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Obwodnica nie przez Piekary?
Krystyna Barcik, Jarosław Rabczenko i Maciej Kupaj chcą, by 
na najbliższej sesji Rada Miejska Legnicy opowiedziała się 
za poprowadzeniem obwodnicy południowo-wschodniej poza 
osiedlem Piekary i zaapelowała do GDDKiA oraz prezydenta o 
taki wariant trasy. Radni domagają się też rzetelnych konsul-
tacji społecznych.
          >>2

Akcjonariuszom KGHM udało się dokończyć walne zgro-
madzenie przerwane przed dwoma tygodniami na wniosek 
Skarbu Państwa. Tym sposobem spółka ma nowy zarząd i 
nową radę nadzorczą. Podjęto też decyzję, by cały zysk za 
ubiegły rok (ponad 1,3 mld zł) został w firmie. Dywidendy, 
wyjątkowo, nie będzie.
         >>5

Wszystko jest nowe w KGHM



Radni przygotowali na-
stępujący projekt stanowiska 
w tej sprawie: „Rada Miejska 
Legnicy wyraża zadowolenie z 
powodu rozpoczęcia prac nad 
budową południowo-wschod-
niej obwodnicy naszego mia-
sta w ciągu Drogi Krajowej 
nr 94. Jednocześnie apelujemy 
do Generalnej Dyrekcji Dróg 
krajowych i Autostrad i Prezy-
denta Miasta Legnicy, aby ob-
wodnica południowo-wschod-
nia Legnicy przebiegała poza 
osiedlem Piekary w korytarzu 
planowanej niegdyś autostrady 
A3. Ponadto zwracamy się o 
pilne przygotowanie konsul-
tacji społecznych w sprawie 
jej przebiegu. Uważamy, że tak 
ważna inwestycja, która rzu-
tować będzie na układ komu-
nikacyjny miasta, szczególnie 
osiedla Piekary, nie powinna 
odbywać się bez uwzględnie-
nia głosu mieszkańców. Dlate-
go apelujemy o zorganizowa-
nie spotkań konsultacyjnych 
w godzinach i miejscu, które 
umożliwią udział większej 
części mieszkańców zaintere-
sowanych sprawą.”

Dwa spotkania konsul-
tacyjne zorganizowane przez 
Wacława Szetelnickiego z PiS
-u, przewodniczącego Rady 

Miejskiej Legnicy, pokazały, że 
kwestia przebiegu obwodnicy 
południowo-wschodniej żywo 
interesuje mieszkańców. Radni 
PO uważają, że ani Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, ani prezydent Ta-
deusz Krzakowski nie powinni 
lekceważyć wyrażanych m.in. 
podczas tych spotkań opinii, 
że obwodnica nie powinna 
przebiegać przez centrum 
osiedla

.- Nikt nie jest przeciwny 
obwodnicy - podkreśla Jaro-
sław Rabczenko, przewodni-
czący Klubu Radnych Platfor-
my Obywatelskiej w Radzie 
Miejskiej Legnicy, prezentując 
projekt stanowiska, które jesz-
cze w lipcu trafi pod obrady. 
- Zwracamy tylko uwagę, że 
cecyzja w tej sprawie będzie 
skutkować nie na dziesiątki, 
ale na setki la. Czekamy na 

obwodnicę długo. Warto po-
czekać jeszcze kilka lat dłużej, 
by nie wywołać problemów, z 
którymi jako legniczanie bę-
dziemy zmagać się później 
przez całe życie.

- Część B i C osiedla - jed-
na piąta mieszkańców Legni-
cy - zostanie oddzielona od 
miasta płotami i szeroką drogą 
o dużym natężeniu ruchu - 
zwraca uwagę Maciej Kupaj.

- Jako dyrektor szpita-
la kilka lat temu zwracałam 
uwagę na utrudniony dojazd 
karetek pogotowia i pacjen-
tów - mówi Krystyna Barcik. 
- Wnosiłam o budowę ronda, 
które usprawni ruch w rejo-
nie szpitala. To rondo speł-
niło oczekiwania. Ale będzie 
zbytecznym wydatkiem, jeśli 
w tym miejscu ma iść obwod-
nica. Kłopot będą też mieli 
piesi, którzy dziś mają cztery 

przejścia przez ulicę, bo plany 
obwodnicy przewidują zastą-
pienie ich jedną kładką.

Zdaniem radnych PO to 
ostatni moment, kiedy moż-
na zapobiec problemom, jakie 
będzie generować obwodnica 
poprowadzona przez centrum 
osiedla. Zagrożenie bezpie-
czeństwa. Smog. Hałas. Spa-
dek wartości mieszkań. Może 
też wyludnianie się Piekar, bo 
kto chciałby mieszkać w są-
siedztwie podobnej drogi?

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski jest jak najbardziej 
za przesunięciem obwodnicy 
za Wierzbiak. Tyle, że - jak 
twierdzi - to obecnie niewy-
konalne. Sugeruje, by nie prze-
stawać szukać środków na wy-
prowadzenie obwodnicy poza 
miasta miasto, zgodnie z wolą 
mieszkańców, ale tymczasem 
wybudować to, na co GDD-

KiA ma już pieniądze.
- Prowizorki w Polsce są 

najtrwalsze - odpowiada na 
ten argument Jarosław Rab-
czenko. - Jeśli projektant przy-
stąpi do wytyczania przebiegu 
obwodnicy przez osiedle, to w 
perspektywie najbliższych 50-
100 lat nie będzie możliwości 
wyjścia z nią za Wierzbiak.

Według Rabczenki, 
GDDKiA nie powinna mieć 
problemu ze znalezieniem w 
swoim budżecie jeszcze kilku 
milionów złotych, by obwod-
nica miała taki kształt, jak 
oczekują mieszkańcy.

Mapka poniżej przed-
stawia planowany przez 
GDDKiA oraz prezydenta 
przebieg obwodnicy połu-
dniowo-wschodniej Legnicy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Koszmar wydarzył się w 
Chojnowie. Wyszedł na jaw 
dzięki chirurgowi dziecięce-
mu z Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Legnicy, 
do którego w ubiegłym tygo-
dniu mama przywiozła Szymo-
na. Lekarz poznał, że dziecko 
mogło paść ofiarą seksualnych 
nadużyć. Powiadomiona przez 
szpital policja i prokuratura zro-
biły resztę. Przede wszystkim 

ustalono i zatrzymano sprawcę.
Sebastian R. poznał mat-

kę Szymona przez internet. 
W maju wprowadził się do jej 
mieszkania. W czerwcu, według 
ustaleń prokuratury, dopuścił 
się gwałtu na chłopczyku. Po-
nieważ działał ze szczególnym 
okrucieństwem, grozi mu co 
najmniej 5 lat pozbawienia wol-
ności. 32-latek na proces zacze-
ka za kratami. Sąd Rejonowy w 

Złotoryi na wniosek prokura-
tury osadził go na 3 miesiące w 
tymczasowym areszcie.

