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Krzakowski bez obniżki

Legnica - Lubin

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, Rada Miejska
w Legnicy była zobowiązana, by do końca czerwca
obniżyć wynagrodzenie Tadeusza Krzakowskiego.
Zamiast 12.360 zł prezydent miał zarabiać 10.940
tys. zł brutto, czyli niespełna 8 tys. zł na rękę. Radni
uznali, że to za mało za zarządzanie 100-tysięcznym
miastem. Obniżka nie przeszła. 			
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Wszyscy dumni z S3
W poniedziałek w Chróstniku
minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk
z dyrekcją GDDKiA przecinał
wstęgę na drodze ekspresowej S3. Na jej drugim końcu
otwarcie ekspresówki świętowali poseł Robert Kropiwnicki i były europoseł Piotr Borys
z Platformy Obywatelskiej.
Dwie siły polityczne walczą
o wdzięczność kierowców za
zbudowanie S3.
W Chróstniku byli politycy
PiS-u, kamery rządowych stacji
i tłum dziennikarzy. Transmitowane ze smartfona kontrotwar-

cie pod Legnicą wyglądało dużo
skromniej. Piotr Borys, były
europoseł PO, który walczył o
unijne fundusze na tę inwestycję,
promieniał jednak z entuzjazmu
i dumy: "Od odkrycia miedzi
najważniejszy dzień dla Lubina
i Legnicy. Otwarcie S3. Drogi
bezpiecznej, dającej wiele szans
na rozwój. Rząd PO zaplanował,
sfinansował i rozpoczął tę inwestycję. Dotrzymaliśmy słowa" pisał na Facebooku.
Cały 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłem w Chróstniku a
zjazdem na autostradę A4 jest od
dziś otwarty dla kierowców (dwa
pasy ruchu w każdym kierunku

plus pasy awaryjne) . W zasadzie gotowy jest też omijający
Lubin fragment od węzła Lubin
Południe do węzła Lubin Północ - poza północnym węzłem.
Konsorcjum firm Salini – Pribex,
które zawaliło swoje zadanie
(odcinek S3 Lubin Północ Kaźmierzów) koncentruje obecnie cały wysiłek na pracach przy
węźle Lubin Północ, by jak najszybciej można było pokierować
przez niego ruch samochodowy
od strony Chróstnika.
Minister Adamczyk deklaruje, że do września otwarty zostanie odcinek z Legnicy do węzła Bolków, gdzie zaangażowanie
wynosi obecnie 80 proc. Kolejne

odcinki trasy w stronę Zielonej
Góry są w trakcie budowy. Udostępnienie ich głównych ciągów
ma nastąpić do końca roku.
Jak informuje GDDKiA, w
Polsce docelowo S3 będzie miała
długość ponad 520 km, poprowadzi południkowo od zespołu
portów morskich Szczecin -

Świnoujście na północy następnie wzdłuż zachodniej granicy
kraju, poprzez okolice Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej
Góry, Lubina, Legnicy, Jawora,
Bolkowa oraz Kamiennej Góry
do południowej granicy Polski.
Trasa jest częścią korytarza paneuropejskiego łączącego Szwe-

