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Miasto głosuje w LBO 2018 Legniccy prawnicy w opałach
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Prokuratura Okręgowa w Legnicy podjęła zawieszone śledztwo w sprawie oszustw i fałszerstw popełnianych w dużej
legnickiej kancelarii prawnej. Na obecnym etapie status poszkodowanych ma 177 osób. Szkody wyrządzone przez Zbigniewa K, Elżbietę W. i Dorotę Ś. wynoszą ponad 1,4 mln zł
i 23,4 tys. euro. 						
						 >>2
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Jeszcze tylko do poniedziałku (do godz. 17) legniczanie
mogą głosować na projekty zgłoszone do V edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Te, które uzyskają największe poparcie, zostaną zrealizowane przez miasto w
przyszłym roku. Tak jak w poprzedniej edycji, głosowanie
odbywa się przez internet. 				
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Zamknięci do granic
W sobotę 7 października
katolicy staną wzdłuż granic
Polski, by modlić się w intencji
ojczyzny i całego świata. Jako
chrześcijanin mam z tą akcją
kłopot. Nie miałbym żadnego,
gdybym wiedział, że mój Kościół ma uciekających przed
wojną muzułmanów za bliźnich
w potrzebie, a nie za zagrożenie.
Ze światem rzeczywiście nie
jest dobrze. W 2015 roku, uznawanym za początek kryzysu migracyjnego, 65 milionów ludzi
zostawiło swe domy, by uciec
przed konfliktem zbrojnym,
prześladowaniami lub skutkami
klęsk żywiołowych. To najwięcej
od czasu II wojny światowej. 45
milionów uchodźców znalazło
schronienie w obrębie własnego kraju. 20 milionów uciekło
za granicę, z reguły do równie biednych i niespokojnych
krajów ościennych. 1,75 mln
udało się do Europy, nierzadko
okupując tę przeprawę śmiercią
najbliższych.
Mimo poruszającej papieskiej homilii na Lampedusie
i apelu Franciszka, aby każda
parafia przyjęła u siebie uchodźców, od początku kryzysu migracyjnego w katolickiej Polsce
narasta niechęć do tych ludzi. Z
opublikowanego przed wakacjami sondażu CBOS wynika, że
70 proc. moich rodaków sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców z krajów muzułmańskich.
Sytuacja wygląda więc tak, że do
granic europejskich państw, także do granic Polski, ciągną ofiary
wojen, prześladowań, głodu, suszy, a mój Kościół zamiast wyjść
im naprzeciw z chlebem i solą
stawia na granicy mur z wiernych przestraszonych wizją islamizacji Europy, kreśloną przez
prawicowo-katolickie media.
Trudno mi zignorować rodzącą
się w sercu obawę, że inicjatorzy
tej akcji - być może niechcący
- wzmacniają w polskim społeczeństwie antyimigracyjne nastroje i budują wspólnotę opartą

na wykluczeniu - nie miłosierdziu.
Niby wiem, w różańcu, nie
ma nic złego. Nasza skłócona
ojczyzna, targany konfliktami
świat potrzebują troski i modlitwy. Nie jestem pewien, czy robienie z modlitwy happeningu
lub demonstracji to dobry pomysł. Wydaje mi się, że kościoły,
domy są dla niej właściwszym
miejscem niż granica. Ale nie
z tym mam problem. Zupełnie inaczej zabrzmiałby list legnickiego biskupa Zbigniewa
Kiernikowskiego, który z entuzjazmem odnosi się do inicjatywy „Różaniec u granic”, gdyby
jako ordynariusz diecezji słał
wcześniej równie żarliwe apele o solidarność z uchodźcami.
Brakowało mi jego napomnień,
gdy zniszczono wywieszony
przez legnicki teatr transparent
„Uchodźcy mile widziani”, z
okrzykami „Jebać Araba!” przez
Rynek szedł marsz nienawiści a imigrant z Bangladeszu
oberwał na przystanku przy ul.
Pocztowej za sam kolor skóry.
Coś się we mnie buntowało,
gdy niczym prawicowy polityk
we wrześniu 2015 roku opowiadał się przeciw przyjmowaniu
uchodźców, za pomaganiem im
„na miejscu”. Myślę, niestety, że
mój Kościół zbyt długo dystansował się od samarytańskich
odruchów papieża Franciszka.
Pozwalał, by w kraju narastała
z gruntu niechrześcijańska niechęć do obcych i aż do czerwca
2017 roku musieliśmy czekać
na jasny komunikat Episkopatu
Polski przypominający o powinnościach uczniów Chrystusa wobec każdego człowieka w
potrzebie.
Obraz niechętnych obcym Polaków wychodzących
z różańcami na granice. A obraz zatroskanych o przybyszy
chrześcijan wychodzących z
różańcami na granice. To dwa
różne obrazy.
Piotr Kanikowski
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LBO 2018. Legnica głosuje
Jeszcze tylko do poniedziałku (do godz. 17) legniczanie
mogą głosować na projekty
zgłoszone do V edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Te, które uzyskają
największe poparcie, zostaną
zrealizowane przez miasto w
przyszłym roku. Tak jak w poprzedniej edycji, głosowanie
odbywa się przez internet.
Głos można oddać z domu
lub przyjść do któregoś z 18
punktów do głosowania.
Mieszkańcy
Legnicy
mogą wybierać spośród 63
projektów. Do głosowania
uprawnione są osoby pełnoletnie (także te, które do
9 października 2017 roku
osiągną pełnoletniość), które
zameldowane są w Legnicy
na pobyt stały lub czasowy (co
najmniej od dnia 26 września
br.).
Aby zagłosować należy
wejść na stronę www.lbo.

