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MOJE TRZY
GROSZE
FELIETON
COTYGODNIOWY

Bóbr, Boss,
Podaż
„Powarzny kandydat na
burmiszcza szuka rzyrantuw
,linii kredytowej, lup uczciwej placufki parabankowej
do zrealizwania obietnic wyborczych, (...). Tyko poważne
oferty.”
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Legnica wita uczniów stypendiami
Miejska inauguracja nowego
roku szkolnego odbyła się 3
września w Sali Maneżowej
Akademii Rycerskiej. Przybyły delegacje i poczty sztandarowe kilkudziesięciu legnickich placówek oświatowych,
uczniowie, rodzice, dyrektorzy szkół i nauczyciele.
W inauguracji uczestniczyli m.in.: poseł Elżbieta Stępień,
prezydent Tadeusz Krzakowski,
przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Szetelnicki, radni
oraz reprezentanci środowisk
kombatanckich, organizacji i
stowarzyszeń.
- Ogromnie cieszę się z
tak licznej dziś obecności osób
związanych z legnicką oświatą,
z Waszych uśmiechów oraz z
faktu, że do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszyscy jesteśmy bardzo dobrze przygotowani – zwrócił się do uczniów
i nauczycieli prezydent Tadeusz
Krzakowski. – Nasze placówki
są coraz bardziej nowoczesne.
Dbamy o infrastrukturę dydaktyczną, sportową. Pracownie
wyposażyliśmy w najnowocześniejszy sprzęt wart miliony
złotych, dzięki środkom unijnym.
Legnickie szkoły są optymalnie zorganizowane, a obiekty oświatowe zyskują nowoczesne standardy. Nasze miasto

stało się centrum kształcenia
dla całego subregionu. Uczy się
u nas prawie 40 proc. uczniów
przybywających z innych, często bardzo oddalonych gmin.
Od szeregu już lat inauguracja roku szkolnego w Legnicy jest okazją do szczególnego
nagrodzenia i uhonorowania
uczniów, którzy wyróżniają się
osiągnięciami naukowymi (z
wiedzy ogólnej i technicznej),
a także artystycznymi i sportowymi..

Jednorazowe stypendia na
nowy rok szkolny 2018/2019
podczas miejskiej inauguracji
otrzymało 136 uczniów. Miasto
przeznaczyło na nie prawie 65
tys. zł. Prymusi ze szkół podstawowych będą wyróżnieni
stypendiami po 450 zł, gimnazjaliści – po 550 zł, zaś uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
– po 650 zł.
W 44 legnickich szkołach
publicznych rozpoczęło naukę ponad 18.000 uczniów i

2.100 dorosłych słuchaczy. Do
przedszkoli przyjęto łącznie
3.592 dzieci, a potrzeby w tym
względzie zostały całkowicie
zaspokojone. Wskaźnik objęcia
wychowaniem przedszkolnym
jest bardzo wysoki i wynosi ok.
100 proc.
Kształceniem i wychowaniem zajmować się będzie w
tym roku 1.650 nauczycieli, a
ok. 760 osób stanowić będzie
kadrę administracyjną i pomocniczą placówek edukacyjnych i

wychowawczych.
Ważnym atutem legnickiej
oświaty jest wysoki poziom
kwalifikacji nauczycieli i pedagogów. Obecnie w Legnicy
najwyższy stopień awansu (dyplomowani) posiada aż 70 proc.
kadry nauczycielskiej. Co piąty
jest mianowany (19 proc.). Nauczyciele kontraktowi stanowią
10 proc. a stażyści tylko 1 proc.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

za propagowanie komunizmu
żołnierzy z Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej. 5
kwietnia o świcie przyniosła go
na pl. Słowiański siódemka aktywistów Żółtej Alternatywy,
ubranych w białe kombinezony
i maski przeciwpyłowe. Do dziś
są dla policji nieuchwytni.
Dzięki błyskawicznej interwencji policjantów jeszcze
zanim miasto obudziło się na
dobre kaczuszka została usunięta z placu. Zaraz też ustami
ówczesnej rzeczniczki prasowej

