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Miasto inwestuje w stadion

531-425-025

lę na stadion.
- To historyczne wydarzenie - mówi Tadeusz Krzakowski.
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Wykonuje protezy
zębowe na fundusz NFZ
bezpłatnie
Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD MIASTA
W LEGNICY/ KOD FLY
WITH ME
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W związku z oczekiwanym awansem, na legnickim
Stadionie Miejskim przy ul.
Orła Białego są przygotowywane inwestycje na kwotę 720
tysięcy złotych. Chodzi m.in. o
zwiększenie mocy energetycznej i przystosowanie kabiny
spikerskiej do potrzeb stacji
Canal+ (Canal+Sport), która
będzie transmitować mecze
w nowym sezonie. Planuje się
wymianę wyposażenia szatni
piłkarskich. Między trybunami pojawią się siatki oddzielające kibiców przyjezdnych od
sektorów zajmowanych przez
fanów Miedzianki. Przy wejściu zostaną zamontowane dodatkowe kołowrotki, aby przy-

spieszyć wchodzenie widzów
na stadion.
- To inwestycje w sport,
ale też inwestycje w miasto
- mówi prezydent Tadeusz
Krzakowski, świadomy, że
awans Miedzi przyniesie miastu szereg promocyjnych korzyści. Trzyma kciuki za wynik
meczu z Chojniczanką Chojnice (27 maja, godz. 12.45) i
wierzy, że w niedzielę Legnica
będzie miała co świętować.
Na dwie kolejki przed
końcem sezonu prowadzonej
przez trenera Dominika Nowaka Miedzi Legnica brakuje
jednego punktu, by awansować
do Ekstraklasy. Wystarczy, że
zremisuje z
Chojniczanką.
Drużyna z Chojnic może być
jednak trudnym przeciwnikiem, gdyż zajmuje wysokie,
trzecie miejsce w tabeli, z
dwupunktową stratą do Zagłębia Sosnowiec, i z pewnością będzie walczyć o każdy
punkt. Miedź prosi legniczan
o doping i zaprasza w niedzie-

Anna Muszyńska
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Jeden mecz dzieli Miedź
Legnica od awansu do ekstraklasy. Dla władz miasta
będzie to duża radość, ale
oznacza też niemałe wydatki
na dostosowanie stadionu do
wymogów obowiązujących na
tym poziomie rozgrywek.

STOMATOLOG

REKLAMA

MOJE TRZY
GROSZE

Strona 2

WIADOMOŚCI

25 maja 2018

redakcja@24legnica.pl

Aquafun.
Decydujące
starcie
Dumni

FELIETON
COTYGODNIOWY

z Miedzi
Może Legnica powinna
postawić pomnik Andrzejowi Dadełło?

Trochę wybiegam myślami w przyszłość, bo zakładam, że już w niedzielę
Miedź przypieczętuje swój
awans do ekstraklasy. W tej
sytuacji naprawdę nietrudno
mi sobie wyobrazić grupę
legniczan, dla której zwycięstwo nad Chojniczanką stanie się ważniejszym
wydarzeniem niż bitwa z
Mongołami w 1241 roku. W
pewnych kręgach wyższość
Andrzeja Dadełło nad księciem Henrykiem Pobożnym
również nie podlega dyskusji.
Raz: nie stracił głowy, gdy
w latach 2014-2015 Miedź
zawodziła i kończyła sezon
jako pierwszoligowy średniak. Dwa: zwyciężył mimo
przewag przeciwników. Trzy:
jest postacią z krwi i kości, a
nie upudrowanym widmem
ze średniowiecznych kronik.
Żarty żartami, ale bez
rozsądku, konsekwencji i
pieniędzy Andrzeja Dadełlo
Legnica mogłaby co najwyżej marzyć o ekstraklasie (niezależnie od tego, jak
wiele robiły władze miasta,
by stworzyć klubowi komfortowe warunki do rozwoju). Gdy siedem lat temu
jego spółka DSA Financial
Group przejmowała Miedź,
zastanowiano się, czy nie
powtórzy się historia z Grajewskim i Machalskim, którzy najpierw obiecywali złote
góry, a potem zrejterowali
z pokładu, nie radząc sobie
z komunistycznymi zaszłościami. Dadełło wytrwał.
Dzięki niemu i Martynie
Pajączek dzisiejsza Miedź to
mocna marka, jeden z najlepiej poukładanych klubów w
polskiej lidze.
Choć rzadko ulegam
sportowym emocjom, w niedzielę będę kibicował Miedzi. I Legnicy, która wraz z
awansem swej drużyny do
ekstraklasy dostanie ogromny promocyjny bonus - wartą grube pieniądze reklamę
w stacjach telewizyjnych i
radiowych, w gazetach i w
internecie. Przez jakiś czas
będzie kojarzyć się z sukcesem, profesjonalizmem, tymi
wszystkimi hasłami, które
nakręcają biznes. Słucham
piłkarzy. Opowiadają, że w
Legnicy odzyskali radość
grania.
Pomyślcie tylko: Legnica
– miasto, w którym można
odzyskać radość. A nie tylko
stracić głowę.
Piotr Kanikowski

W porządku obrad poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Legnicy jest budząca
kontrowersje uchwała o powierzeniu spółce SAG przebudowy "kabewiaka" w Letni
Park Wodny Aquafun. - Gdyby nie przeszła, miasto nie
będzie w stanie zrealizować
w tym roku tej inwestycji.
Trzeba by ją odroczyć w czasie - mówi prezydent Tadeusz
Krzakowski.

