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Kołyska
Newtona
„Zaprzeczam informacjom (...), jakobym miał
bezpośredni wpływ na zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. Pana Karola
Kosa” - napisał wiceprezes
Prawa i Sprawiedliwości
Adam Lipiński w oświadczeniu nawiązującym do
publikacji Gazety Wyborczej o aferze z udziałem
jego chrześniaka.

Piotr Kanikowski

WIADOMOŚCI

redakcja@24legnica.pl

Uczniowie i seniorzy
pojadą bez biletu
Zgodnie z projektem Platformy Obywatelskiej, od marca
Legnica wprowadza bezpłatną komunikację miejską
dla dzieci do lat 7 i uczniów
legnickich szkół. Dodatkowo grono uprawnionych do
darmowych przejazdów na
wniosek PiS-u rozszerzono o
mieszkańców Legnicy po 65
roku życia oraz (w wyjątkowych sytuacjach) kierowców
wraz z domownikami.
Po burzliwej, półtoragodzinnej dyskusji Rada Miejska Legnicy przyjęła projekt uchwały
przygotowany przez Jarosława
Rabczenkę i Macieja Kupaja
z Platformy Obywatelskiej w
wersji poszerzonej o poprawkę
Prawa i Sprawiedliwości. Od 1
marca wszyscy uczniowie legnickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich do 21 roku
życia będą mogli nieodpłatnie
korzystać z autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Wystarczy ważna legitymacja szkolna, na podstawie której
w razie kontroli będzie można
ustalić tożsamość i wiek pasażera.
Bezpłatne przejazdy będą przysługiwać również nauczycielom
i opiekunom wycieczek na trasie
przejazdu wycieczki. Za darmo
będą jeździć autobusami dzieci
do lat 7 (na podstawie urzędowego dokumentu potwierdzającego
wiek dziecka). Biletu nie będą też
potrzebowali mieszkańcy Legnicy po 65 roku życia - do tej pory
ten przywilej zyskiwało się wraz
z ukończeniem siedemdziesiątki.
Radni zdecydowali też, że jeśli
o godzinie 16 stężenie pyłów
zawieszonych w Legnicy P10
przekroczy określony poziom
(alert pomarańczowy lub czerwony), to przez cały następny
dzień licząc od północy kierowcy będą mogli korzystać z miejskiej komunikacji za darmo na
podstawie swojego prawo jazdy
oraz dowodu rejestracyjnego. Za
darmo będą mogli jechać z nimi
domownicy, w ilości odpowiadającej pojemności zostawionego w
domu auta.
- Takie rozwiązanie wprowadziły już inne polskie miasta,
które mają jak Legnica problem
ze smogiem - mówił radny Łukasz Laszczyński z PiS.
Uchwała przeszła mimo
oporu całego 9-osobowego klu-

bu radnych prezydenta. Przeciwko darmowej komunikacji poniesiono chyba każdy argument,
łącznie z tym, że dzieci utyją, bo
będą mniej chodziły na piechotę.
Głównie spierano się jednak o
pieniądze.
- 2,2 mln zł to wartość utraconych przychodów z biletów z
tytułu samych tylko darmowych
przejazdów dla uczniów - mówił
radny Ignacy Bochenek.
Dokładnych kosztów wprowadzonych uchwałą zmian nikt
nie był w stanie podać, bo propozycja darmowych przejazdów dla
osób po 65. roku życia pojawiła
się nagle, z zaskoczenia, na początku sesji.
Legnica dopłaca do działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, bo
wpływy z biletów pokrywają zaledwie 40 proc. jego kosztów. W
2019 roku ta dopłata miała wynieść 15 mln zł. Po wprowadzeniu darmowych przejazdów dla
uczniów, dzieci, osób po 65.roku
życia trzeba będzie w budżecie
znaleźć dodatkowo ok 2-3 mln
zł. Bez tych pieniędzy spółka
będzie zmuszona ograniczyć
częstotliwość kursowania autobusów albo zlikwidować część linii. W ostatecznym rozrachunku
uchwała może wymusić zwolnienia w MPK. Niebezpieczeństwa
dla załogi wyliczał Piotr Wegner
z zakładowej Solidarności:
- Bylibyśmy hipokrytami,
sprzeciwiając się darmowym
przejazdom, bo sami korzystamy
z tego przywileju - mówił. - Ale
jako pracownicy MPK boimy się,
jak to odbije się na naszej sytuacji. W ślad za ulgami nie idzie
bowiem projekt uchwały, zabezpieczającej finanse spółki.
Zdzisław Bakinowski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Legnicy:
- Robimy wszystko, aby poziom