Komenda Miejska Policji w Legnicy pochwaliła się wszczęciem
czynności przeciwko sprawcom,
którzy bez zgody zarządcy terenu ustawili "konstrukcję kartonowo-gumową". Zarządca terenu - Zarząd Dróg Miejskich w
Legnicy - o sprawie dowiedział
się od funkcjonariuszy, którzy
(zneutralizowawszy zawczasu
zagrożenie ze strony kaczuszki)
zwrócili się do dyrektora Andrzeja Szymkowiaka o złożenie
stosownego zawiadomienia jako
podkładki do prowadzenia po-

stępowania.
Jak ustaliliśmy, czynności
trwają. Od 5 miesięcy komenda
tropi skrytych kaczorobów i na
potrzeby ewentualnego procesu
przetrzymuje dowód wykroczenia w swoim magazynie.
Widząc, że władza jest
skłonna do zabawy, Polacy w
całym kraju podjęli zainicjowaną przez legniczan akcję. W
różnych miastach pojawiły się
na murach hasła "Uwolnić kaczkę!". Aktywiści Żółtej Alternatywy ustawili Pomniki Czystości

Narodu w Prochowicach i Wrocławiu. Na Facebooku zaroiło się
od zdjęć gumowych kaczuszek,
wyrażających solidarność z tropionymi przez legnicką policję
aktywistami Żółtej Alternatywy.
Mocne wsparcie przyszło z Łodzi, gdzie Krzysztof Skiba - lider
zespołu Big Cyc i działacz Pomarańczowej Alternatywy z lat
osiemdziesiątych - i jego przyjaciel Paweł Konjo Konnak zorganizowali happening pod hasłem
"Uwolnić kaczkę".
Piotr Kanikowski

Policja wciąż tropi czyścioszków
Od pięciu miesięcy Komenda Miejska Policji w Legnicy próbuje ustalić, kto tuż
po Prima Aprylis ustawił na
placu Słowiańskim gumową
kaczuszkę na cokole z kartonów. - Sprawa jest dalej
prowadzona przez Wydział do
Spraw Wykroczeń - poinformowała nas mł. asp. Jagoda
Ekiert, oficer prasowa.

Pomnik Czystości Narodu dmuchana kaczuszka na cokole
z kartonowych pudeł owiniętych
czarną folią - zastąpił usuniętych
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Dobra zmiana ostatecznie
zdekonspirowała tabun polityków, którzy jedząc bułkę przez
bibułkę deklarowali bezinteresowną pracę na rzecz wspólnego dobra. Dzisiaj jedna
część wyborców otwarcie tęskni za wypielęgnowaną rączką
Dominiki Arendt-Witchen
na swoim policzku, a druga,
powarkując, bezczelnie wyczekuje ochłapów z pańskiego
stołu. Delikatny populizm stał
się passé, czego nie dostrzega
żaden z pretendentów do legnickiego ratusza.
Za to w Złotoryi objawił
się kandydat na burmistrza,
który precyzyjnie wyczuwa
nastroje w radykalizującym
się społeczeństwie. W ramach
swojego programu wyborczego Janusz Mateczny proponuje 31,50 zł za oddany na
siebie głos (co w zestawieniu
ze stawką oferowaną 4 lata
temu przez zwolenników Ireneusza Żurawskiego oznacza
progres). Planuje po objęciu
stanowiska wziąć kredyt na
rozwój miasta, tzn. - szczerze
wyjaśnia - na wynagrodzenia
dla siebie i swojej rodziny, którą obsadzi stanowiska biurowe
w urzędzie. Drugi kredyt weźmie, aby spłacić „ten trzeci”,
na postawienie parku „żeby
pawy miały gdzie mieszkać”.
Nie bacząc na koszty zamierza spełnić wielkie złotoryjskie
marzenie o basenie, budując
nieduży ale spektakularny
Basen Zimowy – do kąpieli w
zimie. Wzmocni straż miejską
„przez to miasto będzie bezpieczniejsze od srania psów”.
Zlikwiduje patologię i uczyni
ją normą. Itd, itd. Brutalny
hardocorowy przekaz dla ludzi, których politycy tyle razy
zrobili w bambuko, że będą w
stanie docenić szczerość kandydata.
Janusz Mateczny to żart.
Ale zarazem nie żart. Jest hologramem wszystkich, którzy
za chwilę zapukają do naszych
drzwi ze swoją ulotką. W
okresie kampanii wyborczej,
gdy puder, lukier i pozłotka
schodzą w ilościach hurtowych. ludzie tęsknią za prawdą. Janusz Mateczny ze swoim
absurdalnym hasłem „Bóbr.
Boss. Podaż” to przewrotna
odpowiedź na to zapotrzebowanie. Przejrzyjmy się w tym
krzywym zwierciadle, zanim
pójdziemy wrzucić swój głos
do urny.
Piotr Kanikowski
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„PiS wziął miliony” na lawecie
Zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. Obok dużymi literami
"PiS wziął miliony, a wszystko drożeje". Albo "PiS wziął
miliony, a podatki poniósł 34
razy". Takie billboardy Platforma Obywatelska obwozi
na lawecie po całej Polsce.Obiecali, oszukali - mówi poseł Robert Kropiwnicki z PO.
- Obiecali, że będzie lepiej,
a wychodzi wszystko gorzej i
drożej.

