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Pociąg dla Lubina, nie dla wsi

Dlaczego? Tłumaczy 
Michał Nowakowski, rzecz-
nik prasowy marszałka: - 
Pociągi Kolei Dolnośląskich 
tworzą połączenia regio-
nalne, komunikując ośrodki 
miejskie o największym na-
tężeniu ruchu pasażerskiego. 
Rolą samorządów gminnych 
i powiatowych jest organi-
zacja dowozu pasażerów z 
mniejszych miejscowości do 
miejsc gdzie podróżni będą 

mogli skorzystać z połączeń 
regionalnych. Pociągi na li-
nii Legnica-Lubin będą za-
trzymywać się w tych dwóch 
miastach, dzięki czemu czas 
podróży na tym odcinku 
wyniesie około 20 minut. 
Cały dystans między Wro-
cławiem a Lubinem Koleje 
Dolnośląskie będą pokony-
wać w ciągu około godziny. 
Wzajemnie uzupełnianie 
się komunikacji regionalnej 
i lokalnej pozwala na przy-
spieszanie połączeń i wpły-
wa korzystnie na propono-
waną ofertę przewozową.

Po skreśleniu z rozkładu 
4 stacji podróż z Lubina do 
Legnicy skróci się o 4 mi-
nuty w porównaniu z wcze-
śniejszymi wersjami rozkła-
du jazdy.

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnoślą-
skiego chwali się, że przy-
wróci dostęp do kolei 75 
tysiącom mieszkańców 
Lubina - i to prawda. Jed-

nocześnie jednak utrudni 
dostęp do jakiejkolwiek ko-
munikacji prawie 3 tysiącom 
mieszkańcom Rzeszostar 
(gmina Miłkowice), Ra-
szówki, Gorzelina i Chróst-
nika (gmina Lubin). Pry-
watni przewoźnicy, którzy 
dziś łączą te wsie ze świa-
tem, po wskrzeszeniu połą-
czeń kolejowych pomiędzy 
Lubinem a Legnicą utracą 
pasażerów i zaczną likwido-
wać nieopłacalne kursy.

Spółka PKP Polskie Li-
nie Kolejowe wydała 243 
mln zł na modernizację linii 
z Lubina do Rudnej Gwiz-
danów. – Realizacja projek-
tu obejmuje kompleksową 
wymianę toru, sieci, urzą-
dzeń oraz przebudowę stacji 
i przystanków – wyjaśnia 
Bohdan Ząbek ze spółki 
PKP PLK. - Na pośrednich 
stacjach i przystankach od-
cinka Legnica – Lubin są 
budowane nowe perony od 
długości 150 -200 m, które 

zapewnią przyjmowanie po-
ciągów pasażerskich i dobrą 
obsługę wszystkich pasaże-
rów. 

Ludzie w wioskach ob-
serwowali, jak PKP Polskie 
Linie Kolejowe modernizu-
je linię nr 289 i odbudowuje 
dla nich perony. Cieszyli się, 
że będą mieli wygodny do-
jazd do miasta. Teraz wzbie-
ra w nich rozgoryczenie i 
wściekłość. Niektórzy dopa-
trują się w tym politycznego 
oddziaływania prezydenta 
Lubina. Uważają, że mógł 
wykorzystać swoje wpły-
wy w UMWD, aby odegrać 
się na mieszkańcach skon-
fliktowanej z nim wiejskiej 
gminy Lubin. W zarządzie 
województwa za transport 
odpowiada wicemarszałek 
Tymoteusz Myrda (Bezpar-
tyjni Samorządowcy), jeden 
z długoletnich współpra-
cowników Roberta Raczyń-
skiego.

Piotr Kanikowski

W czerwcu Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego uruchomi 
połączenia kolejowe pomię-
dzy Legnicą a Lubinem. Ale 
mieszkańcy Rzeszotar, Ra-
szówki, Gorzelina i Chróst-
nika na pociągi będą mogli 
tylko popatrzeć z odnowio-
nych za publiczne miliony 
peronów. We Wrocławiu 
zdecydowano, że pocią-
gi Kolei Dolnośląskich nie 
będą zatrzymywać się na ich 
stacjach.

Tysiące kur 
umarły z głodu
Kilka tysięcy kur padło z głodu na fermie dro-
biu w Lisowicach. Właściciel twierdzi, że przez 
brak pieniędzy nie miał dla nich paszy. Pierwsi 
na fermę przyjechali wolontariusze ze stowarzy-
szenia Otwarte Klatki. - Zastaliśmy stosy mar-
twych zwierząt pośród żyjących jeszcze ptaków 
- mówi Bartosz Zając. Sprawą zajęła się policja 
i prokuratura. Powiatowy Inspektorat Weteryna-
rii w Legnicy pilnuje, by ocalałe kury dostawały 
wodę i pokarm.                    >>2



Ciężki sprzęt zatarasuje do-
jazd na budowę. Stacja RMF24 
informuje, że nie tylko podwy-
konawcy Salini mają problem z 
Włochami. W trudnym poło-

żeniu znalazła się tez General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, od której Salini za-
żądało 1 mld 215 mln zł ponad 
wartość kontraktu za wznowie-
nie budowy fragmentu ekspre-
sówki pomiędzy Kaźmierzowem 
a Lubinem. W oczekiwaniu na 
decyzję Salini przerwało roboty. 
GDDKiA może wypowiedzieć 
umowę, albo postraszyć Wło-
chów gigantycznymi karami 
umownymi i w ten sposób prze-
konać ich do wznowienia budo-
wy. Zapłata dodatkowych pienię-
dzy nie wchodzi w grę. Według 
ministra infrastruktury Andrzeja 

Adamczyka, władze Unii Euro-
pejskiej potraktowałyby to jako 
niedozwoloną pomoc publiczną 
i cofnęły dotację.

Brakujący odcinek S3 mię-
dzy węzłami Kazimierzów a 
Lubin Północ ma 14 kilometrów. 
W grudniu 2014 roku Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad powierzyła jego budowę 
konsorcjum trzech firm: Salini 
(Włochy), Tadini Construzio-
ni (Włochy) i Export-Pribex 
(Polska). Konsorcjum wygrało 
przetarg oferując się wykonać 
inwestycję w ciągu 30 miesięcy 
za 561 mln zł. Droga powinna 

być gotowa najpóźniej w polowie 
2018 roku. Jesienią 2017 roku 
budowę blokowali podwyko-
nawcy, którym Włosi przez kilka 
miesięcy zalegali z płatnościami 
za wykonane usługi. Po nego-
cjacjach z udziałem GDDKiA 
sytuację udało się załagodzić. Po-
tem wdrożono program napraw-
czy, by nie dopuścić do dalszych 
opóźnień w harmonogramie. 
Pięć miesięcy temu minister 
Andrzej Adamczyk deklarował, 
że przed końcem roku 2018 
kierowcy pojadą ekspresówką 
z Kaźmierzowa do Lubina, ale 
nic z tego nie wyszło. Zamiast 

obiecanego głównego ciągu trasy 
w grudniu 2018 r. udało się udo-
stępnić kierowcom jedynie frag-
ment węzła S3 pod Polkowicami. 
Nie położono warstwy asfaltu 
tłumacząc to złymi warunkami 
atmosferycznymi. Teraz pogoda 
się poprawiła, ale Salini żąda do-
datkowych pieniędzy.