cję z Grecją. O jej kontynuacji
za naszą południową granica w
ramach trasy D11 mówi także
podpisane memorandum między
stronami rządów Rzeczpospolitej Polski i Republiki Czeskiej.
Piotr Kanikowski
FOT. GDDKiA we WROCŁAWIU
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Dyrektorzy
bałaganu
Wiadomo jak jest. Niby
nareszcie nasza ojczyzna doczekała się godnego jak Marsz
Niepodległości
prezydenta,
innowacyjnego premiera, rządu bardzo oddanego sprawie i
gotowej pracować dla Polski po
nocach większości parlamentu,
ale i tak poszłoby wszystko w
diabły, gdyby nie czuwał nad
nami - wyręczając Opatrzność
- ukochany przez naród batiuszka.
Batiuszka mądrze im
wszystkim powiedział po wyborach: wy sobie rządźcie, a
ja będę pociągał za sznurki.
Usiadł sobie na zydelku z tyłu
i pociąga. Łatwo było pociągać,
jak partia miała tylko partię.
Teraz ma cały kraj. Porozłazili
się prawi ludzie po urzędach,
gabinetach, komendach, zarządach, inspektoratach, biurach, dyrekcjach i Bóg wie,
gdzie jeszcze. Podobno są już
nawet w sądach i trybunałach,
przyczaili się, siedzą, czekają.
Z każdego zakątka Polski biegną niewidzialne sznureczki do
Warszawy, na Nowogrodzką,
prościutko do ręki ukochanego
przez naród batiuszki, i każdy
patrzy w górę, czy aby o nim w
górze nie zapomniano.
A gdzież by tam zapomniano.... Tylko sznurki poplątały się i nie zawsze wiadomo,
kto do którego jest przyczepiony. Bywa, że szarpnie batiuszka
gniewnie za - jak mu się zdaje
- niekumatego prezesa w Poznaniu, a niekumatemu nic, za
to nie wiedzieć czemu leci ze
stołka kumaty w Rzeszowie.
Innym razem próbuje bliżej
siebie podciągnąć jakiegoś wyjątkowo oddanego partii posła,
a u szczytu kariery podciągnięty okazuje się szują ostatnią. Na
domiar złego jak tylko zmęczony służbą dla kraju prezes
zdrzemnie się na minutkę, to
mu te huncwoty z rządu haps
sznurki z ręki i dalejże sami
się bawić w niezależną władzę
niezłomną. Narobiło się więc
bałaganu.
Weźmy na ten przykład
KGHM. Pociągnął któryś
głupi za sznurek i niechcący
wyrwał prezesa z korzeniami.
Przerażony zasłonił wyrwę
wiceprezesem, prowizorycznie,
do czasu, aż jakiegoś lepszego
znajdzie. Wiceprezes - łebski
gość - napuszył się jak indor
na dwóch fotelach, by batiuszka gdy się obudzi nie od razu
poznał, że jest problem. I czeka. Czeka tydzień, drugi, trzeci,
cały miesiąc. - nic. Fotele coraz
bardziej na boki się rozjeżdżają,
powagę na nich utrzymać trudno, chłopina zerka na górę a z
góry mu na migi pokazują, by
siedział, bo batiuszce (w nim
cała nadzieja) akurat coś strzeliło w kolanie.
Piotr Kanikowski
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Krzakowski bez obniżki
Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, Rada Miejska
w Legnicy była zobowiązana,
by do końca czerwca obniżyć wynagrodzenie Tadeusza
Krzakowskiego.
Zamiast
12.360 zł prezydent miał zarabiać 10.940 tys. zł brutto,
czyli niespełna 8 tys. zł na
rękę. Radni uznali, że to za
mało za zarządzanie 100-tysięcznym miastem. Obniżka
nie przeszła.
W ramach retorsji po
aferze z nagrodami dla ministrów, rząd Prawa i Sprawiedliwości
przymusza
samorządy do obniżania
wynagrodzeń prezydentom,
burmistrzom, wójtom, starostom oraz ich zastępcom.
Od 1 lipca mają zarabiać
mniej. W przypadku prezydentów miast na prawach
powiatu (takich jak Legnica)
wynagrodzenie zasadnicze
mogło dotąd wynosić od 4,8
do 6,2 tys zł, a maksymalny
dodatek funkcyjny 2,1 tys.

zł. Zgodnie z nowym rozporządzeniem rady ministrów
dodatek ma być wypłacany
bez zmian, ale stawki wynagrodzenia zasadniczego
zmniejszono o 20 proc do
3,8-5 tys. zł.
Na tej podstawie przewodniczący Rady Miejskiej
Legnicy Wacław Szetelnicki przygotował projekt
uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia prezydenta.
Zaproponował w niej dla
Tadeusza
Krzakowskiego
maksymalne wynagrodzenie zasadnicze (5 tys. zł) i o
100 złoty wyższy niż dotąd
dodatek funkcyjny. Po doliczeniu dodatku stażowego
i dodatku specjalnego prezydent Legnicy zarabiałby
niespełna 8 tys. zł na rękę.
Nawet niechętni Tadeuszowi Krzakowskiemu radni
przyznawali podczas sesji,
że to niewiele jak na ciężką
pracę wymagającą całodobowej dyspozycyjności, odpo-

