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Do 20 rat 0%1

RRSO 0%
1 Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer 
Bank S.A z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji „Do 20 rat 0%” wyliczenia  
dla przykładu reprezentatywnego na dzień 02.01.2019 r.: Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1800 zł; stała stopa oprocentowania 
kredytu 0%, całkowita kwota kredytu 1800 zł, całkowita kwota do zapłaty 1800 zł; 
całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 10 mies., wysokość 
10 równych rat miesięcznych 180 zł. Propozycja kredytu dotyczy umów zawartych 
w terminie od dnia 14.02.2019 r. do dnia 20.02.2019 r. Niniejsza propozycja nie jest 
ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach 
kredytu, z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta  
przez Bank. Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl

Opłaca się, 
co nie?



W wydanym dziś 
oświadczeniu wójt Legnic-
kiego Pola zwraca się do 
mieszkańców: "Wybraliście 
mnie, aby w naszej gminie 
było przestrzegane prawo. 
Adresatem gróźb pozbawie-
nia życia w tym przypadku 
jestem ja. Jednak moje za-
chowanie byłoby i będzie 
identyczne przy każdej 
groźbie dotyczącej kogo-
kolwiek z naszej społecz-
ności. Nie będę tolerował 
szerzenia nienawiści i hejtu 
w stosunku do naszych oby-
wateli. Nie będę akceptował 
sytuacji bezprawia. Będę dą-
żył z całych sił do tego, aby 
mieszkańcy naszej gminy 
czuli się BEZPIECZNIE, 
a przestępcy byli KARANI. 

Deklaruję również, pomoc 
wszystkim, którzy chcą się 
przeciwstawiać agresji."

Rafał Plezia ma w pa-
mięci niedawny zamach na 
prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza. Tamtej tra-
gedii można było zapobiec. 
Matka zabójcy informowa-
ła, że jej syn planuje zemstę 
na politykach, ale jej obawy 
zbagatelizowano. Wójt Le-
gnickiego Pola nie chciał 
popełnić tego samego błędu, 
kiedy jeden z mieszkańców 
pokazał mu, o czym rozma-
wiają członkowie Klubu Ki-
bica KS Legnickie Pole.

- Była tam mowa o tym, 
że pojawię się na turnieju. 
I że trzeba mnie wtedy za-
atakować - mówi Rafał Ple-
zia. - Pomyślałem, że może 
chodzić o przemoc fizyczną. 
Zgłosiłem sprawę policji.

"Naszym zdaniem za-
mieszczone treści nie za-
wierały nawoływania do 
przestępstwa. Rozmowa 
dotyczyła sprawy budowy 
nowego boiska, oraz ko-
nieczności porozmawiania z 
wójtem o terminie jego od-
dania do użytku" - tłumaczą 
członkowie Klubu Kibica 
KS Legnickie Pole. Policja 
przyjęła ich wyjaśnienia za 
dobrą monetę. Ze względu 
na brak znamion przestęp-

stwa, postępowanie wyja-
śniające szybko umorzono.

Wójt uważa jednak, że 
sprawy nie wolno tak zo-
stawić. Poprosił nauczycieli 
Zespołu Szkół w Legnickim 
Polu o przeprowadzenie w 
ramach godzin wychowaw-
czych zajęć o hejcie i mo-

wie nienawiści. Zaapelował 
do parlamentarzystów z 
naszego okręgu - Ewę Szy-
mańskiej, Elżbiety Stępień, 
Elżbiety Witek, Roberta 
Kropiwnickiego i Krzysz-
tofa Kubów - aby zajęli się 
problemem i podjęli pilną 
interwencję w Sejmowej Ko-

misji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka. Zdaniem Plezi, 
należy wprowadzić przepisy 
ograniczające agresję w in-
ternecie.

Piotr Kanikowski
FOT. KWW IDZIE 

NOWE R AFAŁA PLEZIA
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Żarty  
na bok

Sięgnąłem po oświad-
czenie, które napisał prezes 
Klubu Kibica z Legnickie-
go Pola po powrocie z prze-
słuchań na policji. Długo 
szukałem w nim śladu skru-
chy za makabryczną uwagę. 
by zaatakować wójta Rafała 
Plezię. Nożem. Zdarzyło 
się to niespełna miesiąc po 
tym, jak od ciosów Stefana 
W. wykrwawił się na śmierć 
prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz.