legnica.eu i nacinąć ikonkę
Głosuj. Można to uczynić z
dowolnego miejsca, przez całą
dobę albo odwiedzić jeden z
17 specjalnych punktów do
głosowania. W formularzu
będzie trzeba wprowadzić
swoje dane: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL
i numer telefonu komórkowego. Obcokrajowcy, którzy
nie posiadają numeru PESEL
pozostawiają to pole puste.
Każdy głosujący ma do
dyspozycji 5 punktów, które
może przyznać jednemu projektowi lub w dowolny sposób
podzielić na kilka zadań zlokalizowanych w dowolnym
obszarze miasta. Na koniec
procedury otrzymujemy esemesem kod weryfikacyjny na
podany numer telefonu komórkowego i wpisujemy go
do formularza. Podawanie
kodu jest nowością w legnickich głosowaniach LBO i za-

stąpiło, jako weryfikator, wpisywanie nazwiska rodowego
matki. Dodajmy, że na jeden
numer telefonu może być
wygenerowanych pięć kodów
SMS, a więc może też z niego
skorzystać pięć osób.
Na terenie całego miasta
zorganizowano 17 punktów
do głosowania, głównie w placówkach oświatowych. Są one
przeznaczone dla osób, które
nie posługują się internetem
lub telefonem komórkowym,
a pragną zagłosować. W
punktach otrzymają wszelką
niezbędną do tego pomoc, bez
konieczności posiadania przy
sobie telefonu komórkowego.
Czynne są one w dni robocze
w godz. 8.00-17.00, a w sobotę od 10.00 do 15.00.
Dodatkowy punkt do
głosowania
zorganizowany
będzie w Galerii Piastów. Tutaj możemy oddawać głosy w
weekend – 6, 7 i 8 październi-

ka (piątek godz. 16.00-19.00,
sobota godz. 13.00-18.00,
niedziela godz. 14.00-18.00).
Kampania
promocyjna
może trwać także podczas
wszystkich dni głosowania,
bowiem w LBO nie obowiązuje „cisza wyborcza”. Urząd
Miasta przygotował specjalne pakiety promocyjne, które
można otrzymać w punkcie
informacyjnym na parterze
ratusza. Można je też pobrać
na www.lbo.legnica.eu. Do tej
pory skorzystała z tej możliwości ponad połowa wnioskodawców.
Materiały
promocyjne
mogą być umieszczane wyłącznie w miejscach uzgodnionych z ich zarządcami lub
właścicielami. Po zakończonej
kampanii muszą być przez
wnioskodawców uprzątnięte.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy

Wykaz punktów do głosowania:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul.
Lotnicza 26
2. Filia nr 1 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Gojawiczyńskiej 4
3. Filia nr 2 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Pomorska 56
4. Filia nr 4 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Heweliusza
7/N
5. Filia nr 5 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Wielogórska 1
6. Budynek byłej Filii Szkoły

Podstawowej nr 9, ul. Krzemieniecka 1
7. II Liceum Ogólnokształcące,
ul. Zielona 17
8. Miejskie Przedszkole nr 3, ul.
Rzemieślnicza 10
9. Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 3
10. Szkoła Podstawowa nr 10,
ul. Jaworzyńska 47
11. Szkoła Podstawowa nr 19,
al. Rzeczypospolitej 129
12. Szkoła Podstawowa nr 7, ul.
Polarna 1

13. Szkoła Podstawowa nr 9, ul.
Marynarska 31
14. Urząd Miasta, pl. Słowiański 8 (w dni robocze od godz.
7.00 do 17.00, w sobotę w godz.
10.00-15.00)
15. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7
16. Środowiskowe Centrum
Integracyjno-Profilaktyczne
(Willa Bolka van Richthofena),
ul. Chrobrego 13
17. Świetlica Terapeutyczna nr
1, ul. Bracka 16

Legniccy prawnicy w opałach
Prokuratura Okręgowa w Legnicy podjęła zawieszone
śledztwo w sprawie oszustw
i fałszerstw popełnianych w
dużej legnickiej kancelarii
prawnej. Na obecnym etapie
status poszkodowanych ma
177 osób. Szkody wyrządzone
przez Zbigniewa K, Elżbietę
W. i Dorotę Ś. wynoszą ponad
1,4 mln zł i 23,4 tys. euro.
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Od końca grudnia 2016
roku prokuratura nie mogła
prowadzić sprawy ze względu
na ciążę jednej z podejrzanych
pracownic kancelarii. Kobieta
przedstawiła zaświadczenie,
że stan zdrowia nie pozwala
jej uczestniczyć w czynnościach. Po ustaniu przeszkody,

z dniem 7 września postępowanie wznowiono.
- Śledztwo jest na etapie
zaawansowanym - podsumowuje ustalenia prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka
prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - W toku
tego śledztwa przedstawiono
trzem osobom: Zbigniewowi
K. , Elżbiecie W. i Dorocie
Ś. zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko mieniu
oraz przeciwko dokumentom,
a w tym Zbigniewowi K. i
Elżbiecie W. zarzuty popełnienia szeregu oszustw związanych z bezpodstawnym dochodzeniem różnych roszczeń
od klientów kancelarii prawnej, pracowników oraz współ-
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pracowników kancelarii.
Status poszkodowanych
ma 177 osób. Łączna wysokość szkody, wyrządzonej
czynami wszystkich trojga
podejrzanych, wynosi obecnie
nie mniej niż 1.410.333,56
złotych oraz 23.470 euro.
Śledztwo przeciwko kancelarii trwa już prawie pięć
lat. Długo, ale - jak wyjaśnia
Lidia Tkaczyszyn - wynika to
z dużej liczby osób poszkodowanych oraz mnogości wątków, które prokurator musiał
zbadać. - W celu wyjaśnienia
wszystkich wątków konieczne było przeprowadzenie
bardzo dużej ilości, a w tym
pracochłonnych , czynności
procesowych takich jak: prze-

słuchania świadków,oględziny
akt sądowych,uzyskanie informacji z banków, od towarzystw ubezpieczeniowych,od
komorników oraz uzyskanie
szeregu opinii biegłych z
zakresu badania pisma ręcznego oraz opinii biegłego z
zakresu księgowości - informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.Ponadto do chwili obecnej
zakończono już odrębnymi
decyzjami kilka pojedynczych
wątków, a w tym skierowano
do sądu dwa akty oskarżenia
przeciwko dwóm osobom
o przestępstwa fałszowania
podpisów.
Piotr Kanikowski

Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej
Marii Panny 5b/4, tel. 76 850 79 21, reklama@24legnica.pl
Iwona Cząstka, 609-199-520, i.czastka@24legnica.pl
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Wezmą kredyt
albo nie
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- To żonglerka dla politycznego efektu - odpowiada prezydent Tadeusz Krzakowski na
falę krytyki ze strony opozycji
po ujawnieniu informacji, że
miasto szykuje się do zaciągnięcia kolejnego kredytu.
Ratusz faktycznie czeka na
oferty banków gotowych pożyczyć mu 34,5 mln zł, ale po
pierwsze rada miejska wydała
na to zgodę, a po drugie wcale nie jest przesądzone, że pożyczka będzie potrzebna.
Prezydent ogłosił przetarg
na udzielenie kredytu w wysokości 34,5 mln zł ze spłatą
rozłożoną na 15 lat. Większość z tych pieniędzy (18
910 000 zł) ma zostać wykorzystana do pokrycia deficytu
zaplanowanego w tegorocznej
uchwale budżetowej. Reszta
(15.950 000 zł) posłuży do
spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
"Już w grudniu ubiegłego
roku ostrzegałem, że Prezydent Krzakowski lubi finansową jazdę bez trzymanki.
Ale nie przewidziałem, że aż
takiej nabierze prędkości" komentuje sprawę na swym
facebookowym profilu radny
Jarosław Rabczenko - lider
opozycji i kandydat Platformy
Obywatelskiej na prezydenta
Legnicy w najbliższych wyborach samorządowych.
- Najlepiej by było, gdybyśmy mieli w budżecie miasta
tyle środków, aby realizować wnioski zgłoszone przez
mieszkańców i radnych. Ale
nie mamy - mówi prezydent
Legnicy Tadeusz Krzakow-