wiedzialność za 500-milionowy budżet i 100-tysięczne
miasto.
Uchwała nie przeszła.
Za była tylko siódemka radnych PiS-u (Baczyński, Bytnar, Płucieniczak, Rogalski,
Szetelnicki, Ślufcik, Wierzbicki). Przeciwko padło 8

głosów (Cichoń, Czeszejko-Sochacka, Kepa, Kiełb,
Ksiądzyna, Pichla, Słomczyńska, Szynalski). 4 radnych wstrzymało się od głosu (Bochenek, Jankowski,
Rozbaczyło, Rabczenko).
Decyzja radnych sprawia, że wysokość wynagro-

dzenia Tadeusza Krzakowskiego od 1 lipca będzie
sprzeczna z rozporządzeniem rady ministrów. Sprawą będzie się musiał zająć
wojewoda dolnośląski.

dziła z Polski - mówiła obecna
na zawieszeniu wiechy Jadwiga
Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.
Jaworska fabryka będzie
- jako jedna z pierwszych w
koncernie i pierwsza w Polsce neutralna pod względem emisji
C02. Sto procent użytkowanej
przez nią energii elektrycznej
będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Energię cieplną
– pozyskiwaną z surowców
odnawialnych (np. wiórów
drzewnych) - dostarczy elektrociepłownia sąsiadującą bezpośrednio z fabryką.
Ogromna hala, na której
zawieszono wiechę, jest pierwszą z trzech. Cała fabryka
zajmie powierzchnie 180 000
mkw, czyli o 40 000 mkw więcej niż pierwotnie planowano.
Inwestycja jest obliczona na
ponad miliard złotych.
Dzięki dobrej współpracy
strony niemieckiej i polskiej
tempo, w jakim powstaje zakład w Jaworze, budzi szacunek. Andreas Schenkel,
prezes Mercedes-Benz Manufacturing Poland, przypo-

mniał, że zaledwie rok temu
wmurowano kamień węgielny.
Plac budowy był wówczas pustym polem, po którym hulał
wiatr. Dziś gdzie nie sięgnąć
wzrokiem przy gigantycznej
hali tłoczą się żurawie. Dzień
w dzień na placu budowy pracuje ponad 900 osób.
Równolegle trwa rekrutacja do fabryki - Rok temu była
nas, pracowników Mercedes

-Benz Manufacturing, garstka.
Dziś załoga liczy 113 osób mówił Andreas Schenkel.
- Budowa tego zakładu
jest inwestycją w przyszłość
i stanowi kamień milowy na
drodze do mobilności jutra. To
silny sygnał naszego zaangażowania w lokalizację oraz przyjaźń polsko-niemecką. – podkreśla Markus Schäfer, członek
zarządu Mercedes-Benz Cars

ds. produkcji i łańcucha dostaw.
- Polska jest dzisiaj manufakturą Europy - mówi z
dumą minister Jadwiga Emilewicz.- W ubiegłym roku na
trzy nowe miejsca pracy, dwa
powstały w Polsce.
Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Fabryka Mercedesa rośnie
Na budowanej w zawrotnym
tempie hali fabryki silników
Mercedes-Benz w Jaworze
zawisła wiecha. - Jesienią
rozpoczniemy tu montaż maszyn, za rok ruszymy z produkcją - zapowiedział Markus Schäfer, członek zarządu
Mercedes-Benz Cars ds. produkcji i łańcucha dostaw.
Ogłosił też, że Mercedes
zwiększy ilość miejsc pracy
w Jaworze z 500 do ponad
1000. To nie koniec dobrych
wiadomości.
W Jaworze wykluwać się
będzie motoryzacja jutra. Koncern Daimler AG zamierza
produkować tu supernowoczesne wysoce efektywne czterocylindrowe silniki wysokoprężne i benzynowe do pojazdów
hybrydowych i samochodów
osobowych z napędem konwencjonalnym. Po złożeniu
będą rozsyłane do zakładów
Mercedes-Benz Cars rozrzuconych na całym świecie.
- Mówi się, że silnik jest
sercem samochodu. Wkrótce
duża część serc niemieckich
samochodów będzie pocho-
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Legnica świętowała w deszczu
Koncerty gwiazd, festiwal kolorów, lunapark, mnóstwo ludzi, zabawa, wielkie emocje i
niespodzianki. Mimo zimna i
deszczu. Była dobra energia,
radość i oczywiście muzyka i
emocje sportowe. Dopingowaliśmy biało-czerwonych w
największej w regionie strefie kibica. Takie właśnie było
tegoroczne Święto Legnicy.
Trwało na byłym legnickim
lotnisku przez trzy dni, a każdy z nich był zupełnie inny.
Będzie więc co wspominać.