Jeśli pomysł atakowania 
nielubianego wójta nożem 
był tylko żartem, to intere-
suje mnie, czy kibice pojęli 
po czasie, na czym polega 
niestosowność takich żar-
tów. Ale najwyraźniej do ni-
kogo z nich ta prawda wciąż 
nie dotarła. Z oświadczenia, 
które opublikowali w inter-
necie, przebija buta i samo-
zadowolenie pomieszane 
z poczuciem krzywdy, po-
gardą dla wójta oraz żalem 
do kolegi, którego po całej 
awanturze skreślili ze swego 
grona jako konfidenta. Jest 
w tym tekście wyraźne echo 
ulgi, że nie trafili do aresz-
tów, ale nie ma refleksji, że 
zrobili coś złego. Zamiast 
słowa „przepraszam”, które 
pozwoliłoby zapomnieć o 
sprawie, pada zakamuflo-
wana zapowiedź eskalacji 
konfliktu. Konfliktu nazna-
czonego od tej pory osobi-
stą urazą.

„Całe szczęście, że 
sprawa została wyjaśnio-
na bez żadnych dla nas 
konsekwencji. Z tych nie-
przyjemnych wydarzeń 
wynieśliśmy naukę.” - głosi 
oświadczenie Klubu Kibica 
KS Legnickie Pole. O jaką 
naukę chodzi? Że czasem 
trudno odróżnić, kiedy ktoś 
mówi serio o zabijaniu, a 
kiedy żartuje? Że lepiej 
uważać na słowa, bo ktoś 
może je zamienić w czyn? 
Że w Kodeksie karnym 
jest paragraf o podżeganiu 
do zbrodni? Nie. „Trzeba 
wiedzieć z jakimi ludźmi 
można współpracować” - 
precyzują kibice i na jed-
nym oddechu wymieniają 
nazwiska dwóch, z którymi 
współpraca jest wykluczo-
na, bo donieśli - pierwszy 
do wójta, drugi na policję.

Z niepokojem obserwu-
ję, jak oświadczenie Klubu 
Kibiców KS Legnickie Pole 
obrasta lajkami i komenta-
rzami, popierającymi taką 
postawę. Dla mnie nie do 
przyjęcia.

Piotr Kanikowski

Wójt wydał wojnę hejterom
Członkowie Klubu Kibica KS 
Legnickie Pole musieli tłu-
maczyć się na policji, że nie 
planują zamachu na wójta. 
W ubiegłym tygodniu na za-
mkniętym forum w interne-
cie naradzali się, że trzeba 
go zaatakować. Rafał Plezia 
poważnie potraktował ich 
słowa i zgłosił sprawę orga-
nom ścigania. - Musimy się 
przeciwstawiać rozsiewaniu 
nienawiści. Na zło zawsze 
warto reagować - mówi wójt 
Legnickiego Pola, choć poli-
cja uważa, że nie doszło do 
przestępstwa.

Przez niedziałającą sy-
gnalizację na skrzyżowaniu 
zrobiło się niebezpiecznie. 
Dochodzi do kolizji. Ja-
rosław Rabczenko, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Legnicy, zwrócił się do pre-
zydenta Tadeusza Krzakow-
skiego o jak najszybsze usu-
nięcie awarii.

W Zarządzie Dróg 
Miejskich twierdzą, że robią 
co w ich mocy, aby światła 
zaczęły działać. Dlaczego 
naprawa trwa tak długo?

- Najpierw próbowali-
śmy uporać się z tym sami 
- mówi dyrektor Szymko-
wiak. - Próbowaliśmy na 
różne sposoby. Jest firma, 
która zajmuje się konserwa-
cją sygnalizacji ulicznych 
w Legnicy i ma w tym do-
świadczenie. W pewnym 
momencie doszła do wnio-
sku, że nie da rady.. Trzeba 
było wezwać producenta 
programatora.