ski Jednocześnie zapewnia,
że podejmowane przez jego
ekipę decyzje z zakresu gospodarki finansowej są odpowiedzialne,
bezpieczne,
gwarantują rozwój miasta i
zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Zadłużenie Legnicy
to po części konsekwencja
niedostatecznych
środków
przekazywanych z budżetu
państwa na realizację zadań
zleconych, np. finansowanie
oświaty.
Odpowiadając na zarzuty
opozycji, Krzakowski podkreśla, że wszystkie wydatki w
mieście, łącznie z wydatkami
inwestycyjnymi, są realizowane za zgodą rady miejskiej. To
samo dotyczy zobowiązań finansowych: prezydentowi nie
wolno zaciągnąć żadnego kredytu bez uzyskania akceptacji
podczas sesji.
- Przetarg na kredyt w
wysokości 34,5 mln zł został
zaciągnięty zgodnie z uchwałą budżetową - mówi Tadeusz
Krzakowski. - Czekamy na
oferty banków. Ale nie możemy powiedzieć, że zaciągniemy go w 100 procentach.
Decyzja będzie zależała
od tego, jak się ułożą dochody i wydatki miasta w drugiej
połowie roku. Po pierwszym
półroczu, w budżecie jest
nadwyżka w wysokości ponad 20 mln zł. Ale można się
spodziewać, że większość faktur za realizowane inwestycje
spłynie dopiero w ostatnich
miesiącach roku.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Dworzec czeka na dalszy remont
Do 25 października spółka
PKP Polskie Linie Kolejowe
czeka na zgłoszenia firm gotowych podjąć się remontu peronów,tuneli i hali peronowej
na dworcu w Legnicy. Pierwszy przetarg, ogłoszony jeszcze przed wakacjami, się nie
powiódł - oferty przedstawione przez potencjalnych wykonawców przekraczały budżet
inwestycji. Ogłaszając drugi
przetarg, PKP PLK zmniejszyło nieco zakres prac.

odtworzy oryginalną kolorystykę. PKP PLK chce, by podobnie jak to się stało przy
remoncie wnętrza dworca maksymalnie dużo elementów
sprzed stu lat po oczyszczeniu
i zakonserwowaniu wróciło na
swoje miejsce.
Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, projekt finansowany z
budżetu państwa. Szacunkowa
kwota realizacji to ok. 20 mln

zł. Po zakończeniu procedury
wyboru wykonawcy prace były
planowane są do realizacji do
końca 2019 r. Ze względu na
konieczność powtórzenia całej procedury przetargowej
ten termin przesunie się najprawdopodobniej na początek
roku 2020. Na wywiązanie się
z zadania wykonawca będzie
miał 23 miesiące.
Piotr Kanikowski
FOT. PKP PLK
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skiej i bytomskiej). Jako obiekt
zabytkowy, wymaga szczególnego traktowania. Wykonawca odtworzy m.in świetlik w
jej kalenicy i pokrycie dachowe. Zamontuje wzorowane
na przedwojennych stylowe
okrągłe zegary z tradycyjną
tarczą, i drewniane ławki, nawiązujące do historycznego
charakteru stacji. Wypiaskuje
i zabezpieczy przed korozją
metalową konstrukcję hali.
Na podstawie badań ustali

REKLAMA

Głównym celem inwestycji pozostaje dostosowanie legnickiego dworca do potrzeb
osób niepełnosprawnych i podróżnych mających problem
z poruszaniem się. Stąd przy
peronach pojawią się windy
- jeśli warunki pozwolę wystarczająco przestronne, by w
środku zmieścili się podróżujący z rowerem rowerzyści.
Gruntownie przebudowane
zostaną perony nr 3 i 4, przy
których zatrzymują się pociągi.
Renowację przejdzie wybudowana w 1910 roku, wzorowana na konstrukcji Hamburg Hauptbahnhof, hala
peronowa - jedna z trzech na
terenie Polski (obok wrocław-

Pączkarnia Manufaktura. Palce lizać!
Legnicka Pączkarnia Manufaktura przy ul. Najświętszej Marii Panny 5b wciąż
zaskakuje nowymi smakami.
Czy nowe pączki będą sukcesem na miarę tych z nadzieniem rafaello lub z nutellą,
które zawsze znikają w 15
minut po usmażeniu?
Pączki o smaku jabłka z
cynamonem, które pojawiły się
w jesiennej ofercie Pączkarni, z
powodzeniem mogą zastąpić
tradycyjną szarlotkę przy porannej kawie. Warto wypróbować też inne nowe smaki: morelę, krem orzechowy, kakao
czy lemon twist – delikatnie
cytrynowy, lekko kwaskowaty i
półsłodki zarazem. Niedawno
na ladzie przy ul. Najświętszej
Marii Panny zadebiutowały
zaskakujące pączki z nadzieniem o smaku szampana i
pączki z nadzieniem karmelowym. Nowością wprowadzoną
na życzenie klientów są pączki
z bitą śmietaną. Sprzedają się
rewelacyjnie – co dzień schodzi 70 sztuk.

Obecnie Pączkarnia Manufaktura wytwarza pączki w
51 różnych smakach. Sekret jej
sukcesu tkwi nie tylko w jakości i różnorodności nadzienia,
ale też w unikalnej recepturze
ciasta wyrabianego bez jakichkolwiek sztucznych dodatków.
Po usmażeniu jest puszyste,
lekkie i jędrne. Samo rozpływa się w ustach. Kolejki przed
Pączkarnią świadczą, że legniczanie to lubią.