Legniczanie jednak nie zawiedli i licznie oglądali koncerty
muzyki disco – polo.
W pierwszej części wystąpili: Enjoy, Malibu i Long&Junior.
Po koncertach mogliśmy
oklaskiwać naszych legnickich,
piłkarskich bohaterów – odbyła
się bowiem prezentacja drużyny Miedzi Legnica, która
awansowała do piłkarskiej ekstraklasy.
Po tych radosnych emocjach legniczanie wspólnie
oglądali na telebimie mecz
Polska – Kolumbia, który, jak
wiadomo, nie zakończył się dla
nas radośnie. Nastroje poprawiła jednak gwiazda wieczo-

ru – grupa After Party, która
wykonała na legnickiej scenie
swoje największe przeboje. Z
mieszkańcami naszego miasta
i gośćmi bawił się prezydent
Legnicy Tadeusz Krzakowski.
- Do pogody można się
przyzwyczaić – mówił legniczanin Jerzy Witecki, który
wraz z żoną przez trzy dni dobrze się bawił. – Przychodzę
na każde święto i zawsze jest
świetnie. Za każdym razem
inaczej, ale zawsze ciekawie.
Święto zakończył, a jakżeby inaczej, urzekający pokaz
sztucznych ogni.
Źródło: EGO, Legnickie
Centrum Kultury
FOT. LEGNICA.EU
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Na legniczan czekało w
piątek (22.06) wiele atrakcji – m.in. wesołe miasteczko,
strefa cateringu, muzyka grana przez DJ-a Romana Bąka
z Radia Plus Legnica, barwny
Holi Festival – czyli Święto
Kolorów, które każdy mógł odczuć na własnej skórze, tudzież
włosach i ubraniach. Były też
koncerty. I nawet deszcz nie
powstrzymał legniczan przed
licznym przybyciem.
Na scenie – jako pierwszy – wystąpił niesamowicie
energetyczny REGGAESIDE. Zespół, wykonujący m.in.
muzykę reggae i ska, „rozbujał”
publiczność, wnosząc mnóstwo

pozytywnej energii i dobrych
emocji. Po REGGAESIDE
na scenę wyszedł folkowy
REDLIN. A na zakończenie
wieczoru wystąpił znakomity
ENEJ.
- To był jeden z najprzyjemniejszych koncertów w
moim życiu – mówiła w sobotni wieczór Anna Wyszkoni po
występie. – Pogoda była bowiem tak fatalna, że sama byłam przerażona, wychodząc na
scenę. Myślałam, że nikogo na
widowni nie będzie. Tymczasem było tak wiele osób! Wiem,
że to byli ci, którzy naprawdę
chcieli zobaczyć mój koncert,
mimo deszczu i zimna. Taka
publiczność ogromnie dużo dla
mnie znaczy. Dlatego dałam z
siebie podczas tego występu tak
dużo, jak tylko mogłam dać –
mówiła artystka.
Przed Anną Wyszkoni popis swoich umiejętności dały
Patrycja Kamola i Yvonne Sanchez.
Trzeci, ostatni dzień Święta
Legnicy 2018, powitał przybyłych widzów nie inaczej, jak w
piątek i sobotę: czyli ciężkimi,
ołowianymi chmurami, deszczem i przenikliwym zimnem.