Projekt Letniego Parku
Wodnego - kompleksu basenów ze zjeżdżalniami oraz
innymi atrakcjami dla dzieci
i dorosłych przy ul. Stromej
- u jednych legniczan budzi
entuzjazm, u innych obawy o
finanse miasta. Gdy prezydent
prezentował go publicznie 7
maja, mówił o kosztach inwestycji na poziomie kilkunastu milionów złotych ("bliżej
dziewiętnastu niż jedenastu").
Dziś przyznaje, że kosztorys
opiewa na 20-21 mln zł plus
VAT, który spółka będzie
mogła ostatecznie odzyskać.
Zatem prawdę mówili radni
Jarosław Rabczenko i Maciej
Kupaj z Platformy Obywatelskiej, prezentując oficjalny
urzędowy dokument, w którym na ten cel przewidziano
ponad 27 mln zł. Oni pierwsi
postawili pytanie, czy miasto
stać, by wydać 27 mln zł na
obiekt, z którego mieszkańcy będą korzystać przez dwa
lub trzy miesiące w roku, zależnie od pogody. Od dwóch
tygodni i z obozu PO, i z

obozu PiS płyną sygnały, że
zamiast przebudowywać baseny otwarte na "kabewiaku"
sensowniej byłoby postawić
całoroczny kryty aquapark.
W tej sytuacji prezydencki
projekt uchwały powierzającej spółce Strefa Aktywności
Gospodarczej (SAG) budowy Letniego Parku Wodnego Aquafun przy ul. Stromej
może zostać na sesji odrzucony.
Tadeusz Krzakowski uważa, że byłoby to działanie irracjonalne i niekonsekwentne,
bowiem radni pod koniec roku
2015 podejmowali uchwały, na podstawie których w
roku 2016 i 2017 urząd miasta zbudował w pobliżu duży

parking i zlecił przygotowanie
projektu parku wodnego na
"kabewiaku". Czy wycofają
się teraz, gdy dokumentacja
(łącznie z zezwoleniem na
budowę) jest gotowa a projekt
architektoniczny uzgodniony
z konserwatorem? Za inwestycją przemawia również stan
basenów na "kabewiaku". Są
zniszczone i praktycznie nie
nadają się do użytkowania.
Ratusz chce, by Legnicki
Park Wodny został otwarty już
latem 2019 roku. Inwestycję
miałaby przeprowadzić spółka
komunalna SAG (Strefa Aktywności Gospodarczej), która
aktualnie w imieniu miasta
administruje północną częścią
legnickiego lotniska. Zdaniem

i przekazał do biura rzeczy
znalezionych w Urzędzie
Miasta w Legnicy, gdzie czekały na właściciela. Informacja o znalezisku znalazła się
w lokalnych i ogólnopolskich
mediach, ale po funty nikt się
do urzędu nie zgłosił. Teraz
prawo do nich ma znalazca.
Mężczyzna zrzekł się
pieniędzy, tłumacząc, że
konduktorski honor nie pozwoliłby mu ich zatrzymać.
Chciałby, aby posłużyły jakiemuś dobru. Tak w Kolejach Dolnośląskich zrodził
się pomysł, aby kupić za nie
lokomotywkę do zabawy i
jeszcze przed Dniem Dziecka
zamontować w parku Miejskim w Legnicy, w miejsce
starej, spalonej półtora miesiąca temu przez wandali. Z

taką ideą spółka zgłosiła się
po znalezisko do legnickiego ratusza, ale ze względów
formalnych urzędnicy nie
mogli jej przekazać pieniędzy. Jak informuje Grażyna
Pinkowicz, główna księgowa
i zastępca skarbnika miasta,
przepisy pozwalają zwrócić
zgubę znalazcy i nikomu innemu.
- Konduktor już się z
nami skontaktował - Grażyna Pinkowicz ogłasza kres
perturbacji. - Jesteśmy umówieni w urzędzie. Możemy
przekazać mu gotówkę albo
przesłać całą sumę przelewem, w zależności od tego,
jaka będzie wola znalazcy.

Coś dobrego do zrobienia
Od 2,5 roku w biurze rzeczy
znalezionych w Urzędzie Miasta w Legnicy leżą 2 tysiące
funtów brytyjskich, które ktoś
zgubił w pociągu Kolei Dolnośląskich. Nikt się po nie nie
zgłosił, więc zgodnie z prawem
należą się znalazcy, konduktorowi. Mężczyzna chciałby wraz
z KD zrobić za te pieniądze
coś dobrego dla mieszkańców
Legnicy. Jest pomysł, by odtworzyć spaloną przez wandali
lokomotywę z placu zabaw w
parku Miejskim.
Ta historia zaczęła się ponad dwa lata temu w pociągu
relacji Legnica - Wrocław.
Roztargniony pasażer zostawił na fotelu plik banknotów,
2 tysiące funtów brytyjskich.
Pieniądze znalazł konduktor

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

prezydenta, SAG ma na swoim koncie ok. 2 mln zł, które
mogłaby przeznaczyć na ten
cel. Reszta potrzebnych środków ma pochodzić z obligacji,
które SAG wyemituje.
- Spółka da radę - deklaruje Tadeusz Krzakowski.
- Będzie dokapitalizowana
przez urząd miasta.
Po otwarciu basenów,
SAG będzie ich gospodarzem.
Prezydent liczy, że spółka będzie potrafiła zagospodarować
Legnicki Park Wodny w taki
sposób, aby służył legniczanom także poza sezonem.
Proponuje np. by zimą przenieść na Stromą lodowisko
OSiR-u z ul. Sejmowej.
Terminy naglą. Jeśli park
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wodny ma być gotowy na
przyszły sezon, do końca
sierpnia musiałaby zostać spisana umowa na wykonawstwo,
a do końca września trzeba
dopiąć kwestie związane z
finansowaniem
inwestycji.
Co będzie oznaczać odrzucenie prezydenckiego projektu
uchwały na poniedziałkowej
sesji?
- Odroczenie tej inwestycji w czasie - odpowiada Tadeusz Krzakowski.
Miasto nie ma wolnych
środków, by budować park
wodny z miejskiego budżetu.
Piotr Kanikowski
RYC. URZĄD MIASTA
W LEGNICY

