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Sprawa nazwy dla zbior-
czej drogi południowej wy-
wołała tak gwałtowny kon-
flikt wśród tzw. środowisk 
patriotycznych, że grupa le-
gniczan wysłała list do pre-
zesa Jarosława Kaczyńskie-
go ze skargą na legnickich 
radnych Prawa i Sprawiedli-
wości. Autorzy listu uznali, 
że głosując miesiąc temu 
razem z radnymi prezyden-
ta Tadeusza Krzakowskiego 
za nazwą "Aleja 100-lecia 
Niepodległości", radni PiS 
dopuścili się zdrady, bo 
droga powinna upamiętniać 
tzw. Żołnierzy Wyklętych 
(Niezłomych). Od tego cza-
su Artur Borodacz, lider 
legnickiej Endecji, próbuje 
doprowadzić do unieważ-
nienia październikowej 
uchwały i nadania zbiorczej 
drodze południowej nazwy 
"Aleja. Żołnierzy Wyklę-
tych" (ew. "Aleja Żołnierzy 
Niezłomnych"). Po stronie 
Borodacza opowiedziała 
się posłanka PiS Ewa Szy-
mańska, która wystąpiła do 

prof. Krzysztofa Kawalca 
- szefa wrocławskiego od-
działu IPN - o opinię, czy 
nazwa "Aleja 100-lecia Nie-
podległości" nie kłóci się z 
wiedzą historyczną". Opinia 
utwierdziła Szymańską, że 
endecy mają rację, tzn. że 
w roku 2018 nie będziemy 
obchodzić 100-lecia Nie-
podległości, bo w latach 
19395-1989 Polka nie była 
suwerennym państwem. 
Portal E-legnickie przyto-
czył w ubiegłym tygodniu 
opinię legnickiej posłanki, 
że nazwa „Aleja 100-lecia 

Niepodległości” jest nie-
właściwa i może wprowa-
dzać w błąd .

Odpowiadając na na-
sze pytania, Wacław Sze-
telnicki - przewodniczący 
Rady Miejskiej Legnicy 
- podkreśla, że "Pan prof. 
dr hab. Krzysztof Kawalec 
(...) wyraził swoją opinię". 
Nie jest to zatem oficjalne 
stanowisko Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Opinia 
prof. Kawalca została przez 
Szetelnickiego przekazana 
Zespołowi ds. Nazewnic-
twa Ulic i Placów Urzędu 

Miasta Legnicy. "Pragnę 
nadmienić, że na podstawie 
rekomendacji i uzasadnie-
nia ww. Zespołu - Radni 
Miejscy 30.10.2017 r. jed-
nomyślnie podjęli uchwałę 
przyjmując nazwę „Aleja 
100 – lecia Niepodległo-
ści"." - pisze Wacław Sze-
telnicki.

Artur Borodacz twier-
dzi, że prawie trzy tygodnie 
temu spotkał się z przewod-
niczącym Rady Miejskiej 
Legnicy i uzyskał jego "zgo-
dę do wspólnego działania 
w tej sprawie". Szetelnicki 

potwierdza tylko pierwszą 
część tej informacji. Fak-
tycznie, 15 listopada spotkał 
się z Arturem Borodaczem 
w Biurze Rady Miejskiej. 
Odpowiadając na pytanie o 
wolę współdziałania z en-
dekami nad zmianą nazwy 
alei, szef legnickiego samo-
rządu robi dyplomatyczny 
unik: "Jestem otwarty na 
wszelkie propozycje, które 
służą dobru mieszkańcom 
naszego Miasta.".

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Prokurator Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka prasowa Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy, ujawniła 
dziś okoliczności zdarzenia, do 
którego doszło w nocy z 2 na 3 

grudnia. W garażu przy ul. Sudec-
kiej w Legnicy grupa osób prze-
bywała na towarzyskim spotkaniu. 
Poszkodowany najprawdopodob-
niej zaszedł tam przypadkiem. 
Doszło do słownej utarczki. Jan F. 
podszedł do 33-latka i głową ude-
rzył go w twarz.

- Pokrzywdzony się przewró-
cił i stracił przytomność - mówi 
prokurator Lidia Tkaczyszyn. 
- Inne osoby, widząc co się stało, 
próbowały go ratować. Wezwały 
karetkę.

Około godz. 1.30 mężczyzna 
trafił do szpitala w Legnicy. Le-

karze jeszcze kilkanaście godzin 
walczyli o jego życie. Pobity zmarł 
w niedzielę ok. godz. 15.

- Sekcja zwłok wykazała, że 
przyczyną zgonu był uraz mózgu 
- informuje Lidia Tkaczyszyn.

Jan F. ma 25 lat. Był w prze-
szłości karany za przestępstwa 
przeciwko życiu i zdrowiu. Za 
pobicie 33-latka ze skutkiem 
śmiertelnym będzie odpowiadał w 
warunkach recydywy. Prokuratura 
wystąpiła do sądu o jego tymcza-
sowe aresztowanie. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Gdzie jest 
Policja?