Szwankujące urządzenie 
wyprodukowała firma Cross 
ze Zlina. ZDM miał zapew-
nienie, że 14 lutego Czesi 
zameldują się w Legnicy. 

Trudno jednak ocenić, ile 
czasu zajmie im usunięcie 
awarii. I kto za to zapłaci.

- System jest na gwaran-
cji jeszcze przez dwa lata. 
Ale tak jak w przypadku 

każdej tego rodzaju umo-
wy, cześć usterek jest objęta 
gwarancją, a cześć nie. Do-
piero po przyjeździe serwisu 
będzie można ocenić, czy 
ten rodzaj uszkodzeń pod-

lega gwarancji - mówi An-
drzej Szymkowiak.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI

Zepsuł się programator. Tak 
Zarząd Dróg Miejskich w Le-
gnicy tłumaczy trwający od 
dwóch tygodni brak świateł 
na jednym z najważniejszych 
skrzyżowań w centrum, u 
zbiegu ul. Skarbka, Jawo-
rzyńskiej i Muzealnej. - Jutro 
przyjedzie serwis od produ-
centa sterownika i to naprawi 
– informował nas w środę dy-
rektor Andrzej Szymkowiak.

Skrzyżowanie w rękach Czechów



Właśnie ukazała się czwar-
ta pozycja z tej serii „ Miasto 
tajemnic”. A w niej archeolog i 
awanturnik Karcz będzie musiał 

zmierzyć się z seryjnym pod-
palaczem, rozwiązać zagadkę 
Świętego Dyzmy i ujść z życiem. 
Szykuje się pożar stulecia ...

Przemek Corso debiutował 
w 2012 roku powieścią krymi-
nalną „Studium w czerwieni”, a 
rok później wydał dramat psy-
chologiczny „Maraton”. W roku 
2014 powstała pełna przygód i 
tajemnic powieść dla młodzieży 
z archeologiem Karczem w roli 

głównej „Podziemne miasto”. Ta 
powieść została nagrodzona ty-
tułem Legnickiej Książki Roku 
2016. Kolejne pozycje z tej serii 
to: „Miasto złodziei”, „ Miasto z 
gliny” i teraz „Miasto tajemnic”. 
Oprócz popularnych książek, 
także bajek dla dzieci, Corso 
znany jest też jako, konferansjer 
i autor tekstów prasowych.

Źródło: Urząd Miasta 
w Legnicy
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Zginął w ciemnościach

Corso wraca z Karczem

Osiemnastoletni kierowca 
BMW śmiertelne potrącił 
pieszego. Do wypadku doszło 
we wtorek około północy na 
drodze krajowej nr 94 po-
między Legnica a Kunicami. 
Policjanci pod nadzorem pro-
kuratora wyjaśniają okolicz-
ności tego wypadku. I ape-
lują - do pieszych o noszenie 
odblasków po zmroku, a do 
kierowców o ostrożną jazdę.

Legnicka Biblioteka Publicz-
na (ul. Piastowska 22) zapra-
sza 21 lutego na spotkanie z 
Przemkiem Corso, autorem 
m.in. książek o archeologu 
Robercie Karczu. Początek 
godz. 17.30.

Bezpośrednio po wypadku 
28-latek żył jeszcze. Z poważ-
nymi obrażeniami ciała został 
przewieziony do szpitala w 
Legnicy, gdzie mimo udzie-
lonej mu pomocy medycznej 

zmarł.
- Jak ustalili policjanci 

Wydziału Ruchu Drogo-
wego, kierujący BMW był 
trzeźwy – mówi mł. asp. Ja-
goda Ekiert, oficer prasowa 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy. -Czynności na miej-
scu zdarzenia prowadzono 
pod nadzorem prokuratora 
oraz biegłego z zakresu ru-
chu drogowego. Okoliczności 
i przyczyny tego tragicznego 
wypadku, będą teraz wyjaśniać 
policjanci z Wydziału do Wal-
ki z Przestępczością Przeciw-
ko Życiu i Zdrowiu Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy 
pod nadzorem prokuratora.