Tę rozkosz poznają niebawem mieszkańcy Jeleniej
Góry i Wałbrzycha, gdzie w
najbliższych dniach Pączkarnia Manufaktura otwiera
nowe lokale. Tak jak w Legnicy, nowa marka śmiało wchodzi w ścisłe centra miast, bo
wie, że podbije je smakiem.
Poza „zwykłymi” pączkami – z nadzieniem lub bez,
w lukrze lub cukrze pudrze
– w Pączkarni Manufakturze
można spróbować inspirowanych Ameryką donutów
z kolorowymi posypkami i
soczystych pączburgerów z
kawałkami świeżych owoców.
Wyglądają jak witaminowe
bomby.

dwa pączki jak i cała blacha za dwie godziny gotowe będą
czekały w lokalu na klienta.
Po 10 miesiącach od
otwarcia pączkarni na ul. Najświętszej Marii Panny trudno
wyobrazić sobie to miejsce
bez niej.
- Zadomowiliśmy się w
Legnicy i chcemy dać temu

wyraz, wspierając lokalne
inicjatywy – deklarują właściciele firmy. - We wrześniu
Pączkarnia
Manufaktura
sponsorowała zorganizowany przez legnicką młodzież
Festiwal Sztuki Kolorowej.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy
brać udział w tak pięknym
wydarzeniu.

Godziny otwarcia: 7 - 21 (pn -pt ), 9 - 21 (sb, niedz)
tel. 726 021 020
Facebook.com/Pączkarnia Manufaktura

REKLAMA

Pączkarnia Manufaktura
ul. Najświętszej Marii Panny 5b
Legnica

Klienci lubią różne rzeczy.
Jedni przepadają za smakiem
bananów, inni polują na nadzienie z czarnej porzeczki.
Aby być pewnym, że nie zabraknie ich ulubionego wyrobu, wystarczy odpowiednio
wcześnie zadzwonić (tel. 726
021 020) i złożyć zamówienie.
Równie dobrze mogą to być
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Szczygieł czyta i gra muzyka Miliony na tory do Lubina
"Projekt: Prawda" - najnowsza
książka znanego reportażysty
Mariusza Szczygła - zostanie
„zagrana" w legnickim teatrze. 9 października będzie
można posłuchać, jak autor z
towarzyszeniem trojga muzyków Res Factum przerabiają
ją na dźwięki. Bilety na "koncert czytany" do nabycia w
kasie Teatru Modrzejewskiej.
"Projekt: Prawda" to prawdopodobnie najbardziej osobista
i intymna z wszystkich książek
Mariusza Szczygła. W swej
głównej części (bo zawiera również młodzieńczą powieść niemal zupełnie dziś zapomnianego
Stanisława Stanucha) została poskładana z miniaturowych opowiadanek, felietonów, zapisków
z życia autora i z życia innych
ludzi. Każdy z tych fragmentów
odsłania jakąś prawdę. Zdaniem
Szczygła, prawd może być na
świecie tyle co ludzi. W wydanym przez Dowody na Istnienie
tomie zmieściło się ich niewiele,
nieco ponad pół setki. Ale reportażysta zamierza do końca
życia kontynuować ten projekt,
dokładając do zebranych kolejne
prawdy.
Powieść Stanucha z 1959
roku nieprzypadkowo została
włączona do "Projektu: Prawda".
Jej bohater mówi: „Przyszło mi
do głowy, że każdy rozsądny człowiek powinien dążyć do prawdy,
starać się odkryć w swoim życiu
jedną, bodaj najmniejszą prawdę.
W przeciwnym razie życie jego

wydawać się może zmarnowane”.
To te słowa zainspirowały Mariusza Szczygła do literackiego
eksperymentu, którego plon publikował początkowo w formie
felietonów w "Dużym Formacie"
Gazety Wyborczej.
W najbliższy poniedziałek
przyjedzie do Legnicy z "Projektem: Prawda muzycznie". Będzie
czytał fragmenty swojej książki,
a muzycy dołożą do nich dźwiękowe impresje. To będzie trochę
performance, trochę wieczór literacki, trochę koncert - dziwaczna hybrydowa forma, na którą
- jak dowodzi doświadczenie z
tournee po Polsce i Czechach publika reaguje entuzjastycznie.
Jeśli wierzyć recenzentom, Mariusz Szczygieł po mistrzowsku
interpretuje swoje teksty, a muzycy (pod kierownictwem Marcina
Krzyżanowskiego - wiolonczelisty, kompozytora muzyki teatralnej i filmowej) fenomenalnie się
nimi bawią. W Legnicy też pewnie nie zejdą ze sceny bez bisów.
Towarzyszący Mariuszowi
Szczygłowi zespół Res Factum

Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa podpisało
umowy na finansowanie 14
projektów transportowych na
łączną sumę niemal 9 mld zł.
Wśród nich jest inwestycja na
linii kolejowej nr 289 z Legnicy do Rudnej Gwizdanów,
dzięki czemu za cztery lata
znów zaczną kursować pociągi pasażerskie do Lubina.
Odżywa idea kolei aglomeracyjnej dla LGOM.

od chwili powstania w 2014 roku
zagrał kilkanaście "koncertów
czytanych", interpretując wraz z
autorami takie książki, jak m.in
"Papusza" Angeliki Kuźniak,
"Jutro narysujemy śmierć"Wojciecha Tochmana czy "Encyklopedia psychodelii" Kamila Sipowicza.
Dodatkowym argumentem
za spędzeniem poniedziałkowego wieczoru w teatrze jest biografia Mariusza Szczygła. Urodził się w Złotoryi a reporterski
słuch ćwiczył w tamtejszym
hotelu Pod Basztą, gdzie pracowała cała jego rodzina. Kończył
Liceum Ekonomiczne w Legnicy. W obu miastach ma do dziś
grono przyjaciół i znajomych.
Jest stąd, do czego się chętnie
przy różnych okazjach przyznaje.
A jednocześnie należy do najbardziej znanych twórców reportażu
literackiego. Jego książki o Czechach - "Gottland" oraz "Zrób
sobie raj" - przetłumaczono na
17 języków. Za "Gottland" w
2009 roku został nagrodzony
Europejską Nagrodą Literacką.