Gdyby harmonogram z pro-
gramu naprawczego był realizo-
wany, byłaby szansa na otwarcie 
S3 Kaźmierzów - Lubin w poło-
wie roku. Teraz będzie dobrze, je-
śli inwestycja zakończy się przed 
końcem roku 2019.

Piotr Kanikowski

Barbara Małecka-Salwach, 
powiatowy lekarz weterynarii z 
Legnicy, mówi, że z głodu padło 
ok. 1,6 tys. ptaków. Według Bar-
tosza Zająca z Otwartych Klatek 
mogło ich być nawet 3 tysiące. 
Jego stowarzyszenie dowiedzia-
ło się o sprawie w środę 6 marca 
wieczorem.

- Jak zwykle w takich przy-
padkach dostaliśmy anonimowe 
zawiadomienie - opowiada Bar-
tosz Zając. -W czwartek 7 marca 
rano pojawiliśmy się w Lisowi-
cach. To, co zastaliśmy, nie było 
dla nas zaskoczeniem, bo już ja-
dąc na fermę mieliśmy wstępną 
informację, że zwierzęta nie są 
karmione od kilku tygodni, że 
w kurnikach tuż obok żywych 
kur znajdują się stosy martwych 
ptaków i że ta sytuacja trwa od 
dłuższego czasu. Dowiedzieli-
śmy się też, że na terenie fermy 
było pięć kurników, ale jeden 
spłonął w grudniu razem z kura-
mi w środku. Sądząc po tym, ile 
zwierząt przebywa w pozosta-
łych budynkach, w tamtym po-
żarze mogło zginąć co najmniej 
8 tysięcy kur.

Wraz z aktywistami Otwar-
tych Klatek na fermie pojawili 

się pracownicy Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w 
Legnicy, którzy przeprowadzili 
kontrolę.

- Podczas naszej wizyty ak-
tywne były cztery kurniki. W 
najgorszym stanie były dwa, w 
których znajdowały się owe stosy 
padłych z głodu ptaków. Widok 
wskazywał na długotrwałe za-
niedbania - relacjonuje Bartosz 
Zając. - Jeden z pracowników 
poinformował nas, że właściciel 
zalecił tzw. przepierzanie.

To radykalna i zarazem nie-
legalna forma odświeżania stada. 
Aby móc eksploatować nioski 
dłużej niż przez 12-13 miesięcy, 
niektórzy hodowcy przez kilka 
tygodni trzymają je w całkowi-
tej ciemności i o głodzie. Silny 
stres powoduje, że kury w takich 
warunkach tracą pióra. Kiedy 
już je odbudują, wydłuża im się 
dzień świetlny do 14-16 godzin 
na dobę, dzięki czemu znowu 
zaczynają nieść jaja.

- Podejrzewamy, ze mogło 
chodzić o taką sytuację, choć 

jednocześnie nie wykluczamy 
wersji podanej przez właścicie-
la, że zabrakło mu pieniędzy na 
karmę. Jak było, wyjaśnią pewnie 
policja z prokuraturą - opowiada 
Bartosz Zając. - Rozmawialiśmy 
z pracownikami. To oni mieli in-
formację, że obcięcie racji paszy 
było związane z przepierzeniem. 
Gdy ptaki zaczęły padać, po-
wiadamiali hodowcę, że sytuacja 
jest tragiczna. Tylko w jednym 
kurniku w ciągu 3 dni padło 400 
zwierząt. Początkowo martwe 
sztuki były wykładane na ze-
wnątrz w śmietnikach, na przy-
czepach, etc. Gdy zaczęło bra-
kować miejsca, zagłodzonych na 
śmierć kur nawet nie wynoszono 
już z kurników. Gdy pojawiliśmy 
się tam z kontrolą Państwowej 
Inspekcji Weterynaryjnej w bu-
dynkach zastaliśmy piramidy 
padłych zwierząt. Po czterysta i 
więcej zwierząt na jednej.

Zdaniem aktywistów 
Otwartych Klatek, nawet jeśli 
prawdą jest, że hodowcy z Liso-
wic zabrakło pieniędzy na paszę, 

to istniał szereg alternatyw, by 
uratować te zwierzęta. W naj-
gorszym razie mógł wysłać je 
do ubojni, by nie narażać kur na 
męczarnię śmierci głodowej.

- Pracownicy fermy byli 
zbywani. Jeden z nich pokazał 
nam pismo z początku marca, 
które zostało przedstawione ho-
dowcy, weterynarzowi i opieku-
nom poszczególnych kurników. 
Napisano w nim wprost, że sta-
do znajduje się w stanie krytycz-
nym, agonalnym, i nie tylko ze 
względów ekonomiczny, ale też 
etycznych należy podjąć natych-
miastowe działania, aby tę sytu-
ację rozwiązać. Nie było reakcji 
- mówi Bartosz Zając.

Według Barbary Małeckiej-
Salwach, powiatowego lekarz 
weterynarii z Legnicy, kury z 
Lisowic nie otrzymywały paszy 
przez 2-3 dni. Bartosz Zając 
mówi, że ten okres musiał być 
znacznie dłuższy, bo już 2 marca 
- na 5 dni przed kontrolą - pra-
cownicy na piśmie alarmowali 
właściciela fermy, że stado jest w 

krytycznej sytuacji.
7 stycznia na fermie wciąż 

było ok. 30 tysięcy kur, w róż-
nym stanie, część sinych, osła-
bionych dogorywających. W 
niedzielę 10 marca, trzy dni po 
kontroli Państwowej Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz Otwartych 
Klatek, jeden z czterech kurni-
ków stanął w ogniu.

- Pożar wybuchł w nocy, o 
godz. 0.44 – mówi st. kpt. mgr 
inż. Marcin Swenderski, oficer 
prasowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Legnicy. - Spaleniu 
uległo wnętrze do hodowli kur. 
Dym udusił około 5 tysięcy 
sztuk drobiu. Jako przypuszczal-
ną przyczynę pożaru uznaliśmy 
zwarcie instalacji elektrycznej.

Barbara Malecka-Salwach: 
- Zwierzęta, które przeżyły, 
otrzymują paszę i wodę. Co 
dwa dni zaglądamy na fermę, by 
sprawdzić, czy nie dzieje się nic 
złego.

