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Dobiegła końca trwająca 15 miesięcy rewitalizacja Legnickiej Biblioteki Publicznej. 2 października
nastąpiło uroczyste jej otwarcie. Jest co podziwiać. - Nasz wyjątkowy budynek, liczący sobie już
125 lat, należy do historycznego dziedzictwa miasta, ale z całą naszą społecznością tworzy przyszłość – mówiła dyrektor LBP, Anna Gątowska.
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Blizny pod
styropianem
Serce mi dzisiaj zamarło,
gdy zobaczyłem, jak robotnicy okładają styropianem
boczną ścianę kamienicy na
rogu ul. Bolesława Chrobrego i Kartuskiej. W imię termomodernizacji i estetyzacji
przepadło jedno z moich ulubionych miejsc w Legnicy.
Kilkanaście
miesięcy
temu dziennikarze z Newsweeka przyjechali zrobić reportaż o tym, jak w Legnicy,
która chciała być miastem
wielu kultur, powoli budzą
się brunatne zmory. Dopytywali o miejsca, gdzie można zobaczyć swastykę, hasło
“White Power” lub inne ślady aktywności neofaszystów.
Nie znałem takich. Trochę
dla świętego spokoju zaprowadziłem ich jednak na ul.
Kartuską, pod zawieszoną
na ceglanej ścianie reklamę
“FRYZJERSTWO, MANICURE, PEDICURE, MAKIJAŻ, PRZEDŁUŻANIE
PAZNOKCI, PRZEKŁUWANIE USZU”. Aż jęknęli,
gdy zobaczyli, że poniżej ktoś
czarną farbą wymalował kotwicę Polski Walczącej i wykaligrafował dedykację: “TO
JEST HOŁD DLA TYCH,
CO NOSZĄ BLIZNY, CO
PRZELALI KREW”.
W Legnicy, na rogu ul.
Bolesława Chrobrego i Kartuskiej, konfrontowały się
dwa światy. Na pragmatyczną, banalną rzeczywistość
wolnego rynku, w którym
firma z branży beuaty informowała klienta o szerokim
zakresie usług dla ciała, w
absurdalny sposób nałożyła
się sfera ducha. Podniosły, histeryczny apel graficiarza, by
pamiętać o bohaterach Polski
Walczącej, przez niefrasobliwość apelującego zlał się z
wizją krwi z draśniętego palcem kosmetyczki ucha i blizn
po piercingu. Komiczny efekt
na pewno był niezgodny z
intencjami patrioty i urągał
politycznej poprawności, ale
celnie puentował zjawisko
taniego popkulturowego patriotyzmu.
Lubiłem to miejsce.
Jeszcze bardziej od czasu,
gdy po sąsiedzku powieszono ogromny portret majora
Władysława Dybowskiego,
legnickiego Żołnierza Wyklętego, wzmacniając wrażenie absurdu. Tu naprawdę
można było złapać dystans do
obłędu, którego śladów szukała rok temu ekipa z Newsweeka. Teraz zastanawiam
się, jak szybko zapomnimy o
bliznach pod styropianem.
Piotr Kanikowski
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Sprawa Lenovo znowu na wokandzie
Sędzia Bartłomiej Treter z
Sądu Okręgowego w Legnicy wyznaczył terminy mów
końcowych w procesie trzech
belgijskich
menadżerów,
którym prokuratura zarzuca
oszustwa przy budowie hali
na fabrykę komputerów Lenovo w Legnickim Polu. Poszkodowane są polskie firmy,
które straciły na współpracy
z nimi 16 mln zł. Niektóre z
tego powodu upadły. Sprawa
trafiła do sądu w lutym 2013
roku. Dlaczego proces trwa
tyle czasu?
Jako oskarżeni w procesie występują trzej menadżerowie z Belgii: Filip S., Bart
de S. i Marc C.. Reprezentowali deweloperską firmę
PLA Development z Belgii
oraz jej spółki-córki Immo
Industry Poland i IC Polska. Spółki tworzyły konsorcjum, które na zlecenie
Lenovo - chińskiego koncernu komputerowego - budowało w latach 2008-2009
w Legnickim Polu halę pod
niedoszłą, jak się okazało,
fabrykę komputerów. Belgijskie spółki zatrudniały na
terenie budowy polskie firmy
jako podwykonawców. Zdaniem legnickiej prokuratury,
gdy w trakcie realizacji inwestycji PLA Development
wpadła w finansowe kłopoty, Filip S., Bart de S. i Marc
C, powinni przerwać budowę hali i rzetelnie poinformować polskich podwykonawców o sytuacji. Zamiast
tego absurdalnie naciskali
na kontynuowanie prac. Nie
płacili za wykonane usługi.
Nękali przedsiębiorców ka-

rami umownymi. W końcu,
kiedy już katastrofa była
oczywista, wypłacili zobowiązania wybranym belgijskim partnerom, krzywdząc
w ten sposób polskich wierzycieli.
Poszkodowanych
w
sprawie jest 16 firm zatrudnionych przy budowie w
Legnickim Polu. Łącznie
straciły 16 milionów złotych. Niektóre po współpracy z Belgami musiały ogłosić
upadłość.
Niedokończona
hala
przez kilka lat niszczała,
ale ostatecznie udało się

ją sprzedać innej firmie za
kilkanaście milionów złotych. Cała kwota trafiła do
banków, które finansowały
inwestycję. W międzyczasie
zakończyło się też postępowanie upadłościowe PLA
Development.
Podwykonawcy zatrudnieni przez Belgów od prawie 10 lat czekają aż sądy
wymierzą sprawiedliwość.
- Proces trwa stanowczo
za długo - zgadza się z nimi
sędzia Bartłomiej Treter. To sytuacja niezależna od
tutejszego sądu - podkreśla.
Opóźnienie w procesie