PKP zawiesiło połączenia pasażerskie relacji Legnica
- Lubin w 2010 roku. Mieszkańcy nie chcieli z nich korzystać, bo ze względu na zły
stan techniczny linii pociągi
wlokły się z prędkością 30-40
kilometrów na godzinę. Potem
zburzono dworzec w Lubinie.
&0-tysięczne miasto, stolica
Zagłębia Miedziowego, zostało
bez kolei.
Konsekwentny
lobbing
samorządowców sprawił, że
spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zabiera się za modernizację linii nr 289. Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa
zabezpieczyło środki na tę inwestycję. Na prace na odcinku
Legnica – Rudna Gwizdanów
przeznaczy 243 mln zł (z czego
122 mln zł to dofinansowanie
unijne).Łączna długość torów
objętych projektem wynosi
ponad 39 km. W ramach inwestycji planuje się m.in. budowę
nowego przystanku Lubin Stadion oraz modernizację istnie-

jących peronów i wiaduktów.
Rozwiązania przyjęte w projekcie umożliwią w przyszłości
wdrożenie unijnego systemu
ERTMS, dzięki któremu podróż koleją będzie jeszcze szybsza i jeszcze bezpieczniejsza.
Dziś do Lubina i Rudnej
Gwizdanów docierają tylko
pociągi towarowe. Są miejsca,
gdzie muszą zwalniać do 20
km’h. Po zakończeniu modernizacji na całej trasie prędkość
wzrośnie do 80 km/h dla pociągów towarowych i do 120
km/h dla pociągów osobowych,
dzięki czemu podróż skróci się
o połowę. Będzie można pomyśleć o reaktywacji połączeń pasażerskich, objąć cały LGOM
koleją aglomeracyjną, przekonać ludzi, że do pracy i szkół
wygodniej dojadą pociągami.
Obsługą linii jest zainteresowana marszałkowska spółka
Koleje Dolnośląskie z Legnicy,

ceniona przez podróżnych za
wysoką jakość usług.
Z myślą o ruchu pasażerskim planowana jest budowa
nowego przystanku Lubin Stadion. Będzie położony w odległości ok. 1,5 km od nieistniejącej już stacji Lubin Górniczy (w
kierunku Rudnej). Nowy peron
będzie wyposażony w pochylnie od strony przejazdu przy
ul. Marii Skłodowskiej Curie.
Na stacjach Raszówka, Lubin
Górniczy, Rudna Gwizdanów
i przystankach Rzeszotary, Gorzelin, Chróstnik, Rynarcice,
Koźlice, Rudna Miasto, poprawi się standard obsługi pasażerów. Przebudowane perony
zapewnią wygodny dostęp do
pociągów.
Inwestycja PKP PLK ma
zostać ukończona w 2021 r.

ne dzieło Klaudii Bartosiak,
Justyny Gidzińskiej, Anny
Łukaszewskiej, Szymona Jarząbka, i Jana Gruszki.
Z Nagrodą Burmistrza
Złotoryi wyjechał z festiwalu team Bronisław Bubiak,
Jolanta
Krysowata, Ma-

riusz Marks - autorzy filmu
"Szczęściarz" o fotografie
Stefanie Arczyńskim. Jego
bardzo ciekawa biografia (syn
polskich emigrantów wcielony do Luftwaffe, walczący po
przeciwnej stronie frontu niż
brat, po wojnie zamieszkał

na Dolnym Śląsku) staje się
metaforą skomplikowanych
losów Polaków.
Nagroda Prezydenta Legnicy powędrowała w ręce
Łukasza Śródki, autora filmu
"W absolutnej ciszy". "W absolutnej ciszy" jest pełnome-

trażowym filmem dokumentalnym o życiu i twórczości
Konrada Jarodzkiego, jednego
z najwybitniejszych polskich
malarzy XX wieku.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Najlepsze filmy
dolnośląskie
Filmy "50km/h", "Wyścig",
"Pantha Rhei Wrocław",
"Szczęściarz" i "W absolutnej ciszy" nagrodzono w II
edycji Festiwalu Filmów
Dolnośląskich w Złotoryi. W
konkursie rywalizowało 10
filmów fabularnych, 24 filmy
dokumentalne i 6 filmów reklamowych tematycznie lub
poprzez twórców związanych
z Dolnym Śląskiem.
Po 20 godzinach projekcji, jury (scenarzysta Błażej
Przygodzki,producentka Monika Galliot Salińska, aktorka
Magdalena Wróbel, filmoznawczyni Małgorzata Dancewicz i polonistka Iwona
Pawłowska) wydało werdykt.
- Były filmy, które nas zaskoczyły. Były też takie, które
nas zauroczyły. Ale, co najważniejsze, żaden nas nie pozostawił obojętnych - mówił
podczas ceremonii wręczenia
nagród przewodniczący jury
Błażej Przygodzki.
W najsilniej obsadzonej

kategorii "Film dokumentalny" wygrał "Wyścig" wyreżyserowany przez Stanisława
Cuske - subtelny, operujący
metaforą i niedomówieniem,
portret ojca i syna. Ojciec to
mistrz Polski w jeździe na
żużlu Jacek Gollob - gigant,
w cieniu którego dorósł Oskar
Gollob, reprezentujący następne pokolenie żużlowców.
Czego szukało jury w
filmach
dokumentalnych?
- Przede wszystkim emocji odpowiada Błażej Przygodzki. Zdradza, że to była jedyna
kategoria, w której werdykt
nie był jednomyślny.
Złoty Samorodek za najlepszy film reklamowy zgarnął Tomasz Walczak, autor
zrobionego techniką poklatkową filmu {Pantha Rhei
Wrocław". - Wybraliśmy film,
który robi świetną robotę
marketingową, ale ma tez walory artystyczne - mówi przewodniczący jury.
Za najlepszy film fabularny uznano "50 km/h" - wspól-

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Konkurs KRUS-u dla rolników
Jak co roku, Placówka Terenowa KRUS w Legnicy
chcąc pogłębiać wiedzę
na temat zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach
rolnych organizuje dla
swoich klientów konkurs
„Rolnik - zawód niebezpieczny”. Do wygrania są
nagrody rzeczowe. Szczegóły poniżej.

Działania
prewencyjne
prowadzone przez KRUS, udoskonalane każdego roku oraz
wzbogacane nowymi formami
odnoszą się do licznego grona
mieszkańców wsi tj. rolników i
członków ich rodzin, osób aktywnie działających w środowisku wiejskim. Mimo tego wskaźnik wypadkowości w rolnictwie
jest nadal wyższy od wskaźnika
dla pracujących w innych dzia-