komunikacji w Legnicy był coraz
wyższy. Wzrost ilości pasażerów za ubiegły rok potwierdza,
że mieszkańcy to doceniają. Ale
jeśli miasto nie zrekompensuje
nam tej straty, będę zmuszony
obcinać ilość kursów. Negocjujemy z załogą podwyżki. W obecnej sytuacji trudno mi będzie się
na nie zgodzić, bo nie mogę dać
pieniędzy, których nie mam.
- Budżet was nie obchodzi zarzucała projektodawcom z PO
i PIS-u wiceprezydent Jadwiga
Zienkiewicz. - Zwiększając środki na konsumpcję, ograniczamy
zadania infrastrukturalne.
- Jeśli nie potraficie znaleźć
2 mln zł w budżecie, to zastanówcie się, czy siedzicie na dobrym miejscu - odgryzł się radny
Maciej Kupaj z PO. Ktoś na sali
zagwizdał.
Ignacy Bochenek, a później
także radny Wojciech Cichoń i
prezydent Tadeusz Krzakowski
przypomnieli Jarosławowi Rabczence - pomysłodawcy uchwały
- jego słowa sprzed kilku miesięcy wypowiedziane w wywiadzie
dla lokalnej telewizji; "W ekonomii, jeśli ktoś mówi, że nam
coś da, to z drugiej kieszeni dużo
więcej zabierze".
Jarosław Rabczenko odparował cios: - Zawsze mówiłem też,
że w młodzież warto inwestować.
Traktujmy to jak inwestycję w
legnicką młodzież. I tak dopłacamy do MPK ponad 15 mln
zł, więc warto dołożyć do tego
stosunkowo niewielką kwotę,
aby skorzystała grupa młodzieży. Stać nas na otwarty basen ,
do którego będziemy dopłacać
2,5 mln zł rocznie. Do rowerów
miejskich dopłacamy 700 tys. zł
rocznie. Dni Legnicy też kosztują.
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Szczęśliwy koniec
akcji w ZG Rudna
Po trwających całą dobę
poszukiwaniach ratownicy
dotarli do ostatniej ofiary
wtorkowego wstrząsu
w
Zakładach Górniczych Rudna. Wszyscy ewakuowani z
obszaru zagrożenia górnicy
żyją. Pięciu jest hospitalizowanych. Stan jednego lekarze określają jako ciężki.
We wtorek 29 stycznia
o godzinie 13.53 doszło zatrząsła się ziemia w rejonie
ZG Rudna. Sejsmografy zanotowały wstrząs o energii 9,8
x 107 J. W górniczej terminologii to tzw. “siódemka”. Do
wstrząsu doszło na głębokości
770 metrów pod ziemią na oddziale G-2. Powstał rozległy
zawał. Poza oddziałem G-2
skały przysypały oddział G-1 i
pochylnię pomiędzy nimi.
W rejonie zagrożenia
przebywały 32 osoby. Natychmiast rozpoczęła się ewakuacja. W akcji ratowniczej
brało udział 12 zastępów z
Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego KGHM.
Trzy godziny po zawale służby
prasowe KGHM informowały, że wśród wywiezionych na
powierzchnię brakuje 9 osób.
Z godziny na godzinę ta liczba
topniała. Wieczorem zlokalizowani i bezpieczni byli już
wszyscy oprócz jednego górnika. Całą noc z wtorku na środkę ekipy ratowników szukały
go w zawalonej kopalni. W 23.
godzinie akcji udało się zlokalizować maszynę, w której
mógł przetrwać wstrząs poszukiwany mężczyzna. Kilkadzie-

siąt godzin później przyszła
kolejna dobra wiadomość:
górnik jest, żyje, o własnych
siłach podszedł do ratowników. Przez całą akcję siedział
w kabinie maszyny, czekając
na pomoc. Kabina – specjalnie
wzmocniona, w taki sposób, by
w razie zagrożenia wytrzymała
napór skał – uratowała mu życie. Wszyscy w komentarzach
podkreślają znakomitą pracę
ratowników i sztabu, który
kierował akcją. Pomogło też kapryśne niekiedy, ale nie tym
razem - szczęście.
Większość
ewakuowanych górników po badaniach
wróciła do domów. Czterech
przebywa w szpitalach, m.in.
ze złamaniami kończyn. Stan
jednego z poszkodowanych
lekarze określają jako ciężki.
To 50-letni mężczyzna, który doznał wielonarządowych
urazów. Początkowo trafił
do Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy,
gdzie podjęto decyzję o przetransportowaniu go śmigłowcem do Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu.
Piotr Kanikowski
FOT. KGHM.PL