nie byłoby tak duże, gdyby
sprawa trafiła od razu do
Sądu Okręgowego w Legnicy. Tymczasem po opuszczeniu prokuratury akta dwa
lata przeleżały w Sądzie
Okręgowym w Warszawie,
który ze względu na nadmiar pracy nie był w stanie
się nią zająć. Dopiero interwencja zniecierpliwionych
podwykonawców wymogła
przekazanie materiałów Sądowi Okręgowemu w Legnicy i proces od razu ruszył
z kopyta. Skomplikowany
charakter sprawy wymagał jednak opinii biegłego

oraz nie mniej czasochłonnej współpracy z belgijskim
wymiarem sprawiedliwości.
Dlatego od kilkunastu miesięcy trwała przerwa w posiedzeniach. Sprawa wróciła
na wokandę. Wyznaczone
są trzy terminy, w których jak sądzi sędzia Bartłomiej
Treter - uda się zamknąć
przewód sądowy. Być może
do mów końcowych dojdzie
już 2 listopada. Jeśli nie, sąd
gotów jest zebrać się w tym
celu 23 listopada i 7 grudnia.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR
K ANIKOWSKI

ła nieprzerwanie od 1997 roku,
prawniczka, patronka licznych
inicjatyw o zasięgu europejskim i światowym.
Jolanta Kwaśniewska to
inicjatorka oraz organizatorka różnorodnych i wyjątkowo
udanych kampanii prozdrowotnych (rak piersi, choroby
serca, cukrzyca, AIDS). Społeczniczka,
zwolenniczka
udziału jak największej liczby
kobiet w życiu politycznym i
społecznym kraju. Od wielu
lat zajmuje się problematyką
przeciwdziałania
przemocy
wobec kobiet. Prowadzi szkolenia dla kobiet wychodzących

z bezrobocia, a także szkolenia
wizerunkowe, patronując Stowarzyszeniu Dress for Success
Poland.
Jest
współzałożycielką
Kongresu Kobiet. Pełni funkcję honorowej przewodniczącej
polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Vital
Voices, której celem jest rozwijanie i odkrywanie potencjału
przywódczego kobiet poprzez
ideę mentoringu. Od 2013
roku zaangażowana w prowadzenie autorskiego programu
podnoszącego problematykę
starości pod nazwą „Oswajanie
starości”.

Ceni skuteczność w działaniu. Niepoprawna optymistka.
Założyła Fundację „Porozumienie Bez Barier”, by pokazać,
że można skutecznie pomagać
innym. Z legniczankami porozmawia m.in.: o sposobach
na własny styl, o dobrych radach związanych ze stylem,
modą i właściwym zachowaniem; o roli kobiet w życiu społecznym i politycznym, o życiu
zawodowym kobiet, łączeniu
kariery z życiem prywatnym i
rodzinnym oraz o tym, dlaczego działalność charytatywna
jest taka ważna i jak zacząć pomagać innym w potrzebie.

Prezydent Tadeusz Krzakowski regularnie zaprasza
mieszkanki Legnicy na spotkania ze znanymi osobistościami. W ramach tego cyklu
panie miały okazję porozmawiać m.in. z aktorami Kacprem
Kuszewskim i Tomaszem Kotem, reżyserem Waldemarem
Krzystkiem, tancerzem Rafałem Maserakiem, prezenterem
pogody Jarosławem Kretem,
dziennikarkami Magdą Mołek
i Beatą Tadlą, piosenkarzem
Piotrem Kupichą.

Legnickie spotkanie z Pierwszą Damą
Jolanta Kwaśniewska Pierwsza Dama z lat 1995-2005,
gdy jej mąż był prezydentem
Rzeczypospolitej
Polskiej,
prezeska Fundacji Porozumienie bez barier - będzie
gościem 12. Spotkania Kobiet w Legnicy. 9 października przyjedzie na zaproszenie
prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, by porozmawiać
z legniczankami w Letia Business Center. Wstęp wolny.
Jolanta
Kwaśniewska
Pierwsza Dama Polski w latach 1995–2005, założycielka
i prezeska Fundacji „Porozumienie Bez Barier”, która dzia-
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Bedzie cmentarz Głosowanie LBO Raczyński planuje
dla zwierząt
do poniedziałku aquapark
W wyniku przetargu miasto
zawarło
trzydziestoletnią
umowę dzierżawy terenu, na
którym ma powstać cmentarz dla zwierząt. To był już
drugi w tym roku przetarg,
do pierwszego nikt nie stanął. Budowy i prowadzenia
tego potrzebnego miastu
obiektu podjęła się legnicka
firma Mountain Sp. z o. o.

Wydzierżawiona działka o powierzchni prawie 5
tys. mkw położona jest w
bliskim sąsiedztwie Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w rejonie ulicy
Ceglanej.
Geologiczne
warunki terenu i jego lokalizacja spełniają wymogi
prawne dla tego rodzaju
działalności
komercyjnej. Dzierżawca ma prawo
użytkowania nieruchomości od 1 października 2018
r. do 30 września 2048
roku.
Partner zobowiązany
jest do zapłaty gminie comiesięcznego czynszu w
wysokości 215 zł plus VAT.