Piotr Kanikowski
FOT. STOWARZYSZENIE 

OTWARTE KLATKI
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Nowy lepszy 
Dolny Śląsk

Osłupiałem przeczy-
tawszy wyjaśnienie rzecz-
nika marszałka Dolnego 
Śląska, dlaczego pociągi 
relacji Legnica – Lubin 
nie będą zatrzymywać się 
w Rzeszotarach, Raszów-
ce, Gorzelinie i Chróst-
niku. Rzecznik dał do 
zrozumienia, że marszałek 
nie zamierza troszczyć 
się o mieszkańców jakiś 
wsi, bo jest od większych 
spraw. Oczywiście, ujął to 
ładniej, delikatniej, bar-
dziej dyplomatycznie - w 
końcu jest rzecznikiem i 
owijanie brutalnej praw-
dy w bawełnę to dla niego 
taki sam chleb powszedni, 
jak dla mnie walenie pro-
sto z mostu.

Szanowny Panie Mar-
szałku Cezary Przybylski, 
czy zaczął już Pan prace 
nad nową mapą woje-
wództwa dolnośląskie-
go? Po wypowiedzi Pana 
rzecznika mam ją przed 
oczami. Przypomina nie-
bo w piękną bezchmurną 
noc, bo składa się wyłącz-
nie z miast. Przestrzenie 
pomiędzy nimi - łącznie z 
wsiami, w których kiedyś 
żyli Pana wyborcy - zo-
stały wymazane. Nie ma 
ich, to już nie jest Dolny 
Śląsk, proszę się nimi nie 
przejmować. Gdy zdarzy 
się Panu w niedościgłym 
pociągu Kolei Dolnoślą-
skich mknąć po wyre-
montowanej za 200 mln 
zł linii nr 289, to po wyje-
chaniu za rogatki Legnicy 
może Pan śmiało wysta-
wić przez okno fucka i 
trzymać go aż do samego 
Lubina. A wioskowe głup-
ki z Chróstnika, Raszów-
ki, Gorzelina, Rzeszotar 
niech cieszą się, że im ktoś 
perony na przystankach 
odnowił, i dalej tłuką się 
do miasta zdezelowany-
mi busami. Co dla nich? 
Dla nich była co najwyżej 
przedwyborcza ściema z 
października 2018 roku, 
kiedy po konwencji KWW 
Bezpartyjni Samorządow-
cy, pisał Pan na swoim Fa-
cebooku: „Chcemy (...), by 
Dolny Śląsk był regionem, 
w którym dobrze żyje się 
wszystkim mieszkańcom. 
Będziemy dążyli do wy-
równywania szans i ja-
kości życia mieszkańców 
wszystkich obszarów na-
szego województwa.”

Piotr Kanikowski

Tysiące kur umarły z głodu
Kilka tysięcy kur padło z gło-
du na fermie drobiu w Liso-
wicach. Właściciel twierdzi, 
że przez brak pieniędzy nie 
miał dla nich paszy. Pierwsi 
na fermę przyjechali wolon-
tariusze ze stowarzyszenia 
Otwarte Klatki. - Zastaliśmy 
stosy martwych zwierząt po-
śród żyjących jeszcze ptaków 
- mówi Bartosz Zając. Spra-
wą zajęła się policja i pro-
kuratura. Powiatowy Inspek-
torat Weterynarii w Legnicy 
pilnuje, by ocalałe kury do-
stawały wodę i pokarm.

S3: niekończące się pasmo problemów
Podwykonawcy włoskiej firmy 
Salini zapowiadają na 15 marca 
blokadę w okolicach Polkowic, 
gdzie od 4 lat wlecze się budowa 
drogi ekspresowej S3. Żądają 
od Włochów uregulowania za-
ległych płatności i wznowienia 
prac. Domagają się rozmów z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad oraz ministrem 
infrastruktury.
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Dlaczego warto zostać 
Wystawcą na złotoryjskich 
Targach?
•	 Możliwość skutecznego 

pozyskania pracowników
•	 Możliwość promocji 

firmy / instytucji oraz 
przedstawienia oferty

•	 Kreowanie pozytywnego 
wizerunku na rynku pracy

•	 Okazja do nawiązania 
biznesowych kontaktów
Podczas Targów Pracy 

wyświetlane będą na ekranie 
multimedialnym prezentacje 
przygotowane przez Wy-
stawców. Ta droga promocji 
pozwoli na dodatkowe pod-
kreślenie Państwa obecności.

Organizatorzy zapraszają 
wszystkie osoby zaintereso-
wane podjęciem lub zmianą 
pracy, podnoszeniem kwali-
fikacji, poradami ekspertów 
(m.in. prawo pracy, ubezpie-

czenia społeczne, przedsię-
biorczość, dotacje unijne), 
wolontariatem, pracą za gra-
nicą, wsparciem rekrutacji czy 
poradami z zakresu planowa-
nia kariery. Targi są również 
kierowane do młodzieży wy-
bierającej przyszłą szkołę (po-
nadpodstawową, policealną) 
lub zawód.

Zachęcamy do odwiedza-
nia naszego profilu społecz-
nościowegowww.facebook.
pl/ZlotoryjaCAZ, na którym 
będziemy na bieżąco infor-
mować o przygotowaniach do 
tej imprezy.

Warunkiem udziału w 
Targach Pracy jest zgłoszenie 
chęci uczestnictwa na for-
mularzu dostępnym na www.
pup.zlotoryja.pl (Menu/Wy-
darzenia/Targi Pracy/2019)

Potwierdzenia można do-
konać:

- pocztą na adres: Powia-
towy Urząd Pracy w Złotoryi, 
Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

- faksem na numer: +48 
76 877 92 02

- na adres e-mail: wrzl@
praca.gov.pl lub anna.sar-
czynska@pup.zlotoryja.pl

Źródło: POWIATOWY 
URZĄD PRACY  

W ZŁOTORYI

Miliardy utopione w Chile?
Najwyższa Izba Kontroli kry-
tycznie ocenia decyzję władz 
KGHM z 2012 roku o zakupie 
kanadyjskiej spółki Quadra 
FNX Mining dla miedzi, złota 
i molibdenu z kopalni Sier-
ra Gorda. Polsko-japońska 
spółka zarządzająca kopalnią 
straciła już 19,6 mld zł. - Nie 
można stwierdzać straty na 
inwestycji w kopalnię, która 
będzie przynosić przychody 
przez następne 25 lat, na 
podstawie 3 pierwszych lat 
działania - odpowiada na te 
zarzuty były prezes KGHM 
Herbert Wirth.

Według oświadczenia, 
które Lidia Marcinkowska - 
dyrektor do spraw komunika-
cji w KGHM - przesłała Pol-
skiej Agencji Prasowej, NIK 
badała "nieprawidłowości do-
tyczące zakupu w roku 2012 
spółki Quadra FNX Mining 
Ltd posiadającej większo-
ściowy pakiet w spółce Sierra 
Gorda oraz działań Zarzą-
du KGHM Polska Miedź 
S.A. oraz Rady Nadzorczej 
KGHM Polska Miedź S.A. w 
pierwszych latach po zakupie 
spółki Quadra, dotyczących 
projektu Sierra Gorda". Tekst 
wystąpienia pokontrolnego 

jest już zaakceptowany przez 
zarząd KGHM, ale NIK 
zwleka z jego publikacją. Dziś 
w mediach pojawiły się frag-
menty tego opracowania.