Piotr Kanikowski
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Oświadczenie brzmiałoby o niebo lepiej, gdyby wyeliminować z niego
słowo „bezpośredni”. Doprawdy nie wiem, dlaczego
polityczni doradcy pana
wiceprezesa nie zwrócili mu
na to uwagi. W języku polskim są inne przymiotniki,
które Adam Lipiński jako
polityk powinien umieścić
w tym miejscu. Te przymiotniki to na przykład:
„jakikolwiek”, ‚’najmniejszy”, „najdrobniejszy”, „minimalny”, „symboliczny”,
„śladowy’’, etc. Rezygnacja
z tych określeń i publikacja oświadczenia w przywołanej wyżej formie u
odbiorców (zwłaszcza u
wrednych z natury czytelników Gazety Wyborczej) z
miejsca zrodzi podejrzenie,
że pan wiceprezes wpłynął
na zatrudnienie w KGHM
Karola Kosa w sposób pośredni. Wszyscy chodziliśmy kiedyś do szkół i
wszyscy w pracowni fizycznej widzieliśmy przyrząd
zwany kołyską Newtona:
rząd kilku stykających się
stalowych kul zawieszonych na linkach do stelażu.
Wystarczyło odciągnąć w
bok pierwszą z nich, by po
upuszczeniu kulki zgodnie
z zasadą zachowania energii
równie mocno odchyliła się
ostatnia w szeregu. Ruch
pierwszej kulki nie wpłynął
bezpośrednio na ruch ostatniej, bo przecież nie stykały
się ze sobą. Wystarczyło,
aby pomiędzy nimi byli pośrednicy.
Zakładam, że Adam
Lipiński w swoim oświadczeniu napisał prawdę. Ujął
ją jednak w taki sposób,
że nie mam pewności, czy
napisał całą prawdę. W tej
sytuacji przydałoby się wiec
jeszcze jedno oświadczenie. Sugerowałbym takie:
„Zaprzeczam informacjom,
jakobym miał jakikolwiek
wpływ na zatrudnienie w
KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Karola Kosa. Podpisano: Adam Lipiński”.
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Chrześniak narozrabiał w KGHM
Chrześniak wiceprezesa PiS
-u zatrudniony na stanowisku dyrektorskim w jednym
z oddziałów KGHM próbował
ustawić przetargi na kwotę
3,2 mln zł. Jego przełożony
poleciał z tym do prezesa
spółki. Dla chrześniaka sprawa zakończyła się rozmową
dyscyplinującą. Jego zbyt
dociekliwy szef stracił pracę
i został podany do prokuratury. Po ujawnieniu afery przez
Gazetę Wyborczą, zarząd
KGHM wciąż broni chrześniaka. Że fachowiec i że nie
chciał źle.

tłumaczy, że chrześniak Adama Lipińskiego to fachowiec z
dużym doświadczeniem. "Ustalenia pionu bezpieczeństwa nie
wykazały, aby ingerencja dyrektora ds. technicznych miała
znamiona działań celowych i
nie wskazuje na próbę nadużycia zajmowanego stanowiska"
- głosi komunikat spółki. Głos
zabrał również ojciec chrzestny dyrektora Karola Kosa czyli
Adam Lipiński, oburzony, że
próbuje się go bezpodstawnie
wiązać z tą sprawą. „Nie miałem bezpośredniego wpływu na
zatrudnienie w KGHM Karola
Kosa” - napisał wiceprezes PiS
-u w oświadczeniu przekazanym Polskiej Agencji Prasowej.
Kolejne publikacje Gazety
Wyborczej sugerowały, że tak
jak władze KGHM, legnicka
prokuratura chciałaby zamieść
pod dywan aferę z trzema przetargami, w które niefortunnie
ingerował chrześniak wiceprezesa PiS-u Adama Lipińskiego.
Tę narrację podchwyciły inne
gazety i portale.
- To nieprawda, że prokuratura nie jest zainteresowana
wyjaśnieniem sytuacji - komentuje prokurator Zbigniew
Harasimiuk, szef Prokuratury