Na osiedlu Piekary zgi-
nął pobity przez bandziora 
trzydziestolatek. Trudno w 
takich chwilach nie pamiętać 
o GUS-owskich statystykach, 
z których wynika, że Legnica 
to jedno z dwóch najniebez-
pieczniejszych miast w Polsce. 
I trudno nie zadać pytania, 
gdzie jest Policja. 

Listopad. Grupa wanda-
li maszeruje przez centrum 
miasta niszcząc po drodze 
wszystko, co im wpadnie 
w oko, Straż Miejska przez 
kilkanaście minut bezradnie 
śledzi ich przez  monitoring. 
W Komendzie Miejskiej Po-
licji nie ma jednego wolnego 
patrolu, który mógłby podjąć 
interwencję. Radiowóz przy-
jeżdża, gdy chuliganów już 
nie ma. 

Też listopad. Wczesny 
wieczór. Złodziej okrada 
punkt skupu złota. Udałoby 
mu się uciec, gdyby nie dwóch 
studentów, którzy doganiają 
go w pościgu, wytrącają nóż z 
ręki i wzywają Policję. 

I znów listopad. Sobotni 
ranek. Odurzony narkoty-
kami 28-latek zachowuje się 
agresywnie na targowisku. 
Policji nie ma w pobliżu. 
Przyjeżdża za późno. Znaj-
duje go na chodniku przy ul. 
Chojnowskiej, obok zwłok 
dopiero co pobitego na śmierć 
starszego pana, który wyszedł 
po chleb do piekarni i miał 
pecha natknąć się na agresora 
przed funkcjonariuszami. 

Październik. Napad na 
sklep spożywczo-przemysło-
wy przy ul. Najświętszej Ma-
rii Panny. Napastnik przykła-
da ekspedientce do głowy lufę 
pistoletu (lub atrapy pistole-
tu) i chce pieniędzy. Płoszy 
go alarm uruchomiony przez 
drugą pracownicę. O godz. 
22.30. na deptaku nie ma Po-
licji, choć kilka dni wcześniej 
w tym samym sklepie doszło 
do podobnego zdarzenia. 
W pościg puszcza się jeden 
z przechodniów. Radiowóz 
przyjeżdża dopiero, by przejąć 
zatrzymanego przez obywate-
la bandytę. 

Gdzie jest Policja? Gdzieś 
musi być. Obawiam się, czy 
jej energii nie pochłania 
dreptanie za działaczami Ko-
mitetu Obrony Demokracji, 
którzy najwyraźniej uchodzą 
za główne zagrożenie dla 
porządku i bezpieczeństwa 
publicznego w państwie PiS. 
Pamiętam kwiecień 2016 
roku: ledwie kodziarze zdąży-
li wpiąć w klapy swoje znacz-
ki i wyciągnąć z toreb ulotki, 
a już był przy nich patrol z z 
notatnikami. Wrogi element 
został spisany i pół roku póź-
niej postawiony przed sądem 
jako uczestnicy nielegalnego 
zgromadzenia – bo na to Po-
licja ma siły i środki. 

Piotr Kanikowski

Pobity na śmierć
33-letniego legniczanina, 
który zmarł w niedzielę w le-
gnickim szpitalu, pobił recy-
dywista Jan F. Jak się okazuje 
trzej inni mężczyźni i młoda 
kobieta, zatrzymani przez Po-
licję jako podejrzani o napad 
i pobicie, byli jedynie świad-
kami zajścia. To oni wezwali 
karetkę i próbowali udzielić 
pobitemu pierwszej pomocy.

Prawica aleją podzielona
Z odpowiedzi, jakich udzielił 
nam Wacław Szetelnicki - 
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Legnicy -nie wynika, 
aby chciał wespół z endeka-
mi, kukizowcami i posłanką 
Ewą Szymańską doprowa-
dzić do przemianowania 
zbiorczej drogi południową z 
Al. 100-lecia Niepodległości 
na Al. Żołnierzy Wyklętych 
(ew. Aleję Żołnierzy Nie-
złomnych). 
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„Rolnik – zawód niebezpieczny”
W dniu 31 października 2017 
roku w siedzibie Placówki 
terenowej KRUS w Legnicy 
odbyło się losowanie nagród 
dla uczestników konkursu 
"Rolnik - zawód niebezpiecz-
ny", zorganizowanego przez 
Placówkę Terenową KRUS i 
tygodnik 24 Legnica-Lubin .

Konkurs był ogłoszony w 

numerze tygodnika z 06 paź-
dziernika br. Spośród 17 na-
desłanych kuponów konkur-
sowych, wszystkie zawierały 
poprawne odpowiedzi.

Spośród rolników, którzy 
nadesłali kupon konkurso-
wy z poprawną odpowiedzią, 
rozlosowano trzy nagrody. 
Posiadaczami skrzynek narzę-

dziowych zostali: Pani Łucja 
Urbanek, zam Witków 12, gm. 
Chojnów, Pani Jadwiga Pająk  
zam. Kawice 34, gm. Procho-
wice, Pani Arletta Koszecka,  
zam. Legnica, ul. Beskidzka 
10/2, gm. Wądroże Wielkie.