REKLAMA
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Pod Kyczerą z resztą świata

REKLAMA

Zespoły z Argentyny, Nepalu,
Ukrainy, Kolumbii, Rumunii,
Czech, Cypru Północnego,
Hiszpanii, Słowacji i Polski.
Ponad 300 artystów. Aż 14
dni festiwalowych. 11 dużych
scen na Dolnym Śląsku, w
Małopolsce i po raz pierwszy
w Opolskiem. Blisko 20 koncertów, korowody i animacje
uliczne, warsztaty artystyczne, spotkania integracyjne.
To najkrótsza charakterystyka XXI Międzynarodowego
Festiwalu Folklorystycznego
„Świat pod Kyczerą”.

REKLAMA

Festiwal rozpocznie się 29
czerwca korowodem i koncertem galowym w Świdnicy
na Dolnym Śląsku - zakończy
uroczystą galą na deptaku w
perle karpackich uzdrowisk,
Krynicy-Zdroju, 12 lipca.
- Po raz pierwszy gościmy
artystów z Argentyny. Grupy
z Nepalu i Kolumbii wracają do nas po kilkunastu latach
– mówi Jerzy Starzyński, dyrektor festiwalu, zapraszając
publiczność na koncerty i inne
wydarzenia.
„Świat pod Kyczerą” należy do największych festiwali

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.

REKLAMA

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

folklorystycznych w Polsce. Do
tej pory zaprezentowało się na
nim blisko 200 grup folklorystycznych, między innymi z
tak odległych zakątków świata jak Wallis i Futuna, Sierra
Leone, Chile, Nowa Zelandia,
Tajwan, Kostaryka, Indonezja,
Tanzania, Irak czy Togo. Jego
pierwsza edycja miała miejsce
w 1996 roku.
Pomysłodawcą i głównym
organizatorem festiwalu jest
Łemkowski Zespół Pieśni i
Tańca „Kyczera” z Legnicy.
Festiwal miał zwrócić uwagę
społeczności lokalnej i opinii
międzynarodowej na Łemków
- niedużą społeczność zamieszkującą w Polsce.
Pierwotne siedziby Łemków znajdowały się w Beskidzie
Niskim i Sądeckim (Karpaty).
Ich liczebność w międzywojennej Polsce szacowano na
100-120 tysięcy. Należeli do
kościoła greckokatolickiego i
prawosławnego. W piśmie posługiwali się cyrylicą. Ich kultura była typową dla regionów
pogranicza, łączyła w sobie

elementy kultury Wschodu i
Zachodu. W latach 1944-1946,
w ramach tzw. wymiany ludnością między Polską a ZSRR,
zostali objęci wysiedleniami na
radziecką Ukrainę, a w 1947
roku wysiedleni w ramach tzw.
akcji „Wisła” na ziemie zachodniej i północnej Polski. Dziś ich
największe skupiska znajdują
się w okolicach Legnicy i Lubina na Dolnym Śląsku, w Lubuskim oraz w kilku gminach
powiatu gorlickiego na Łemkowszczyźnie, gdzie powrócili
po 1956 roku.
Festiwal jest dla nich pomostem łączącym dawne i
obecne miejsca zamieszkania.
Pozwala na prezentację kultury
duchowej i dziedzictwa materialnego. Owocuje cennymi doświadczeniami, nawiązaniem
nowych kontaktów, zaproszeniami. „Kyczera” reprezentowała Polskę na wielu prestiżowych
festiwalach w świecie, między
innymi w Chinach, Iraku, Portugalii, Niemczech, Meksyku,
Chorwacji, Indonezji, Gruzji,
Indiach, Peru, Rosji, Izraelu, we

Włoszech.
Tegoroczny festiwal po raz
pierwszy odbywa się pod auspicjami IOV (The International
Organization of Folk Art) Międzynarodowej Organizacji
Sztuki Ludowej. „Świat pod
Kyczerą” jest także sygnatariuszem Porozumieniu Festiwali
Folklorystycznych Polski Zachodniej (www.folklorefestivals).
Impreza odbywa się dzięki
wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, Gminy Legnica oraz kilku innych samorządów współpracujących przy
organizacji imprezy.
Wstęp na wszystkie koncerty i działania towarzyszące
jest bezpłatny.
Źródło: Kyczera
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