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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masz ciekawy temat?
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Prezydent czeka na absolutorium
Na poniedziałek została
zwołana absolutoryjna sesja
Rady Miejskiej Legnicy. Podnosząc rękę, radni ocenią,
czy prezydent prawidłowo
realizuje finansową politykę
miasta. Mimo pozytywnych
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
w tej kadencji jeszcze ani
razu nie udzielili Tadeuszowi
Krzakowskiemu skwitowania.

sprawozdanie
prezydenta
Legnicy z wykonania budżetu za rok 2017. Uchwałę w
sprawie udzielenia absolutorium dla Tadeusza Krzakowskiego rekomendują radzie
komisja budżetu i finansów
oraz komisja rewizyjna. Jednak nawet w tej sytuacji,
wynik
poniedziałkowego
głosowania jest niepewny. W
poprzednich latach skwito-

waniu sprzeciwiali się radni
Prawa i Sprawiedliwości oraz
Platformy
Obywatelskiej.
Prezydent nie dostawał absolutorium, ale też nie zapadały
uchwały o przeciwnej treści,
tzn. o nieudzieleniu mu absolutorium.
Piotr Kanikowski
FOT.
PIOTR KANIKOWSKI
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wano w ponad 98 procentach,
co też stanowi dobry wynik.
Deficyt był znacznie mniejszy od zakładanego (236 tys.
zł zamiast zapisanych w projekcie budżetu 19,8 mln zł).
Zadłużenie Legnicy na koniec ubiegłego roku wyniosło
266 mln 546 tys. zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
pozytywnie
zaopiniowała

REKLAMA

Sytuacja może się powtórzyć, bo układ sił w radzie
się nie zmienił. Krzakowski
nie ma w niej większości,
choć w innych głosowaniach
może zazwyczaj liczyć na
poparcie radnych Prawa i
Sprawiedliwości. Szczątkowe dane, które przed sesją
absolutoryjną zaprezentował
dziennikarzom, przekonują, że ubiegłoroczny budżet
był realizowany profesjonalnie, zgodnie z prawem
finansowym i potrzebami
mieszkańców. Zakładane na
rok 2017 dochody zostały
zrealizowane z niewielkim
(1,3 proc.) naddatkiem i zamknęły się ostatecznie kwotą
542.195.988,72 zł. Plan wydatków z budżetu zrealizo-

Strefa mężczyzny – zabiegi
kosmetyczne dla mężczyzn
Nowoczesny mężczyzna to zadbany mężczyzna.
W naszych czasach nie jest
dla mężczyzny wstydem
przyznać się, że dba o swój
wygląd. Zdrowa skóra, czyste włosy, zadbane dłonie
a przede wszystkim przyjemny zapach to minimum,
które musi cechować mężczyznę, aby był traktowany poważnie jako partner,
nie tylko biznesowy. Wielu

panów dąży do uzyskania
świetnej sylwetki i dba o
odpowiednią
pielęgnację
skóry twarzy. Niemniej
większość salonów kosmetycznych nastawiona jest
na płeć żeńską. Bezpieczna

Kosmetyka jest gabinetem,
w którym każdy mężczyzna może poczuć się komfortowo. Wizyta w naszym
salonie zagwarantuje panom doskonałą regenerację
zarówno duszy, jak i ciała.
Zapewni również atrak-

cyjny wygląd i doskonałe
samopoczucie. W naszych
profesjonalnych zabiegach
dla mężczyzn wykorzystujemy kosmetyki, które ze
względu na skład, zapach i
konsystencję zarezerwowane są wyłącznie dla mężczyzn. W naszym salonie
kosmetycznym każdy mężczyzna jest szczególnym
klientem.
Rezerwacja terminów
online na Faceboku (www.
facebook.com/ Joliesse Gabinet Kosmetologii i Laseroterapii) oraz pod tel.
576 975 555.
REKLAMA

REKLAMA

Joliesse Gabinet Kosmetologii i Laseroterapii
Legnica, ul. Jaworzyńska 43/45 a; tel. 576 975 555
czynne: pn – pt w godz. 10-19; sb w godz. 10-14
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Karcz wróci w tym roku Łowcy mercedesów złapani
Policjanci z Legnicy odzyskali trzy luksusowe mercedesy
o wartości 375 tys. złotych.
Zatrzymali 6 mężczyzn podejrzanych o kradzieże z
włamaniem oraz paserstwo.
Działania były prowadzone
na terenie Dolnego Śląska,
Małopolski i Lubuskiego. O
szczegółach informuje podkom. Iwona Król-Szymajda,
oficer prasowa Komendy
Miejskiej Policji w Legnicy.

Miłośników cyklu przygodowych powieści o Robercie
Karczu ucieszy wiadomość,
że ich autor, legniczanin
Przemek Corso, skończył
pracę nad czwartym tomem
"Miasto tajemnic". Wojciechowi Cejrowskiemu, który
jest wydawcą serii, napisał,
że "wyszła zawodowa, kapitalna intryga" i że "będzie
szef dumny". Nowy tom ma
się pojawić w księgarniach
jeszcze w tym roku.