Laureatom konkursu 
serdecznie gratulujemy, za-
praszamy po odbiór nagród 

do KRUS, PT w Legnicy, ul. 
Reymonta 4, a wszystkich rol-
ników zapraszamy do udziału 
w konkursach i innych dzia-
łaniach prewencyjnych mają-
cych na celu poprawę bezpie-
czeństwa w gospodarstwach 
rolnych, które organizowane 
są przez KRUS przez cały rok.

KRUS, PT Legnica

Rada Miejska Legnicy odrzu-
ciła zgłoszone przez Macieja 
Kupaja projekty uchwał żłob-
kowych. W intencji autora, 
miały spowodować obniżkę 
opłat w niepublicznych żłob-
kach i klubach dziecięcych na 
terenie miasta.

Od 1 września ratusz do-
płaca co miesiąc po 500 zł do 
każdego dziecka w niepublicz-
nym żłobku i po 200 zł do każ-
dego dziecka w klubie dziecię-
cym. Dzięki dotacji, potroiła się 
ilość placówek prowadzących 
taką działalność - przybyło 
prawie 90 miejsc dla maluchów. 
Ale stawki za pobyt dziecka w 
niepublicznym żłobku i klu-

bie dziecięcym mimo dopłat 
z budżetu miasta pozostały na 
starym poziomie. Tymczasem 
radnym z Platformy Obywatel-
skiej zależało, by dzięki dotacji 
rodzice odczuli ulgę finansową. 
Maciej Kupaj zaproponował 
rozwiązanie stosowane w War-
szawie: bon żłobkowy. Zmiana 
polegałaby na tym, że dopłaty 
do niepublicznych przedszkoli 
i klubów dziecięcych trafiałyby 
nie bezpośrednio do placówek, 
ale do rodziców. W ten sposób 
przedsiębiorcy zostaliby zmu-
szeni, by konkurować ze sobą 
ceną i jakością usług.

Pomysł Kupaja negatyw-
nie ocenił prezydent Tadeusz 

Krzakowski. Jego zdaniem, 
znaczący przyrost miejsc w nie-
publicznych żłobkach i klubach 
dziecięcych świadczy, że ak-
tualne rozwiązanie dobrze się 
sprawdza, a majstrowanie przy 
dotacjach mogłoby zniechęcić 
prywatnych przedsiębiorców 
do prowadzenia tego rodzaju 
usług.

Podczas sesji w ogóle nie 

doszło do dyskusji na temat 
wad i zalet propozycji Macieja 
Kupaja. Nie dopuszczono też 
do zabrania głosu nikogo z 
widowni, choć jedna z pań nie-
śmiało podnosiła rękę. Pomysł 
bonu żłobkowego odrzucono 
większością 15 głosów (przy 6 
"za" i 2 wstrzymujących).

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Bonu żłobkowego nie będzie
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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. Cmentarna 5, ul. Nowy Świat 5a, ul. ks. Ściegiennego 41,  ul. Wrocław-
ska 181, ul. Jaworzyńska 99a-  bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz 

dotychczasowych najemców,
2. ul. Złotoryjska – działka nr 335 część, obręb Tarninów – dzierżawa bezprze-

targowo na poprawę warunków, rozbudowa pawilonu.
3. ul. Gombrowicza – działka nr 1543/1, obręb Piekary Osiedle – dzierżawa w 

drodze przetargu – pod budowę pawilonu użytkowego. 
4. działka nr 321/2, obręb Piekary Wielkie – dzierżawa bezprzetargowo na 

poprawę warunków zagospodarowania.
5. Działka 11/12, obręb Bartoszów – sprzedaż w trybie bezprzetargowym

6. działki nr 75/2,84/5 i 70/2 obręb Górka – bezprzetargowo na poprawę warun-
ków zagospodarowania,

7. działka nr 1081/2 obręb Fabryczna – bezprzetargowo na poprawę warunków 
zagospodarowania,

8. działka nr 1471/67 obręb Bielany – bezprzetargowo na poprawę warunków 
zagospodarowania,

9. ul. Wrocławska nr 19 działka nr 768 obręb Stare Miasto – w trybie przetar-
gu.

10. ul. Łabędzia dz. nr 438, 422/6,422/7- boks garażowy bezprzetargowo na 
rzecz najemcy

11. ul. Wrocławska  251  – wolny lokal mieszkalny w trybie przetargu nieogra-
niczonego,

12. ul. Gen. Andersa 26  – wolny lokal użytkowy w trybie przetargu nieograni-
czonego, 

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach 

pracy Urzędu

Rabczenko chce taxi dla seniorów
Jarosław Rabczenko, legnic-
ki radny Platformy Obywa-
telskiej, zgłosił 10 postu-
latów polityki senioralnej. 
Proponuje m.in., by z myślą 
o osobach potrzebujących 
miasto wykupywało miejsca 
w prywatnych domach pomo-
cy społecznej, raz na jakiś 
czas fundowało im darmowy 
przejazd taksówką i bezpłat-
ną pomoc serwisantów przy 
drobnych naprawach tech-
nicznych.