REKLAMA

cimy w sklepach i na stacjach
paliw.
To kolejny, trzeci już Konwój Wstydu, w którym Platforma Obywatelska odsłania - jak
mówi Piotr Borys, były europoseł i wicemarszałek Dolnego
Śląska, kandydat do dolnośląskiego Sejmiku - prawdziwe
oblicze PiS-u. Poprzednie dwie
kampanie okazały się celnym
ciosem w PiS. Po ujawnieniu
skali nagród dla ministrów z
rządu Beaty Szydło prezes Jarosław Kaczyński kazał działa-

czom przekazać te pieniądze na
organizacje charytatywne. Gdy
PO pokazała, jak wielu radnych w ramach dobrej zmiany
dostało eksponowane posady i
słone pensje w spółkach Skarbu
Państwa, Jarosław Kaczyński
zapowiedział, że nie będzie już
dla nich miejsca na listach wyborczych. Także wprowadzona
ustawą obniżka pensji posłów i
samorządowców to - zdaniem
Roberta Kropiwnickiego - populistyczna reakcja PiS na poprzednie Konwoje Wstydu.

W tym tygodniu nowy
Konwój Wstydu z hasłem "PiS
wziął miliony" dotrze do 200
miejscowości. Legnica jest jedną z pierwszych na trasie.
- Nie mamy pewności, że
rząd zwrócił pieniądze z nagród z 2016 roku, bo nikt tego
nie pokazał. Nie mamy pewności, że zwrócono milionowe nagrody roku 2017. - mówi Piotr
Borys. - Ciągle działacze PiS-u
zdobywają pracę za miliony
złotych. Możemy sobie zadać
pytanie: czy każdy legniczanin,

na samorządy pieniędzy. To
bardzo perfidny szantaż. Nasze kandydowanie do Sejmiku
i na innych szczeblach samorządu służy temu, żeby PiS nie
zawłaszczył sobie ostatniego
bastionu wolności w Polsce,
czyli samorządów. Nie możemy pozwolić, żeby PiS bił nas
w twarz.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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- Wzięli dla siebie, dla
swoich rodzin - mówi o działaczach Prawa i Sprawiedliwości
Robert Kropiwnicki. - Kandydat PiS-u na prezydenta
Legnicy dostał posadę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i tłustą pensję,
żeby kandydować do ratusza.
Wszystko drożeje. Podrożał
chleb. Masło jest droższe niż
w Niemczech. Drożeje energia
i paliwa. Jako Platforma chcemy o tym mówić. Polacy muszą wiedzieć, jak jest naprawdę.
Pokazuje się nam ładne obrazki
z Jarosławem Kaczyńskim czy
Mateuszem Morawieckiem na
Rynku w Sandomierzu. A my
na co dzień za tę drożyznę pła-