łach gospodarki narodowej.
Placówka Terenowa KRUS
w Legnicy systematycznie organizuje nieodpłatne szkolenia dla
rolników w zakresie bezpiecznej
pracy w gospodarstwie rolnym.
Szkolenia takie odbywają się w
okresach
jesienno-zimowych
czyli tzw. „martwych” w produkcji polowej. Na szkoleniach
omawiane są zagadnienia dotyczące zagrożeń wypadkowych w

gospodarstwach rolnych, zasad
bezpiecznej pracy i udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, z wykorzystaniem filmów o zasadach
zapobiegania wypadkom przy
pracy rolniczej. Omawiane są
również sprawy ogólne dotyczące ubezpieczenia społecznego
rolników.
Szkolenia często łączone są
z praktycznym pokazem bezpiecznego użytkowania sprzętu,
maszyn i narzędzi wykorzystywanych przez rolników.
W bieżącym sezonie jesienno-zimowym zaplanowanych
jest kilka szkoleń dla rolników
oraz sołtysów z terenu gm. Krotoszyce, Paszowice,Chojnów.
Uzupełnienie wiadomości
na temat zagrożeń wypadkowych i chorobowych w gospodarstwie rolnym oraz zasad bezpiecznej pracy stanowią broszury
i ulotki rozdawane uczestnikom
szkoleń.
W celu zachęcenia rolników
do pogłębiania wiedzy na temat
zagrożeń wypadkowych i zasad
bezpiecznej pracy we własnym
gospodarstwie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie
”RoInik- zawód niebezpieczny”,
w którym do wygrania są trzy

nagrody rzeczowe.
W konkursie mogą brać
udział rolnicy ubezpieczeni w
KRUS.
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zaznaczyć
właściwą odpowiedź znakiem
„X” w odpowiedniej kratce na
załączonym kuponie konkursowym i wysłać go na adres:
Placówka Terenowa KRUS
ul. Reymonta 4 59-220 Legnica
z dopiskiem na kopercie „Konkurs BHP”
Termin nadsyłania kuponów konkursowych do
23.10.2017 roku, decyduje data
stempla pocztowego!
Losowanie nagród odbędzie się 31.10.2017r. w siedzibie
PT KRUS Legnica.
Pytania konkursowe:
1.
Czy można kierować
ciągnikiem rolniczym, jeżdżąc
nim wyłącznie po polu i w obrębie własnego gospodarstwa
rolnego, nie posiadając odpowiednich uprawnień?
a)
tak, ale pod warunkiem posiadania nabytych umiejętności kierowania
b)
nie
c)
tak
2.
Czy można wchodząc

lub schodząc z drabiny trzymać
w ręce przedmioty, materiały objętościowe, itp.
a)
tak
b)
zależy od ilości przedmiotów
c)
nie
3.
Czy można pozostawiać ciągnik rolniczy z włączonym silnikiem ?
a)
tylko w tedy, jeżeli
traktorzysta opuszcza kabinę
ciągnika na krócej niż 5 minut
b)
tylko na równym terenie
c)
nie
4.
Czy można przebywać na podeście sadzarki czerpakowej podczas sadzenia
ziemniaków ?
a)
tak
b)
nie
c)
tylko podczas pracy na
polu
5.
Czy można przewozić
osoby na transportowanych płodach rolnych (słoma, siano, okopowe) jeżeli odległość pola od gospodarstwa jest większa niż 0,5 km ?
a)
nie
b)
tak
c)
można, ale tylko osoby
dorosłe
Źródło: KRUS

Wolne miejsca na studiach
niestacjonarnych!

REKLAMA

Do 17 października br. w
Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w
Legnicy można zarejestrować
się w systemie elektronicznej rekrutacji kandydatów
na studia na rok akademicki
2017/2018 w ramach rekrutacji
uzupełniającej na I rok studiów
niestacjonarnych.
Wśród kierunków studiów
pierwszego stopnia, które prowadzą jeszcze nabór na studia
niestacjonarne są: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse, rachunkowość i
podatki, Informatyka, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji.
Ponadto są wolne miejsca

na studiach drugiego stopnia
na kierunkach: Bezpieczeństwo
wewnętrzne oraz Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.
Terminy rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów na
studia niestacjonarne:
- elektroniczna rejestracja
kandydatów - do 17 października 2017 r.
- przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia
- 17 października 2017 r. w
godz. od 7:30 do 16:00 oraz 18
października 2017 w godz. od
7:30 do 16:00
- ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów
- 19 października 2017 r.
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Kurka znów przelał
kasę dla Owsiaka
Sąd kazał blogerowi Matka
Kurka po raz kolejny sięgnąć
do portfela. Jerzemu Owsiakowi należy się od niego 1,5
tys. zł zwrotu kosztów złotoryjskiego procesu. To skutek
lekkomyślnego
mnożenia
bezpodstawnych zarzutów.

tys. zł – połowy z zarządzonej
w pierwszej instancji kwoty
-będzie bardziej sprawiedliwy.
Zdaniem Sądu Okręgowego w Legnicy niedopuszczalna
jest
sytuacja,
pozwalająca
oskarżycielowi
prywatnemu bezkarnie “bez
wystarczającej podstawy dowodowej i faktycznej, mnożyć ilość zarzutów stawianych
w jednym akcie oskarżenia”.
“Wizja konieczności zwrotu
odpowiedniej części kosztów
obrony poniesionych przez
oskarżonego, w zakresie w
jakim zostanie on uniewinniony, ma (…) za zadanie
skłonić oskarżyciela prywatnego do przemyślanego stawiania zarzutów. Jest to pożądane zwłaszcza w procesach
prywatnoskargowych, gdzie
towarzyszące często duże
emocje i wzajemna wrogość
stron, mogą prowokować do
zachowań przejawiających się
m.in. mnożeniem zarzutów
o popełnienie przestępstwa.”
– pisze Sąd Okręgowy w Legnicy w uzasadnieniu swojego
postanowienia.

mujemy oddzielnie.
W ramach przebudowy całego ciągu ulic, która usprawni
ruch między ul. Chojnowską
w kierunku zbiorczej drogi
południowej, trwają już prace
na ul. Rataja i Oświęcimskiej.
Przetarg na przebudowę Rataja wygrało Przedsiębiorstwo
Transportu Budowlanego za
cenę około 977 tys. zł.
W przebudowie znajduje się również ulica Oświęcimska. Tę inwestycję, wraz z
modernizacją ul. Mickiewicza,
wykonuje Firma Fobis, a koszt
wynosi ok. 1,8 mln zł.
- Dzięki tym inwestycjom

usprawniony zostanie przejazd z ulicy Chojnowskiej w
kierunku zbiorczej drogi południowej, zwiększy się też komfort przejazdu skrótem od ronda Jaworzyńska-Oświęcimska,
wzdłuż parku, do Powstańców
Śląskich i Witelona. Poprawi się także bezpieczeństwo i
płynność ruchu oraz zwiększy
jego przepustowość – mówi
prezydent Tadeusz Krzakowski.