Dzięki zaangażowaniu sa-
mych seniorów, od 2015 roku 
przysługuje im 50-procentowa 
zniżka na bilety komunikacji 
miejskiej w Legnicy. Ale zda-
niem Jarosława Rabczenki, 
warto zrobić kolejny krok z 
myślą o ludziach po 65 roku 
życia, którzy z powodów zdro-
wotnych nie mogą poruszać 
się samodzielnie autobusa-
mi MPK. Radny proponuje 
skorzystać z poznańskiego 
pomysłu, gdzie miasto raz na 
kwartał opłata taksówkę, by se-
niorzy mogli odwiedzić groby 
na cmentarzu, załatwić sprawę 
w urzędzie, udać się do leka-
rza specjalisty, itd. Przydałoby 
się też zwiększenie częstotli-
wości kursowania autobusów 

MPK do kluczowych punktów:   
szpitala, rynków, cmentarza. 
Inny pomysł to bezpłatna po-
moc przy drobnych naprawach 
technicznych.

- Chodzi na przykład 
o sytuacje, które pomogą w 
przystosowaniu mieszkania 
do potrzeb osób starszych, np. 
likwidacja progów czy wymia-
na głębokiej wanny na kabinę 
prysznicową. Wszystko po to, 
aby seniorzy byli jak najdłużej 
samodzielni i nie musieli się 
przeprowadzać - tłumaczy le-
gnicki radny.

Dla osób, które nie mogą 
już samodzielnie funkcjono-
wać, miasto powinno zabezpie-

czyć miejsca w domach seniora. 
Jarosław Rabczenko zwraca 
uwagę, że poza zapełnionym 
Domem Pomocy Społecznej 
przy ul. Grabskiego, w Legni-
cy funkcjonują lub powstają 
prywatne placówki prowadzące 
tego rodzaju działalność, Ich 
oferta bywa cenowo korzyst-
niejsza niż w publicznych DPS
-ach.     - Dlatego nie myślę 
o budowie kolejnych domów 
pomocy społecznej. Uważam, 
że warto kupować miejsca w 
prywatnych placówkach, bo 
jest to tańsze niż budowanie od 
podstaw całej infrastruktury - 
mówi Jarosław Rabczenko.

Na jakość życia seniorów 

w Legnicy mają wpływ bariery 
architektoniczne. Do wycho-
dzenia z domu nie zachęcają 
wysokie krawężniki ani szyb-
ko zmieniające się światła na 
przejściach dla pieszych. Mia-
sto powinno się tym zająć.

Zdaniem radnego, warto 
też wspierać działania na rzecz 
utworzenia w szpitalu oddziału 
rehabilitacyjnego, specjalizują-
cego się w leczeniu seniorów. 
Konieczne jest dofinansowanie 
i skoordynowanie działalności 
organizacji senioralnych, w tym 
różnych form ich aktywności 
kulturalno-rekreacyjnej.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Uczniowie z ul. Rycerskiej 
często i chętnie odwiedzają pen-
sjonariuszy Domu Maria. Razem 
muzykowali, grali w szachy i 
warcaby, malowali jesienne liście. 
Teraz spotkali się na warsztatach 
florystycznych, podczas których 
wspólnie przygotowywali bo-
żonarodzeniowe stroiki. Goście 
przywieźli na ul. Gliwicką wikli-
nowe koszyki, bombki, wstążki, 
choinkowe zabawki i inne ozdo-
by. By praca poszła sprawniej, 

uczniowie już wcześniej przygo-
towali szkielet konstrukcji ze sło-
my, drutu, kawałków florystycz-
nej gąbki i leśnych szyszek. Pracy 
towarzyszyły kolędy z płyty CD i 
radosne piosenki śpiewane przez 
młodzież. Gospodarze odwdzię-
czyli się cukierkami.

Jadwiga Dominiczak, na-
uczycielka Zespołu Placówek 
Specjalnych w Legnicy, mówi, jak 

ich uczniowie lubią te  wizyty. - 
Pretekstem do nich stał się mini-
sterialny program Bezpieczna +, 
w którym uczestniczymy. Jedno 
z jego zadań brzmi: „Jesteśmy 
dla innych”. To zachęta, by inte-
grować się z lokalnymi środowi-
skami. 

Warsztaty odbywają się w 
Domu Maria regularnie raz w 
miesiącu. W połączeniu z sys-
tematycznie prowadzoną reha-
bilitacją ruchową i wieczorkami 
muzycznymi pomagają seniorom 
jak najdłużej zachować możliwie 
dobrą kondycję fizyczną, spraw-
ność intelektualną, pogodę ducha. 
„Nasza wizja to zagwarantowanie 
osobom starszym z symptoma-
mi schorzeń wieku starczego jak 
również demencji, najbardziej 
godnego i maksymalnie nieza-
leżnego życia” - deklaruje jedyny 
prywatny dom pomocy społecz-
nej w Legnicy. 

