
Legnicy przyjechał aż z Elbląga. 
Na terenie byłej zajezdni stał 
od 1998 r. by przypominać o 
tym, że w naszym mieście w 
latach 1882 - 1968 funkcjono-
wała komunikacja tramwajowa. 
Z czasem zaczął popadać w 
ruinę, stając się celem wandali 
i rzecz jasna, złomiarzy. Właści-
ciel motoryzacyjnego zabytku - 
Muzeum Miedzi w Legnicy, tłu-
maczył się, że nie ma pieniędzy 
na jego renowację.

Przełom nastąpił przed 
czterema laty, gdy tramwa-
jem zajęło się MPK. Maszyna 
została przetransportowana do 
bazy przy ul. Domejki i ruszyły 
prace renowacyjne. Szło, jak po 
grudzie, bo żeby odtworzyć ory-
ginalny wygląd zabytkowego 
Konstala, należało znaleźć dane 
do dokumentacji (szukano jej 

w m.in. Krakowie i Gorzowie 
Wlkp.) oraz części.

- Reanimacja tego tram-
waju byłą dla naszej załogi spo-
rym wyzwaniem, bo był on w 
fatalnym stanie technicznym. 
Pracowaliśmy przy nim w tzw. 
luzach przerobowych, często w 
czasie wolnym od codziennych 
obowiązków remontowych 
naszego taboru - mówi prezes 
MPK Zdzisław Bakinowski.

- Dotychczasowe prace 
pochłonęły blisko 180 tys. zł. 
Zimą tramwaj przejdzie ostat-
nie szlify i wiosną przyszłego 
roku będzie gotowy do wyjazdu 
z bazy – dodaje szef miejskiej 
spółki.

W ratuszu nie zapadła 
jeszcze decyzja, gdzie tram-
waj zostanie postawiony i jakie 
będzie jego przeznaczenie.
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