Prokuratura Rejonowa w 
Złotoryi postawiła również 
zarzuty matce. Jej zdaniem na-
raziła swoje dziecko na utratę 
życia lub zdrowia, gdyż pomimo 
podejrzeń zezwalała znajome-
mu zajmować się chłopcem i 
zabierać go do osobnego pokoju 
na noc. Nie powiadomiła też or-

ganów wymiaru sprawiedliwo-
ści. Chojnowianka, której grozi 
od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, 
została objęta policyjnym dozo-
rem. Nie ma kontaktu ani z 1,5- 
rocznym Szymonem, ani z jego 
5-letnim bratem. Obaj chłopcy 
decyzją Sądu Rejonowego w 
Złotoryi zostali natychmiast 
zabrani z domu rodzinnego i 
otoczeni opieką zastępczą.

Piotr Kanikowski
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Łydka  
działacza

Proszę państwa, nie idzie 
się do polityki dla pieniędzy. 
Właśnie w tej chwili wszyscy 
wyznawcy PiS-u tatuują so-
bie świeży bon mot Prezesa 
na łydkach, żeby mieć go co 
wieczór przed oczami przy 
ściąganiu skarpet. Jednocze-
śnie zachodzą w głowę, po 
co w takim razie się idzie do 
polityki. Tego póki co Prezes 
jeszcze nie wyjawił.

Opiniotwórcze media 
zwracają uwagę, że Prezes 
żywi szacunek do radnych 
spełniających się w spółkach 
Skarbu Państwa i - symulta-
nicznie – absolutną wzgardę 
dla mamony, która najpierw 
wypłynęła w ich oświadcze-
niach majątkowych, a potem 
na billboardach opłaconych 
przez totalną opozycję. 
Choć brzmi to niepraw-
dopoodbnie, najwidoczniej 
przez całą dotychczasową 
kadencję Prezesa okłamy-
wano, że w zarządach i ra-
dach nadzorczych zasiadają 
wyłącznie oddani wspólnej 
sprawie wolontariusze. I 
pewnie nie wróciłby z ko-
smosu na Ziemię, gdyby 
któregoś dnia przez okno na 
ul. Nowogrodzkiej (omyłko-
wo włączony kanał TVN?) 
nie zobaczył platformianego 
„konwoju wstydu”.

Chcąc dać odpór wrogiej 
propagandzie, ulicy i zagra-
nicy, partia zachęca, aby ma-
jątek zbity np. na posadzie w 
KGHM, spieniężyć i przeka-
zać uroczyście Polskiej Fun-
dacji Narodowej na pomalo-
wanie wszystkiego co się da 
w barwy ojczyste. Przykład 
właściwej postawy obywatel-
skiej dali ministrowie, którzy 
niedawno setkami tysiecy 
złotych z rządowego fun-
duszu płac bezinteresownie 
i całkowicie spontanicznie 
wsparli charytatywną dzia-
łalność Caritasu.  

Prezes zapowiedział, że 
dla szanowanych partyjnych 
działaczy, którzy już się do-
robili, nie będzie miejsca na 
listach wyborczych. Czyli 
naród może być spokojny, że 
starych przy korycie z cza-
sem zastapią nowi. Ideowcy 
prosto spod igły.  

Na wszelki wypadek 
- gdyby za kilka miesięcy 
okazało się, że do polity-
ki nie idzie się również po 
władzę – w salonach tatuażu 
rekomenduje się działaczom 
Prawa i Sprawiedliwości zo-
stawienie wolnego miejsca 
na drugiej łydce. No chyba, 
że chodzi o hasło „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna”. Ono zawsze 
i wszędzie. 

Piotr Kanikowski

Obwodnica nie przez Piekary

Zgwałcił 1,5-roczne dziecko?

Krystyna Barcik, Jarosław 
Rabczenko i Maciej Kupaj 
chcą, by na najbliższej sesji 
Rada Miejska Legnicy opo-
wiedziała się za poprowadze-
niem obwodnicy południowo
-wschodniej poza osiedlem 
Piekary i zaapelowała do 
GDDKiA oraz prezydenta o 
taki wariant trasy. Radni 
domagają się też rzetelnych 
konsultacji społecznych i 
uwzględnienia głosu miesz-
kańców, którzy obawiają się 
smogu, hałasu i zwiększone-
go ruchu.

Prokuratura Rejonowa w 
Złotoryi postawiła 32-letnie-
mu Sebastianowi R. zarzut 
zgwałcenia ze szczególnym 
okrucieństwem 18-miesięcz-
nego Szymona. Zwyrodnialec 
był nowym znajomym matki 
chłopca. Kobieta również sta-
nie przed sądem, bo pomimo 
podejrzeń, pozwalała Seba-
stianowi R. zabierać dziecko 
do łóżka.
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Wojcieszka jara Polska. 
To o niej na okrągło opo-
wiada w swych spektaklach 
("Made in Poland",„Osobisty 
Jezus” i „Hymn narodowy”) i 
filmach fabularnych („Zabij 
ich wszystkich”, „Głośniej od 
bomb”, „W dół kolorowym 
wzgórzem”, „Doskonałe po-
południe”, „Sekret”, „Knives 
out”). Kryminalna intryga 
"Czarnych Pól" to wabik na 
widza, a zarazem pretekst, by 
raz jeszcze podjąć ten temat. 
Pokazać Polskę taką, jaka jest 
naprawdę. Bez filtra.

Wojcieszek sam napisał 
scenariusz "Czarnych Pól" 
i sam zebrał w portalu cro-
wdfundingowym PolakPo-
trafi.pl pieniądze (ok. 16 tys. 
zł) na zrealizowanie pierw-
szego półgodzinnego od-
cinka pt. "Zdrowaś Mario". 

Wymarzył sobie w obsadzie 
aktorów, których poznał pod-
czas pracy nad spektaklami 
w Teatrze Modrzejewskiej. 
Znakomitych. Od kilku ty-
godniu podczas prób w te-
atralnej palarni przygotowy-
wali się do wejścia na plan.