REKLAMA

Wojciech Cejrowski jest
nie tylko wydawcą Serii z Mustangiem, ale też fanem Roberta Karcza. Stęsknił za za nim
i innymi bohaterami książek
Corso. Ostatnio nawet poskarżył się na Facebooku, że autor
wystawia jego cierpliwość na
próbę, bo wolałby przeczytać
"Miasto tajemnic" zamiast zapewnień o fajnej intrydze.
- No tak - potwierdza pisarz.= Poświęciłem jej trochę
więcej czasu, bo zależało mi, by
była to dobra książka.
Akcja "Miasta tajemnic"
toczy się na Górnym Śląsku,
gdzie Corso się urodził i gdzie
w powieści grasuje tajemni-

czy podpalacz. Karcz odwożąc Zuzę do babci z Czeladzi,
ładuje się w nową przygodę.
Jak w poprzednich książkach
("podziemne miasto", "Miasto
złodziei", "Miasto z gliny"),
na archeologa i jego przyjaciół
zwala się lawina wydarzeń. Czy
wyjdą z niej bez szwanku? Autor nie chce zdradzić, by nie
psuć czytelnikom przyjemności.
- Książka ukaże się jeszcze
w tym roku, a kolejny tom w

roku 2019. Narzuciłem sobie
taki cykl, by co roku kończyć
nową powieść, aż do domknięcia kompozycyjnego zamysłu mówi Przemek Corso.
Zarówno on, Cejrowski i
wydawnictwo mogą być dumni
z sukcesu. Tylko w ubiegłym
roku sprzedało się ok. 6 tysięcy
książek o Karczu. Zrodzony w
Legnicy bohater zadomowił się
w wyobraźni czytelników.
Piotr Kanikowski
FOT. PRZEMEK CORSO

Samochody zostały skradzione na terenie Legnicy.
Policjanci Wydziału do Walki
z Przestępczością Przeciwko
Mieniu Komendy Miejskiej
Policji dostali w maju informację, że auta znajdują się na
prywatnych posesjach w trzech
województwach: dolnośląskim,
małopolskim oraz lubuskim.
Pierwszy mercedes faktycznie
stał zaparkowany przed domem
w okolicach Nowego Targu,
drugi pod Nową Solą, trzeci w
powiecie legnickim.
Podczas działań w Małopolsce zatrzymano dwóch
mężczyzn w wieku 22 i 28 lat.
Kolejnych dwóch (31, 34 lata)
wpadło w województwie lubuskiem. gdy na widok zbliżają-

cych się policjantów próbowali
uciekać z budynku przez okno.
Znaleziono wówczas nie tylko
mercedesa, ale też złodziejskie
narzędzia wykorzystywane przy
kradzieży. Potem ujęty został
21-letni paser z powiatu lubińskiego i, podejrzany o tą samą
profesję, 27-latek z powiatu nowotarskiego. W sumie plon akcji
to trzy odzyskane samochody i
sześciu zatrzymanych.
- Wszyscy zatrzymani
mężczyźni w tej sprawie zostali osadzeni w policyjnych
aresztach - informuje podkom.
Iwona Król-Szymajda. - Czterem z nich policjanci udowodnili przestępstwo paserstwa,

za co grozi kara nawet do 5 lat
pozbawienia wolności. Wobec
nich Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci
dozoru policyjnego. Natomiast
dwóm pozostałym mężczyznom przedstawiono zarzut
kradzieży z włamaniem, za to
przestępstwo grozi kara nawet
do 10 lat pozbawienia wolności.
Sąd przychylił się do wniosku
Prokuratura Rejonowego w Legnicy i zastosował wobec 31 i
34–latka środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA
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Młodzi wybierają motoryzację

Przybyło ok. 400 zainteresowanych gimnazjalistów, którzy lada dzień staną przed wyborem dalszej drogi edukacji.
Nauczyciele służyli pomocą
podczas zwiedzania placówki oraz udzielali informacji i
odpowiadali na pytania młodzieży.
- Staraliśmy się zapewnić
naszym gościom wiele niespodzianek i atrakcji – mówi
dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych,
Grzegorz
Gargaś. - Dodatkowo naszą
szkołę odwiedziło około 250
uczniów klas siódmych szkół
podstawowych z Legnicy.
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych wraz z uczniami danego profilu kształcenia
przygotowali pokazy sprzętu
dydaktycznego, wyposażenia
technicznego sal i pracowni,
zapoznawali ze specyfiką i wy-
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Tegoroczny Dzień Otwarty w
Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy (18 maja)
miał na celu zapoznanie młodzieży gimnazjów z terenu
powiatu legnickiego z ofertą
edukacyjną na rok szkolny
2018/2019.
Prezentowano
możliwości kształcenia w poszczególnych zawodach technikum i branżowej szkoły oraz
bazę dydaktyczną placówki.