REKLAMA

Na przełomie 2015 i 2016
roku toczył się przed Sądem
Rejonowym w Złotoryi proces
karny, w którym Jerzy Owsiak
występował jako oskarżony. Sprawę przeciwko niemu
wniósł do sądu Piotr W. znany
jako prawicowy bloger Matka
Kurka. W prywatnym akcie
oskarżenia sformułował przeciwko Owsiakowi 5 zarzutów.
Co do trzech z nich sąd postępowanie od razu umorzył, nie
dostrzegając w zachowaniu
szefa Fundacji WOŚP znamion czynów zabronionych.
Podczas procesu – najpierw w
Złotoryi, potem w Legnicy –
badano dwa pozostałe zarzuty. Z jednego Jerzy Owsiak
został uniewinniony. Postępowanie dotyczące drugiego
(znieważenie Matki Kurki
słowem “nierób” i sugestią, że
jako niepracujący jest utrzymankiem żony) zostało przez

Sąd Okręgowy w Legnicy warunkowo umorzone.
Rozliczając koszty procesu, Sąd Rejonowy w Złotoryi
wziął pod uwagę matematyczną proporcję pomiędzy
zarzutami postawionymi w
prywatnym akcie oskarżenia
(w tym przypadku było ich 5)
a zarzutami, od których oskarżony został uwolniony (4). W
taki sposób wyliczył, że Matka
Kurka powinien zwrócić Jerzemu Owsiakowi 3.023,28 zł
z sumy, jaką szef WOŚP musiał wyłożyć na obronę przed
zarzutami blogera.
Oburzyło to Piotra W.
Jego zdaniem, wszelkie koszty procesu powinien ponieść
oskarżony. Bloger złożył do
Sądu Okręgowego w Legnicy zażalenie na postawienie
Sądu Rejonowego w Złotoryi.
Sędzia Paweł Pratkowiecki uznał po części jego racje.
Zgodził się, że zastosowanie
matematycznych proporcji w
tym przypadku nie ma sensu,
gdyż większość procesu była
poświęcona badaniu tego jedynego zarzutu, co do którego
potwierdziła się wina Owsiaka. W tej sytuacji zwrot 1,5

Piotr Kanikowski

Marynarska w remoncie

W nocy z czwartku na piątek
(5/6 października) zamknięta
zostanie dla ruchu ul. Marynarska na odcinku od Chojnowskiej do Szkoły Podstawowej nr 19 – informowała
od kilku dni firma Berger Bau
Polska, wykonawca robót. Prace będą polegały na wymianie
nawierzchni asfaltowej.

Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA W
LEGNICY
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Przypomnijmy, że ta firma
wygrała przetarg na przebudowę ulic Marynarskiej i Asnyka.
Koszt inwestycji – około 1,7
mln zł. O rozpoczęciu prac na
pozostałym odcinku ul. Marynarskiej i ul. Asnyka poinfor-
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Jerzy Rak, człowiek-rentgen z Legnicy
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- Uważam, ze zdjęcie rentgenowskie nie jest w stanie
oddać tego, co doświadczony
bioenergoterapeuta wyczuwa
koniuszkami swych palców. Dla
mnie palce są jak oczy – mówi
Jerzy Rak. Rozmowa z legnickim bioenergoterapeutą, osteopatą i healerem.
Jak długo zajmuje się Pan
medycyną alternatywną?
- Robię to już 40 lat. Liczba
osób, którym pomogłem, idzie
w tysiące. Mam pacjentów z
Kanady, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Niemiec,
Anglii, Islandii, Rosji i z całej
praktycznie Polski. Potwierdzeniem mojej skuteczności są
świadectwa, które uzdrowieni
wpisują do księgi gości na mojej
stronie internetowej rakjerzy.
pl.tl.
Z jakimi problemami pacjenci najczęściej się zgłaszają
do Pana?
- Dużo ludzi przychodzi z
rwą kulszową, z krótszą nogą
i z zespołami bólowymi lub
zmianami zwyrodnieniowymi
kręgosłupa oraz stawów. Ale

w mojej długiej karierze bioenergoterapeuty przyszło mi
zajmować się chyba wszystkimi
dziedzinami medycyny poza ginekologią czy pediatrią.
A co uważa Pan za swoją
specjalność? W czym osiąga
Pan najlepsze efekty?
- One dotyczą różnych
dolegliwości, ale zwróciłbym
uwagę przede wszystkim na eliminowanie zagrożeń ze strony
kręgosłupa. Badanie pacjentów
rozpoczynam zwykle od sprawdzenia, czy są zachowane przestrzenie międzykręgowe a kręgi
na siebie nie uciskają. Każdy
krąg w kręgosłupie jest bowiem
połączony unerwieniem z określonym narządem, a wszelkie
nieprawidłowości w ich położeniu mogą być przyczyną odczuwania problemów zdrowotnych.
Wykonuję masaże. Potrafię metodą kręgarską, bezoperacyjnie,
podczas jednorazowego zabiegu
trwającego 2-3 sekundy, wydłużyć krótszą nogę o nawet 2,5
centymetra. To alternatywa dla
metody Ilizarowa, polegającej
na rozcięciu pod narkozą kości

udowej, rozsunięciu jej, zalaniu
kostniną i – po zrośnięciu się –
długotrwałej rehabilitacji.
Wśród najbardziej spektakularnych uzdrowień jest
przypadek starszej pani przez
dwa lata unieruchomionej w
łóżku. Podobno po jednym
zabiegu, który Pan wykonał,
znowu mogła chodzić?
- Tak było. Pani miała blisko osiemdziesiąt lat, wzrok
zniszczony przez cukrzycę, ale
przede wszystkim w ogóle nie
wstawała z łóżka. Zbadałem ją,
zdiagnozowałem i ponastawiałem kręgosłup. I proszę sobie
wyobrazić, że po raz pierwszy
od dwóch lat wstała. Podtrzymywana przeze mnie zrobiła
kilkanaście kroków. Gdy wyszła
z mieszkania na półpiętro, w kamienicy od razu zrobił się szum.
Wszyscy byli zaskoczeni, że sąsiadka może się poruszać. Wyglądali, jakby ducha zobaczyli.
Chodziłem do tej pani jeszcze
na następne zabiegi, po których
odzyskała również wzrok.
Mówią o Panu człowiek
-rentgen. Skąd się to wzięło?