Zdjęcia do pierwsze-
go odcinka odbywają się w 
Ośrodku Nowy Świat. Za 
scenografię robi mroczna 
piwnica, do której dwóch 
policjantów (Mateusz Krzyk, 
Albert Pyśk) siłą zaciąga 
uprowadzonego w środku 
nocy księdza (Paweł Palcat). 
Kilka godzin wcześniej w 
lesie znaleziono lewicowego 

działacza z dziurą po kuli 
w plecach. Trup wygląda na 
ofiarę egzekucji. W miastecz-
ku rusza śledztwo, które krok 
po kroku będzie odsłaniać 
patologiczny układ stojący za 
tą zbrodnią. Czerw toczący 
Polskę.

Serial jest zaplanowa-
ny na 10 półgodzinnych 
odcinków. Po zrealizowa-
niu pierwszego Przemysław 
Wojcieszek zaprezentuje 
go w internecie i rozpocz-
nie zbiórkę na dokończenie 
"Czarnych Pól".

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Radni PiS-u z Legnicy, Gło-
gowa, Chocianowa, Lubina dzię-
ki "dobrej zmianie" podostawali 
wysoko płatne posady w KGHM 
i spółkach z Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź. Problem 
nagłośniono m.in. podczas zor-
ganizowanego w czerwcu przez 
Platformę Obywatelską Konwo-
ju Wstydu, gdy region objeżdżały 
mobile pokazujące PiS-owskich 
działaczy samorządowych za-
rabiających na politycznych sy-
nekurach w spółkach Skarbu 
Państwa po kilkaset tysięcy zło-
tych rocznie. Ta praktyka kłoci 
się z deklaracjami liderów PiS-u 
sprzed czterech lat, że idzie po 
władzę nie dla pieniędzy, nie dla 
"koryta". Jarosław Kaczyński 
deklaruje, że tym razem będzie 
inaczej.

- Zapadła decyzja, zgodnie 

z naszymi deklaracjami, które 
składaliśmy już niejednokrotnie 
i które ja składałem. Do polity-
ki nie idzie się dla pieniędzy, ci 
którzy funkcjonują w spółkach, 
są przez nas szanowani, jeżeli 
dobrze wykonują swoje obowiąz-
ki, ale nie będziemy łączyć tych 
dwóch funkcji. To znaczy, że te 
osoby nie będą kandydowały na 
żadnym szczeblu samorządu - 
mówi prezes PiS.

Słowa Kaczyńskiego ozna-
czają koniec kariery samorzą-
dowej dla kilku osób, które były 
twarzą PiS-u w Legnicy.

Zbigniew Bytnar   przed 
“dobra zmianą” pracował w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w Legnicy jako specjalista 
ekonomiczny. Zarabiał niespełna 
56 tys. zł rocznie.   Poprawiło mu 
się w kwietniu roku 2016, gdy 
rzucił posadę na uczelni i został 
prezesem KGHM-owskiej spół-
ki Pol-Miedź-Trans. Zaczął za-
rabiać kilkakrotnie więcej: 236,3 
tys. zł w 2016 roku, 356,7 tys. zł 
w 2017 roku. Do tego ma ponad 
20 tys. zł diety radnego.

Krzysztof Ślufcik robił w 
Prawie i Sprawiedliwości; był 
dyrektorem legnickiego biura 
posła Adama Lipińskiego oraz 
asystentem europosłów Ryszarda 

Legutki i Dawida Jackiewicza. 
Przynosiło mu to ok.80 – 90 tys. 
zł dochodu rocznie. Dwa lata 
temu Ślufcik został dyrektorem 
departamentu administracji w 
KGHM. W oświadczeniu ma-
jątkowym za 2016 rok wykazał z 
tego tytułu dochód w wysokości 
prawie 136 tys. zł. Ubiegły rok 
był jeszcze lepszy – przyniósł mu 
aż 369.642,42 zł. Do tego trzeba 
doliczyć prawie 19 tys. zł diety 
radnego.

Przed nadejściem “dobrej 
zmiany” Adam Wierzbicki pra-
cował jako specjalista do spraw 
reklamacji w Tauronie, co przy-
niosło mu w 2015 roku 97 tys. zł. 
Zajmował się też prywatną dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie 
instalatorstwa wodno-kanali-
zacyjnego, serwisu centralnego 
ogrzewania itd (dodatkowe 34 
tys zł) oraz rajcowaniem (15 tys 
zł). Po zwycięstwie wyborczym 
Prawa i Sprawiedliwości został 
dyrektorem KGHM-owskiej 
spółki Energetyka. W ubiegłym 
roku zarobił w niej ponad 205 
tys. zł.

Jacek Baczyński w 2015 
roku był prokurentem spółki 
ATS Sewis, wykonującej usługi 
techniczne dla przemysłu. Zara-
biał   w niej niespełna 15 tys zł 

rocznie. Po doliczeniu dochodów 
z umów-zleceń oraz diety radne-
go dobijał w sumie do 50 tys. zł 
rocznie. W jego życiu też zaszła 
dobra zmiana. Został starszym 
specjalistą do spraw BHP na 
powierzchni w Zakładach Gór-
niczych Polkowice-Sieroszowice 
i w 2017 roku zarobił w KGHM 
79.651,97 zł. Załapał się też do 
rady programowej TVP Wrocław 
(6,5 tys. zł diety w 2016 r., 2,3 tys 
zł diety w roku 2017).   Do tego 
ma prawie 20 tys. zł diety w Ra-
dzie Miejskiej Legnicy.

Beneficjentem “dobrej zmia-
ny ” jest również Wacław Szetel-
nicki.   W 2016 roku zamienił 
posadę wykładowcy w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Legnicy na stanowisko dyrek-
tora Centrali KGHM. W zło-
żonym rok temu oświadczeniu 

wykazywał z tego tytułu prawie 
552 tys. zł dochodu. Stanowisko 
w Centrali KGHM stracił, ale w 
październiku 2017 roku został 
powołany do zarządu innej spółki 
z grupy kapitałowej Polskiej Mie-
dzi – Centrum Badań Jakości w 
Lubinie. W roku 2017 z tytułu 
zatrudnienia w KGHM Wa-
cław Szetelnicki uzyskał dochód 
brutto w wysokości 480.627 zł. 
Plus 29.900,07 zł wynagrodzenia 
członka zarządu CBJ.

Trochę odmienna jest sy-
tuacja radnego Zbigniewa Ro-
galskiego, który wprawdzie pra-
cuje (jako elektroenergetyk) w 
KGHM-owskiej Energetyce, ale 
nie dostał tej posady po "dobrej 
zmianie".   Jego zarobki (ok 80 
tys. zł rocznie) też nie zmieniły 
się po objęciu władzy przez PiS.