Przypomnijmy: za pre-
zesury Herberta Wirtha 
KGHM miał chrapkę na zło-
że miedzi, złota i molibdenu 
Sierra Gorda na pustyni Ata-
kama w Chile. Nie udało się 
go kupić. Ale władze Polskiej 
Miedzi nie złożyły broni. W 
2012 roku wyłożyły 9,2 mld 
zł na przejęcie od Kanadyj-
czyków giełdowej spółkę 
Quadra FNX Mining, która 
miała 55 proc. udziałów w 
kopalni Sierra Gorda. Od tej 
pory Polacy zarządzają ko-
palnią wspólnie z japońskim 
koncernem Sumitomo jako 
mniejszościowym partne-
rem. W czerwcu 2014 roku 
ruszyło wydobycie w Sierra 
Gorda. Półtora roku później 
- po zmianie rządów w kra-
ju - Wirth został odwołany 
z KGHM. Od tej pory kwe-
stionowana jest wycena złoża. 
Mimo wysiłków kolejnych 
ekip władających Polską Mie-
dzią, chilijska kopalnia wciąż 
nie osiągnęła rentowności. 
NIK podaje, że zarządzająca 
odkrywką spółka Sierra Gor-
da SCM w latach 2015-2018 

poniosła stratę w wysokości 
19,6 mld zł. To powoduje 
konieczność dofinansowania 
działalności kopalni.

Planowano, że w pierw-
szej fazie projektu w Sier-
ra Gorda będzie przerabiać 
rudę na poziomie 110 tys. ton 
dziennie. Przez trzy lata od 
uruchomienia produkcji nie 
udało się osiągnąć tego pa-
rametru. Mniejsza produkcja 
miedzi i molibdenu oznacza 
mniejsze przychody ze sprze-
daży. Według NIK, na koniec 
pierwszego półrocza 2018 
roku spodziewano się ok. 6,5 
mld dolarów, a ostatecznie 
przychody wyniosły tylko 2,4 
mld dol.

NIK stawia też inne za-
rzuty. Według Izby, zarząd 
KGHM miał nierzetelnie 
informować członków rady 
nadzorczej o możliwościach 
realizacji projektu Sierra 
Gorda, jego opłacalności i ry-
zykach. W raporcie z kontroli 
znajduje się sugestia, ze gdyby 
rada znała wszystkie fakty, do 
zakupu Quadry nigdy by nie 
doszło.

- Cały proces nabycia 
przeprowadzany był przez 
kilka miesięcy. Wyceny całej 
spółki przygotowywały co 
najmniej 3 niezależne pod-

mioty, które miały możliwość 
i prezentowały swoje prace 
również radzie nadzorczej - 
odpiera ten zarzut były prezes 
KGHM. .

Herbert Wirth komen-
tuje raport NIK za pośred-
nictwem Twittera. Zwraca 
uwagę na okoliczności, jakie 
legły u podstaw zakupu Qu-
adry. Pisze, że KGHM był 
jedyną dużą firmą na świecie 
w tej branży, która nie po-
siadała zdywersyfikowanych 
złóż. Chile w naturalny spo-
sób znalazło się w obszarze 
zainteresowania ówczesnego 
zarządu, bo w tym kraju znaj-
duje się najwięcej światowych 
złóż miedzi.

- Dziś inwestycje zagra-
niczne są filarem rozwoju 
KGHM i zapewniają Polsce 
bezpieczeństwo surowcowe, a 
spółce perspektywy rozwoju 
na co najmniej 20 lat, co bez 
wątpienia nie byłoby możliwe 
w oparciu o złoża zlokalizo-
wane w Polsce. Dlatego warto 
zadać pytanie – jakie byłyby 
dla KGHM i Polski koszty 
nie podjęcia decyzji o zakupie 
Sierra Gorda dziś, a zwłaszcza 
za 20 lat - przekonuje Wirth.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski

Targi Pracy
12 kwietnia w Złotoryi odbę-
dą się Targi Pracy. Powia-
towy Urząd Pracy w Złotoryi 
serdecznie zaprasza wszyst-
kich pracodawców i instytu-
cje, które chcą przedstawić 
swoją ofertę np. rekrutacyj-
ną, szkoleniową, doradczą 
itp. Udział w targach jest 
bezpłatny.
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- Jest wiele miast, które 
skutków zafundowanej przez 
rządową reformę oświaty ku-
mulacji bardzo się obawiają. 
My jesteśmy spokojni – mówi 
Halina Gawin Majewska, dy-
rektor wydziału oświaty, kultu-
ry i sportu Urzędu Miasta. - Je-
steśmy przygotowani. To wynik 
naszej wielomiesięcznej współ-
pracy i ustaleń z dyrektorami 
szkół. Mamy odpowiednio roz-
budowaną i nowoczesną bazę 
oświatową, jej zaplecze dydak-
tyczne i kadrowe. Przypomnę 
też, że w roku 2002/2003 w 
naszych szkołach ponadgim-
nazjalnych kształciliśmy aż 
3 tysiące uczniów w klasach 
pierwszych.

Absolwenci gimnazjów 
(ok. 1350) i szkół podstawo-
wych (ok. 1290) od 1 września 

uczyć się będą w 88 oddziałach. 
Do tej pory było ich o połowę 
mniej. Klasy będą zorgani-
zowane w ogólnodostępnych 
czterech liceach ogólnokształ-
cących (I, II, V i VII), w sze-
ściu technikach (nr 1, 2, 3, 4, 5 
i Technikum Samochodowym) 
oraz w pięciu branżowych 
szkołach I stopnia. Oczywiście, 
w szkołach ponadgimnazjal-
nych i ponadpodstawowych 
będą tworzone odrębne od-
działy dla absolwentów tych 
szkół z uwagi na różne podsta-
wy programowe.

Elektroniczna rekrutacja do 
szkół średnich rozpocznie się 
13 maja i potrwa do 25 czerw-
ca br. Listy przyjętych uczniów 
szkoły ogłoszą 25 lipca. W ra-
tuszu szacuje się, że ok. 40 proc. 
absolwentów rozpocznie naukę 
w liceach ogólnokształcących, 
zaś około 60 proc. zdecydu-
je się na zawodowe technika 
i branżowe szkoły I stopnia. 
Priorytetem jest bowiem spe-
cjalistyczne kształcenie zawo-
dowe, związane z potrzebami 
rynku pracy.

- Mamy doskonale przy-
gotowaną bazę dydaktyczną 
szkolnictwa zawodowego ze 
138 pracowniami specjalistycz-

nymi w 153 klasach szkolnych. 
Także 43 zmodernizowane w 
ramach projektów unijnych 
pracownie do przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych 
i informatycznych. Wcze-
śniej powstały 43 pracownie 
do kształcenia zawodowego. 
Wszystkie szkoły posiadają 
sale gimnastyczne i kompleksy 
sportowe. To efekt skutecz-
nej i dalekowzrocznej polityki 
oświatowej prezydenta Tade-
usza Krzakowskiego – dodaje 
dyrektor Halina Gawin-Ma-
jewska.