który zgłosi się do pracy, będzie
zarabiał miliony, tak jak radni
PiS-u pracujący w KGHM.
Jeśli tak, to zachęcamy do głosowania za PiS-em. Jeśli nie, to
mówimy wprost: PiS wziął miliony i oszukał Polaków.
Paweł Frost - były legnicki radny i kandydat PO do
Sejmiku - zwraca uwagę na
to, że dla rodziców osób niepełnosprawnych, którzy przed
wakacjami protestowali w Sejmie, Prawo i Sprawiedliwość
nie miało pieniędzy. - Ludzie
byli traktowani w sposób uwłaczający ich godności. Tak samo
traktowane są osoby starsze,
kiedy opowiada się bajki o finansowaniu służby zdrowia,
darmowych lekach. Wypycha
się osoby niepełnosprawne ze
szkół. Na to wszystko nie ma
pieniędzy, natomiast są pieniądze dla swoich. Wczoraj odbyła
się konwencja samorządowa
PiS-u, na której mówiono o
tym, jak byłoby dobrze, gdyby
Polacy głosowali na ich ludzi,
bo będzie lepsza współpraca
samorządu z rządem. Co to tak
naprawdę oznacza? Jak nie zagłosujecie na nas, to nie damy
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Mecenas na ławie oskarżonych
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Przez ponad półtorej godziny prokurator Celina Kurzydło odczytywała w sądzie
akt oskarżenia przeciwko
legnickiemu
adwokatowi Zbigniewowi K. i dwóm
pracownicom jego kancelarii prawnej. Zarzuca im
się m.in. przywłaszczenie
ponad 1,8 mln zł na szkodę
163 osób z Polski i Niemiec.
Sprawa jest gigantyczna.
Legnicka kancelaria - jedna
z tych większych, mająca filie
w kilku miastach w Polsce i w
Niemczech - specjalizowała się
w dochodzeniu odszkodowań
za wypadki komunikacyjne i
inne szkody. Zdaniem prokuratury, wyłudzała i przywłaszczała sobie cudze pieniądze na
wiele sposobów, nie stroniąc
przy tym od podrabiania podpisów, fałszowania dokumentów, oszukiwania sądów i osób,
które powierzyły jej swoją sprawę.
Latami
przetrzymywała
wywalczone pozwem, przelane
przez firmy ubezpieczeniowe
lub ściągnięte przez komorników pieniądze na swoim koncie, choć najdalej w ciągu 14 dni
powinna przelać je na rachunki
klientów. Niekiedy przekazywała jakąś część kwoty, zachowując resztę. Najczęściej cho-

dziło o kilka tysięcy złotych, ale
na liście 163 poszkodowanych
są i tacy, którzy nie odzyskali
sum liczonych w dziesiątkach
tysięcy złotych (np. dwudziestu
kilku tysięcy euro).
Zbigniew K. i Elżbieta W.
są również oskarżeni o przywłaszczenie sobie co najmniej
415 tys. zł należnych agentom
współpracującym z ich kancelarią jako honorarium za pozyskanych klientów.
Prokurator zarzuca obojgu
doprowadzenie (i usiłowanie
doprowadzenia) kilku innych
osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Podrabiając podpisy, posługując się
fałszywymi pełnomocnictwami
oraz fikcyjnymi cesjami wierzytelności wprowadzali sądy
w błąd, by w majestacie prawa
wyłudzać od pokrzywdzonych
pieniądze. Bez wiedzy i zgody
klientów kierowali wnioski i
pozwy do sądów Bezpodstawnie żądali od nich pokrycia
kosztów zastępstwa procesowego.
Czasem większą wierzytelność dzielili na kilkanaście
mniejszych części. Tak podzielony dług przekazywali fikcyjnie członkom swojej rodziny,
pracownikom kancelarii i innym osobom ze swego kręgu,
po to, by zamiast jednej sprawy
przeciwko dłużnikowi móc wy-