Podczas Konwoju Wstydu 

padały też inne nazwiska. Mó-
wiono m.in. o radnym sejmiku 
z Legnicy Krzysztofie Skórze, 
który został milionerem dzięki 
posadzie prezesa KGHM. PO 
przypomina , że w  ubiegłym 
roku w KGHM i jego spółkach 
pracowało sześciu (z dziewięciu) 
radnych PiS z sejmiku dolnoślą-
skiego. To samo jest w samorzą-
dach niższych szczebli. Helena 
Krupska, radna PiS z Przemko-
wa, pracując w KGHM, w ciągu 
dwóch lat zarobiła 946 tys. zł; 
Jan Zubowski, radny powiatu 
głogowskiego – 925 tys. zł; Zbi-
gniew Leszko, radny powiatu 
lubińskiego, 870 tysv. zł; Marta 
Burdak, radna powiatu lubińskie-
go, 960 tys. zł; Radosław Pobol, 
głogowski radny, 1,1 mln zł.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Legnicki PiS zmieni twarz
- Ci, którzy pracują w spół-
kach są przez nas szanowa-
ni, ale nie będą kandydo-
wali w wyborach na żadnym 
szczeblu samorządu - za-
powiedział po wczorajszym 
spotkaniu Komitetu Poli-
tycznego Prawa i Sprawie-
dliwości Jarosław Kaczyń-
ski. Sytuacja dotyczy m.in. 
6 legnickich radnych PiS.

Powstają „Czarne Pola”
Na legnickim Nowym Świe-
cie Przemysław Wojcieszek 
i jego ekipa od niedzieli 
kręcą pierwszy odcinek se-
rialu kryminalnego "Czarne 
Pola" - o trupach lewaków, 
znajdowanych w prowincjo-
nalnym miasteczku, gdzie 
rządzą zblatowani z probosz-
czem prawicowi politycy. W 
głównych rolach aktorzy Te-
atru Modrzejewskiej: Albert 
Pyśk, Mateusz Krzyk i Paweł 
Palcat.
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Agnieszka Winnik-Ka-
lemba, Janusz Marcin Ko-
walski, Marek Pietrzak, Jaro-
sław Janas, Leszek Banaszek, 
Bartosz Piechota, Andrzej 
Kisielewicz, Józef Czyczer-
ski, Ireneusz Pasis i Bogu-
sław Szarek. To 10 osób po-
wołanych w skład nowej rady 
nadzorczej KGHM przez 
Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy. Sze-
ściu pierwszych reprezentuje 
Skarb Państwa, Kisielewicz 
- PZU Złota Jesień, a Czy-
czerski, Pasis i Szarek -zało-
gę.

Połowa składu to nowi 

ludzie. W radzie nadzor-
czej poprzedniej kadencji 
zasiadali  Agnieszka Win-
nik-Kalemba, Janusz Marcin 
Kowalski, Marek Pietrzak 
(wszyscy troje są prawnika-
mi) oraz związkowcy z So-
lidarności Józef Czyczerski i 
Bogusław Szarek.

Leszek Banaszak jest 
dyrektorem Departamentu 
Energii Odnawialnej, Roz-
proszonej i Ciepłownictwa 
w Ministerstwie Energii, 
które w imieniu Skarbu Pań-
stwa sprawuje nadzór nad 
KGHM. Bartosz Piecho-
ta, ekspert Centrum Analiz 
Fundacji Republikańskiej, 
jest prawnikiem. Jarosław 
Janas prowadzi kancelarię 
adwokacką we Wrocławiu. 
Andrzej Kisielewicz to były 
matematyk, były działacz So-
lidarności Walczącej.

Wraz z zatwierdzeniem 
przez ZWZA sprawozdania 
finansowego za 2017 rok i 
udzieleniem absolutorium 
wygasła kadencja dotych-

czasowego zarządu KGHM 
w składzie: Rafał Pawełczak 
(prezes), Stefan Świątkowski 
i Ryszard Jaśkowski (wice-
prezesi). Z dniem dzisiej-
szym zarządzanie spółką 
przejmuje wyłoniony w po-
stępowaniu konkursowym 
zarząd w składzie  Marcin 
Chludziński (prezes), Kata-
rzyna Kreczmańską – Gigol 
(wiceprezes ds finansowych), 

Radosław Stach (wiceprezes 
ds produkcji).

Podczas ZWZA więk-
szością głosów podjęto 
uchwały o zatwierdzeniu 
sprawozdań spółki za ubiegły 
rok, o udzieleniu absoluto-
rium członkom kończącego 
kadencję zarządu KGHM i 
o udzieleniu absolutorium 
członkom starej rady nadzor-
czej. Przeciwko wszystkim 

tym decyzjom konsekwent-
nie głosowała przedstawiciel-
ka akcjonariusza Krzysztofa 
Łobesa. Za każdym razem 
zgłaszała też do protokołu 
sprzeciw, co może wskazywać 
na zamiar zaskarżenia podję-
tych dziś uchwał ZWZA do 
sądu.

Nie przeszła propozy-
cja drobnego akcjonariusza 
Jana Akielaszka, by 1 mln zł 

z zysku KGHM przekazać 
do Instytutu Metali Nieże-
laznych w Katowicach na 
badania nad miedzią emalio-
waną. Zdaniem Akielaszka 
to produkt, dzięki któremu 
KGHM mógłby w przyszło-
ści znacznie zwiększyć swe 
zyski.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Akcjonariuszom KGHM 
udało się dokończyć walne 
zgromadzenie przerwane 
przed dwoma tygodniami na 
wniosek Skarbu Państwa. 
Tym sposobem spółka ma 
nowy zarząd i nową radę 
nadzorczą. Podjęto też de-
cyzję, by cały zysk za ubie-
gły rok (ponad 1,3 mld zł) 
został w firmie. Dywidendy, 
wyjątkowo, nie będzie.

Wszystko 
nowe w KGHM
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Rozpoczynamy rekrutację na Prawo! 
PWSZ im. Witelona w Legnicy otrzymała zgodę MNiSW

Wydział Nauk Społecznych 
i Humanistycznych otrzymał od 
Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego uprawnienia do 
prowadzenia jednolitych studiów 
magisterskich o profilu praktycz-
nym na kierunku Prawo. 

Tym samym w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy rozpoczęła 
się rekrutacja na nowy kierunek. 
Rekrutacja na ten kierunek, tak 
jak w przypadku pozostałych 
potrwa do 6 sierpnia 2018 r.