Dom Maria
ul. Gliwicka 6

59-220 Legnica

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl

www.marialegnica.pl

Zabawa łączy pokolenia
W Domu Maria już pachną 
stroiki ze świerkowych gałą-
zek. Oczy cieszą bombki na 
bożonarodzeniowych dekora-
cjach. W ich przygotowaniu 
seniorom pomagali dobrzy 
znajomi – młodzież z Zespołu 
Placówek Specjalnych przy 
ul. Rycerskiej w Legnicy. 
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- Cieszę się, że 20 lat temu 
zyskaliśmy tak zaufanego i 
prestiżowego partnera biz-
nesowego. To między innymi 
dzięki współpracy z China 
Minmetals Corporation pro-
dukty KGHM zyskały pozycję 
i rozpoznawalność na chiń-
skim rynku – powiedział Ra-
dosław Domagalski-Łabędz-
ki, prezes zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A. - Dwie 
dekady stabilnej wymiany 
handlowej pomiędzy Chi-
na Minmetals Corporation a 
KGHM świadczą o wysokim 
profesjonalizmie i dużym po-
tencjale do dalszego wzrostu 
wartości obu firm – dodał.

Dotychczasową współ-
pracę z KGHM ocenił Guo 
Wenqing, prezes Minmetals 
Corporation oraz przewod-
niczący China Metallurgical 
Group Corporation. - Jeste-
śmy partnerami biznesowymi, 
ale jeszcze bardziej dobry-
mi przyjaciółmi. W trakcie 
20-letniej współpracy wnieśli-
śmy ogromny wkład w rozwój 
relacji gospodarczych między 
Chinami a Polską. China 
Minmetals stał się najwięk-
szym importerem produktów 
KGHM w Chinach, a jego 
udział na rynku chińskim nie-
ustannie wzrasta. Skala współ-
pracy oraz jej owocne efekty 
są przykładem dla innych pol-
skich oraz chińskich przedsię-
biorstw – podkreślił Wenqing.

Jak zaznaczył, historia re-
lacji obydwu przedsiębiorstw 

posiada wymiar nie tylko 
biznesowy, ale też kultural-
ny. - Przez te 20 lat byliśmy 
świadkami nieustannego 
umacniania przyjaźni oraz 
wymiany kulturowej między 
dwoma krajami. Obie strony 
podjęły się sfinansowania re-
witalizacji Alei Chińskiej w 
warszawskich Łazienkach, a 
Polska dla Chin stała się swe-
go rodzaju oknem na Europę 
– zaznaczył Wenqing.

O znaczeniu współpracy z 
Państwem Środka mówił szef 
Polskiej Miedzi. - Współpraca 
z China Minmetals przyniosła 
korzyści nie tylko koncernom, 
ale także obu krajom. Handel 
obu firm sięgnął 60 procent 
chińskiego importu z Polski i 
stał się fundamentem długo-
trwałych oraz stabilnych rela-
cji pomiędzy krajami – podsu-
mował prezes Domagalski.

W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. prezes zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A Radosław 
Domagalski-Łabędzki oraz 
wiceprezes ds. rozwoju akty-
wów zagranicznych KGHM 
Michał Jezioro. Stronę chiń-
ską reprezentowali m.in. Guo 
Wenqing, prezes Minmetals 
Corporation oraz przewod-
niczący China Metallurgi-
cal Group Corporation, jak 
również pierwszy wiceprezes 
Dong Mingjun oraz Gao Xia-
oyu, prezes China Minmetals 
Nonferrous Metals.

Historia współpracy kon-
cernów rozpoczęła się w 1997 
roku wraz z zawarciem długo-
terminowej umowy na sprze-
daż czerwonego metalu. Do 
końca ubiegłego roku KGHM 
Polska Miedź S.A. sprzedała 
China Minmetals Corpora-
tion blisko 881 tysięcy ton 
katod miedzianych na kwotę 5 
miliardów USD. W tym czasie 

wartość obrotów handlowych 
wzrosła prawie dziesięciokrot-
nie z 28 mln USD do momen-
tami 300 mln USD rocznie.

- Przed nami transport 
milionowej tony miedzi do 
Chin. Ten symboliczny mo-
ment zawdzięczamy rzetel-
ności naszego partnera bizne-
sowego oraz zaangażowaniu 
pracowników Polskiej Miedzi 
– zaznaczył prezes Domagal-
ski.

Chiny odgrywają obec-
nie pierwszoplanową rolę na 
rynku metali nieżelaznych, w 
szczególności miedzi. Od po-
czątku stulecia Państwo Środ-
ka jest największym konsu-
mentem, a od połowy ubiegłej 
dekady także największym 
producentem rafinowanej po-
staci czerwonego metalu.

W czerwcu 2016 roku 
KGHM Polska Miedź oraz 
China Minmetals zadeklaro-
wały partnerstwo strategicz-
ne na kolejne 5 lat. Firmy 
podpisały czwartą już umowę 
ramową. Zakłada ona sprze-
daż firmie China Minmetals 
Corporation od 250 tys. do 
600 tys. ton katod miedzia-
nych w latach 2017-2021. 
Wartość przedmiotu umowy 
szacowana jest od 1 178 110 
500,00 USD do 2 827 565 
000,00 USD w zależności od 
poziomu wykorzystania opcji 
ilościowej.