toczyć kilkanaście i ściągnąć od
nieszczęśnika koszty nie jednego, ale kilkunastu zastępstw
procesowych.
Mecenas Zbigniew K.
deklaruje, że zależy mu na
rozpoczęciu sprawy i szybkim oczyszczeniu się z zarzutów. Jednocześnie razem ze
współoskarżoną Elżbietą W.
- dyrektor ds administracyjno-księgowych kancelarii - od
kilku miesięcy składają wnioski,
które mają spowolnić proces
i wyłączyć jego jawność. Sąd
dowiedział się we wtorek, że
musi się wstrzymać z przesłuchaniem Zbigniewa K., bo jego
obrońca zamiast przyjść na
rozprawę postanowił odwieść
córkę do sanatorium w Dąbkach. Elżbieta W. chciała trzygodzinnej przerwy, twierdząc,
że musi pojechać z dzieckiem
na obowiązkowe szczepienia.
Sędzia Andrzej Szliwa nie ma
łatwego zadania. Ale wykazuje
sporą determinację, by mimo
tych aktów obstrukcji proces
toczył się szybko i sprawnie. Za
prokurator Celiną Kurzydło nie
zgodził się, by proces toczył się
za zamkniętymi drzwiami. W
przychodni uzgodnił, że nic się
nie stanie jeśli dziecko Elżbiety
W. zostanie zaszczepione tydzień później.
Piotr Kanikowski
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Pedofilia? Prewencja w sutannach
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Legnicka Kuria Biskupia deklaruje wdrożenie programu
prewencji, by na terenie
diecezji nie dochodziło do
przypadków wykorzystania
seksualnego
małoletnich
przez osoby duchowne.
Spytaliśmy ks. Waldemara
Wesołowskiego, rzecznika
kurii, o szczegóły.
Przy okazji pielgrzymki
papieża Franciszka do Irlandii
i akcji wieszania dziecięcych
bucików na kościelnych płotach
znów dużo mówi się o przypadkach pedofilii w Kościele
katolickim. Rada Biskupów Diecezjalnych opublikowała przed
tygodniem swoje stanowisko.
„Biskupi potwierdzają zdecydowaną wolę walki z tym grzechem
i przestępstwem. Podkreślają jednocześnie konieczność troski o
ofiary oraz potrzebę budowania
kultury zdolnej do zapobiegania
tego rodzaju przestępstwom. W
odpowiedzi na wezwanie papieża do konkretnych działań, Rada
Biskupów Diecezjalnych postanowiła, aby zgodnie z wcześniejszymi Wytycznymi Konferencji
Episkopatu Polski, podjąć na
szeroką skalę program prewencji
w diecezjach” - głosi komunikat
zamieszczony m.in. na oficjalnej

stronie legnickiej kurii.
- List biskupów został opublikowany kilka dni temu, więc
trudno mówić o szczegółach
dotyczących programu prewencji
wynikającego z zapowiedzi tego
dokumentu. Z pewnością takie
działania będą podejmowane
w najbliższym czasie w całym
polskim Kościele - odpowiada
na nasze pytania ks. Waldemar
Wesołowski, rzecznik prasowy
Legnickiej Kurii Biskupiej.
Zwraca uwagę na to, co zrobiono do tej pory. Od 2013 roku
przy Konferencji Episkopatu
Polski istnieje stanowisko koordynatora ds. ochrony dzieci i
młodzieży (jest nim ks. Jan Żak).
Ponadto w każdej diecezji został
wyznaczony delegat ds. ochrony
dzieci i młodzieży. W Legnicy
powierzono tę misję kanclerzowi
kurii, ks. Józefowi Lisowskiemu. Wydane zostały wytyczne
Kościoła w Polsce, w których
wskazano konkretne działania
dotyczące kapłanów i kandydatów do kapłaństwa, pomocy
ofiarom i ich rodzinom, a także
procedury postępowania wobec
duchownych podejrzewanych o
pedofilię. Jak zapewnia ks. Waldemar Wesołowski, wytyczne te,
szczególnie dotyczące prewencji,

są realizowane również w diecezji legnickiej na poziomie seminarium duchownego i formacji
kapłańskiej. Naukowe wsparcie
zapewnia Centrum Ochrony
Dziecka powołane w 2014 roku
przy krakowskiej Akademii
Ignatianum.
- Wynika z tego, że Kościół
jest chyba jedyną instytucją w
Polsce, która z taką powagą podjęła ten temat i podejmuje konkretne, skoordynowane działania
w tym zakresie, w celu wyeliminowania tego zjawiska, które
samo w sobie jest nie do pomyślenia. Szczególnie wśród osób
duchownych, choć te stanowią
niewielki procent tego rodzaju
przypadków - uważa ks. Waldemar Wesołowski.
Nie udało nam się uzyskać
informacji, czy ksiądz biskup
Zbigniew Kiernikowski po objęciu Diecezji Legnickiej w 2014
roku zetknął się z podnoszonymi
przeciwko księżom diecezjalnym oskarżeniami o seksualne
nadużycia wobec nieletnich ani
jak zachowywał się w takich sytuacjach. Bez odpowiedzi zostało pytanie o to, ile tego rodzaju
spraw zostało zgłoszonych organom ścigania.
Piotr Kanikowski
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Prezydent dumny z przedszkoli
Najmłodsi legniczanie korzystają już z dwóch powstałych w tym roku nowych
publicznych
przedszkoli:
przy ul. Krzemienieckiej i
ul. Plutona. Dzięki temu w
mieście przybyło 200 nowych miejsc dla maluchów.
Odwiedził je prezydent Tadeusz Krzakowski.
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Przy
Krzemienieckiej
wcześniej mieściła się siedziba filii Szkoły Podstawowej
nr 9. Powstało tu nowoczesne i świetnie wyposażone
przedszkole wraz ze żłobkiem. Sto nowych miejsc dla
przedszkolaków i ok. 60 w
żłobku. Gruntowna moder-