Okręgowej z Legnicy. Informuje, że prokuratura wszczęła
postępowanie
sprawdzające.
- Potraktowaliśmy publikację
Gazety Wyborczej jako informację o ewentualnych nieprawidłowościach. Dokonaliśmy
analizy. Wszczęliśmy postępowanie sprawdzające w trybie
art. 307 Kodeksu postępowania
karnego. I dopiero to postępowanie da odpowiedź, czy są
podstawy do wszczęcia postępowania przygotowawczego w
formie śledztwa lub do podjęcia
trybu procesowego.
Prokuratura zwróciła się
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Jacek Harłukowicz z Gazety Wyborczej dotarł do
dokumentów z wewnętrznej
kontroli, jaką od czerwca 2018
roku prowadzono na zlecenie
poprzedniego prezesa KGHM
Rafała Pawełczaka . To w nich
opisano, jak Karol Kos pełniący
od 2016 roku stanowisko dyrektora ds technicznych Oddziału
Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji (COPI),
ingerował w przebieg trzech
przetargów na zakup sprzętu i
oprogramowania o łącznej wartości 3,2 mln zł, co skutkowało
znacznym zawyżeniem cen i
wskazaniem konkretnej firmy.

Kos to chrześniak wiceprezesa PiS-u Adama Lipińskiego,
który od szkolnych lat przyjaźni
się z jego rodzicami. Ojciec Karola pracuje w przedstawicielstwie KGHM w Pradze, matka
jest lubińską radną.
We wrześniu 2018 roku
zalecenia z kontroli trafiły na
biurko ówczesnego dyrektora
Oddziału COPI Grzegorza
Macha. Mach bezskutecznie
próbował spotkać się w tej sprawie z prezesem KGHM Marcinem Chludzińskim. Według
Gazety Wyborczej, zbywano
go a później zwolniono. Tak się
złożyło, że akurat wygasła mu
podpisana na czas określony
umowa.
Ani prokuratura, ani policja nie zostały powiadomione o zaangażowaniu Kosa w
przetargi, za to spółka doniosła
do prokuratury na Grzegorza
Macha, zarzucając mu przekroczenie uprawnień i wyrządzenia
szkody majątkowej o znacznej
wartości. Karolowi Kosowi po
udzieleniu reprymendy zmieniono mu umowę o - z kontraktu terminowego na umowę
na czas nieokreślony.
W wydanym po publikacji
oświadczeniu zarząd KGHM

do KGHM i innych spółek o
materiały źródłowe, na które
powołuje się redakcja Gazety Wyborczej. Chodzi przede
wszystkim o audyt, w którym
opisano trzy przetargi na kwotę 3,2 mln zł i rolę chrześniaka
Adama Lipińskiego w ich przygotowaniu.
W publikacji Gazety Wyborczej wspomina się o tym,
że spółka KGHM złożyła do
prokuratury
zawiadomienie
o podejrzeniu przestępstwa
(przekroczenie uprawnień i
spowodowanie szkody w dużych rozmiarach) przeciwko

pracownikowi, który chciał
ujawnić nadużycia. Prokurator Zbigniew Harasimiuk potwierdza: - To zawiadomienie
wpłynęło. Zostało przekazane
do Prokuratury Okręgowej we
Wrocławiu. Mam informację,
że Prokurator Okręgowy we
Wrocławiu zgodnie z właściwością przekazał sprawę do
prowadzenie do Prokuratury
Okręgowej w Legnicy. Do nas
to zawiadomienie jeszcze nie
dotarło.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 01.03.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Brackiej 10
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Bracka 10
KW Nr LE1L/00042886/6
Budynek mieszkalny,
5-kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Dz. nr 327 o pow. 657 m2,
obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 2 na
parterze

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium

3 Pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka
z wc, pomieszczenie
gospodarcze
(86,4 m2) oraz
piwnica nr 2 (6,7 m2)