maganiami kształcenia zawodowego. Również nauczyciele
przedmiotów ogólnokształcących w ciekawy sposób zaprezentowali tematykę swoich
zajęć.
Na żywo można było zobaczyć pokazy Szkolnego Koła
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i Szkolnego Koła
Technicznego. Czas umilał
szkolny Zespół Muzyczny.
Dzięki współpracy szkoły
z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego
we Wrocławiu można było
skorzystać z mobilnej stacji
diagnostycznej i przetestować
swój samochód. W ramach
nauki i zabawy na specjalnie
przygotowanych stanowiskach
nasi goście mogli korzystać z
nauki jazdy, a dzięki Ośrodkowi Kształcenia Kursowego
2xTAK z Bolesławca – z symulatora dachowania i symulatora zderzeń. Przyszli
kierowcy przekonywali się na
własnej skórze, jak zachowuje
się samochód, a także ludzkie
ciało i psychika podczas dachowania pojazdu.
Zainteresowanie przybyłych gości wzbudził również
konkurs zorganizowany przez
fundatora głównych nagród Firmę Mercedes Benz. Również przedsiębiorstwo „Pol-

tex” w ramach współpracy ze
szkołą zaprezentowało swój
najnowszy nabytek w postaci
ciężarówki z naczepą, na której umieszczone zostały tachografy reklamujące kierunek
kierowca mechanik.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Legnicy zaprezentowało swój najnowszy
autobus. Legnicka Specjalna Stefa Ekonomiczna oraz
KGHM ZANAM przedstawiali zalety kształcenia zawodowego. Uczestniczyła firma
Buwar z Legnicy.
- Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ma już
swoją dobrą markę w mieście i regionie. To szkoła o
utrwalonej pozycji kształcenia
w tzw. twardych zawodach,
cieszących się niesłabnącym
zapotrzebowaniem
wśród
pracodawców i dających szerokie możliwości dalszego
rozwoju – dodaje dyrektor
Grzegorz Gargaś. - Dbając o
wysoki poziom nauczania, dajemy uczniom kompetencje i
kwalifikacje niezbędne do pomyślnego rozpoczęcia kariery
zawodowej.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA
W LEGNICY
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy
ul. Łukasińskiego 40
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
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Legnica ul. Łukasińskiego 40 KW Nr
LE1L/00065183/5
Budynek mieszkalny,
4-kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Dz. nr 59/2 o pow. 253m2,
obręb Ochota
Lokal mieszkalny nr 1 na
parterze

Skład lokalu

3 pokoje, kuchnia,
przedpokój ,
piwnica nr 1,
69,86 m2
i 5,53 m2

Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
150.000,00 zł
/12. 600,00 zł/
15.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 26.06.2018 r. o godz. 13.30
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Agnieszka Romanowska tel. 7672-12-303, pokój
312 III p. oraz warunków przetargu -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Legnicy przy
ul. Kazimierza Wielkiego 40
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
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Legnica ul. Kazimierza
Wielkiego 40
KW Nr LE1L/00042642/4
Budynek mieszkalny,
5- kon.
podpiwniczony, składa się z 14
lokali, teren uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Dz. nr 110/2 o pow. 289
m2, obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 14 na
IV piętrze

Skład lokalu

1 pokój, kuchnia,
przedpokój, wc
na klatce schodowej w częściach
wspólnych,
Piwnica nr 10
28,8 m2
i 2,40 m2

Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
40.000,00 zł
/5. 000,00 zł/
4.000,00 zł

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Przetarg odbędzie się 26.06.2018 r. o godz.12.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318 Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Barbara Matusiak tel.
7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków przetargu -Wioletta Mazur- tel.
7672-12-310.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Jordana 7
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
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Legnica ul. Jordana 7,
KW nr LE1L/00065102/4
Budynek mieszkalno
-użytkowy
4-kondygnacyjny,podpiwniczony
składa się z 7 lokali, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
obręb
Stare Miasto
dz.nr 799
o pow.
732 m2

lokal
użytkowy
nr 1A na
parterze
o powierzchni
304,30 m2

Skład lokalu

sala konsumpcyjna
kuchnia
3 pomieszczenia
biurowe
4 pomieszczenia
gospodarcze
2 korytarze
3 wc

Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
258.000,00 zł
(14.000,00 zł)
25.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie 26.06.2018 r. o godz.12.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8 , sala 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Barbara Matusiak -tel. 7672-12-302 pokój 315 III
p. oraz warunków przetargu -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310, pokój 318 III p.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
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Złotoryja zaprasza do siebie
W stolicy polskiego złota
trwa „złoty tydzień”, którego
kulminacją będą Dni Złotoryi.
W najbliższy weekend w ruch
pójdą miski do płukania złotego kruszcu, nie zabraknie
wydarzeń sportowych i kulturalnych, a wisienką na torcie
ma być to, na co mieszkańcy
czekają najbardziej – muzyczne show na scenie.
3 dni, 7 koncertów, 10 godzin muzyki – to liczby nadchodzącego święta miasta, które zapowiada się bardzo atrakcyjnie.
Na scenie rządzić będą polskie
gwiazdy estrady – tak Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
chce zaakcentować 100-lecie
odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W Rynku wystąpią
Virgin i Doda, Poparzeni Kawą
Trzy, Ogień, Paraluzja, Korabel,
Marioo i Wild Ride.
Wydarzeniem sportowym
będzie niewątpliwie Złota Dycha – bieg po ulicach starówki z
metą niedaleko sceny w Rynku.
To jedna z tegorocznych premier Dni Złotoryi. W sobotnie
popołudnie wystartuje w nim
kilkuset biegaczy. Symboliczny
finisz na głównej scenie będzie