Po zatwierdzeniu w kwiet-
niu arkuszy organizacyjnych 
zapewne okaże się, że po-
trzebne będzie zatrudnienie 
dodatkowych nauczycieli bądź 
przesunięcia ich pomiędzy 
szkołami. Kadry pedagogicznej 
również nam nie zabraknie.

Jak do tej pory w Legnicy 
wdrażanie rozwiązań rządowej 
reformy szkół odbywa się z 
korzyścią dla uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli. W styczniu, 
po wcześniejszej kontroli, NIK 
pozytywnie, bez uwag i zaleceń, 
oceniła legnicką realizację zało-
żeń zmian systemu oświaty.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

Chodzi o podejrzenie 
podłączenia przez nich do sie-
ci energetycznej w urzędzie, 
w pomieszczeniu biurowym , 
niezwiązanego z wykonywaną 
pracą urządzenia do wydoby-
wania („kopania”) kryptowalu-
ty, tzw. bitcoinów.

Urządzenie do wydoby-
wania kryptowalut pracowało 
tam prawdopodobnie 24h/
dobę przez okres ok. roku, 
tj. na przełomie lat 2017/18. 
Gmina na domniemanej kra-
dzieży prądu wykorzystane-
go na potrzeby wydobywania 
kryptowaluty mogła stracić 
kilka tysięcy złotych, a wła-
ściciele kopalni kryptowalut – 
zarobić od kilku do kilkunastu 
tysięcy.

Kopalnia kryptowalut 
zniknęła z pomieszczenia biu-
rowego wkrótce po ogłoszeniu 

wyników ostatnich wyborów 
samorządowych. Gdyby nie to, 
taki stan rzeczy mógłby trwać 
dłużej. Jednak wysokości ra-
chunków za prąd z pomiesz-
czeń, gdzie zainstalowana było 
urządzenie do wydobywania 
kryptowalut, wzbudziła podej-
rzenia nowych władz gminy. 
Te zdecydowały o skierowaniu 
sprawy do prokuratury.

Kryptowaluta to wirtualna 
moneta stworzona w oparciu o 
informatykę i matematykę. To 
rozproszony system księgowy, 
bazujący na kryptografii, prze-
chowujący informację o stanie 
posiadania w umownych jed-
nostkach. Wydobywanie kryp-
towaluty, zwane też kopaniem, 
jest procesem, w wyniku które-
go tworzone są bloki. To wła-
śnie w ramach poszczególnych 
bloków zapisane są transakcje.

Stosuje się tu nomenklatu-
rę górniczą, głównie ze wzglę-
du na podobieństwo tego pro-
cesu z wydobywaniem złota 
(kryptowaluta jest często okre-
ślana mianem cyfrowego zło-
ta), w związku z tym osoby lub 
firmy parające się wydobywa-
niem wirtualnej waluty zwane 
są górnikami lub kopaczami.

Ci zaś za wykonaną pracę 
otrzymują wynagrodzenie w 
postaci coinów – a w związku 
z tym mamy do czynienia z 
drugą, nie mniej ważną funk-
cją kopania – wprowadzaniem 
nowych monet do obiegu. Me-
chanizm ten zwany jest dowo-
dem pracy – Proof of Work 
(PoW).

Dodatkowym elementem 
motywujących kopaczy do 
wydobywania Kryptowaluty 
jest uzyskiwanie prowizji od 
zatwierdzonych transakcji. 
Otrzymują oni zatem podwój-
ną zapłatę – w ramach nagrody 
za wydobycie oraz za walidację 
transakcji.

Źródło: Urząd Miasta w 
Polkowicach
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Kumulacja Legnicy niestraszna Kradli prąd, by kopać?
We wrześniu do legnickich 
szkół średnich trafi ok. 2.640 
absolwentów klas gimna-
zjalnych i ośmioletnich szkół 
podstawowych. To ponad 
dwa razy więcej, niż ich 
było w roku 2018. Nastąpi 
kumulacja dwóch roczników 
uczniów, ale nie zabraknie 
dla nich miejsc, klas i nie 
przewiduje się nauki na dwie 
zmiany.

Burmistrz Polkowic Łukasz 
Puźniecki złożył zawiadomie-
nie do Prokuratury Rejonowej 
w Lubinie o wszczęcie postę-
powania karnego w sprawie 
o spowodowanie przez kilku 
byłych pracowników Urzędu 
Gminy Polkowice szkody w 
majątku gminy.



Strona 515 marca 2019 WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Wraz z setnymi uro-
dzinami seniorzy otrzy-
mują specjalne, comie-
sięczne świadczenie 
honorowe. Wysokość tej 
„dodatkowej emerytury” 
może być różna. Wszyst-
ko zależy od tzw. kwoty 
bazowej, która obowią-
zuje w dniu ich setnych 
urodzin. Stanowi ona 100 
proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia za rok po-
przedni pomniejszonego o 
składki na ubezpieczenie 

społeczne. Do końca lute-
go tego roku świadczenie 
honorowe wynosiło 3 731 
zł brutto. Rok wcześniej 
było to 3 536, dwa lata 
temu - 3 408,62 zł.

- Nowa kwota może 
sprawić seniorom jeszcze 
większą radość. Osoby, 
które ukończyły 100 lat po 
1 marca 2019 r. dostaną aż 
4 003,88 zł - mówi Iwona 
Kowalska-Matis Regio-
nalny Rzecznik Prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. 
– Wysokość kwoty prze-
znaczonej dla stulatków 
jest ustalana każdego roku 
i obowiązuje od 1 marca 
do końca lutego roku na-
stępnego, dlatego w każ-
dym roku jest różna, ale 
raz przyznana „dodatko-
wa emerytura” nie ulega 
zmianie i jest wypłacana 
do końca życia w tej samej 
wysokości – wyjaśnia Ko-
walska-Matis.

Źródło: Urząd Miasta 
w Legnicy

Spółka przetwarzała i 
składowała odpady różnego 
typu: komunalne, inne niż nie-
bezpieczne oraz niebezpiecz-
ne. W tym odpady powstałe 
podczas pożaru z 18 maja 
2017 r. Prokuratura zgroma-
dziła dowody, że w latach 
2017-2018 Ewa G i Tomasz 
G. prowadzili swą działalność 
wbrew decyzjom administra-
cyjnym oraz przepisom, m.in. 
Ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 roku o odpadach.