80.000,00 zł
/20. 000,00 zł/
8.000,00 zł
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Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 01.03.2019 r. o godz.12.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Barbara 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.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 01.03.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 5 położonego w Legnicy przy ul. Drukarskiej 12
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Drukarskiej 12
KW Nr LE1L/00064728/1
Budynek mieszkalny,
5-kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Dz. nr 410/5 o pow. 450
m2, obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 5 na
I piętrze

Skład lokalu

2 Pokoje, kuchnia,
przedpokój (50,29
m2) oraz piwnica
nr 10 (3,78 m2) wc
położone na półpiętrze w częściach
wspólnych

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium
85.000,00 zł
/7. 400,00 zł/
9.000,00 zł
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Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 01.03.2019 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 07.03.2019 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

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

Skład lokalu
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

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium
78.000,00 zł
/9. 500,00 zł/
8.000,00 zł

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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Prokuratura Rejonowa w Legnicy skierowała do sądu akt
oskarżenia przeciwko Jarosławowi G. - lekarzowi, byłemu
wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy. Podczas
egzaminów i zaliczeń miał
dopuszczać się wobec studentów czynności seksualnych.
Jarosław G. nie przyznał się
do winy i odmówił wyjaśnień.
W akcie oskarżenia
przesłanym do Sądu Rejonowego w Legnicy prokurator zarzuca Jarosławo-

wi G. popełnienie sześciu
przestępstw z art. 199 § 1
Kodeksu karnego. Chodzi o
seksualne nadużycie stosunku zależności wynikającego
z relacji wykładowca - student. Poszkodowanych jest 6
studentów kierunku Ratownictwo Medyczne, z którymi
oskarżony, jako ówczesny
dziekan Wydziału Nauk o
Zdrowiu i Kultury Fizycznej, w latach 2015-2017
prowadził zajęcia z wielu
przedmiotów. Z ustaleń prokuratury wynika, że podczas
egzaminów i zaliczeń dopro-

01 lutego 2019

wadzał studentów do poddania się tzw. innej (innej niż
stosunek płciowy) czynności
seksualnej. W jednym przypadku miał nakłonić studenta do wykonania innej czynności seksualnej.
-Śledztwo w tej sprawie
wszczęte zostało na podstawie pisemnego zawiadomienia rektora PWSZ w
Legnicy - informuje prokurator Lidia Tkaczyszyn,
rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy. -Zgromadzony w toku
śledztwa materiał dowo-

dowy potwierdził te fakty.
Zgodnie z uzyskaną w śledztwie opinią seksuologiczną
zachowanie
oskarżonego
wobec pokrzywdzonych studentów miało charakter seksualny i stanowiło inną niż
obcowanie płciowe czynność
seksualną.
Za każdy z zarzucanych
oskarżonemu czynów nadużycia zależności i doprowadzenia do poddania się innej
czynności seksualnej Jarosławowi G. grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
Piotr Kanikowski

W Legnicy czekają na Rafała Sz.
Według prokuratury, to
Rafał Sz. zadał listonoszowi
śmiertelne ciosy nożem. Jeśli
tak było, grozi mu dożywocie.
W odróżnieniu od Arkadiusza T. po zbrodni udało mu się
umknąć za granicę. W czerwcu
wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Prokuratura
Rejonowa w Legnicy zdecydowała się też opublikować w
mediach wizerunek podejrzanego i poprosić społeczeństwo

32-letni Rafał Sz., podejrzany o zabójstwo młodego
listonosza na ul. Żwirki i
Wigury w Legnicy, został
ujęty na terenie jednego z
państw Unii Europejskiej.
Prokuratura wystąpiła o
jego ekstradycję. Wcześniej w tej samej sprawie
został zatrzymany Arkadiusz T., który feralnej nocy
19 maja 2018 r. razem z
Rafałem Sz. bił listonosza.
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Wykładowca zaliczał studentów?
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Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 07.03.2019 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8 , pokój 318

Strona 4

o pomoc w zlokalizowaniu
jego miejsca pobytu. Odzew
był duży. Spływały informacje
z całej Europy. Dlatego udało
się namierzyć Rafała Sz. i go
zatrzymać.
Arkadiusz T. na proces
czeka w tymczasowym areszcie. Ma postawiony zarzut
udziału w bójce z użyciem
niebezpiecznego narzędzia.
Do zbrodni doszło nieopodal kamienicy, w której

mieszkał listonosz. 19 maja
2018 r. około godz. 23 zaczepiła go grupka kilku osób.
Utarczka słowna przeszła w
bójkę. Z zeznań świadków
wynika, że to Rafał Sz. wyciągnął rzeźnicki nóż i zadał
ofierze ciosy w lewe ramię i
pachwinę. Doszło do przecięcia tętnicy i żył. Ze względu
na szybki upływ krwi 24-letni
listonosz zmarł na ulicy.
Piotr Kanikowski