Inwestycja powinna być
zrealizowana na jego koszt
w 2019 roku. Obowiązkiem
dzierżawcy jest również
sporządzenie dokumentacji
i uzyskanie pozwolenia na
budowę, a także uzyskanie
zezwolenia prezydenta Legnicy na prowadzenie działalności w zakresie grzebowiska i spalarni zwłok
zwierzęcych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Będzie także ponosił
opłaty i podatki związane
z dzierżawą, w tym podatek od nieruchomości.
Niezbędne nakłady inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozostają własnością dzierżawcy.
Gmina zastrzegła sobie
prawo rozwiązania umowy
w trybie natychmiastowym
i bez odszkodowania, jeśli
dzierżawca nie dotrzyma
istotnych warunków umowy.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy

Od 1 października trwa głosowanie mieszkańców w VI
edycji Legnickiego Budżetu
Obywatelskiego 2019. Już
w ciągu pierwszych kilku
godzin głosy oddało ponad
400 osób, co świadczy o
dużym
zainteresowaniu
LBO.

- Nasz oryginalny,
legnicki model budżetu
partycypacyjnego ma już
5 lat – mówił na konferencji prasowej w Rynku,
w sąsiedztwie wystawy
osiągnięć LBO, prezydent Tadeusz Krzakowski. – Dopiero niedawno
pojawiły się w sprawie
uspołecznionych budżetów samorządowych rozwiązania ustawowe. W tej
dziedzinie Legnica była
pionierem i wyprzedziła
innych o 6 lat. Dzięki zaangażowaniu społecznych
liderów i mieszkańców,
których do tej pory w głosowaniach wzięło udział
ok. 40 tysięcy, powstało

57 różnych lokalnych inwestycji o wartości ok. 10
mln zł – podkreślił prezydent.
Legnicki
Budżet
Obywatelski zmienia się
w wyniku konsultacji z
mieszkańcami. Od roku
2019 na każdy z 11 obszarów miasta przeznacza się
po 250 tys. zł. Wcześniej
było to 200 tysięcy.
Głosowanie internetowe zakończy się 8 października (poniedziałek)
o godzinie 17.00. Wyniki będą ogłoszone do 26
października.
- Zachęcam wszystkich uprawnionych legniczan – warto głosować,
brać sprawy w swoje ręce,
by zmieniać otoczenie,
okolicę i kreatywnie decydować o rozwoju Legnicy – powiedział Tadeusz
Krzakowski.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy

W sąsiedztwie obiektów Regionalnego Centrum Sportowego
w Lubinie prezydent Robert
Raczyński chce wybudować
aquapark, kryte lodowisko, centrum lekkoatletyczne im. Ireny
Szewińskiej, hotel i punkt widokowy. Ponadto miasto planuje
szybką modernizacje stadionu
lekkoatletycznego, aby w czerwcu przyszłego roku 2,5 tysiąca
widzów mogło na nim oglądać
Memoriał Ireny Szewińskiej.
Robertowi Raczyńskiemu
udało się pozyskać dla swoich planów władze Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
Wspólnie będą zabiegać w Ministerstwie Sportu i Turystyki
o pieniądze na modernizację
lubińskiego stadionu.
Lubin ma dwa kryte baseny, ale to mieszkańcom nie

wystarcza. Oba są mocno obłożone, więc Raczyński chce je
odciążyć, stawiając w pobliżu
hali RCS aquapark. Kryte lodowisko powstaje głównie z
myślą o lubińskich łyżwiarzach,
potrzebujących miejsca, w którym mogliby trenować cały rok.
Wstępnie zaplanowano w nim
również tor dla osób jeżdżących
na rolkach. Dla przyjezdnych
powstanie hotel z 60 pokojami i
salami konferencyjnymi.
Koszt rozbudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy
RCS szacuje się na ponad 150
mln zł. 100 mln zł Raczyński
planuje pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Centrum ma być
ukończone za 5 lat.
Piotr Kanikowski
RYC. URZĄD MIASTA
W LUBINIE

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

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

Dom Maria
ul. Gliwicka 6
59-220 Legnica

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

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl
www.marialegnica.pl
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Budka poleca Rabczenkę, Borysa i Frosta Autostopowicz

z lepkimi łapkami

Borys Budka - wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej - z legnickiego Rynku apeluje do mieszkańców
Dolnego Śląska, aby poszli
21 października na wybory
samorządowe i zagłosowali
na ludzi Koalicji Obywatelskiej: Piotra Borysa i Pawła Frosta ubiegających się
o mandat w dolnośląskim
Sejmiku oraz Jarosława
Rabczenkę -kandydata na
prezydenta Legnicy.

REKLAMA

- Mam nadzieję, że olbrzymie
zaangażowanie
tych osób, ale też ich kompetencje, przekonają mieszkańców Dolnego Śląska,
że warto poprzeć Koalicję
Obywatelską - mówi Borys
Budka o Piotrze Borysie,
Pawle Froście i Jarosławie
Rabczence.
Zachęca, by przyglądać
się tym wyborom, bo toczą
się według nowych reguł w
dramatycznych, niepokojących okolicznościach. Podkreśla jednak: - Wierzę, że
są uczciwe i będą się odbywały fair play.
Borys Budka i kandydaci Koalicji Obywatelskiej
apelują o wysoką frekwen-

Wyjątkową perfidią popisał
się 34-letni mieszkaniec
gminy Chojnów, który „łapał stopa” przy drodze krajowej nr 94 w Krzywej. Zabrał portfel kierowcy, który
zatrzymał się, aby go podwieźć. Policjanci z komisariatu w Chojnowie odszukali
sprawcę i odzyskali łup.