nizacja i adaptacja budynku
kosztowała łącznie ok. 4 mln
zł.
Obiekt został ocieplony.
Jego estetyczna elewacja robi
wrażenie.
Pomieszczenia
przeszły remont i przebudowę. Zamontowano windę.
Zbudowano nowe wejście
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Sale wyposażone są w
funkcjonalne meble. Pomieszczenia
gospodarcze,
zwłaszcza kuchnia, mają
sprzęt najwyższej jakości. Na
zewnątrz powstał dziecięcy
plac zabaw, a także mini boiska oraz inne miejsca do wy-

poczynku i rekreacji.
Na ul. Plutona w nowym
przedszkolu
publicznym
również setka dzieci cieszy
się już zabawą i zdobywaniem wiedzy. Wszystkie
pomieszczenia i urządzenia
– sale zabaw, szatnie, blok
żywieniowy są odnowione.
Położono nową podłogę. Zawór gazowy zainstalowano
na zewnątrz. Modernizacja
kosztowała ok. 160 tys. zł.
W Legnicy wszyscy rodzice mogą znaleźć miejsca
dla swych dzieci w przedszkolach.
Źródło: Urząd Miasta w
Legnicy

PREZYDENT MIASTA LEGNICY Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Legnicy przy ul. Kilińskiego Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Legnicy przy ul. Kilińskiego, KW
LE1L/00086967/8. Część działki nr 32/1 o powierzchni 4908 m2, obręb Ogrody. Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, nieuzbrojona,
położona na obrzeżach Legnicy w Lasku Złotoryjskim(obszary leśne), przy ul. Kilińskiego-Ceglanej w bezpośrednim sąsiedztwie schroniska dla
zwierząt. Drzewostan do zachowania.Przeznaczenie nieruchomości: pod budowę cmentarza dla zwierząt.Termin budowy: Rozpoczęcie- 3 miesiące
od dnia obowiązywania umowy dzierżawy. Zakończenie- 8 miesięcy od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Stawka czynszu- nie mniej niż 200,00 zł miesięcznie plus podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: do 20-go każdego miesiąca.
Termin podania wykazu do publicznej wiadomości upłynął 26.05.2013 r. Uwagi: 1.Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania stosownych
zezwoleń wymaganych przepisami m.in. prawa budowlanego-uzyskanie pozwolenia na budowę, przepisami prawa ochrony środowiska, sanitarnymi,
weterynaryjnymi w tym uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Szczegółowych informacji dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części udziela Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Legnicy. 2. Przed podpisaniem umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 5.000,00 zł. 3.Szczegółowe warunki dzierżawy określa umowa dzierżawy. Z regulaminem
przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 pokój 318 lub na stronie www.legnica.eu –przetargi. Pisemna oferta powinna
zawierać: 1. Imię nazwisko i adres oferenta albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna. 2. Datę sporządzenia oferty. 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 4. Oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego i sposób jej wnoszenia.
5. Zobowiązanie o rozpoczęciu budowy w terminie 3 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. Zakończenie budowy w terminie 8 miesięcy od dnia
obowiązywania umowy. 6. Ksero dowodu wpłaty wadium. Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 1.200,00 zł do 20.09.2018 r. na konto: Bank PKO - S.A. I Oddział w Legnicy nr 20124014731111000025212109 Oferty z dopiskiem „Kilińskiego” należy składać w Urzędzie Miasta
Legnicy, Pl. Słowiański 8 pok.208 II p. do 20.09.2018 r. Przetarg odbędzie się 24.09.2018 r. o godz.12.00, w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8
sala nr 201. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia 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 dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 7672-12-300, pokój 314 III p. oraz
warunków przetargu tel. 7672-12-310. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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osobistych tragediach - dodaje Jacek Głomb, dyrektor
Teatru Modrzejewskiej. Decyzję o wystawieniu „Dzielnych chłopców” w Legnicy,
podjął jeszcze zanim Miedź
awansowała do Ekstraklasy.
Po cichu wierzy, że sukces
legnickiej drużyny przełoży
się też na zainteresowanie
spektaklem napisanym i wyreżyserowanym przez Magdę
Drab. Będzie świetnie, jeśli
kibice, którzy dotąd omijali
teatr szerokim łukiem, zechcą zasiąść na widowni.
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W legnickim Teatrze Modrzejewskiej trwają przygotowania do premiery pierwszego
w nowym sezonie spektaklu.
W niedzielę 9 września o
godz. 19 publiczność po raz
pierwszy zobaczy „Dzielnych
chłopców” Magdy Drab w
reżyserii autorki. Sztuka zainspirowana rozmowami z
fanami Miedzianki, GKS-u
Katowice, Widzewa Łódź i
innych klubów opowiada o
jasnych i ciemnych stronach
życia kibica.
gnicy i innych miast. Potem
w teatrze podczas aktorskich
improwizacji z kolegami,
którzy częściowo znaleźli
się w obsadzie „Dzielnych
chłopców”, rodziły się kolejne sceny jej sztuki.
- Ten spektakl zasadza się
przede wszystkim na pewnym konflikcie dotyczącym
emocjonalności. Koncentruje
się na emocjach, które wychodzą poza ramy społecznej
umowy, i powodują rzeczy
niedozwolone - mówi Magda
Drab.
- Myślę, że powstała
mocno ludzka historia. Opowieść o osobistych losach i
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Kibice wchodzą na scenę