30 czerwca (sobota), Chocianów, Lisiec
14.30 - korowód i animacje uliczne w Chocianowie (Rynek – stadion)
15.00 – koncert galowy w Chocianowie (stadion)
18.00 - koncert galowy w Liścu koło Lubina
(scena na boisku)
20.30 – koncert zespołu Nadija w Liścu (scena
na boisku)

10.00 – koncert i animacje w Domu Pomocy
Społecznej w Mierczycach
10.00 – warsztaty taneczne dla dzieci w Legnicy (Akademia Rycerska)

1 lipca (niedziela), Namysłów
16.00 - korowód i animacje uliczne
16.30 – koncert galowy „Folklor nie zna granic”
(scena na Rynku)

6 lipca (piątek), Rudna
18.00 - korowód i animacje uliczne (Rynek)
19.00 – koncert galowy (Rynek)

2 lipca (poniedziałek), Legnica
10.00 – koncert i animacje (Dom Pomocy
Społecznej przy ul. Grabskiego)
14.00 – koncert animacje (Dom Dziennego
Pobytu przy ul. Korfantego)
3 lipca (wtorek), Legnica
15.30 – korowód i animacje uliczne (ul. NMP
– Rynek)
16.30 - koncert galowy (Rynek)
4 lipca (środa), Mierczyce, Legnica

5 lipca (czwartek), Wołów
15.30 - korowód i animacje uliczne (start w
Rynku)
16.00 – koncert galowy (Rynek)

7 lipca (sobota), Stary Łom, Goliszów, Zamienice
16.00 - koncerty i animacje w Starym Łomie
(świetlica)
16.00 - koncerty i animacje w Goliszowie
(świetlica)
18.30 – koncert galowy w Zamienicach (scena
obok cerkwi greckokatolickiej)
8 lipca (niedziela), Legnica
16.00 – koncert galowy (scena w Muszli Koncertowej w parku Miejskim)
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KGHM ginie w chaosie
Nowo wybrany zarząd KGHM
(prezes Marcin Chludziński,
wiceprezesi Katarzyna Kreczmańska-Gigol i Radosław
Stach) miał we wtorek przejąć władzę w Polskiej Miedzi. Ale obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po których miało dojść do zmiany, niespodziewanie zostały przerwane
przez Skarb Państwa.
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
KGHM zdołało tylko przyjąć
porządek obrad i przegłosować zmiany w statucie spółki.
Zaraz potem zostało przerwane na wniosek przedstawiciela
Skarbu Państwa. Wznowienie
obrad zaplanowano na piątek
6 lipca.
To pokazuje, że personalny pat w KGHM, zapoczątkowany raptownym odwołaniem prezesa Radosława
Domagalskiego-Łabędzkiego
w marcu 2018 roku, trwa.
Rządzące w Polsce Prawo i
Sprawiedliwość ma problem z
uzgodnieniem obsady kluczowych stanowisk w miedziowej
spółce.
Według
nieoficjalnych
informacji, przed 6 lipca do
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.08.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Kilińskiego 2.
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy

Działka nr 1091 o pow.
765 m²
obręb Tarninów, lokal użytkowy nr 1 a położony na
parterze, pow. 122,40 m2

Skład lokalu

Sala sprzedaży,
pomieszczenie
gospodarcze, wc,
korytarz,biuro,4
pomieszczenia
pracowni

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy

120.000,00
zł
(61.700,00
zł)

Legnica ul. Dziennikarskiej 10
KW Nr LE1L/00064852/9
Budynek mieszkalno-użytkowy, 5-kondygnacyjny,teren uzbrojony

12.000,00 zł

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Dz. nr 1097/1 o pow.
356m2, obręb Fabryczna
Lokal mieszkalny nr 2
na I piętrze

Skład lokalu

Trzy pokoje, kuchnia,
przedpokój,
Wc na półpiętrze,
piwnica nr 2
81,60 m2
7,30m2

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium
95.000,00 zł
/17. 400,00
zł/
10.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 23.08.2018 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 23.08.2018 r. o godz.10.00. 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.