cję, ale też zaangażowanie
w pracę komisji wyborczych, np. w charakterze
mężów zaufania.
- Wybory samorządowe
należą do najważniejszych,
bo decydują, w jakich warunkach będziemy żyli.
Idźmy więc 21 października zagłosować i wybierzmy
dobrze - mówi Jarosław
Rabczenko, kandydat na

prezydenta Legnicy.
- Stawką jest Polska
europejska i obywatelska
- wtóruje mu Piotr Borys,
jedynka KO do sejmiku. Samorząd Dolnego Śląska
będzie przekazywał unijne pieniądze na potrzeby powiatów, miast, gmin.
Polsce grozi wstrzymanie
lub ograniczenie środków
europejskich, jeśli demo-

kratycznymi metodami nie
powstrzymamy tego rządu.
- Los jest w naszych rękach - mówi Paweł Frost,
"czwórka" na legnickiej liście do sejmiku. - Ważne,
abyśmy wspólnie potrafili
obronić Polskę samorządną
i demokratyczną.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR
KANIKOWSKI

34-latek zatrzymywał
samochody w Krzywej.
Szukał kogoś, kto podwiezie go do Osetnicy. Nad
autostopowiczem zlitował
się 63-letni chojnowianin,
podróżujący samotnie swoim autem. Po dojechaniu
do celu, życzliwy kierowca
pożegnał się z przygodnym
znajomym i ruszył w dalszą drogę.Chwilę później
zorientował się, że autostopowicz zabrał mu portfel z
dokumentami, który położył przy hamulcu ręcznym.
Kradzież zgłosił w Komisariacie Policji w Chojnowie.

- Policjanci po rozpytaniu mężczyzny podjęli
działania, w wyniku których już po chwili w Jerzmanowicach pod sklepem
zatrzymali podejrzanego
- opowiada mł. asp. Jagoda
Ekiert. - Mężczyzna zdążył zrobił zakupy w sklepie
za część skradzionej gotówki z portfela.Ujawniono przy nim ponad 270 zł.
Jak wyjaśnił policjantom,
portfel z dokumentami
wyrzucił do pobliskiego
rowu.
We wskazanym przez
złodzieja miejscu faktycznie leżał skradziony portfel, razem z dokumentami
i kartami bankomatowymi
należącymi do okradzionego chojnowianina. Odzyskane mienie w całości
wróciło do właściciela.
34-latek może trafić do
więzienia na 2 lata.
Piotr
Kanikowski
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Legnica nas łaczy
Marcin Wysocki - były zastępca komendanta Komendy
Miejskiej Policji - startuje do
Rady Miejskiej Legnicy. To
jedna z większych niespodzianek jesiennych wyborów
samorządowych. Poprosiliśmy go o rozmowę.
Co sprawiło, że zdecydował się Pan kandydować
do Rady Miejskiej Legnicy?
Dlaczego został Pan częścią
drużyny Tadeusza Krzakowskiego?
- Przez ponad dwie dekady zajmowałem się problemami mieszkańców Legnicy. Dziś też odczuwam taką
potrzebę. Zawsze starałem
się aby osoby mieszkające
lub przebywające w naszym
mieście czuły się bezpiecznie.
Jestem legniczaninem, nigdy
problemy naszego miasta nie
były mi obce, kiedy zwrócili

się do mnie ludzie prezydenta
Krzakowskiego, po krótkim
zastanowieniu stwierdziłem,
że jeśli już to tylko w tej grupie. Nie jestem politykiem,
jestem mieszkańcem , który
zna problemy tego miasta od
podszewki. Poznałem Tadeusza Krzakowskiego wiele
lat temu, podczas spotkań z
prezydentem lub jego przedstawicielami, wielokrotnie, z
racji wykonywanych przeze
mnie funkcji, rozmawialiśmy
o problemach nurtujących
nasze miasto i wiem, że jest
to osoba, której dobro Legnicy leży na sercu.
Pana okręg to Zakaczawie i osiedle Kopernik. Jak
Pan definiuje problemy tego
fragmentu Legnicy i którym
z nich chce poświęcić swą
pracę w samorządzie?

- Okręg nr 3 to nie tylko
Zakaczawie i Kopernik, to
też całe Bielany oraz obrzeża Legnicy - mieszkańcy każdego z tych rejonów
mają swoje problemy. Kiedy
mówimy o Zakaczawiu, to
myślimy "rewitalizacja" oraz
pomoc najbardziej potrzebującym, tak aby mieszkańcom żyło się tam godnie (do
czego prezydent Krzakowski
dąży sukcesywnie od lat).
Mieszkańcy osiedla Kopernik marzą o parkingach i
terenach zielonych. znowu
osoby zamieszkałe wzdłuż
Al. Rzeczypospolitej czekają
na obwodnicę i przedłużenie
Zbiorczej Drogi Południowej. Legniczanie mieszkający na peryferiach miasta też
chcą, aby nie zapominać o
ich potrzebach. Ja to wszystko wiem i rozumiem, jednak
startowanie w danym okręgu

nie oznacza reprezentowania
wyłącznie osób tam zamieszkałych, chociaż ta problematyka jest mi szczególnie bliska, gdyż mieszkam na tym
terenie. Legnica ma być spójnością, w której każdy będzie
czuł się dobrze.
"Legnica Nas Łączy" - to
hasło Waszego komitetu. Jest
to jednocześnie zobowiązanie do tego, by niezależnie
od wyniku wyborów, podejmować współpracę z ludźmi
po drugiej stronie politycznej
barykady. Będzie Pan potrafił
podać po wyborach rękę rywalom z innych list?
- Ja nie jestem z żadnej
"strony barykady". Nie sądzę również aby prezydent
Krzakowski chciał stawiania
takich barykad. "Legnica na
łączy" to, w mojej ocenie,

Jawor z gigantycznym magazynem
Commercial Point to kolejny
inwestor, który wybrał Jawor
na miejsce swojego biznesu.
Planuje się, że na 35 hektarach wybudowane zostanie
ok. 200 000 mkw powierzchni magazynowej. Będzie to
gigantyczny teren magazynowy pod dachem. Według
założeń, rozpoczęcie budowy
Jaworskiego Centrum Logistycznego planowane jest na
jesień 2019 roku i ma zakończyć się w 2021 r.