Magda Drab przyznaje,
że nie chodzi na mecze. Na
pytanie, dlaczego zabrała
się za ten temat, odpowiada
wprost: - Z ciekawości i niezrozumienia.
Gdy parę razy zdarzyło
się jej być na stadionie, bardziej od meczu pochłaniała
ją obserwacja zachowania
kibiców. Ten inny świat pulsujący emocjami, które
były dla niej niedostępne
- wydawał jej się ciekawszy
od sportowego widowiska.
Dzięki uzyskanemu w 2015
roku stypendium ministra
kultury na napisanie sztuki
teatralnej mogła go zgłębić.
Rozmawiała z kibicami z Le-

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Legnicy przy ulicy
Gombrowicza 12 Przedmiotem przetargu jest
nieruchomość gruntowa położona w Legnicy
przy ul. Gombrowicza 12, działka nr 1543/1
o pow. 261 m2, obręb Piekary Osiedle, KW
LE1L/00075201/1.
Przeznaczenie nieruchomości – pod budowę
pawilonu użytkowego.
Opis nieruchomości: działka położona
na osiedlu mieszkaniowym Piekary-teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla
terenu działki brak jest ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Legnicy
Nr PAB.6730.43.2017.IV z 11.09.2017 r. o
warunkach zabudowy działka przeznaczona
pod budowę pawilonu usługowego dla usług o
charakterze nieuciążliwym np. handlowych. Ilość
kondygnacji -1, szerokość elewacji frontowej –
do 15 m, dach płaski. Uzbrojenie pełne w ulicy.
Stawka czynszu- 1.500 zł miesięcznie netto
Postąpienie 5,00 zł Wadium 9.000,00 zł
Termin wnoszenia opłaty tytułem czynszu
najmu: miesięcznie w terminie do 20- go dnia
każdego miesiąca. Termin zagospodarowania:
rozpoczęcie budowy - 9 miesięcy, zakończenie
- 20 miesięcy od dnia obowiązywania umowy
dzierżawy.
Uwagi: 1. Podana stawka czynszu dzierżawnego
jest stawką wyjściową do przetargu. 2. Do
stawki czynszu najmu doliczany jest podatek
od towarów i usług VAT według obowiązującej
stawki, zgodnej z obowiązującymi przepisami. 3.
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. 4.
Z regulaminem przetargu można zapoznać
się w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 pokój
318 lub na stronie www.legnica.eu –przetargi.
Zainteresowani winni wpłacić wadium w
wysokości 9.000,00 zł do 20.09.2018 r. na konto:
Bank PKO - S.A. I Oddział w Legnicy nr
20124014731111000025212109
Przetarg odbędzie się 24.09.2018 r. o godz.
13.00 w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 sala
nr 318. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie
wniesienia wadium, osoby posiadające wpis
do Krajowego 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. Szczegółowych informacji na temat
ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami tel. 7672-12-300, pokój 314
III p. oraz warunków przetargu tel. 7672-12310. Organizator zastrzega sobie możliwość
odwołania lub unieważnienia przetargu.
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