- Nie uzyskano zezwole-
nia na zbieranie określonych 
odpadów komunalnych i nie 
stworzono warunków techno-

logicznych dla prawidłowego 
spalania odpadów - informu-
je prokurator Lidia Tkaczy-
szyn, rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. - W 
spółce tej magazynowano od-
pady o właściwościach palnych 
na pryzmach, bezpośrednio na 
gruncie, bez uwzględnienia 
zagrożenia pożarowego oraz 
bez zaopatrzenia w wodę na 
wypadek pożaru. Gromadzo-
no odpady w sposób nieselek-
tywny, co spowodowało obni-
żenie jakości gleby oraz wód 
powierzchniowych i mogło 
spowodować istotne obniżenie 
jakości gleby oraz powietrza i 
wód podziemnych. Mogło też 
powodować zagrożenie zdro-
wia ludzi na skutek przenika-
nia do gleby odcieków z odpa-
dów, rozlania lub zmieszania z 
glebą odpadów niebezpiecz-
nych, a także uwolnienia 
rozpuszczalnych w wodzie 
związków metali ciężkich, 
dioksyn i innych toksycznych 
substancji z odpadów popoża-
rowych. Ponadto wielokrotnie 
termicznie przetwarzano w 
tym przedsiębiorstwie odpady 
poza przeznaczonymi do tego 
celu instalacjami.

Właśnie takie działanie 
doprowadziło do powstania 
zarzewi ognia we wnętrzu 
hałdy. Tak w nocy z 17/18 
maja 2017 roku przy ul. Do-
brzejowskiej wybuchł ogrom-
ny pożar góry śmieci. Przez 38 
godzin i 50 min 60 zastępów 
straży pożarnej, 183 strażaków 
prowadziło mozolną walkę z 
ogniem. Przez dwie doby słup 
gęstego dymu wisiał nad Le-
gnicą. Pożar objął powierzch-
nię 0,4 ha. Jak informuje pro-
kuratura, jednym ze skutków 
pożaru był uwolnienie do at-
mosfery, gleby i wody chmury 
pyłów oraz substancji trują-
cych. Stwarzało to zagrożenie 
dla życia i zdrowia człowie-
ka. Mogło też spowodować 
znaczne zniszczenia w świecie 
roślinnym i zwierzęcym oraz 
istotne obniżenie jakości po-
wietrza, powierzchni ziemi i 
wód powierzchniowych.

Śledztwo prowadzone po-
czątkowo przez Prokuraturę 
Rejonową w Legnicy przeję-
ła Prokuratura Okręgowa. To 
w niej prezes spółki Ewa G. 
i jej mąż Tomasz G usłyszeli 
zarzuty popełnienia wspól-
nie i w porozumieniu prze-

stępstwa nieodpowiedniego 
postępowania z odpadami, 
zanieczyszczenia środowiska 
w znacznych rozmiarach oraz 
nieumyślnego sprowadze-
nia zdarzenia powszechnie 
niebezpiecznego w postaci 
pożaru i gwałtownego roz-
przestrzeniania się substancji 
trujących.

- Podejrzani nie przy-
znali się do popełnienia za-
rzucanych im czynów oraz 
odmówili składania wyjaśnień 
- dodaje Lidia Tkaczyszyn. - 
Wobec obojga podejrzanych 
prokurator zastosował środ-
ki zapobiegawcze w posta-
ci poręczenia majątkowego 
w kwocie 10 tysięcy złotych 
oraz zakazu prowadzenia na 
swój rachunek lub na rzecz i w 
imieniu innych osób działal-
ności gospodarczej związanej 
ze zbieraniem, transportem, 
magazynowaniem, składowa-
niem i przetwarzaniem odpa-
dów lub surowców wtórnych 
oraz pośredniczenia w obrocie 
odpadami i surowcami wtór-
nymi.

Śledztwo jest w toku.

Piotr Kanikowski
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Składowisko zagrażało ludziom
Są zarzuty dla małżonków 
Ewy i Tomasza G., właścicie-
li legnickiej spółki, która przy 
ul. Dobrzejowskiej zbierała, 
magazynowała i przetwarzała 
odpady. Zdaniem prokura-
tury, robiła to niezgodnie z 
przepisami, co doprowadziło 
do zanieczyszczenia środowi-
ska. groźnego pożaru i gwał-
townego rozprzestrzeniania 
się substancji trujących. W 
maju 2017 straż pożarna 
przez prawie dwie doby wal-
czyła z płonącą hałdą.

Jak informuje Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych, 121 
osób na Dolnym Śląsku ma 
więcej, niż sto lat. W Legni-
cy żyje 14 ponadstuletnich 
osób. Najstarszy mieszka-
niec naszego regionu to wro-
cławianin, który skończy w 
czerwcu 112 lat. Najstarsza 
legniczanka – 106. Sto jeden 
kobiet z Dolnego Śląska mia-
ło w tym roku więcej, niż sto 
świeczek na urodzinowym 
torcie. Stuletnich mężczyzn 
mieszka u nas tylko 20.

Ilu stulatków żyje 
w Legnicy?
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Ocena wystawiona Urzę-
dowi Miasta w Legnicy jest 
niejednoznaczna. Z jednej 
strony NIK zauważa, że ratusz 
zrobił inwentaryzację źródeł 
niskiej emisji i realizował ma-
jący ją ograniczyć program 
wymiany pieców węglowych na 
bardziej ekologiczne ogrzewa-
nie. Z drugiej raport stwierdza, 
że pomimo wszystko jakość 
powietrza w Legnicy nie uległa 
wyraźniej poprawie i w dalszym 
ciągu w mieście przekraczane 
były średnioroczne poziomy 
docelowe dla benzo(a)pirenu i 
arsenu. Dni z dobowym stęże-
niem pyłu zawieszonego PM10 
powyżej poziomu 50 μg/m3 
przekraczały dopuszczalną 

ilość.
Pył zawieszony może za-

wierać substancje toksyczne, ta-
kie jak wielopierścieniowe wę-
glowodory aromatyczne, metale 
ciężkie, dioksyny i furany. Jego 
wdychanie może powodować 
lub pogłębiać choroby płuc i 
układu krążenia, zawał serca, 
arytmię, nowotwory, a w osta-
tecznym rezultacie być przy-
czyną przedwczesnej śmierci. 
Benzo(a)piren jest związkiem 
silnie rakotwórczym. Jego 
obecność w powietrzu objawia 
się podrażnieniem nosa, oczu, 
gardła oskrzeli. Arsen, który też 
jest problemem Legnicy (jego 
stężenie średnioroczne wynosi-
ło 290 procent poziomu doce-
lowego), ma silne właściwości 
toksyczne i kancerogenne.

Na działania naprawcze 
w latach 2014-2017 Legnica 
wydała 110,6 tys. zł (z tego po-
łowę z własnych środków). To 
za mało. Według Najwyższej 
Izby Kontroli „skala działań 
zmierzających do ogranicze-
nia niskiej emisji ze źródeł 
powierzchniowych jest ciągle 
niewystarczająca, aby wystą-
piła znaczna poprawa jakości 
powietrza” w Legnicy. Raport 
stwierdza wprost: „Dane o 

uzyskanych w latach 2014-
2016 efektach ekologicznych 
w powyższym zakresie wska-
zują, że przy dotychczasowym 
tempie działań naprawczych, 
osiągnięcie założonych w POP 
(Programie ochrony powietrza 
dla miasta Legnica - dop. red.) 
celów nastąpi za ok. 54 lata i 85 
lat w przypadku odpowiednio 
pyłów zawieszonych PM10 i 
PM 2,5 i ok. 73 lata w przy-
padku B(a)P”.