Przyszłe
„Jaworskie
Centrum Logistyczne” ma
powstać z wykorzystaniem
gruntów znajdujących się
bezpośrednio przy drodze
S3, obejmującej ponad 35 ha
powierzchni. Na tym terenie
możliwe będzie zbudowanie
nowoczesnego węzła transportowego.
- Szukaliśmy bardzo
dobrej lokalizacji dla naszej
inwestycji. Jawor okazał się
najlepszym miejscem dla
tak dużego projektu tym
bardziej, że miastem już
zainteresowali się najwięksi inwestorzy, jak chociażby
Mercedes. – mówi Jan Węglarek, kierownik projektu
Commercial Point i dodaje,
że o podjęciu decyzji zadecydował także dobry klimat
do inwestowania w Jaworze, zaufanie i zaangażowanie zespołu pracowników z
Urzędu Miejskiego.
Tereny inwestycyjne w
Jaworze wyróżnia kilka atutów. Jednym z nich jest loka-
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nawoływanie do wspólnej
pracy dla dobra naszego miasta, czyli dla nas wszystkich.
Mieszkańcy Zosinka, Zakaczawia, Piekar czy Przybkowa mają podobne problemy i
oczekiwania, jeśli poczujemy
się wspólnotą, którą łączy
Legnica, to na pewno będzie
nam się żyło lepiej w naszym
mieście. Odnośnie podania

JCL to nie tylko hale
magazynowe. Na terenie
jaworskiej strefy magazynowo – składowej umiejscowione mogą być również
wszystkie potrzebne centrum logistycznemu obiekty
towarzyszące, tj.: place składowania kontenerów, terminale przeładunkowe, biura,
punkt obsługi technicznej
samochodów czy zaplecze
hotelowe i usługowe. Planowana powierzchnia magazynowa to ok. 200 000 mkw
powierzchni. Inwestycja nie
będzie uciążliwa dla mieszkańców, ponieważ będzie
oddalona od zabudowań
mieszkalnych.
Atutem projektu jest

sąsiedztwo
północnego
wjazdu na S3, bezpośrednie
położenie przy DK3 i jednocześnie obwodnicy miasta.
Sieć połączeń drogowych
z „JCL” zapewniałaby jego
skuteczne oddziaływanie w
centralnej części województwa dolnośląskiego. Dodatkowo z dużym plusem JCL
będzie także jego przygraniczne położenie, które pozwala obsługiwać wymianę
towarową z północną częścią Republiki Czeskiej oraz
zachodnią Niemiec.
Źródło: Urząd Miasta
w Jaworze
FOT. URZĄD MIASTA
W JAWORZE

Rozmawiał: Piotr
Kanikowski
FOT. MARCIN WYSOCKI

Zarzuty dla prezesów
Gant Development
Karol A. i Dariusz M. - byli
prezesi legnickiej spółki Gant
Development S.A., była dyrektor finansowa spółki Luiza B. oraz Danuta K.zostali
zatrzymani przez prokuraturę
pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody w
wielkich rozmiarach, oszustwa na szkodę wierzycieli
i prania brudnych pieniędzy
pochodzących z tych przestępstw. Spółka straciła
przez nich 650 mln zł.

lizacja na przecięciu dwóch
głównych dróg: Szczecin
-Lubawka oraz Jędrzychowice-Korczowa, czyli S3 i
A4. W Polsce nie ma drugiego takiego miejsca, które
łączyłoby północ i południe
oraz wschód i zachód kraju.
Jawor i Legnica to jedyne
takie miejsca w Polsce.
- Jaworskie pola stają
się ostatnio bardzo znane i
modne wśród inwestorów.
Jak widać chętnie wybierane są na miejsce inwestycji.
Po Mercedesie zaufali nam
kolejni co wskazuje, że Jawor jest dobrym miejscem
dla ulokowania swojego biznesu. – cieszy się burmistrz
miasta Emilian Bera.

ręki rywalom, nie znam legnickiego polityka, który
chce dla mieszkańców naszego miasta źle; niektórzy jedynie nie mają realnych pomysłów, jak dbać o jego rozkwit.

Prokuratura Regionalna
we Wrocławiu informuje o
pierwszych
zatrzymaniach
w śledztwie dotyczącym legnickiej spółki Gant Development S.A. Poza prezesami
Karolem A. i Dariuszem M.
oraz dyrektor Luizą B. zatrzymana została powiązana
z nimi osobowo i kapitałowo
Danuta K. Do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia skierowano wnioski
o zastosowanie wobec całej
czwórki tymczasowego aresztowania.
Katarzyna Bylicka, rzecznik prasowa Prokuratury
Regionalnej we Wrocławiu:
- Zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełnienia
przestępstw polegających na
udziale w zorganizowanej
grupie przestępczej, wyrządzeniu Gant Development
S.A. szkody majątkowej w

wielkich rozmiarach, oszustwie w zakresie mienia wielkiej wartości na szkodę wierzycieli, w tym obligatariuszy
Gant Development S.A. polegającym na wprowadzeniu
wyżej wymienionych i innych
uczestników obrotu gospodarczego w błąd co do wartości aktywów spółki i przestawianiu
nieprawdziwych
danych w sprawozdaniach
finansowych Grupy Kapitałowej Gant Development oraz
zarzutu „prania brudnych pieniędzy” pochodzących z tych
przestępstw.Objęta zarzutami
łączna kwota majątku wyprowadzonego z Grupy Kapitałowej Gant Development w
wyniku przestępczej działalności wynosi blisko 650 milionów złotych.
Gant Development S.A.
założony w 1991 roku w Legnicy miał strukturę holdingu. Grupa składała się z kilkudziesięciu spółek celowych,
zarejestrowanych m.in. w tzw.
rajach podatkowych, na Cyprze i w Luksemburgu, co
pozwalało uniknąć płacenia
podatków w Polsce. Różne
wątki działalności Ganta od
2014 roku badały Prokuratura Rejonowa w Legnicy i
– przede wszystkim - Prokuratura Okręgowa/ Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.
Piotr Kanikowski
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Biblioteka budzi podziw
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Dobiegła końca trwająca 15
miesięcy rewitalizacja Legnickiej Biblioteki Publicznej. 2 października nastąpiło
uroczyste jej otwarcie. Jest
co podziwiać.