Oczekuje się, że chiński 
popyt na miedź w 2018 roku 
będzie nadal wzrastał. Promo-
wana przez władze Państwa 
Środka inicjatywa Nowego 
Szlaku Jedwabnego „One Belt, 
One Road” zakłada realizację 
inwestycji w infrastrukturę na 
obszarze obejmującym 65 kra-
jów i 60% światowej popula-
cji. Większość z nich dotyczy 
infrastruktury transportowej i 

energetycznej, w których czer-
wony metal odgrywa znaczącą 
rolę.

Więcej na 24legnica.pl
Źródło: KGHM  

Polska Miedź S.A.
FOT. KGHM  

POLSKA MIEDŹ S.A.
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PREZYDENT MIASTA LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem na okres do 3 lat część nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w 
Legnicy przy ulicy Wyspiańskiego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 
użytkowym położona w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177 o 

pow. 0,4338 ha, obręb Tarninów, KW LE1L/00061128/4.
Przeznaczenie nieruchomości – Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego działka wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 

B41MU - zabudowa mieszkaniowo usługowa. 
Opis nieruchomości: część działki zabudowanej budynkiem użytkowym, po-

mieszczeniem garażowo-gospodarczym o powierzchni 74 m2.  
Stawka czynszu- nie mniej niż 5,50 zł/ m2  miesięcznie plus podatek VAT.                     

Postąpienie  0.60 zł                                                       
Termin wnoszenia opłaty tytułem czynszu najmu: miesięcznie w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca.
Uwagi:

1.   Do stawki czynszu najmu doliczany jest podatek od towarów i usług VAT 
według obowiązującej stawki, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

2. Termin wnoszenia opłaty tytułem czynszu najmu: miesięcznie w terminie do 
ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Zasady aktualizacji opłat czynszowych: czynsz będzie waloryzowany w 
okresach rocznych, począwszy od 2018 r. w oparciu o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen i usług konsumpcyjnych zwany wskaźnikiem inflacji, ogłaszanym 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Moni-
tor Polski dla roku poprzedzającego dzień waloryzacji.

4. Wszystkie koszty przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności 
ponosi Najemca w całości. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, 

Najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w 
poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. 
W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wynajmującemu, 
Najemca pozostawi wszystkie poczynione nakłady. Najemcy nie przysługuje za 

nie zapłata.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 200,00 zł do 18.12.2017 r. 
na konto: Bank PKO - S.A. I Oddział w Legnicy nr 20124014731111000025212109

Przetarg odbędzie się 20.12.2017 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miasta, 
Pl. Słowiański 8 sala nr 318.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz 
potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Reje-
stru Sądowego - oryginał                         i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, 
ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej.  Wpłacone 
przez wygrywającego przetarg wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu, a 

pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone. Jeżeli osoba, która wygrała prze-
targ uchyli się od podpisania umowy najmu traci prawo do wpłaconego wadium 
i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 7672-12-294, pokój 333 III p. 
oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-310. Organizator zastrzega sobie możli-

wość odwołania lub unieważnienia przetargu.
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Dwie dekady z Chińczykami 

KGHM Polska Miedź S.A. 
oraz China Minmetals Corpo-
ration obchodzą w tym roku 
20. rocznicę wymiany han-
dlowej. W Pekinie przedsta-
wiciele koncernów dokonali 
podsumowania dotychczaso-
wej współpracy i rozmawiali 
o możliwościach jej rozwoju.



„Polowania na Snarka” od-
bywać się będzie za granice 
sensu, w czystym purnonsensie.    
Obiecują stawić się m.in. Fici, 
zakochany w niej Jongi-Bongi
-Bong, Jakąd ze Wsząd, żeglu-
jące na sicie Dziąble i tym po-
dobne indywidua. Duzi i mali, 
nie może Was tam zabraknąć! 
Niezależnie od wieku, dobra 
zabawa gwarantowana.

„Polowanie na Snarka” wy-
reżyserował ekspert od teatru 
dla dzieci Romuald Wiczy-Po-
kojski, dyrektor gdańskiego Te-
atru Miniatura. Spektakl bazuje 
na 7 dziewiętnastowiecznych 

purnonsensowych wierszykach 
w fenomenalnych tłumacze-
niach Stanisława Barańczaka. 
Już same teksty skrzą się od 
językowego humoru i pobu-
dzają wyobraźnię do szaleńczej 
galopady. Twórcy przedsta-
wienia wykorzystali ten pęd. 
Postawili na interaktywność. 
Zamiast z głębokich foteli bier-
nie przyglądać się rozwojowi 
akcji, publiczność dostaje szansę 
uczestniczenia w scenicznych 
wydarzeniach. Ostatecznie to 
ona maluje portret Snarka i po-
dejmuje inne wyzwania, wyma-
gające uruchomienia wyobraźni.

Proszę nie oczekiwać go-

towej historii podanej na tacy, 
wyłożonej tak, jak się opowia-
da baśń o Kocie w Butach czy 
Królewnie Śnieżce. Tu będzie 
mrowie zagadek i znaków zapy-
tania, mnóstwo wyzwań dla wy-
obraźni, ale nawet jeśli niektóre 
dzieci nie wszystko zrozumieją, 
to bez wątpienia uwiedzie ich 
klimat, przyjemność unoszenia 
się w oparach absurdu. Wśród 
pięknych dekoracji, bajecznych 
kostiumów i wpadającej w ucho 
muzyki Łukasza Matuszyka.