01 lutego 2019

Celny cios
w narkobiznes

Problem z S3

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w
Legnicy przy ul. Wrocławskiej 13.
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Wrocławska 13,
KW LE1L/00044983/0
Budynek mieszkalnoużytkowy
5- kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
obręb
Stare
Miasto
dz. nr 336/1
o pow. 292
m2

lokal użytkowy nr C, pow.
76,02 m2 na
parterze

Skład lokalu

Klatka schodowa,
sala sprzedaży,
zaplecze, korytarz,
łazienka, wc ,
zaplecze

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium
350.000,00 zł
(11.600,00 zł)
35.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 01.03.2019 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318

Jeszcze przed końcem roku
2018 miał zostać udostępniony kierowcom odcinek drogi
ekspresowej S3 z Kazimierzowa do Lubina. Takie deklaracje składał m.in. minister
infrastruktury Andrzej Adamczyk, gdy w październiku uroczyście otwierał fragment z
Legnicy do Bolkowa. Obietnica okazała się na wyrost.
Zamiast obiecanego głównego ciągu trasy w grudniu
2018 r. udało się udostępnić
kierowcom jedynie fragment
węzła S3 pod Polkowicami. Do
końca stycznia wykonawca planował częściowo zakończyć roboty bitumiczne, by przełożyć
ruch drogowy na jedną jezdnię
pomiędzy węzłami Lubin Północ a Polkowice. Ale do tych
czynności potrzebował pogody (odpowiedniej temperatury, braku opadów deszczu czy
śniegu), a ta zawiodła. Kończy
się styczeń - jezdnia nie jest go-

towa i jak nas poinformowała
Magda Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad nie
można udostępnić drogi kierowcom. Ze składaniem deklaracji o nowym terminie GDDKiA jest ostrożniejsza.
- Do położenia masy bitumicznej konieczne są odpowiednie warunki meteorologiczne. Nawet w marcu może
się pojawić przymrozek, który
to uniemożliwi - mówi Magda
Szumiata.
Przedstawiony przez wykonawcę harmonogram pozwala spodziewać się zakończenia prac na tym fragmencie
S3 dopiero w połowie roku.
Czyli rok po terminie, w jakim
konsorcjum Salini-Pribex zobowiązało się w umowie zrealizować inwestycję. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad nalicza wykonawcy
kary umowne za opóźnienie.
Piotr Kanikowski

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, pokój 313 III p.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego
w Legnicy przy ul. Głogowskiej 45.
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Głogowska 45
KW LE1L/00070223/6
Budynek mieszkalny,4
kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
obręb
Czarny
Dwór
dz. nr 626,
o pow. 347
m2

lokal użytko
-wy pow.88,
25 m2
6,12 m2 i
6,17 m2 na
parterze

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium

Osiem pomieszczeń
dwie piwnice nr 08
i nr 09

131.000,00 zł
(18.400,00 zł)
13.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 01.03.2019 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 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, pokój 313 III p.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
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Na pierwszy trop w tej
sprawie funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i
Zdrowiu Komendy Miejskiej
Policji w Legnicy trafili kilka
tygodni temu. Weryfikowali
informacje we współpracy z
funkcjonariuszami Wydziału Narkotykowego Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu. Kiedy byli gotowi,
przygotowali zasadzkę.
- W ich ręce na gorącym
uczynku wpadło dwóch mężczyzn dokonujących transakcji
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Podczas zasadzki w Wilczycach policjanci z Legnicy
udaremnili transakcję narkotykową na dużą skalę, zatrzymali na gorącym uczynku
dwóch przestępców i przejęli
dużą ilość narkotyków oraz
środków służących do ich produkcji. Chodzi łącznie 29 tys.
sztuk tabletek o wadze blisko
12 kg. z których można by było
wyprodukować nie mniej niż
3,5 kg. gotowej metamfetaminy o czarnorynkowej wartości
350 tys. złotych.