Prace budowlane i konserwatorskie oraz unowocześnienie i rozbudowa
kosztowały ok. 5,8 mln zł.
Blisko 4,8 mln stanowiło unijne dofinansowanie z
RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Ta neogotycka budowla,
zbudowana z cegły, obłożona licówką ceramiczną ma
bardzo ciekawą elewację z
gzymsami, fryzami i rozetami. Niewątpliwie jest jedną
z ciekawszych legnickich
obiektów
architektonicznych. Ma równie ciekawą i
bogatą historię.
- Nasz wyjątkowy budynek, liczący sobie już 125
lat, należy do historycznego dziedzictwa miasta, ale
z całą naszą społecznością
tworzy przyszłość – mówiła
dyrektor LBP, Anna Gątowska.
W uroczystości otwarcia biblioteki liczny udział
wzięli legniccy i dolnośląscy

bibliotekarze,
czytelnicy,
przyjaciele książek. Przybyli
także m.in. marszałek województwa Cezary Przybylski, wicemarszałek Tadeusz
Samborski i prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski.
- Legnica jest bardzo
ważnym i intensywnie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym i
kulturalnym naszego regionu – mówił Cezary Przybylski. -Dolny Śląsk rozwija się
i unowocześnia najszybciej
we wszystkich regionach
Unii Europejskiej. Tworzy
też najwięcej nowych miejsc
pracy. Potrafimy z pożytkiem dla mieszkańców wykorzystywać środki unijne.
- Dziękujemy panu marszałkowi za wsparcie z jego
strony – podkreślił Tadeusz
Krzakowski. – Umożliwia
to ratowanie i rewitalizację
dziedzictwa
kulturowego
również w naszym mieście.
Obiekt dawnej loży masońskiej otrzymał odnowione ściany zewnętrzne. Wymieniono wszystkie okna,
wyremontowano dach, zamontowana została winda
dla niepełnosprawnych i
seniorów. Na zewnątrz bi-

blioteki powstały enklawy
wypoczynku pośród zieleni. Ustawione są leżanki, na
których można spędzić czas
z książką w ręku.
Powstała strefa młodzieży z interaktywną ścianą i
stołem, e-galeriami i okularami do wirtualnej rzeczywistości. Jest sala spotkań ze
znakomitym nagłośnieniem
w dawnej Sali ceremonialnej
loży. Stworzono warunki
dla przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, prezentacji multimedialnych,
koncertów. Dostępny jest
wszechstronny księgozbiór
regionalny, naukowy i informacyjny oraz unikatowe
czasopisma.
Podczas remontu piwnic
odsłonięte zostały tajemnicze i bardzo oryginalne
polichromie. Zostały już
odnowione i zapewne będą
ogromną atrakcją turystyczną. W tym piwnicznym
diabelsko - mieszczańskim
otoczeniu z żabą i małpą będzie można, jak w dawnych
czasach, degustować wino i
spotykać się np. na dysputach literackich.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 08.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Orzeszkowej 21
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy

„Zabijanie Gomułki” live w TVP

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium

5 pokoi, dwie kuchnie,
przedpokój , łazienka
z wc, pomieszczenie
gospodarcze piwnice
nr 3 i 3 A, 162,30 m2 i
6,80m2 6,80 m2

196.000,00
zł
/33. 000,00
zł/
20.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 08.11.2018 r. o godz.11.00 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. 7672-12-301.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.11.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy
ul. Andersa 20
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Andersa 20
KW Nr LE1L/00040548/1
Budynek mieszkalno
-usługowy, 5-kondygnacyjny, teren uzbrojony

Furie” Sylwii Chutnik, Magdy
Fertacz i Małgorzaty Sikorskiej
Miszczuk w reżyserii Marcina
Libera ze studia TVP Katowice
(2012) podczas XIV Festiwalu
Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje".
"Zabijanie Gomułki", 9 października (wtorek), godz. 20:30.
Scena Gdzieckiego w Teatrze
Modrzejewskiej (transmisja w
TVP Kultura od godz. 20:20). A
ponadto 6 i 7 października (piątek i sobota) o godz. 19. BILETY:
30/25 zł INFORMACJA I REZERWACJA: tel. 76 72 33 505
e-mail: bilety@teatr.legnica.pl
Grzegorz Żurawiński, @kt
Gazeta Teatralna
FOT. KAROL BUDREWICZ

Dz. nr 671 o pow. 242 m2,
obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 9 na
IV piętrze

Skład lokalu

Pokój, kuchnia,
20,33 m2

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium
30.000,00 zł
/2. 600,00
zł/
6.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Rokowania odbędą się 06.11.2018 r. o godz.13.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków
przetargu -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-301.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 08.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 3 A położonego w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 25
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Jaworzyńska
25
KW Nr LE1L/00067765/3
Budynek mieszkalno-użytkowy, 5-kondygnacyjny,
teren uzbrojony

Dz. nr 1387 o pow. 396 m2,
obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 3 A na
I piętrze