Jagoda Ekiert apeluje do 
pieszych, aby nosi odblaski, 
które poprawiają ich widocz-
ność na drodze: - Kiedy już 
dochodzi do zdarzenia drogo-
wego z udziałem pieszego, to 
właśnie on, jako niechroniony 
uczestnik ruchu drogowego 
odnosi najpoważniejsze ob-
rażenia. Dlatego tak istotne 
jest, aby piesi byli widoczni 
dla kierowców i zakładali ele-
menty odblaskowe, a kierow-
cy jeździli z większą rozwagą 
i prędkością dostosowaną do 
warunków ruchu na drodze i 
zapewniająca panowanie nad 
pojazdem.

Piotr Kanikowski

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A



®

900 -1400

PWSZ im. Witelona w Legnicy
Legnica, ul. Sejmowa 5E

Centrum Konferencyjno-Widowiskowe

WYSTAWCY:
UCZELNIE WYŻSZE

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

WSTĘP WOLNY

19.02.2019
PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY:

R
EK

LA
M

A



Ciekawostka: prawnik 
z kancelarii Gide Loyret-
te Nouvel, który w imie-
niu KGHM wystąpił do 
Gazety Wyborczej z tym 
roszczeniem, to przewod-
niczący rady nadzorczej 
państwowego banku PKO 
BP.

Bazując na dokumen-
tach KGHM z wewnętrz-
nej kontroli, jaką od czerw-
ca 2018 roku prowadzono 
na zlecenie poprzednika 
prezesa Marcina Chludziń-
skiego, Jacek Harłuko-
wicz z Gazety Wyborczej 
ujawnił aferę z udziałem 
chrześniaka Adama Lipiń-

skiego. Chrześniak - syn 
przyjaciół wiceprezesa PiS
-u ze szkolnej ławy - został 
zatrudniony w czerwcu 
2016 roku na dyrektorskim 
stanowisku w Oddziale 
COPI. Spółka przekonuje, 
że doceniła w ten sposób 
jego "bardzo szerokie" do-
świadczenie w obszarze IT 
i nie miały znaczenia ko-
neksje młodego człowieka 
z jednym z najważniejszych 
polityków PiS-u.

Tekst Harłukowicza 
koncentrował się na trzech 
przetargach na zakup 
sprzętu i oprogramowania 
na kwotę 3,2 mln zł. W ich 
przebieg ingerował chrze-
śniak Lipińskiego, co skut-
kowało znacznym zawy-
żeniem cen i wskazaniem 
konkretnej firmy. Gazeta 
pisała wprost o "ustawia-
niu przetargów" i niezgło-
szeniu działań dyrektora 
do prokuratury. KGHM 
odpowiadał: "Raport nie 
wskazuje na próbę naduży-
cia zajmowanego stanowi-
ska. Zgodnie z ustaleniami 
kontroli zmiany w przetar-

gach nie spowodowały strat 
finansowych w KGHM 
Polska Miedź SA., nie było 
zatem podstaw do zawia-
domienia prokuratury". W 
wewnętrznych dokumen-
tach po kontroli przetar-
gów s

Poza KGHM, sprosto-
wania od Gazety Wybor-
czej domaga się wicepre-
zes PiS-u Adam Lipiński. 
Po tekście Harłukowicza 
opublikował oświadczenie, 
w którym zaprzeczył, że 
miał „bezpośredni wpływ" 
na zatrudnienie w KGHM 
swojego chrześniaka. ą jed-
nak inne stwierdzenia. Pi-
sze się tam np. że dyrektor 
"przekroczył zakres swo-
ich kompetencji i powie-
rzonych działań” albo że 
"zlecił głównemu specja-
liście kierownikowi działu 
zabezpieczeń technicznych 
napisanie uzasadnienia 
trybu wyboru wykonawcy, 
kierując się chęcią współ-
pracy z" konkretną firmą.

Piotr  
Kanikowski
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KGHM gryzie Wyborczą
KGHM wynajął międzynaro-
dową kancelarię prawniczą 
do wojny z Gazetą Wybor-
czą. Straszy redakcję sądem 
za pisanie o zatrudnionym w 
spółce chrześniaku Adama 
Lipińskiego, wiceprezesa PiS
-u, i ingerencjach chrześnia-
ka w przebieg przetargów. 
Poza sprostowaniem domaga 
się 200 tysięcy złotych za-
dośćuczynienia za "krzywdę 
wyrządzoną spółce".