Dla przypomnienia, w ubie-
głym tygodniu Polska Komisja 
Akredytacyjna pozytywnie za-
opiniowała wniosek Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy o nadanie 
Wydziałowi Nauk Społecznych 
i Humanistycznych  uprawnień 
do prowadzenia kształcenia na 
kierunku Prawo na poziomie 
jednolitych studiów magister-
skich o profilu praktycznym. 

Co oznacza uruchomienie 
studiów na kierunku Prawo dla 
kandydatów na studia w PWSZ 
im. Witelona w Legnicy? Po-
tencjalni kandydaci na studia 
na kierunku Prawo nie będą 
zmuszeni do wyjazdów do więk-
szych ośrodków akademickich w 
Polsce oraz korzystania z oferty 
uczelni prywatnych – Wrocław, 
Poznań, Polkowice. Dużą za-
letą studiów na uruchamianym 
kierunku Prawo w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy jest fakt, 
że studia stacjonarne w naszej 
Uczelni są bezpłatne a kosz-
ty dojazdu na zajęcia  są dużo 
mniejsze.

Studia na kierunku Pra-
wo mają profil praktyczny jak 

wszystkie kierunki kształce-
nia na naszej Uczelni.Celem 
kształcenia na kierunku Prawo 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Le-
gnicy będzie opanowanie wiedzy 
i umiejętności w obszarze nauk 
społecznych, dziedzinie nauk 
prawnych i ekonomicznych, nie-
zbędnej do zaspokajania potrzeb 
rynkowych.

Terminy rekrutacji 
•	 elektroniczna rejestracja 

kandydatów na studia: do 
6.08.2018 r.

•	 przyjmowanie dokumen-
tów: 6.08 – 8.08.2018 r.

•	 ogłoszenie listy przyję-
tych na I rok studiów: 
10.08.2018 r.

Kariera po studiach:
ścieżka kariery zawodów 
prawniczych:
•	 sędzia,
•	 adwokat,
•	 prokurator,
•	 notariusz,
•	 radca prawny, 
•	 komornik.

ścieżka kariery zawodów o 
profilu biznesowym:
•	 ekspert podatkowy,
•	 prawnik w dziale praw-

nym przedsiębiorstw z 
różnych dziedzin,

•	 mediator,
•	 manager,
•	 biznesmen.

Ogólnie o kierunku:
•	 system studiów – studia 

stacjonarne (poniedzia-
łek – piątek) i niesta-
cjonarne (sobota – nie-
dziela – średnio od 6 do 

10 zjazdów w trakcie 
semestru) 

•	 czas trwania studiów – 5 
lat (10 semestrów)

•	 profil kształcenia – prak-
tyczny

•	 uzyskany tytuł – magi-
ster

Wybrane moduły realizo-
wane na kierunku w trakcie 
studiów:
•	 administracja elektro-

niczna
•	 administracyjne prawo 

gospodarcze
•	 etyka prawnicza
•	 księgi wieczyste i hipo-

teka
•	 postępowanie egzeku-

cyjne
•	 prawne aspekty opty-

malizacji i działalności 
gospodarczej

•	 prawo budowlane
•	 prawo celne/prawo de-

wizowe
•	 prawo energetyczne/

prawo geologiczne i 
górnicze

•	 prawo finansów publicz-
nych

•	 prawo handlowe
•	 prawo ochrony konku-

rencji i konsumenta
•	 prawo ochrony środo-

wiska
•	 prawo podatkowe/pra-

wo bankowe
•	 prawo transportowe
•	 prawo upadłościowe i 

restrukturyzacyjne
•	 prawo ubezpieczeń go-

spodarczych
•	 rynki kapitałowe i finan-

sowe

Wybrane moduły specjalno-
ściowe:

•	 dostęp do informacji pu-
blicznej i ochrona danych 
osobowych

•	 kadry i płace
•	 kryminalistyka
•	 negocjacje w biznesie
•	 prawne podstawy procesu 

inwestycyjnego
•	 prawne podstawy zarzą-

dzania kryzysowego
•	 prawno-ekonomiczne 

aspekty projektów
•	 prawo karne skarbowe
•	 prawo gospodarcze Unii 

Europejskiej
•	 prawo Internetu
•	 sporządzanie pism proce-

sowych i opinii prawnych 
w sprawach administracyj-
nych

•	 sporządzanie pism proce-
sowych i opinii prawnych 
w sprawach cywilnych

•	 sporządzanie pism proce-
sowych i opinii prawnych 
w sprawach finansowych, 
podatkowych i gospodar-
czych

•	 zamówienia publiczne

Praktyki zawodowe: 
Praktyki zawodowe w łącz-

nym wymiarze 480 godzin, re-
alizowane w trakcie VIII, IX  i X 
semestru studiów – wybór miej-
sca praktyki przez studentów.

Wymiana międzynarodowa:
Studenci kierunku Prawo 

mogą w toku studiów wyjeżdżać 
na studia i praktyki zagraniczne 
w ramach programu Unii Euro-
pejskiej ERASMUS+
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Według komunikatu 
urzędu miasta rozesłanego 
w marcu po redakcjach, Le-
gnicki Rower Miejski miał 
ruszyć w tym roku 16 kwiet-
nia. Zapowiedzi mówiły o 
11 stacjach rowerowych wy-
posażonych w 11 terminali 
z panelem informacyjnym 
i sterującym, 132 stojakach 
(średnio 12 na każdej sta-
cji),   88 rowerach standar-
dowych w stałej eksploatacji, 
2 zapasowych, 5 dziecięcych 
i 5 tandemów.  Dlaczego na 
początku lipca na ulicach 
Legnicy nie widać żadnego z 
tych cudów?

Nie ma ich, bo po ogło-
szeniu przetargu na Legnicki 
Rower Miejski okazało się, 
że potencjalny wykonawca 

nie ma wolnych rowerów ani 
stacji, które mógłby do 16 
kwietnia udostępnić miesz-
kańcom. Firma Nextbike 
Polska - praktyczny mono-
polista na rynku operatorów 
rowerów miejskich - zdążyła 
wcześniej podpisać umowy z 
innymi samorządami, jest w 
trakcie ich realizacji, a Le-
gnica musiała ustawić się na 
końcu kolejki.

Ogłoszony 27 lutego 
przetarg został - z tego po-
wodu - przerwany i po ure-
alnieniu terminów (zgodnie 
z sugestiami oferenta) ogło-
szony ponownie 23 marca 
2018 roku. Tak oto do pod-
pisania umowy z Nextbike 
doszło dopiero 30 kwietnia. 
Od tego czasu wykonawcy 
bije licznik - zgodnie z umo-
wą ma 90 dni od 30 kwietnia 
na uruchomienie Legnic-
kiego Roweru Miejskiego.   
Graniczna data to 28 lipca.