Pokój, pokój
z aneksem kuchennym, przedpokój
(65,03 m2), wc na
klatce schodowej na
półpiętrze, piwnica nr
5 (8,40 m2), Lokal położony na wspólnym
przedpokoju

100.000,00
zł
/9. 500,00
zł/
10.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 08.11.2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8 , pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Barbara Kunicka-Repelowska -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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automat, Papkin zasilany napięciem 40 proc.”, „pijak, który od
wódki trzeźwieje”, a przy tym
„upiór polskiego wódopijstwa,
wielki mag flachy, zaklinacz alkoholowego odoru, polski Kordian na emeryturze”. Tak o tej
postaci pisali recenzenci przedstawienia.
Październikowa prezentacja „Zabijania Gomułki” będzie
trzecią bezpośrednią transmisją
(live z udziałem publiczności)
legnickiego spektaklu teatralnego na telewizyjnej antenie TVP
Kultura. Pierwszą było „Made
in Poland” w autorskiej reżyserii Przemysława Wojcieszka z
nieistniejącej już Sceny na Piekarach (2005), zaś drugą „III

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
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Sceniczne „Zabijanie Gomułki” ma już jedenastoletnią
historię. Pomysł duetu Robert
Urbański (scenariusz) i Jacek
Głomb (reżyseria), by z powieści Jerzego Pilcha „Tysiąc spokojnych miast” wykroić motyw
groteskowego spisku i planu
zamachu na byłego I sekretarza
KC PZPR przy pomocy chińskiej kuszy, a w efekcie uczynić z niego napęd scenicznego
dramatu, okazał się strzałem
w dziesiątkę. Już w 2007 roku
spektakl zrealizowany prapremierowo w Lubuskim Teatrze
w Zielonej Górze rozbił bank
z nagrodami 13. edycji ministerialnego Ogólnopolskiego
Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Po-

wodzenie tej realizacji sprawiło,
że "Zabijanie Gomułki", które
w zgodnej opinii krytyków jest
najlepszą sceniczną adaptacją
prozy Jerzego Pilcha w polskim
teatrze, dając przy tym okazję
do aktorskich popisów najwyższych lotów, w listopadzie 2013
przeniesiono na deski legnickiego teatru w nowej obsadzie. Nowej, ale nie do końca. Zbigniew
Waleryś (jako Józef Trąba) oraz
Robert Gulaczyk (Arcymajster
Swaczyna) nadal grają w tym
spektaklu, który łącznie miał już
ponad setkę przedstawień (w
tym 61 w realizacji legnickiej).
Według reżysera Jacka
Głomba powodzenie spektaklu
to w dużej mierze zasługa aktorskiej kreacji, jaką stworzył w
nim Zbigniew Waleryś w roli
autora groteskowego zamachu.
Od zagranej przez niego postaci
Józefa Trąby - nieroba, lekkoducha, pijaka i filozofa w jednym który postanawia zabić "jednego
z wielkich tyranów ludzkości",
nie można oderwać załzawionych ze śmiechu oczu. To: „luterski Zagłoba, kuzyn gogolowskiego Chlestakowa, Odyseusz
ziołowej nalewki”, „werbalny

Dz. nr 659/13 o pow.
363m2, obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 3 na
II piętrze

Skład lokalu
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We wtorek 9 października
o godz. 20.30 TVP Kultura
przeprowadzi bezpośrednią
transmisję z legnickiej Sceny
Gadzickiego prezentując w
ramach Telewizyjnego Festiwalu Teatrów Polski "Zabijanie Gomułki" na podstawie
"Tysiąca spokojnych miast"
Jerzego Pilcha w adaptacji
Roberta Urbańskiego i reżyserii Jacka Głomba.

Legnica ul. Orzeszkowej
21
KW Nr LE1L/00066066/6
Budynek mieszkalny,
5-kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu

Uwaga, mamy bilety! Jedno dwuosobowe zaproszenie na „Zabijanie Gomułki” na sobotę 7
października trafi w ręce osoby, która pierwsza zadzwoni do nas na numer telefonu: 784 604
641. Opłata jak za każde połączenie według taryfy dzwoniącego.
Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 08.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 92
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Złotoryjska 92
KW Nr LE1L/00073298/3
Budynek mieszkalny,
4-kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Dz.
nr 753/
4 o pow. 424
Numer
i położenie
lokalu
m2, obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 3 na
II piętrze

Skład lokalu
Cztery pokoje, dwie
kuchnie, przedpokój,
łazienka z wc, wc,
pomieszczenie
gospodarcze, piwnice
nr 02, nr 05, komórka
na poddaszu nr 5/7
185,50 i 2,50 m2
+ 30,80 m2
+ 30,80 m2

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
274.000,00
Wadium
zł
/43. 400,00
zł/
27.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 08.11.2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8 , pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Barbara Kunicka-Repelowska -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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Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że został podany do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
Nieruchomość gruntowa, położona w Legnicy, działki nr 117, 119/2, 119/3, obręb Piekary Stare (KW LE1L/00021631/1). Rozszerzone ogłoszenie
zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333 w godzinach pracy Urzędu.