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.
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Legnica ul. Kilińskiego 2 ,
KW LE1L/00067354/9
Budynek mieszkalno- usługowy 3 – kondygnacyjny,
uzbrojony w sieć gazową,
wod-kan.,energetyczną,

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.08.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 10

składu nowego, nieaktywnego na razie, zarządu KGHM
mają dołączyć niewyłonieni w
zakończonym postępowaniu
konkursowym wiceprezesi do
spraw rozwoju oraz aktywów
zagranicznych. Przyspieszeniu tego procesu mają służyć
przegłosowane dziś zmiany
w statucie spółki, znoszące co
najmniej 14-dniowy termin
przyjmowania zgłoszeń od
kandydatów na stanowiska w
zarządzie. Dziennik Gazeta
Prawna sugeruje, że postępowanie będzie mieć formę
uproszczoną do samego konkursu podań (bez rozmowy
kwalifikacyjnej), dwa prezesowskie wakaty zostaną połączone w jeden i dodatkowo
powstanie przy zarządzie zespół ekspertów doradzający w
sprawie inwestycji zagranicznych KGHM.
Postępowanie konkursowe to zadanie rady nadzorczej. 26 czerwca miała się
zakończyć jej kadencja, ale
będzie miała jeszcze zajęcie
na 2 tygodnie.
Co najmniej do 6 lipca
(może dłużej, jeśli przerwa
zostanie przedłużona, tak jak
to się działo z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy KGHM
w marcu i kwietniu) KGHM
będzie zarządzać zarząd w
dotychczasowym
składzie
(prezes Rafał Pawelczak oraz
wiceprezesi Stefan Świątkowski i Ryszard Jaśkowski). Kadencja zarządu minie bowiem
dopiero, kiedy ZWZA przyjmie sprawozdanie finansowe
za 2017 rok oraz przegłosuje
absolutorium dla prezesów.
W marcu, po odwołaniu
Radosława
Domagalskiego
-Łabędzkiego,
przedstawiciele Skarbu Państwa przez
miesiąc usiłowali dogadać się

w sprawie zmian w składzie
zarządu KGHM i ostatecznie
nic z tego nie wyszło. Mimo
ok. 100 kandydatów do prezesowania tamten konkurs
unieważniono. Drugi konkurs
zakończył się przed kilkoma
dniami połowicznym sukcesem, bo dogadano się tylko
w sprawie prezesa i dwóch z
czterech wiceprezesów.
W nowym zarządzie mają
się Marcin Chludziński (prezes) i wiceprezesi Katarzyna
Kreczmańska – Gigol (ds finansów) i Radosław Stach (ds
produkcji). Z tej trójki, tylko
Radosław Stach zna firmę od
środka. Absolwent Wydziału
Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, po MBA Wielkopolskiej
Szkoły Biznesu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu
i Nottingham Trent University, od 1999 roku pracuje w
KGHM. Zaczynał od dozoru,
ale od ponad dwóch lat pełni
funkcję dyrektora naczelnego
kopalni Polkowice- Sieroszowice. W nowym zarządzie
jako wiceprezes będzie odpowiadał za produkcję.
Marcin Chludziński od
stycznia 2016 roku był prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu. Zasiadał w radzie nadzorczej PZU. Udzielał się też
jako doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Specjalizuje się
w restrukturyzacji rozwojowej
przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.W latach
2011 – 2015 pełnił funkcję
prezesa Fundacji Republikańskiej, think tanku gospodarczego, będącego zapleczem
kadry i wielu projektów obecnego rządu.
Katarzyna Kreczmańska
– Gigol - menadżer po warszawskiej Szkole Głównej
Handlowej - przez ostatni rok
zarządzała jako dyrektor pionem finansów w Poczcie Polskiej i zasiadała w radzie nadzorczej Banku Pocztowego.
Ma doświadczenie bankowe.
Wykładała też w SGH.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Anna Muszyńska

Wykonuje protezy
zębowe na fundusz NFZ
bezpłatnie
Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

531-425-025
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STACJA Legnica,
ul. Wrocławska 101,

LPG
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LPG
1,97zł

(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

W YMIANA
BUTLI

36 zł

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta
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609 199 520
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Legnica - Lubin
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W YMIANA
BUTLI
NYCH
TURYSTYCZ

CZYNNE
W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ
NIEDZIELE
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