- My również z niecier-
pliwością czekamy na mo-
ment, aż rowery miejskie 
wrócą do Legnicy - deklaru-
je Marek Pogorzelski.

Elementy systemu (sta-
cje, rowery, stojaki) muszą 
zostać wyprodukowane. 

Nextbike nie ma wolnego 
sprzętu w magazynie. Na 
pocieszenie warto dodać, 
że w roku 2019 i 2020 sy-
tuacja się nie powtórzy, bo 
umowę podpisano z góry na 
trzy lata, określając terminy 
uruchomienia w poszczegól-
nych sezonach na 1 kwietnia 
2019 i 1 kwietnia 2020 roku.

Opozycja obwinia pre-
zydenta Tadeusza Krza-
kowskiego o nieudany start 
Legnickiego Roweru Miej-
skiego. Prezydent odbija 
piłeczkę. Twierdzi, że za 
trzymiesięczne opóźnie-
nie odpowiadają radni, bo 
przez dwa tygodnie zwlekali 
z zatwierdzeniem budżetu 
miasta na rok 2018 (tzn. za-
miast  27 grudnia 2017 roku 
zatwierdzili go 11 stycznia 
2018 roku). Według radnych 
prezydent opowiada nie-
prawdę, bo gdyby faktycznie 
tak mu się spieszyło, to ogło-
siłby przetarg na Legnicki 
Rower Miejski od razu po 
sesji 11 stycznia, a nie z koń-
cem lutego.

Piotr Kanikowski
FOT. NEXTBIKE.PL

Plany inwestora zatwierdził 
konserwator zabytków. Progres 
Development zabrał się do ro-
boty z szacunkiem dla przeszło-
ści i gotowością do sprostania 

najwyższym standardom. Za-
pewnia: „Chcemy sprawić, aby 
przyszli nabywcy zachwycili 
się neoklasycystycznym stylem 
połączonym z  nowoczesnymi 
rozwiązaniami zaczerpniętymi 
ze stylu modernistycznego”. We 
wnętrzu kamienicy już ruszyła 
rozbiórka starych stropów i ścią-
ganie zawilgotniałych tynków.

Tynki będą musiały zostać 
skute również z elewacji budyn-
ku, ale wykonawca renowacji 
ma zachować oryginalne detale 
(gzymsy, fryzy rzeźbiarskie, de-
koracje) i w dalszych etapach 
inwestycji - po zabezpiecze-
niu ścian, izolacji - odtworzyć 
pierwotny wygląd. Z podobną 
troską inwestor podchodzi do 
wszystkich elementów budowli. 

Eksponując historyczną spuści-
znę, neoklasycystyczne piękno 
budowli, Progres Dewelopment 
nie rezygnuje ze współczesnych 
rozwiązań (m.in. inteligentne 
logo termy w apartamentach, 
nowoczesny domofon z syste-
mem kamer IP, monitoring na 
korytarzach i klatkach schodo-
wych, szklany szyb windy, itd.).

Progres Development nie 
zdecydował się ani na obiegową 
nazwę kamienicy („Dresdner 
Bank”), ani na historyczną („Pa-
łac Czynszowy”). Po remoncie 
zabytek będzie funkcjonował 
jako reprezentacyjny Park Re-
zydencja.

Piotr Kanikowski
RYC.  

PARKREZYDENCJA.PL
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Czekanie na Nextbike 

W Nextbike nie wiedzą, kiedy 
rowery miejskie wrócą do Le-
gnicy. -Wynikający z umowy 
termin uruchomienia syste-
mu to 28 lipca. Dokładamy 
wszelkich starań, by udało 
się ten czas oczekiwania 
skrócić, nie chcę jednak na 
ten moment nic w tej spra-
wie deklarować - informuje 
Marek Pogorzelski, rzecznik 
prasowy firmy.

Progres Development Spół-
ka z o.o. szuka chętnych na 
apartamenty i lokale użytko-
we w XIX-wiecznego budyn-
ku przy placu Słowiańskim, 
którą legniczanie znają jako 
Dresdner Bank. „Po wielu 
latach burzliwej historii, zo-
stanie on wyremontowany i 
odrestaurowany” - deklaru-
je inwestor,. „W jego mu-
rach odnaleźć będzie można 
niezapomnianą atmosferę 
historii, połączoną z nowo-
czesnym stylem, wygodą 
ifunkcjonalnością”.

Historia plus nowoczesność
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Damian Stawikowski, sekre-
tarz miasta Lubin, wyjaśnia, 
dlaczego prezydent nie spo-
tkał się dotąd z uczestnikami 
protestu w sprawie III LO. 
„Prezydent Robert Raczyński 
zmaga się z chorobą nowo-
tworową, w związku z czym w 
zeszłym tygodniu przebywał 
w szpitalu, po czym w piątek 
pomyślnie przeszedł zabieg 
operacyjny usunięcia guza. „ 
- głosi wydane kilka dni temu 
oświadczenie.

Raczyński ma raka i protest

Nauczyciele III LO w 
Lubinie wspierani przez ro-
dziców i uczniów od ubiegłe-
go tygodnia okupują urząd 
miasta. Protestują przeciwko 
zmienionym przez ratusz zasa-
dom rekrutacji, przez co szkoła 
nie będzie mogła uruchomić 
po wakacjach zaplanowanych 
wcześniej oddziałów. Żądają 
też, by uszanować wybór 73 ab-
solwentów gimnazjum, którzy 
podczas elektronicznej rekru-
tacji zgłosili zamiar kontynu-
owania nauki w III LO. Pro-
testujący czekają na rozmowy z 
prezydentem.

Ze słów Damiana Stawi-
kowskiego wynika, że prezy-
dent powraca do zdrowia po 
operacji wycięcia guza. W ciągu 
najbliższych dwóch tygodni 
będą znane wyniki badań le-
karskich. To ze względu na stan 
zdrowia prezydent nie był w 
stanie osobiście uczestniczyć w 
sprawie szkoły.

Stawikowski twierdzi, że 
już w ubiegłym tygodniu infor-
mowano o tym protestujących 
przedstawicieli III LO. "Mimo 
tego kontynuowali oni swoją 
kampanię, w której pojawiały 
się nieprawdziwe informacje na 
temat nieobecności prezyden-
ta." - atakuje sekretarz miasta.