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej
garażem.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy:
ul. Cmentarnej, działka nr 535 o powierzchni 32 m2. Obręb Kartuzy.
KW LE1L/00046465/7.
Cena wywoławcza 16.000,00 zł. Wadium
2.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 08.10.2018 r. o godz.
10.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański 8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww.
nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212300, pokój 314 oraz organizacji przetargu
- Wioletta Mazur, tel.767212-301, pokój
313. Ogłoszenie zamieszczono na www.
legnica.eu.
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Legnica.
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Legnica - Lubin
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609 199 520

Nowy MediaMarkt zaprasza na technologiczny
weekend pełen niespodzianek
Od połowy sierpnia na poziomie drugim Cuprum Areny
działa nowy sklep MediaMarkt,
który zastąpił funkcjonującą
tam wcześniej markę Saturn.
Klienci znajdą tu ogromy wybór nowoczesnej elektroniki
użytkowej. Nowy MediaMarkt
przygotował dla klientów
wspaniałą niespodziankę –
wielki event technologiczno
-motoryzacyjny.
W jesienny weekend 6-7
października, na wszystkich
klientów galerii Cuprum Arena będzie czekało mnóstwo
emocjonujących atrakcji podczas wielkiego eventu technologiczno-motoryzacyjnego.
Targi
technologiczne
będą z pewnością gratką dla
fanów
najnowocześniejszych urządzeń i rozwiązań.
Interaktywne pokazy i dynamiczne prezentacje wypełnią cały dzień. Każdy będzie
mógł osobiście zapoznać się
z tajnikami cyfrowego świata,
pomogą w tym wystawcy prezentujący swoje najnowsze
produkty.
Z kolei targi motoryzacyjne to raj dla miłośników
starych i najnowszych samo-

chodów. Wśród planowanych
aktywności znajdzie się pokaz WRACK RACE GRATOWISKO,
wystawa samochodów po
metamorfozie
tuningowej
VAG Legnica, PG Performance,
Auto PJ, oraz car audio show
HYC-BAS. Fani motoryzacji
mogą także wziąć udział w zawodach zmiany opon na czas
oraz w konkursie na podnoszenie opony samochodowej.
Przewodnie motywy technologiczny i motoryzacyjny - będą obecne także
we wszystkich atrakcjach dla
małych klientów. MediaMarkt
i Galeria Cuprum Arena wraz
z partnerami wydarzenia zaprosi dzieci do udziału w takich aktywnościach, jak konstruowanie samochodzików
samosterujących z klocków

czy otwarte lekcje robotyki
firmy TECHforKIDS. Wiele radości sprawi dzieciom ozdabianie samochodów przygotowanych przez GRATOWISKO,
które zostały pomalowane
farbą kredową – każdy będzie
mógł puścić wodze fantazji
artystycznej, aby w efekcie
powstało
niepowtarzalne
„samochodowe dzieło sztuki”. Najmłodsi mogą skorzystać z przygotowanych dla
nich plastikowych pojazdów
Akuku Plac Zabaw – przy pomocy rodziców mogą się nimi
ścigać po terenie dachu galerii. Atrakcją będą również
pokazy Państwowej Straży
Pożarnej, które zawsze stanowią atrakcję dla klientów
w każdym wieku. Panie, które
zdecydują się na metamorfo-

zę wizerunku, mogą skorzystać z profesjonalnej sesji makijażystki i wizażystki firmy
Douglas oraz metamorfozy
fryzury, którą zapewni salon
fryzjerski 5th Avenue. Organizatorzy zaplanowali również
metamorfozę dla chętnych
Panów którą przeprowadzi
Barber.
Żaden duży event nie
może się obyć bez uwielbianych przez dzieci , klasycznych
rozrywek, czyli dmuchanych

zjeżdżalni, malowania buziek
i kolorowanek. Dodatkową
niespodzianką będzie ścianka
wspinaczkowa i strefa budowania z klocków. Pamiątką
z udziału w evencie będzie
profesjonalne zdjęcie wykonane przez STUDIO MARCOS
w specjalnie przygotowanym
samochodzie lub z żywą maskotką komiksowego Tytusa,
bohatera kampanii reklamowej MediaMarkt.
Kolekcjonerzy płyt winylowych z pewnością ucieszą
się z giełdy czarnych krążków
Dolnośląskiej Giełdy Fonograficznej PAPA winnyl i przyjaciele, podczas której fani
analogowego brzmienia będą
mogli wybierać spośród tysięcy tytułów, posłuchać wybranych pozycji na najwyższej
jakości sprzęcie i skorzystać
z porad ekspertów. Odbędą
się również targi gameingowe, podczas których uczestnicy będą mogli sprawdzić się
w najnowszych grach, głównie o tematyce motoryzacyjnej.
7 października 2018 roku,
będą muzyczne atrakcje
na scenie. Wystąpią tu gwiazdy takie jak Szula, Szymon
Tkaczyk, oraz zespoły taneczne, w tym mistrzowie tańca
akrobatycznego z projektu
Ocelot, Studio Tańca Origin Of
Jan Jagodziński i Pole Dance
Sunrise.
MediaMarkt
przygotował też dla swoich klientów
bramkę piłkarską. Każdy celny strzał będzie uprawniał
do otrzymania atrakcyjnych
rabatów na zakupy w tym
sklepie.

Zapraszamy do Galerii
Cuprum Arena w Lubinie w
weekend 6-7 października!
Zapewnimy mnóstwo wrażeń
dla całej rodziny!
Partnerami wydarzenia
są GRATOWISKO, VAG Legnica,
PG Performance, Auto PJ, HYC
-BAS, FIRST PRICE, QUANFFIT
fitness & wellness, Douglas,
Revlon, 5th Avenue, Barber,
Akuku Plac Zabaw, Dolno-

śląska Giełda Fonograficzna,
PAPA winyl i przyjaciele, Stowarzyszenie Miłośników Gór
w Lubinie, STUDIO MARCOS Wytwórnia filmowa, TECHforKIDS,
Szula, Szymon Tkaczyk, Studio
Pole Dance Sunrise, Ocelot,
Studio Tańca Origin Of Jan Jagodziński, NTT, BSH Siemens,
MPM, DLF, Kärcher, Sky Master,
Navo, Remington, Manta oraz
TV Regionalna.pl.
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