Prezydent  Miasta  Legnicy Na podstawie  art. 103 ust.3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2018 r. poz. 2204 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że od 18 lutego 2019 r. przez okres 
21 dni , w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy - Wydział Geodezji i Kartografii  
ul. Kościuszki 38  w Legnicy  (pok.nr 14) w godzinach pracy urzędu  bę-
dzie wyłożony do wglądu, uczestnikom postępowania scaleniowego,  projekt 
uchwały Rady Miejskiej Legnicy o scaleniu i podziale nieruchomości w rejo-
nie ulic: Zacisze Wrocławska a torami kolejowymi w Legnicy.
W okresie, kiedy projekt uchwały będzie wyłożony do wglądu, uczestnicy 
postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia  do tego 
projektu.
Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia podlegają zaopiniowaniu przez radę 
uczestników scalenia  (art.103 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 
Treść ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Mia-
sta Legnicy Plac Słowiański 8  w godzinach pracy Urzędu.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 
gruntowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy 
przy: ul. Morelowa działka nr 422  o powierzchni 615 m2,  obręb Domki.                                        
KW LE1L/00041662/3. Cena wywoławcza 150.000,00 zł + pod. VAT. 
Wadium 15.000,00 zł. Przetarg odbędzie się 15.03.2019 r. o godz. 10.30 
w  Urzędzie Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8 pokój nr 318 Szczegóło-
wych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami - Ewa Zając 767212-300, 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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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
dotyczący sprzedaży nieruchomości 
gruntowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest 
nieruchomość położona w Legnicy 
przy: 
ul. Korczaka działka nr 1015/20  o po-
wierzchni 750 m2,  obręb Fabryczna. 
KW   LE1L/00074704/0.
Cena wywoławcza 174.000,00 zł + 
pod. VAT. Wadium 17.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 15.03.2019 r. o 
godz. 10.00 w  Urzędzie Miasta Le-
gnicy,
Pl. Słowiański 8 pokój nr 318

Szczegółowych informacji na temat 
ww. nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami - Ewa 
Zając 767212-300, pokój 314 oraz or-
ganizacji przetargu - Wioletta Mazur, 
tel.767212-301, pokój 313. Ogłosze-
nie zamieszczono na www.legnica.eu.                   
w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Legnica.
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Najwyższą cenę na legnic-
kich aukcjach Allegro uzyskał 
obraz znanego, francuskiego 
artysty Michela Grangera - 
jedno z dzieł będące efektem 
performance`u, który odbył się 
w 2009 r. na legnickim lotni-
sku. Opowiadający się prze-

ciwko przemocy Granger two-
rzył wtedy na naszym lotnisku 
obrazy za pomocą... czołgu! 
Udowadniając, że nawet ten 
wojenny pojazd może być na-
rzędziem pięknej, pokojowej 
sztuki. Obraz „Oppression” - 
akryl na płótnie, o wymiarach 
114 x 162 cm - został sprzeda-
ny za 4 tys 163 zł.

LCK serdecznie dziękuje 
wszystkim darczyńcom i licy-
tującym. Jesteście wspaniali! 
Pieniądze z aukcji powiększają 
i tak imponującą kwotę ponad 
140 tys zł, zebraną w naszym 

mieście podczas 27. Finału 
WOŚP w styczniu.

Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy gra w tym roku 
dla najciężej chorych dzieci. 
W 2019 r. zebrała - według 
wstępnych, wciąż niepełnych 
deklaracji - ponad 92 miliony 
złotych, a od początku istnienia 
ponad miliard złotych!

Ostateczny wynik 27. Fi-
nału WOŚP Jerzy Owiak ogło-
si jak zwykle 8 marca.

Źródło: EGO/ Legnickie 
Centrum Kultury, opr. PEKA

Legnica dorzuci coś Owsiakowi
14 tys 133 zł 64 gr - o taką 
kwotę wzbogaciło się konto 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, dzięki internetowym 
aukcjom, prowadzonym w cią-
gu ostatnich tygodni przez Le-
gnickie Centrum Kultury.
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