Rodzice i nauczyciele ży-
czą prezydentowi szybkiego 
powrotu do zdrowia. Jedno-
cześnie twierdzą, ze Stawi-
kowski kłamie. "Jeszcze 3 lipca 
prezydent osobiście zapraszał 
nas na spotkanie, które miało 
odbyć się o godzinie 12.00 w 
poniedziałek 9 lipca." - piszą 
w oświadczeniu. "W żadnym 
momencie rozmów, które od 
4 lipca próbowaliśmy prowa-
dzić z panem Pudełko i panem 

Stawikowskim, nie padły z ich 
ust słowa, na podstawie któ-
rych moglibyśmy wyciągnąć 
jakiekolwiek wnioski doty-
czące choroby prezydenta. 9 
lipca, udając się na wcześniej 
umówione spotkanie, otrzyma-
liśmy informację z Ratusza, że 
prezydent aktualnie przebywa 
na urlopie. W tej sytuacji za-
rzucanie nam, że wiedzieliśmy 
o stanie zdrowia Pana Prezy-
denta jest nieprawdą i narusza 
nasze dobre imię.  Czujemy się 
oburzeni i kolejny raz zmani-
pulowani.".

Co do meritum, czyli przy-
szłości III LO, szkoła ma zgodę 
urzędu miasta na uruchomienie 
od września jednego oddziału 
(z czterech wstępnie zaplano-
wanych). "Prezydent Robert 
Raczyński nadal uważa, że 
tworzenie jednej klasy w szkole 
jest decyzją błędną i szkodliwą, 
nie tylko dla miasta, ale przede 
wszystkim dla młodzieży" - in-
formuje Damian Stawikowski. 
Sugeruje, że poziom nauczania 
w nowym liceum będzie niski, 
co wywołuje oburzenie wśród 
protestujących, bo IV Gimna-

zjum, z którego rekrutuje się 
kadra nauczycielska III LO,   
słynęło w mieście z kompeten-
cji i dobrej pracy.

Protestujący mają po 
swojej stronie m.in. Kurato-
rium Oświaty we Wrocławiu, 
według którego ingerencja 
Urzędu Miasta w Lubinie w 
proces rekrutacji do szkół była 
bezprawna. Kurator Robert 
Kowalczyk pisze wprost, że 
przepisy "nie przewidują moż-
liwości swobodnego ustalania 
kryterium rekrutacyjnego przez 
organ prowadzący czy dyrek-
tora szkoły - w szczególności 
ustalania "progów rekrutacji" 
czy "progów punktacji" do 
poszczególnych szkół". Gdyby 
lubiński magistrat upierał się 
przy swoich decyzjach, wynik 
postępowania rekrutacyjne-
go może zostać unieważnio-
ny przez sąd administracyjny. 
Działania miasta mogą spowo-
dować ogromny chaos nie tylko 
w III LO, ale też w innych lu-
bińskich liceach.

Protestujący zebrali w in-
ternecie, praktycznie w 3 dni, 
ponad 1,4 tys. podpisów pod 

adresowaną do prezydenta Ro-
berta Raczyńskiego, w której 
apelują, by dał szansę III LO 
i uszanował wybór młodzieży. 
Po mieście krąży też lista, na 
której podpisują się   popiera-
jący protest. Jest już na niej po-
nad 3 tysiące nazwisk.

Szkołę popiera Piotr Bo-
rys z Platformy Obywatelskiej, 
były lubiński europoseł. Za jego 
sprawą do protestujących przy-
jechała m.in. Krystyna Szumi-
las, była minister edukacji, któ-

ra potwierdziła bezprawność 
działań miejskich urzędników. 
Podobną opinię wyraził dolno-
śląski   wicekurator   oświaty Ja-
nusz Wrzal, towarzyszący eks-
minister w Lubinie.   jeśli nawet 
racja jest po stronie szkoły, to 
nie ma żadnego sposobu, by 
wymusić na administracji Ro-
berta Raczyńskiego zmiany w 
serwisie elektronicznej rekru-
tacji.

Piotr Kanikowski
FOT. ECH



Po wycofaniu się KGHM 
ze sponsorowania przedsta-
wień Teatru Modrzejewskiej,   
legnicka scena była zmuszo-
na ograniczyć liczbę premier 
z 5 do 4 rocznie. Ubiegły 
sezon - choć z tego powodu 
trudniejszy od poprzednich - 
obfitował w spektakle i   wy-
darzenia, o których mówiła 
cała Polska ("Wierna wata-
ha", "Lekcje tańca w Zakła-
dzie Wesoelno-Pogrzebowym 
pana Bamby", jubileusz 40-le-
cia polskiej sceny w Legnicy i 
jubileuszowa premiera "Bie-
sów", Kamyk Puzyny, Nagro-
da im. Zygmunta Hübnera, 
Maraton Teatralny itd). Sytu-
acja finansowa wciąż jest nie-
pewna, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o drugą połowę sezonu 
2018/2019. Dyrektor Jacek 
Głomb ufa jednak, że skoro 
dotąd udawało się znajdować 
pieniądze na realizację no-
wych spektakli, to i teraz teatr 
sobie poradzi.

Pierwszą z zaplanowa-
nych premier będą "Dzielni 

chłopcy" - autorski spektakl 
Magdy Drab, o której Jacek 
Głomb mówi z podziwem 
"kobieta renesansu', bo nie 
tylko gra na scenie, ale też 
pisze i reżyseruje . Sztuka 
jest nieco znana legnickim 
teatromanom, bo trzy lata 
temu w teatrze zorganizowa-
no jej czytanie performatyw-
ne. Opowiada o środowisku 
kibiców piłki nożnej a w jej 
powstaniu autorce pomagali 
m.in. kibice Miedzi Legni-
ca. Próby już się rozpoczęły. 
Za scenografię odpowiada 
Izabela Stronias, za reżyserię 
świateł Katarzyna Łuszczyk 
a za muzykę Amadeusz Na-
czyński. Premiera "Dzielnych 
chłopców" odbędzie się tuż 
po wakacjach, 9 września.

- Mam nadzieję, że na 
widowni zasiądą kibice Mie-
dzianki - mówi Jacek Głomb. 
Uważa, że awans legnickiej 
drużyny do Ekstraklasy nad-
zwyczajnie sprzyja temu bar-
dzo oryginalnemu projektowi.