“Polowanie” jest jak pigułka 
szczęścia” – zachwycała się po 
premierze Magda Piekarska, 
wrocławska recenzentka Gaze-

ty Wyborczej. Młodym widzom 
pozwoli rozszerzyć granice wy-
obraźni, tym starszym na mo-
ment zapomnieć o rzeczywi-
stych absurdach, które zostawili 
za drzwiami teatru. "

"Polowanie na Snarka" - 
spektakl interaktywny w reż. 
Romualda Wilczy-Pokojskie-
go, 12, 13, 19, 20 i 21 grudnia 
o godz. 11.00, Scena Gadzic-
kiego. BILETY: 22/17 zł. IN-
FORMACJA I REZERWA-
CJA: 76 7233505, bilety@teatr.
legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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„Polowanie na Snarka” w teatrze
Uwaga, dzieci (i dorośli)! 
Z dobrze poinformowanych 
źródeł wiemy, że nieuchwyt-
ny Snark - drań, "co przed 
kontaktem z ludzkością się 
wzbrania" - pojawi się w 
przyszłym tygodniu na Scenie 
Gadzickiego. Teatr Modrze-
jewskiej w Legnicy zaprasza 
na polowanie. Obiecuje inte-
raktywną zabawę z elemen-
tami purnonsensu, niezapo-
mnianą próbę dla wyobraźni i 
mnóstwo śmiechu. Mamy dla 
Was bilety!

Uwaga! Dla Czytelników 24Legnica.pl i 24 Tygodnika mamy dwa dwuosobowe zaproszenia na „Polowanie na Snarka” na 13 grudnia (środa). Chętni 
muszą napisać do nas mejla zatytułowanego „Polowanie na Snarka” na adres konkursy@24legnica.pl. W treści proszę podać swoje imię i nazwisko 
oraz numer telefonu kontaktowego. Do obdarowanych zadzwonimy w najbliższy piątek.



W dwóch nowych pię-
cioczłonowych elektrycz-
nych zespołach trakcyjnych 
podróżowało ponad 500 
pasażerów. Długość skła-
du również była rekordowa, 
dwa połączone pociągi mia-
ły łączna długość prawie 200 
metrów.

Rekordowa podróż z Le-
gnicy do Wrocławia Głów-
nego pokazuje jak duży 
potencjał ma transport ko-
lejowy na terenie Dolnego 
Śląska. Od nowego rozkładu 
jazdy, który wchodzi

w życie już 10 grudnia 
najszybsze pociągi pokonają 
trasę pomiędzy dwoma naj-
większymi miastami regionu 
w 44 minuty. Pozostałym 
zatrzymującym się na każ-
dej stacji zajmie to około 50 
minut. To czas, z którym nie 
może mierzyć się transport 
samochodowy.

– Tak szybko po torach 
pomiędzy Legnicą a Wro-
cławiem jak Koleje Dolno-
śląskie nie jeździł jeszcze ża-
den przewoźnik. Kupione w 
tym roku nowoczesne składy 
są stworzone do komforto-
wego podróżowania przy 
dużych prędkościach. Stan 
infrastruktury kolejowej 
w naszym regionie między 
innymi dzięki inwestycjom 
Zarządu Województwa ule-
ga ciągłej poprawie, przez co 
Dolnoślązacy mogą podró-
żować coraz szybciej, czego 
świadkami byliśmy w ostat-
nią niedzielę – zaznaczył 
Jerzy Michalak, członek Za-
rządu Województwa Dolno-
śląskiego.

Podwójny skład Kolei 
Dolnośląskich podczas nie-
dzielnego przejazdu mknął 
po szynach z prędkością 160 
km/h. To maksymalna pręd-
kość dopuszczalna na tym 
odcinku zmodernizowanej 
linii kolejowej między Le-
gnicą a Wrocławiem.

– Prowadzenie takiego 
pociągu to naprawdę wielka 
przyjemność. Kiedy tylko 
dowiedziałem się, że będę 
miał okazję uczestniczyć w 
tym przejeździe poczułem 

radość, że napisaliśmy w 
niedzielę nowy rozdział hi-
storii kolei na Dolnym Ślą-
sku – mówi Łukasz Wolski, 
maszynista Kolei Dolnoślą-
skich.

- Mam nadzieję, że 
wspólnie z właścicielem in-
frastruktury PKP PLK uda 
nam się jeszcze przyśpieszyć 
i zejść poniżej granicy 30 
minut – mówi Jerzy Micha-
lak członek Zarządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
odpowiedzialny za transport 
- W przyszłości we współ-
pracy organizatora z prze-
woźnikiem KD planujemy 
uruchomić na głównych 
trasach do Wrocławia przy-
śpieszone pociągi typu RE-
GIO EXPRESS, których 
atrakcyjny czas przejazdu z 
całą pewnością przyciągnie 
nowych pasażerów i spo-
woduje zmniejszenie liczby 
samochodów wjeżdżających 
do Wrocławia z okolicznych 
miast regionu. Wzrost atrak-
cyjności kolei to nasz cel 
który od lat konsekwentnie 
realizujemy wspólnie z Ko-
lejami Dolnośląskimi.