- Uważam, ze zdjęcie rentgenowskie nie jest w stanie
oddać tego, co doświadczony
bioenergoterapeuta wyczuwa
koniuszkami swych palców. Dla
mnie palce są jak oczy. Nimi wykonuje badanie: dotykając kręgosłupa staram się dotrzeć do
przestrzeni zagrożonych, objętych chorobą i szukać przyczyn
dolegliwości. Na 99 procent
potrafię wyłapać, gdzie pojawia
się ucisk korzeniowy; gdzie są
cechy dysku centralnego. To
dar. Czasem pacjenci przychodzą do mnie ze zdjęciami rentgenowskimi. Odstawiam wtedy na bok opis, nie czytam go.
Oglądam zdjęcie,diagnozuję,
spisuję swe spostrzeżenia i dopiero na końcu porównuję moją
diagnozę z opisem specjalisty
radiologa. Wszelką zgodność
pomiędzy nimi traktuję jako
potwierdzenie swej fachowości.
Czy medycyna alternatywna może być uzupełnieniem
konwencjonalnej?
- Musi być. Uważam, że
osoby zajmujące się medycyną
alternatywną zawsze powinny

współpracować z lekarzami.
Lekarze mogą ukierunkować
terapię pacjenta.
Zaufanie w moc uzdrowiciela wydaje mi się kluczowe.
Pacjenci oddają się w Pana
ręce bez obaw?
- Tak, bo wiedzą, że ich
bezpieczeństwo jest dla mnie
najważniejsze. Dbam, by nie

zaszkodzić osobie, która się do
mnie zgłasza. Zajmuje się tylko
tymi pacjentami, którym jestem
w stanie pomóc. Przy pierwszej
wizycie dokładnie sprawdzam
przeciwskazania. Jeśli mam
jakiekolwiek wątpliwości, nie
podejmują się wykonania zabiegu. W końcu zdrowie każdy ma
tylko jedno.

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12 i w Świdnicy, Hotel pod Lwem ul. Równa 3; rejestracja telefoniczna: 608 498 227
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Legnica magicznie odkryta
Eksperci docenili pomysł dyrektor Ewy Szczecińskiej-Zielińskiej by użyć wizjonerskiego malarstwa Jarosława
Jaśnikowskiego do promocji
Legnicy jako miejsca magicznego. Podczas zakończonej w
Krakowie XIV Konferencji PR
w Samorządzie i Administracji Państwowej kampania
"Magiczna Legnica" została
uznana za najlepszą kreatywną kampanię w Polsce i nagrodzona Kryształem PR.

inne działania.
- Naszym celem było
wykorzystanie obrazów do
zmiany wizerunku miasta i
odkrycia go na nowo - mówi
Ewa Szczecińska-Zielińska
- dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Zewnętrznej w Urzędzie Miasta w Legnicy.
Rok 2017 jeszcze się nie
zaczął, a już publiczność
mogła śledzić, jak w Muzeum Miedzi powstaje obraz
malowany wspólnie przez
Jarosława Jaśnikowskiego,
Marcina
Kołpanowicza,
Edwarda Szuttera i Jacka
Szynkarczuka. Potem pod
hasłem "Magiczna Legnica"
organizowano m.in.spacery
z przewodnikiem, kręcono
filmy z drona, robiono zdjęcia, usiłując uchwycić czar
nierzeczywiści. Ewa Szczecińska-Zielińska jako matka
chrzestna legnickiej kampanii deklaruje, że te działania
będą kontynuowane. - Mam
jeszcze mnóstwo pomysłów
- mówi.

Kryształ PR świadczy,
że magia tej kampanii nie
przygasła, po 10 miesiącach wciąż robi w Polsce
wrażenie. Sukces jest tym
cenniejszy, że do promocji
nie zaprzęgnięto wynajętej
gwiazdy, obcego celebryty,
ale lokalnego artystę. Jaśnikowski jest bardzo zadowolony z efektu. Mówi o symbiozie twórcy i jego miasta.
W tym przypadku twórca
promował miasto, ale równolegle miasto promowało
twórcę.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Wejściówki dla Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie pojedyńcze wejściówki ufundowane przez Kino HELIOS na film pt. „Botoks” w
Legnicy–dowykorzystaniawPIĄTEK- jeżelichceszjąwygrać,wyślijmailanaadreskonkursy@24legnica.plwtreści
podając imię i nazwisko oraz nr telefonu ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PIĄTEK telefonicznie
lub mailem.
Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że został podany do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Legnicy, działka
nr 26/1, obręb Rybaki, pow. 0,6960 ha (KW LE1L/00071837/0).
Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333 w godzinach
pracy Urzędu

OGŁOSZENIA
DROBNE
Legnica - Lubin
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609 199 520

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy.
Tel. 71 306 73 33
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:
1. ul. Dąbrowskiego 1, ul. Kartuska 34, 48, ul. Działkowa 33, ul.
Jaworzyńska 60, 93, ul. Hutników 20A, ul. Jordana 21, ul. Zielona 7A,
ul. Wrocławska 228, ul. Rzemieślnicza 5, ul. Reja 2, ul. Nowogródzka 5 - bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych
najemców,
2. ul. Łukasińskiego 48, ul. Śląska 10, ul. Reymonta 12, ul. Jagiellońska 4, – wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczonego,
3. ul. Wrocławska 52 – wolny lokal użytkowy w trybie przetargu
nieograniczonego,
4. ul. Gniewomierska, dz. nr 64/3, pow. 4,1720 ha obręb Nowa Wieś
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego
5. ul. Złotoryjska - działka nr 335 część, obręb Tarników – dzierżawa
bezprzetargowo pawilon handlowy.
6. ul. Libana, działka nr 751/2 część, obręb Stare Miasto – dzierżawa
bezprzetargowo na poprawę warunków lokalu użytkowego.
7. ul. Wrocławska – działka nr 291/3 część, obręb Piekary Wielkie –
dzierżawa bezprzetargowo – tablica reklamowa.
6. obręb Ludwikowo - działka nr.8/10 dzierżawa bezprzetargowo- na
cele rolne
7. obręb Pątnów - działka nr.110 dzierżawa bezprzetargowo- na cele
rolne
8. obręb Rybaki - działka nr.22/1 dzierżawa bezprzetargowo- na cele
rolne
Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach pracy Urzędu

REKLAMA

Rdzeniem projektu był
pomysł na miejski kalendarz
na rok 2017. Zaproponowano, by Jarosław Jaśnikowski
- legnicki malarz, jeden z
czołowym przedstawicieli
realizmu magicznego - namalował w swoim stylu
12 inspirowanych Legnicą
obrazów. Powstały frapujące wizje zawieszonego w
powietrzu miasteczkolotu
kupców śledziowych, sunącego po torach niczym
lokomotywa dworca, przemienionej w tejemniczy
zegar Bramy Chojnowskiej,
podwieszonego do sterowca Zamku Piastowskiego,
prującego lód budynku
poczty... Legniczanie, którym opatrzyło się ich miasto, zobaczyli nie ponurą
Małą Moskwę i nie ważny
ośrodek LGOM-u, ale bajkę, rozpięte między jawą a
snem magiczne tajemnicze
przestrzenie z charakterystycznymi, rozpoznawalnymi już na pierwszy rzut oka
budynkami.
Za kalendarzem poszły
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