miał również dzienno-nocny
rajd Wulkany, w którym weźmie udział aż 300 osób. Wśród
atrakcji sportowych także pokaz
sztuk walk, turnieje w tenisa
stołowego i ziemnego oraz w
brydża.
W sobotę będzie się też
działo na scenie w ośrodku
kultury. Dni Złotoryi uświetni
premiera kolejnego spektaklu
złotoryjskiego Teatru Trzech
Pokoleń pt. „Dziób w dziób”.
Dzieci również znajdą coś
dla siebie w programie. W niedzielę w Rynku odbędą się zawody dla siłaczy w wersji junior.
Organizatorzy przygotowali też
koncert złotoryjskich talentów
oraz występy sceniczne przedszkolaków i starszych uczniów.
Tegoroczne święto miasta
to także wesołe miasteczko,
prezentacja starych aut i motocykli, laserowe show i dyskoteka z Muzycznym Radiem oraz
otwarcie Alei Złotych Ludzi w
Rynku. I oczywiście korowód
mieszkańców, który w tym roku
ma być biało-czerwony – w
tradycyjnym konkursie na najlepszy strój oceniane będą tylko prezentacje nawiązujące do
100-lecia odzyskania niepodle-

głości.
Dni Złotoryi i mistrzostwa
Polski w płukaniu złota odbędą
się tradycyjnie w ostatni weekend maja (25-27). Ale już od
poniedziałku 21 maja w Złotoryi nie zabraknie wydarzeń towarzyszących świętu miasta. W
„złoty tydzień” mocno włączyli
się uczestnicy miejskiego programu Aktywni 50+, którzy niemal codziennie będą świętować
na sportowo. Z kolei koncert
dla mam przygotowały dzieci
ze złotoryjskich przedszkoli. A
seniorzy spotkają się na karaoke
i zaśpiewają przeboje 100-lecia.
A jak „złoty tydzień”, to rywalizacja o złoty kruszec, i to w
różnych odsłonach. Już po raz

25. nad złotoryjskim zalewem
odbędą się Mistrzostwa Polski
w Płukaniu Złota. Swoje zawody z miską będą mieli wspomniani aktywni 50+ oraz dzieci
ze złotoryjskich szkół podstawowych. O tytuł mistrza Polski
w płukaniu złota rywalizować
też będą osoby niepełnosprawne.
Organizatorami Dni Złotoryi są: Urząd Miejski w Złotoryi, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Polskie Bractwo
Kopaczy Złota oraz Hala Sportowa „Tęcza”.
Źródło: Urząd Miasta
w Złotoryi
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Dom szczęśliwej starości
Ludzie starsi, z symptomami schorzeń wieku starczego, niekiedy z demencją,
mają w legnickim Domu
Maria stałą opiekę, grupową i indywidualną rehabilitację i inne zajęcia, by
mogli maksymalnie długo
zachować dobrą formę i cieszyć się życiem.
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Otwarta rok temu przy
ul. Gliwickiej placówka jest
pierwszym prywatnym domem pomocy społecznej w
Legnicy, zarejestrowanym w
ratuszu i działającym na podstawie oficjalnego zezwolenia.
Oferuje miejsce dla samotnych seniorów i innych osób
wymagających stałej opieki
(chorych somatycznie, w tym
chorych z Alzheimerem, itd.)
za stawki niekiedy o kilkaset
złotych niższe niż w publicznych domach pomocy społecznej w naszym regionie.
W Domu Maria czekają na
nich dwuosobowe, wygodnie
urządzone pokoje, z osobnymi
łazienkami. Są wyposażone
m.in. w specjalistyczne łóżka
dostosowane do indywidualnych potrzeb rezydentów.
Na część wspólną składają się
jadalnia, świetlica oraz przestronna sala rehabilitacyjna,

wykorzystywana podczas indywidualnych i grupowych
zajęć pod nadzorem specjalistów z CostaMed.
Całodobową opiekę zapełnia kadra złożona z wykwalifikowanych opiekunek
i pielęgniarek. Korzystają ze
wsparcia lekarza rodzinnego,
który raz w tygodniu odwiedza placówkę, bada pensjonariuszy, wypisuje recepty i
udziela zaleceń co do diety,
rehabilitacji lub trybu życia.
Również regularnie na ul.
Gliwicką zagląda psycholog.
Do aktywnego życia mają ich
zachęcać także comiesięczne
imprezy integracyjne z udziałem gości z zewnątrz, m.in.
wnoszących sporo radości w
życie Domu Maria dzieci z

Dom Maria
ul. Gliwicka 6
59-220 Legnica

Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy i bliskich
sąsiadów z Przedszkola Niepublicznego Hobbit.
Atutem DPS Maria jest
też położenie w zacisznej i
spokojnej okolicy, zarazem
blisko centrum Legnicy. Z
Gliwickiej łatwo dojechać do
szpitala wojewódzkiego. W
pobliżu są liczne ośrodki rehabilitacyjne i przychodnie,
gdzie w razie potrzeby można
zwrócić się o doraźną pomoc.
Dzięki wygodnej lokalizacji,
seniorzy są łatwo dostępni dla
swoich bliskich. To gwarantuje rezydentom Marii lepszą
opiekę i więcej kontaktu z
otoczeniem, tak ważnego dla
zapobiegania procesom starzenia.