Na 11 listopada 2018 
roku dyrektor zapowiada 
pierwsze wystawienie "Po-
piołu i diamentu" Małgo-
rzaty Sikorskiej-Miszczuk 
wg. głośnej powieści Jerzego 
Andrzejewskiego i jeszcze 
głośniejszego filmu Andrzeja 
Wajdy. Spektakl wyreżyseruje 
Marcin Liber, który kilka lat 
temu zrealizował w Legnicy 
rewelacyjne "III Furie", jeden 
z największych hitów w hi-
storii Teatru Modrzejewskiej. 
Do współpracy zaproszeni 
też zostali Mirek Kaczmarek 

(scenografia) i Filip Kaniecki 
(muzyka).

16 marca 2019 roku Te-
atr Modrzejewskiej pokaże 
premierę "Wyzwolenia" Sta-
nisława Wyspiańskiego w 
reżyserii Piotra Cieplaka ze 
scenografią Andrzeja Wit-
kowskiego i muzyką Pawła 
Czepułkowskiego. 18 maja 
2019 roku publiczność będzie 
mogła zobaczyć "Czarownice 
z Salem" -bestsellerowy dra-
mat Artura Millea o tym, co 
fanatyzm religijny potrafi zro-
bić z człowiekiem. Tę premie-
rę wyreżyseruje Paweł Passini.

Jacek Głomb: - Cztery 
premiery - różnego rodzaju, 
niektóre na cały zespół, inne 
na jego część - to jest to na co 
nas stać.

Jest też projekt edukacyj-
ny "Droga do teatru" na który 
MKDiN dało 91 a UMWD 
23 tys. zł.

Bez zaangażowania mar-
szałka Dolnego Śląska i 
wsparcia sejmiku wojewódz-
kiego byłoby trudno. Normal-
nie na budżet Teatru Mod-
rzejewskiej składa się   3 mln 
80 tys. zł z Urzędu Marszał-
kowskiego Dolnego Śląska, 
dotacja w wysokości 1,5 mln 
zł z Urzędu Miasta w Legni-
cy jako drugiego organizatora 
plus ok 1 mln zł przychodu z 
biletów. Ta suma pozwala wy-
łącznie na zapłacenie pensji 
zespołowi, pokrycie kosztów 
stałych i wystawianie już zro-
bionych sztuk. Na przygoto-
wanie premier - nie.

Premiery "Wiernej wata-

hy" i "Baśni o pięknej Pary-
sadzie" udało się zrealizować 
dzięki dodatkowym 350 tys. 
zł z Sejmiku. Marszałek za-
pewnił też wkład własny (134 
tys. zł) do grantu (180 tys. zł) 
pozyskanego przez Teatr Mo-
drzejewskiej z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

- W ten sposób mamy 
zabezpieczone od strony fi-
nansowej dwie premiery z 
minionego sezonu i dwie z 
sezonu 2018/ 2019 - mówi 
Jacek Głomb.

W odróżnieniu od pre-
zydenta Legnicy, który nie 
dołożył ani złotówki do re-
montów budynków Teatru 
Modrzejewskiej, marszałek 
wspiera finansowo prace przy 
dachu (120 tys. zł) oraz wy-
mianę centralnego ogrzewa-
nia (405 tys. zł).

-W sumie od marszałka 
dostaliśmy w tym roku dodat-
kowo 1 mln 32 tys zł - podli-
cza Jacek Głomb. - Zarówno 
Cezary Przybylski, jak i Ta-
deusz Samborski doceniają 
teatr, czego nie mogę nieste-
ty powiedzieć o prezydencie 
Legnicy. Nasz wniosek o do-
tację na premierę "Dzielnych 
chłopców" leży na biurku Ta-
deusza Krzakowskiego. Mogę 
zrozumieć, że prezydent nie 
chce pomóc teatrowi przy 
spektaklach, ale jak wytłu-
maczyć brak zaangażowania 
w remonty budynków, które 
stanowią zabytkową substan-
cje miasta?

Piotr Kanikowski
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TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 
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CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELE

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat  nieruchomości niezabudo-

wanej, położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Legnicy przy 

ul. Śmigłowcowej, KW LE1L/00061997/6. Działka nr 16/10 o powierzchni 15140 m2, obręb 
Bartoszów. Opis nieruchomości: Obecnie teren trawiasty pocięty asfaltowymi i betonowymi 

drogami kołowania. Przeznaczenie nieruchomości: cel sportowo –rekreacyjny.
Termin budowy: Rozpoczęcie- 3 miesiące od dnia obowiązywania umowy dzierżawy. 

Zakończenie- 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Stawka czynszu- nie mniej niż 3.750,00 zł miesięcznie plus podatek VAT.

Postąpienie  250,00 zł Wadium   22.500,00 zł
Termin wnoszenia opłat: do 20-go każdego miesiąca.

Termin podania wykazu do publicznej wiadomości upłynął 13.07.2018 r. 
Uwagi:  

1.Podana stawka czynszu jest stawką wyjściową do przetargu.
2.Zasady aktualizacji opłat czynszowych: czynsz będzie waloryzowany w okresach rocznych, 

począwszy od 2019 r. w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 
zwany wskaźnikiem inflacji, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Monitor Polski dla roku poprzedzającego dzień waloryzacji.    
3.Z regulaminem przetargu  można zapoznać się w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 pokój 318 

lub na stronie www.legnica.eu –przetargi. 
        4. Przed podpisaniem umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do wpłaty kaucji 

zabezpieczającej w wysokości 5.000,00 zł. Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 
22.500,00 zł  do dnia 24.07.2018 r.  na konto: Bank PKO - S.A. I Oddział w Legnicy nr 

20124014731111000025212109 Przetarg odbędzie się 27.07.2018 r. o godz.13.00, w Urzędzie 
Miasta, Pl. Słowiański 8  sala nr 201. 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wnie-
sienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru 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 przetarg uchyli się od 
podpisania umowy najmu traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegó-
łowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

tel. 7672-12-300, pokój 314 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-310. Organizator 
zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

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

609 199 520

Nowy sezon w Modrzejewskiej
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"Dzielni chłopcy" Magdy 
Drab, "Popiół i diament" Mał-
gorzaty Sikorskiej-Miszczuk 
wg Jerzego Andrzejewskiego 
i Andrzeja Wajdy, "Wyzwo-
lenie" Stanisława Wyspiań-
skiego i "Czarownice z Sa-
lem" Artura Millera. Te cztery 
premiery Teatr Modrzejew-
skiej w Legnicy szykuje na 
nadchodzący sezon. Mimo 
znaczącej pomocy od mar-
szałka Dolnego Śląska, sytu-
acja finansowa placówki na 
razie nie pozwala na więcej.