Źródło: Koleje  
Dolnośląskie

To zwieńczenie kilkuna-
stomiesięcznych starań władz 
obu miast - Legnicy i Miśni - 
o zacieśnienie współpracy. W 
maju Tadeusz Krzakowski po-
dejmował w ratuszu delegację 
z Niemiec. Nadburmistrz Olaf 
Raschke chwalił Legnicę, jako 
piękne, dobrze zorganizowa-
ne i dynamicznie rozwijające 
się miasto. - Znajdujemy tu 
wiele ciekawych inspiracji dla 
siebie. Bardzo dobrym po-
mysłem jest np. wasz budżet 
obywatelski - oceniał. Kilka 
tygodni temu prezydent Ta-
deusz Krzakowski przebywał 
z rewizytą w Miśni.

Miśnia, nazywana „Per-
łą Saksonii”, to zabytkowe, 
28-tysięczne miasto w po-
łudniowo-wschodniej części 
Niemiec, położone nad rze-
ką Łabą, 26 km od Drezna i 
209 km od Legnicy. Początki 
Miśni datuje się na 929 rok, w 

którym król Henryk I Ptasz-
nik założył gród obronny na 
nowo podbitych terenach 
słowiańskich. Na przestrzeni 
wieków miasto miało bardzo 
duże znaczenie dla rozwoju 
Saksonii. Symbolem miasta 
jest znana na całym świecie 
porcelana, wytwarzana w naj-
starszej w Europie manufak-
turze, założonej w 1700 roku 
z polecenia Augusta II Moc-
nego. Miśnia posiada obecnie 
sześć miast partnerskich – Vi-
try-sur-Seine (Francja), Arita-
chó ( Japonia), Fellbach (Re-
publika Federalna Niemiec), 
Korfu (Grecja),   Litoměřice   
(Czechy) oraz Provo (Stany 
Zjednoczone). Historia kon-
taktów Legnicy i Miśni sięga 
do lat 70 ubiegłego wieku, 
kiedy to rozpoczęto współ-
pracę środowisk sportowych i 
prowadzono liczne wymiany 
młodzieży.

Wyświetlone na dzisiejsze 
sesji zdjęcia Miśni wzbudziły 
zachwyty nad urodą saksoń-
skiego miasta. Radny Lesław 
Rozbaczyło zaproponował, 
by zorganizować dla radnych 
jednodniowy wyjazd do Nie-
miec. - Za własne pieniądze, 
bez nadwyrężania publiczne-
go budżetu - zaznaczył Roz-

baczyło.
Prezydentowi Tadeuszowi 

Krzakowskiemu też chodzi 
taki pomysł po głowie.

„Podjęcie uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie gminy Legnicy do 
partnerstwa z miastem Mi-
śnią w Republice Federalnej 
Niemiec przed Radę Miejską 
Legnicy    przyniesie korzyści 
mieszkańcom Legnicy, wpły-
nie pozytywnie na budowanie 
relacji pomiędzy mieszkańca-
mi naszych miast, na budo-
wanie mostów porozumienia 
pomiędzy naszymi narodami 
i będzie kontynuacją prowa-
dzonych dotychczas działań. 
Partnerstwo z Miśnią stwo-
rzy możliwości współpracy w 
zakresie szkolnictwa, kultury, 
sportu, turystyki, administracji 
i biznesu.” - głosi uzasadnienie 
uchwały jednogłośnie podjętej 
przez Radę Miejską Legnicy.

Miśnia jest piątym mia-
stem partnerskim Legnicy. 
Wcześniej podobne kontakty 
nawiązano z - Wuppertalem 
(Republika Federalna Nie-
miec), Drohobyczem (Ukra-
ina), Blanskiem (Czechy) i 
Roanne (Francja).

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM
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STACJA

LPG
STACJA Legnica, ul. 

Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,03 zł 38 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy. 
W grudniu nawet 
1600 EUR! 
tel. 71 306 73 33

OGŁOSZENIA
DROBNE

L e g n i c a  -  L u b i n

609 199 520
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W pół godziny z Legnicy do WrocławiaMamy Miśnię za przyjaciela
Zaledwie 31 minut potrze-
bował pociąg Kolei Dolno-
śląskich na pokonanie trasy 
Legnica – Wrocław Główny. 
Rekordowy przejazd specjal-
ny miał miejsce w niedzielę 
26 listopada przy okazji pik-
niku kolejowego zorganizo-
wanego przez regionalnego 
przewoźnika.

Legniccy radni jednogłośnie 
wyrazili zgodę na przystą-
pienie Legnicy do partner-
stwa z 28-tysięczną Miśnią, 
miastem w Republice Fede-
ralnej Niemiec. 27 dni temu 
miśnieńska rada, również 
jednogłośnie, zaakceptowała 
Legnicę jako swoje miasto 
partnerskie.
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