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl
www.marialegnica.pl
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Kolorowe
Juwenalia
Na trzy dni studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawdowej im. Witelona w Legnicy
dostali klucze od miasta.
Bawili się hucznie, głównie
na terenie kampusu uczelni,
gdzie występowały muzyczne
gwiazdy, m.in. Shazza, Manchester oraz Paweł Stasiak z
zespołem PapaD.
Po klucze musieli się jednak pofatygować pod Filipka, gdzie oczekiwał na nich
zastępca prezydenta Krzysztof Duszkiewicz. Barwny,
radosny i głośny korowód
studentów na kilkadziesiąt minut rozłożył się tutaj
obozem, wyciągnął z samochodów głośniki, strażackie syreny alarmowe i w ten
sposób oznajmił mieszkańcom, że przejmuje miasto.
Były szalone tańce na ulicy
Najświętszej Marii Panny,
ale po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia młodzież
grzecznie rozpierzchała się
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po Legnicy. Program Juwenaliów obfitował w różne
wydarzenia: od dyskoteki na
dachu Galerii Gwarnej po
turnieje sportowe, projekcje
filmów i pokaz umiejśtnosci
ratowniczych Klubu Młodych Medyków.
Główną atrakcję Juwenaliów stanowiły koncerty.
Podczsas dwóch wieczorów
dla studentów PWSZ im.
Witelona zagrali Bonhart
Band, Metalion, Bethel,
Mateusz Ziółko z zespołem,
The Postman, Łukasz Kindel, Rail, Paweł Stasiak z
zespołem PapaD., Shazza i
Manchester. W trakcie zabawy w powietrze wypuszczono balon ekspedycyjny,
który uniósł się 20 kilometrów nad ziemię, robiąc przy
okazji serię zdjęć kampusu
uczelni i uczestników Juwenaliów.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Srebro, którym oddycha Legnica
Kulminacja 39. edycji Legnickiego Festiwalu SREBRO
organizowanego przez Galerię
Sztuki w Legnicy już za nami.
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18 i 19 maja odbyły się
wernisaże wszystkich 25 wystaw zorganizowanych w ramach tegorocznego Festiwalu
oraz rozmaite wydarzenia
towarzyszące jak intronizacja
Złotego Palucha – patrona
Festiwalu, koncert czy seminarium popularno-naukowe.
Kolejny raz Legnica przez
dwa dni była prawdziwą mekką artystów-złotników oraz
znawców i miłośników biżuterii z całego kraju i wielu
zakątków świata. Pogoda oraz
twórcy i fani biżuterii i samego Festiwalu nie zawiedli
i śmiało można powiedzieć,
iż od Dworca Kolejowego po
Akademię Rycerską Legnica
faktycznie oddychała SREBREM.
Ogłoszenie zwycięzców
oraz rozdanie nagród w 27.
MKSZ Iluzja tradycyjnie miało miejsce w Holu Starego
Ratusza. Rezultaty Konkursu
na plakat były znane już wcze-

śniej, jako że zwycięski plakat
tradycyjnie promuje Konkurs
Sztuki Złotniczej. W tym roku
autorem zwycięskiego plakatu jest Michał Gierałtowski.
W konkursie fotograficznym
I Nagrodę zdobyła Monika
Kozłowska, II – Bogusz Jan
Szulc, III – Rafał Donica. Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Flis, Elwira Kruszelnicka,
Małgorzata Madej, Katarzyna
Tsynkel.
Międzynarodowe jury 27.
Konkursu Sztuki Złotniczej
przyznało I Nagrodę (Grand
Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Kyung
Jin Kim z Korei Południowej.
II Nagroda (Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego) trafiła w ręce Akiko
Kurihara ( Japonia / Włochy),a
III Nagroda (Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy) - do
Sanghee Park (Korea Południowa). Z Nagrodą Galerii
Sztuki w Legnicy wyjechała
Marion Delarue (Francja), a
Nagrodę Specjalną (Srebrną
Ostrogę) jury przyznało Mari
Syren (Finlandia).
Oprócz powyższych na-

gród pozostających w kompetencji jury, następujący artyści
zostali laureatami nagród i wyróżnień przyznawanych przez
instytucje i organizacje kultury i sztuki. Satoshi Nakamura ( Japonia) zdobył Nagrodę
Targów Inhorgenta Munich,
Eszter Sara Kocksor (Węgry)
– Nagrodę firmy Polska Biżuteria, Akiko Kurihara ( Japonia
/ Włochy) – Nagrodę Joachima Sokólskiego ufundowaną
przez Fundację Polskiej Sztuki
Nowoczesnej,
Georg W. Dobler (Niemcy) i Timothy Information
Limited (Wielka Brytania) –
Wyróżnienia Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy, Silvia
Walz (Hiszpania / Niemcy) –
Wyróżnienie Stowarzyszenia
Twórców Form Złotniczych
a Felicity Peters (Australia) –
Wyróżnienie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.
Podczas kulminacji także Prezydent Miasta Legnicy
Tadeusz Krzakowski został
podwójnie
uhonorowany.
Otrzymał statuetkę od Stowarzyszenia Twórców Form

Złotniczych za organizację i
finansowe wspieranie Legnickiego Festiwalu SREBRO
oraz Złoty Ring od Galerii
Sztuki w Legnicy za wieloletnie i niezawodne wspieranie
LFS, solidarność i zaufanie
wobec dyrekcji i zespołu Galerii oraz wiarę w jakość artystyczną projektów Galerii.
Swoją odznaką Galeria
Sztuki wyróżniła również
inne osoby i instytucje za ich

wsparcie dla Festiwalu. Srebrne Ringi otrzymali: Jerzy
Janeczek i Sławomir Kępa –
właściciele Drukarni JAKS,
Joanna Biernacka i Agata
Białek – przedstawicielki Inhorgenta Munich oraz Anna
Dyduk, Robert Pytlos i Marcin Tymiński.
Uroczystości kulminacyjne już za nami, ale 25 wystaw
legnickiego SREBRA można
oglądać jeszcze do 10 czerwca.