NIK zarzuca władzom 
Legnicy m.in., że ich system 
zarządzania kryzysowego nie 
obejmuje zagrożeń dotyczą-
cych zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego oraz prze-
kroczeń w powietrzu substan-
cji niebezpiecznych. Nie ma 
opracowanych procedur reago-
wania kryzysowego w takich 
sytuacjach. Izba zaleciła wyeli-
minowanie tej nieprawidłowo-
ści. We wnioskach z kontroli 
nakazuje też miastu zintensyfi-
kować działania zmierzające do 
ograniczenia emisji ze źródeł 
powierzchniowych, szczegól-
nie poprzez wymianę nieefek-
tywnych źródeł ogrzewania na 
paliwo stałe w mieszkaniach i 
budynkach.

Piotr Kanikowski

Zarzuty Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy względem 
Zbigniewa Ś. i jego żony obej-
mują lata 2014-2016. Oskar-
żony prowadził wówczas w 
Legnicy kancelarię adwokacką. 
Podejmował się reprezentować 
klientów w postępowaniach 
sądowych o odszkodowania z 
tytułu śmierci bliskich osób, 
szkód majątkowych, zadość-
uczynienia za doznaną krzyw-
dę i rent. Uzyskane na podsta-
wie wyroków sądowych i ugód 
odszkodowania - od kilkudzie-
sięciu do kilkuset tysięcy zło-
tych - wpływały na rachunek 
bankowy prowadzonej przez 
niego kancelarii adwokackiej. 

Powinny zostać niezwłocznie 
przekazane klientom. Mecenas 
tego nie robił. Przywłaszczał 
sobie cudze pieniądze, przele-
wał je na inne konta lub wypła-
cał na swoje potrzeby. Klientów 
unikał albo oszukiwał, mówiąc, 
że należne im kwoty nie wpły-
nęły. Wysokość szkody wy-
rządzonej przez Zbigniewa Ś. 
dwunastu osobom pokrzyw-
dzonym w ten sposób prokura-
tura obliczyła łącznie na około 
1,9 mln zł.

Ponadto Zbigniew Ś. został 
oskarżony o oszustwo na szko-
dę firmy pożyczkowej z Krako-
wa. Uzyskał od niej o 400 tys. 
zł pożyczki obrotowo-inwesty-
cyjnej na organizację centrum 
konferencyjno-prawnego, po 
czym przeznaczył te pieniądze 
na inne cele. Okazało się, że 
przy składaniu dokumentów 
wprowadził krakowską firmę w 
błąd także co do swojej sytuacji 
finansowej. Żona, która po-
twierdziła nieprawdziwe dane 
na temat osiąganych przez 

Zbigniewa Ś. dochodów, zosta-
ła przez prokuraturę współo-
skarżona o to oszustwo.

W trakcie postępowania 
przygotowawczego ani Zbi-
gniew Ś., ani Ewa K.-Ś. nie 
przyznali się do zarzucanych 
im czynów i odmówili składa-
nia wyjaśnień. Dzisiaj w sądzie 
byli gotowi dobrowolnie pod-
dać się karze.

Sprawa przypomina nieco 
działalność innego przedstawi-
ciela legnickiej palestry, mece-
nasa Zbigniewa K., który przed 
tym samym sądem odpowiada 
za przywłaszczenie (z dwoma 
pracownicami jego kancelarii) 
ponad 1,8 mln zł na szkodę 
163 osób. Tamta trójka dzia-
łała jednak w sposób bardziej 
wyrachowany i stosowała różne 
metody; nie tylko proste za-
garnięcie kwot wpłaconych na 
konto kancelarii.

Obie sprawy prowadzi sę-
dzia Andrzej Szliwa.

Piotr Kanikowski

My umrzemy, smog zostanie Mecenas próbował 
uniknąć procesu

W latach 2014-2016 jakość 
powietrza w Legnicy znaczą-
co odbiegała od wymaganych 
standardów - stwierdza Naj-
wyższa Izba Kontroli. Miasto 
podejmowało szereg inicja-
tyw, aby ograniczyć zanie-
czyszczenie pyłami zawieszo-
nymi oraz bezno(a)pirenem, 
ale - w ocenie Izby - były to 
działania niewystarczające. 
W tym tempie minie 85 lat 
zanim legniczanie będą mo-
gli oddychać miejskim po-
wietrzem bez obaw.

Legnicki adwokat Zbigniew 
Ś. i jego żona Ewa K.-Ś. - 
wspólnie oskarżeni o oszu-
stwa na kwotę 2,3 mln zł 
- złożyli wniosek o dobrowol-
ne poddanie się karze. Sąd 
Okręgowy w Legnicy rozpa-
trzył go negatywnie. 28 mar-
ca ruszy proces obojga.
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Tekst napisała legnic-
ka aktorka i dramatopisarka 
Magdalena Drab, inspirując 
się "Wyzwoleniem" Stanisława 
Wyspiańskiego. Gdy Wyspiań-
ski tworzył swój dramat, Polska 
jako kraj nie istniała, mimo to 
nie milkły dyskusje o narodzie, 
polskości, ojczyźnie i wolno-
ści. Zderzały się ze sobą różne 
spojrzenia na patriotyzm i róż-
ne wizje wolnej Polski. Po od-
zyskaniu wolności te spory nie 
ustały, a dziś potrafią być rów-
nie gwałtowne jak przed stu 
laty. Magdalena Drab i Piotr 
Cieplak - jeden z najciekaw-
szych reżyserów teatralnych w 
Polsce - mierzyli się z tym te-
matem od wielu tygodni. Efekt 
swej pracy pokażą w sobotę na 
legnickiej scenie.

- Nowym językiem próbu-
jemy się wyzwalać. Także od 
Wyspiańskiego, od tonacji, któ-
rą narzuca ten klasyczny utwór 
- mówił podczas próby praso-
wej Piotr Cieplak. - Używamy 
nowych słów, innego języka do 
zadawania tych samych pytań, 
które od ponad stu lat nie dają 
Polakom spokoju.

- Wyspiański pojawia się 
w naszym spektaklu jako cytat, 
przywołanie - dodaje Magdale-
na Drab.

"Wyzwolenie" łykano od 
stu lat jak gorzkie lekarstwo na 
mesjanizm i inne romantyczne 
trucizny. Mikstura przyrzą-
dzona przez Magdę Drab też 
nie będzie słodka jak syrop. 
Cieplak obiecuje niespodzian-
ki, zaskoczenia, zwinne wolty, 
dysonanse, wymyki, żongler-
kę paradoksami i przewrotne 
pomysły inscenizacyjne. "Wy-
zwolenie" Wyspiańskiego gra-
no zawsze na koturnach, we 
wzniosłych pozach, w szlachet-
nych, niekiedy sakralnych wnę-
trzach, a on wprowadza akto-
rów do typowego M3, między 
sedes a meblościankę made in 
PRL. Czyli tam gdzie współ-
cześnie odbywają się podlane 
alkoholem "nocne Polaków 
rozmowy".