narkotykowej w miejscowości
Wilczyce - informuje mł. asp.
Jagoda Ekiert, oficer prasowa
legnickiej policji. - W pojeździe jednego z mężczyzn
ujawniono blisko 23 tys. sztuk
tabletek, prekursora kategorii
I, zawierających pseudoefedrynę, które miały posłużyć się do
produkcji narkotyków. Ponadto w pomieszczeniu gospodarczym, należącym do drugiego
z zatrzymanych, funkcjonariusze w trakcie przeszukania
ujawnili i zabezpieczyli ponad
6 tys. szt. tych samych tabletek.
36- latek i 46- latek zostali
zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Na poczet
przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w
kwocie blisko 200 tys. złotych,
którą posiadali przy sobie
mężczyźni. Sąd Rejonowy w
Legnicy, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Legnicy
zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci
aresztu. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5.
Piotr Kanikowski
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„Droga śliska od traw...”
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Po półrocznej przerwie Teatr
Modrzejewskiej przypomni
swój hit: wielokrotnie nagradzany mroczny thriller z polskiej wsi, która tylko pozornie
jest sielska, anielska. Nie
przegapcie: 8 i 9 lutego na
Scenie Gadzickiego „Droga
śliska od traw. Jak to diabeł
wsią się przeszedł” Katarzyny Dworak i Pawła Wolaka.
To spektakl, który w 2014
roku rozbił bank z nagrodami na
XIV Ogólnopolskim Festiwalu
Dramaturgii Współczesnej w
Zabrzu. Widzowie Teatru Modrzejewskiej w Legnicy obwołali
go najlepszą produkcją trzech
ostatnich sezonów. „Droga śliska
od traw…” okazała się również
najlepszym tekstem dramatycznym w 20. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie
Polskiej Sztuki Współczesnej. W
2015 roku legnicki teatr za dostał
za ten spektakl nagrodę główną
podczas 13. Fanaberii Teatralnych w Wałbrzychu.
Katarzyna Dworak i Paweł
Wolak opowiadają o naturze zła;
o tym skąd się bierze, jak rośnie,
co robi z ludźmi. Akcja zaczyna
się w wigilię Bożego Narodzenia, od pasterki zapowiadającej
święta, czas pokoju i miłości. We
wsi, do której autorzy "Drogi..."

przykładają soczewkę, duchowa
przemiana ludzi, śpiewających
kolędy i dzielących się opłatkiem
jest tylko pozorna. Ani na chwilę
nie przestają w nich buzować stare namiętności: złość, frustracja,
nienawiść, pogarda, strach, duma
i zaborcza miłość. Katalizatorem
pasma zbrodni staje się Bogdan,
który odsiedziawszy wyrok za
znęcanie się nad rodziną i nękanie sąsiadów, w tę „cichą noc,
świętą noc” wraca do swoich.
Klaustrofobiczna, ciężka atmosfera sztuki Dworak i Wolaka
byłaby pewnie trudna do zniesienia, gdyby nie przełamano jej
co jakiś czas humorem – rubasznym, pieprznym, czasami może
nawet ocierającym się o granice
dobrego smaku. Dzięki tym
kompozycyjnym chwytom, widz

ma chwilę na złapanie oddechu
a dramatyczny finał zwala z nóg.
Siła tego spektaklu tkwi w
mądrym, przejmującym tekście,
równie ascetycznej co funkcjonalnej scenografii Małgorzaty
Bulandy i najwyższych lotów aktorstwie. Za rolę Diabła wielbię
Grzegorza Wojdona. Przyjdźcie,
zobaczcie dlaczego.
„Droga śliska od traw. Jak to
diabeł wsią się przeszedł" Pawła
Wolaka i Katarzyny Dworak w
ich reżyserii, Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, Scena Gadzickiego, 8 i 9 lutego (piątek, sobota),
godz 19.BILETY: 35 i 28 zł. INFORMACJA I REZERWACJA:
tel. 76/ 72 33 305,bilety@teatrlegnica.pl.
Piotr Kanikowski
FOT. KAROL BUDREWICZ

Uwaga! Dzięki Teatrowi Modrzejewskiej w Legnicy możemy Państwa obdarować biletami na „Drogę śliską od
traw…” Mamy jedno dwuosobowe zaproszenie na piątkowy spektakl (8 lutego, godz. 19.00). Zainteresowanych
prosimy o telefon na numer 784 604 641.
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