Wszystkich, których te wydarzenia ominęły, zapraszamy do
obejrzenia fotorelacji na stronie Galerii Sztuki w Legnicy
oraz oczywiście do osobistego
odwiedzenia srebrnych wystaw. Program i fotorelacja na
www.silver.legnica.pl.
Źródło: Galeria Sztuki w
Legnicy
FOT. GALERIA SZTUKI
W LEGNICY
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Z Hamletem wprost do piekła

z zemsty za zamordowanie
ojca, ale też z powodu upokorzenia związanego z odebraniem korony. Śmiertelne
spiski w obawie przed odwetem, ale też przed gniewem
ludu z ujawnienia mrocznej
tajemnicy objęcia tronu, a
przy tym wątpliwego moralnie poślubienia wdowy po
zgładzonym bracie i władcy,
zawiązuje król Klaudiusz
(Robert Gulaczyk). Zło dotyka wszystkich w grzesznym świecie, w którym
„resztki pieczeni ze stypy
podano gościom weselnym”.
Niegodziwość
obecna
jest niemal w każdej z kluczowych postaci. Hamlet
dążąc do zemsty na stryju brutalnie odrzuci czystą
miłość Ofelii (Małgorzata
Patryn) stając się mimowolnym sprawcą jej obłędu i samobójstwa, a w konsekwencji także sprawcą śmierci w
pojedynku jej brata Laertesa
(Mateusz Krzyk). W napadzie szału książę przypadkowo uśmierci także ojca
tego rodzeństwa, kanclerza
dworu Poloniusza (Paweł
Wolak), który – podobnie
jak królowa Gertruda (Anita
Poddębniak) – gotowy jest
na każdą intrygę, byle utrzymać się u władzy i zachować
wynikające z niej splendory,
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TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta

i efektownych scen zbiorowych, w tym elementów teatru w teatrze. Dzieje się, aż
dech zapiera.
„Hamlet. Książę Danii”
w reż. Krzysztofa Kopki i
Jacka Głomba, 26 i 27 maja,
godz. 19. Scena na Nowym
Świecie. BILETY: 35/28 zł.
INFORMACJA I REZERWACJA: 76 72 33 505, bilety@teatr.legnica.pl
Grzegorz Żurawiński,
@kt Gazeta Teatralna
FOT. KAROL
BUDREWICZ
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Wielogórskiej 49 (obręb Przybków). Działka nr 72/4 o powierzchni 1369 m 2. KW LE1L/00043110/3.
Cena wywoławcza 80.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 8.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 26.06.2018 r. o godz.13.00
w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 sala 318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314;
oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl.
Słowiański 8.

wygody i uciechy. Dworzanie Rozenkranc i Gildenstern (Bogdan Grzeszczak i
Grzegorz Wojdon) to zwykłe żule i krętacze, gotowi
sprzedać się każdemu za
flaszkę wina. Obrzydliwym
w swojej dwulicowości typem niespodziewanie okaże
się także zaufany powiernik
Hamleta Horacjo (Rafał
Cieluch) dyskretnie rozgrywający własną partię.
W legnickiej inscenizacji niewiele jest miejsca
na przysłowiowe hamletyzowanie, na inteligenckie
wątpliwości, rozterki, rozważania skutków działań,
bądź zaniechań. To Szekspir
epoki komiksu i wideoklipu, szybkiego montażu scen
i dynamicznej akcji. Obraz
jest tu ważniejszy od tekstu.
Za sprawą wyjątkowo licznej, bo 26-osobowej grupy
wykonawców (aktorów, statystów i muzyków tria Kormorany) jesteśmy świadkami
rozbuchanego na wiele planów widowiska w efektownej oprawie scenograficznej
- pełnego ognia, dymów, dynamicznych pojedynków na
miecze, z których sypią się
iskry, aktorskiej kaskaderki
na granicy ryzyka, granej na
żywo pełnej niepokoju muzyki, tanecznych korowodów
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Wszystko jest prawie
jak u Szekspira. Jak jednak
wiadomo, prawie robi różnicę. O tym jednak później.
Świadomy artystyczny wybór sprawił, że gnijący dwór
Elsynoru zlokalizowano w
zdegradowanej przestrzeni
scenicznej przy – a to już
nazewniczy paradoks - Nowym Świecie. Zanim jednak
publiczność zasiądzie na
krzesełkach wśród ruin, by
stać się świadkiem ociekającej krwią tragedii księcia
Danii, witać ją będą w prologu – wśród ogni, dymów i
jęków – odrażający, brudni i
źli lokatorzy tego diabelskiego przedsionka. Pierwszego kręgu piekła, w którym
widzowie smażyć się będą
przez kolejne dwie godziny.
Wraz z tytułowym bohaterem trafimy w zdegenerowany i tarzający się w
rozpuście świat, w którym
wszyscy intrygują i szpiegują, a trucizna i maska są ważniejsze od rycerskiej zbroi i
miecza. Honor i zasady są
w nim nieobecne, gdyż byłyby jedynie przeszkodą w
drodze do celu. „Słowa, słowa, słowa…” tylko zwodzą i
uwodzą, gdy rozterka „być,
albo nie być” zamienia się w
prostackie bić, albo nie bić.
Po trupach do celu podąża
Hamlet (Albert Pyśk), by w
udawanym szaleństwie zabić
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W legnickiej inscenizacji
szekspirowskiej tragedii jej
inscenizatorzy Jacek Głomb i
Krzysztof Kopka, przy wydatnej pomocy scenografki Małgorzaty Bulandy, fundują nam
– niczym Wergiliusz Dantemu
–podróż all inclusive wprost
do piekła. Wznowiony po latach „Hamlet, książę Danii”
to widowiskowa wycieczka w
zaświaty polityki i szaleńczo
bezwzględnej walki o władzę, której nieodmiennie towarzyszą: podstęp, intryga,
kłamstwo, zdrada, zbrodnia i
stos trupów. Bez happy endu
i nadziei.
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