W oficjalnych zapowie-
dziach cytowane są słowa re-
żysera, że "Wyzwolenia" to 
"mocno zrytmizowany, grote-
skowy obraz Polski, w którym 
na przemian będzie wesoło i 
smutno, rock`n`rollowo niczym 
w "Hair", ale też absurdalnie, 
a przy tym wyzwalająco, jak z 
Monty Pythona"

Muzyka i taniec to znak 
firmowy spektakli reżyserowa-
nych przez Piotra Cieplaka.

- Zgodnie z założeniem 
wyszedł nam totalny misz
-masz - mówi Michał Litwi-
niec, który wspólnie z Pawłem 
Czepułtowskim z legendar-
nego wrocławskiego zespołu 
Kormorany odpowiada za mu-
zykę. - Zaczynamy gospelem, 
potem jest trip hop, ambient, 
piosenki śpiewane a cappella. A 
do tego mnóstwo dźwiękowych 
efektów, przez które spektakl 
upodabnia się do słuchowiska 
radiowego. Mieliśmy okazję 
rozwinąć skrzydła w różnych 
kierunkach.

Grają, tańczą i śpiewają 
Magda Skiba, Magda Drab, 
Ewa Galusińska, Magda Bie-
gańska, Zuza Motorniuk, Mał-
gorzata Urbańska, Małgorzata 
Patryn, Katarzyna Dworak, 
Gabriela Fabian, Anita Pod-
dębniak, Paweł Palcat, Bogdan 
Grzeszczak, Bartosz Bulanda, 
Robert Gulaczyk, Rafał Cie-
luch i Mateusz Krzyk.

- Chyba w żadnym innym 
miejscu w Polsce poza Legni-

cą nie mógłbym zrealizować 
takiego spektaklu - podkreśla 
Piotr Cieplak. - 16 osób na 
scenie, 16 różnych indywidual-
ności, współgrających ze sobą, 
pracujących drużynowo - to się 
nie zdarza. Więc mając taki in-
strument, taki zespół aktorski, 
nieporównywalny z niczym w 
Polsce, mogłem podjąć to wy-
zwanie.

Dzięki legnickim radnym 
spektakl dostał 200 tys. zł do-
tacji z Urzędu Miasta w Le-
gnicy. Prezydent długo opierał 
się przed przekazaniem tych 
pieniędzy, ale w ubiegłym ty-
godniu podpisał umowę z Jac-
kiem Głombem, a wczoraj cała 
suma wpłynęła na konto teatru.

Premiera na Scenie Ga-
dzickiego w sobotę 16 marca 
o godzinie 19. Najbliższe spek-
takle: 22, 23, 24 marca o godz. 
19 oraz 19, 20, 21 i 22 marca o 
godz. 11. Bilety online i w kasie 
Teatru Modrzejewskiej w cenie 
50 zł (premiera), 35 zł/ 30 zł 
(po premierze).

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego  w 

Legnicy przy ul. Czarnieckiego 19 

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.04.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż   
lokalu mieszkalnego nr 2 położonego  w Legnicy przy ul. Brackiej 10

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 15.04.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 2 położonego  w Legnicy przy ul. Tatarskiej 3

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami  - 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 przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Fiołkowej 37, działka nr 321/2  o powierzchni 1065 m2,  obręb Przybków.  KW LE1L/00099551/3.

Cena wywoławcza 200.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 20.000,00 zł. Przetarg odbędzie się 15.04.2019 r. o godz. 10.00 w  Urzędzie Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, 

pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami  - 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.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami  - 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.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 15.04.2019 r. o godz.11.00

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8 , sala 318.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 15.04.2019 r. o godz.11.00

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8 , sala 318.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 15.04.2019 r. o godz.11.00

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8 , sala 318.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica  ul. Czarnieckiego 
19, KW LE1L/00042823/7
Budynek mieszkalno
-usługowy,5 kondygnacji, 
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan., energetyczną.

Legnica ul. Bracka 10
 KW Nr LE1L/00042886/6
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica ul. Tatarska 3
 KW Nr LE1L/00061801/6
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, podpiwni-
czony, teren uzbrojony 

obręb
Kartuzy
dz. nr 867
o pow. 262 
m2

Dz. nr 327 o pow. 657 m2, 
obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 2 na 
parterze 

Dz. nr 152/ 1, obręb Bartniki   
o pow. 346 m2
Lokal mieszkalny nr 2 na 
I piętrze

lokal użytko
-wy nr 1A
pow.22,37 
m2                          
na parterze

Sala sprzedaży, 
zaplecze, wc

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

dwa pokoje, kuchnia, 
dwa pomieszczenia 
gospodarcze,
(stanowi cześć wspól-
ną), piwnica nr 01, 
65,41 i 4,37 m2

55.000,00 zł
            

(1.900,00 
zł)

 6.000,00 zł

100.000,00 
zł

/20. 000,00 
zł/

20.000,00 zł

100.000,00 
zł

/12. 100,00 
zł/

10.000,00 zł

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 16 lat nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ulicy Podmokłej- Pątnowskiej
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Legnicy przy 
ul. Podmokłej-Pątnowskiej,  część działki nr 97 o pow. 135 m2, obręb Górka, 

KW LE1L/00101905/3.
Przeznaczenie nieruchomości – pod budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową i drogą dojazdową.

Opis nieruchomości: Na przedmiotowy teren brak jest ustaleń miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy działka nr 97 leży na terenie strefy ekologicznej –E1- korytarze i wyspy ekologiczne. Działka 

stanowi grunty rolne. Zajecie gruntów zaliczonych do klasy Ł III wymaga wydania decyzji zezwalającej na ich wyłączenie z produkcji rolniczej
Stawka czynszu- 1.100 zł  miesięcznie netto Postąpienie  10,00 zł Wadium   6.600,00 zł                                                  

Termin wnoszenia opłaty tytułem czynszu dzierżawnego: miesięcznie w terminie do 20- go dnia każdego miesiąca.
Termin zagospodarowania: rozpoczęcie budowy - 6 miesięcy, zakończenie - 18 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 2020 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 313 lub na stronie www.legnica.eu –przetargi. 
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 6.600,00 zł do 25.03.2019 r. 

na konto: Bank PKO - S.A. I Oddział w Legnicy nr 20124014731111000025212109
Przetarg odbędzie się 28.03.2019 r. o godz. 11.30 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. 7672-12-301. 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Drab z Wyspiańskigo
- Robimy to samo, co sto lat 
temu robił Stanisław Wy-
spiański. Zadajemy te same 
pytania, które on stawiał w 
"Wyzwoleniu". Kim jeste-
śmy, co to jest polskość, co 
to znaczy być Polakiem, czym 
jest naród... - mówi reżyser 
Piotr Cieplak przed sobot-
nią premierą "Wyzwoleń" 
Magdaleny Drab. Sądząc po 
zapowiedziach w ogólnopol-
skich mediach, to najbardziej 
wyczekiwane przedstawienie 
Teatru Modrzejewskiej w tym 
sezonie.
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