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Czekanie na DNA Kelly Obaz pisze do Sasina
Do Polski wciąż nie dotarły próbki do badań DNA, które 
mają rozstrzygnąć, czy młoda kobieta ze Stanów Zjedno-
czonych jest uprowadzoną z Legnicy w 1994 roku Moniką 
Bielawską. - Sami próbujemy wyjaśnić, dlaczego to trwa 
tak długo - mówi mł. asp. Jagoda Ekiert, oficer prasowa 
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. 

>>2

Legnicko-jeleniogórski poseł Robert Obaz (Lewica) zwrócił 
się do wicepremiera Jacka Sasina w sprawie bezużytecz-
nych kart wyborczych z 10 maja, na które wydano z kieszeni 
podatników 70 mln zł. Zamiast na przemiał, proponuje wy-
korzystać je jako papier biurowy w szkołach lub Sejmie, co 
pozytywnie wpłynęło na środowisko naturalne. 

>>4

Spalarni opon nie będzie

W poniedziałek odbyła się 
Sesja Rady Miejskiej Legni-
cy podczas której, zapadły 
ważne decyzje. Firma 3 MD 
Recycling wycofała się z bu-
dowy zakładu utylizacji opon 
na ul. Pątnowskiej.

Jednym z punktów sesji 
była właśnie sprawa budowy 
tego zakładu na obrzeżach 

Legnicy. Na sali obrad pojawili 
się przedstawiciele Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pątnów Legnicki, którzy są 
niechętni tej inwestycji. Trwa-
jący od kilku tygodni protest 
mieszkańców sprawił, że in-
westor zmienił plany.

- W związku z protesta-
mi wycofujemy się z budowy 
tego zakładu. Nie chcemy re-

alizować inwestycji przeciwko 
ludziom tylko z nimi – powie-
dział prezes 3 MD Recycling 
Jerzy Skrzypczak. - Wobec 
tego, że na pobliskich terenach 
mają powstać kolejne osiedla 
mieszkaniowe, nasza inwe-
stycja nie ma racji bytu. Nie 
wystąpimy do prezydenta Le-
gnicy o pozwolenie na budowę  
- deklaruje.

Podczas sesji radni prze-
głosowali także uchwałę o 
darmowej komunikacji miej-
skiej (od 1 stycznia przyszłego 
roku) dla Honorowych Daw-
ców Krwi, którzy oddali – 10 
litrów kobiety i 12 mężczyźni.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY



Do niebezpiecznej sytuacji 
doszło na ogólnodostępnym 
terenie rekreacyjnym, w przed-
dzień rozpoczęcia sezonu kąpie-
lowego, czyli kiedy wyznaczony 
obszar wodny nie był nadzo-
rowany przez ratowników a 
mieszkańcy wchodzili do wody 
na własną odpowiedzialność. 
Wśród osób korzystających z 
kąpieli wodnych był 65-letni 
mieszkaniec Złotoryi, który 
w pewnym momencie stracił 
przytomność. Z pomocą ruszył 
Pan Radosław Kominiak, który 

spacerował deptakiem wokół 
zalewu. Wbiegł do wody, po 
czym na brzeg wyciągnął męż-
czyznę. Podjął czynności ratun-
kowe, dzięki którym odzyskał 
on funkcje życiowe a następnie 
pod opieką medyków trafił do 
szpitala.

Mając na uwadze tą nie-
codzienną sytuację, I Zastępca 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Złotoryi zaprosił na 
spotkanie mężczyznę, który 
uratował 65-latka. Podzięko-
wał za jego odważne i a przede 
wszystkim godne naśladowa-
nia zachowanie. Pogratulował 
opanowania podczas bardzo 

stresującej sytuacji i uratowania 
ludzkiego życia, a jak wiadomo 
jest ono najcenniejszą wartością. 
Wręczył list gratulacyjny i sym-
boliczne upominki. Pan Rado-
sław Kominiak w oczach wielu 
mieszkańców powiatu złotoryj-
skiego jest bohaterem. Jednak 
wspominając zaistniałą sytuację 
jest bardzo skromny i przyzna-
je, że nie czuje się bohaterem. 
Jak twierdzi: „...Zrobiłem to co 
uważałem za słuszne i myślę, że 
każdy na moim miejscu postą-
piłby podobnie...”.

st. sierż. Dominika Kwakszys/ 
KPP w Złotoryi

FOT. POLICJA ZŁOTORYJA
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Chwalcie 
łąki umajone

Wpadł mi w ręce Newswe-
ek z 2018 roku z informacją, 
że po Marszu Niepodległości 
w Warszawie zebrano 10 ton 
śmieci. Przeczytałem i pomy-
ślałem, że Polska to piękny kraj.

Polacy kochają Polskę i 
starają się, aby była jeszcze 
piękniejsza. Dawno dostrze-
gli, że jest mnóstwo pięknych 
opakowań po napojach, papie-
rosach, batonach czy jogurtach, 
więc szkoda je wyrzucać do 
kosza. W zgrzebnych czasach 
peerelu z kupionych w Pewek-
sie puszek po coca-coli i pude-
łek po Camelach aranżowano 
gustowne wystawki na meblo-
ściankach, gdzie nie tylko zdo-
biły pokój, ale też zaświadczały 
przed gośćmi o swobodnym 
dostępie gospodarza do luksu-
sowych dóbr z Zachodu. Dziś z 
powodzeniem wykorzystuje się 
je do umajenia polskich dróg 
i lasów, dzięki czemu przez 
cały rok wyglądają zarazem 
odświętnie i dostatnio. Tak 
wyraża się artystyczny smak 
i praktyczny zmysł polskiego 
społeczeństwa.

Socjolodzy prognozują, że 
za kilka lat zaniknie zwyczaj 
obwieszania domu i ogrodu 
na Boże Narodzenie ledowymi 
lampkami, bo Polacy uznają go 
za zbyt kłopotliwy i kosztow-
ny. Jak ktoś będzie chciał mieć 
ładnie w obejściu, to po prostu 
nagarnie sobie pod dom śmieci 
z rowu i zrobi się ślicznie, kolo-
rowo, po polsku.

Patrioci mają dość nudy 
w lasach. Domagają się od 
państwowego zarządcy otwar-
cia szlabanów dla śmieciarek 
i zaaranżowania na polanach 
wysypisk edukacyjnych, dzię-
ki czemu podczas rodzinnego 
spaceru będzie można pokazać 
dziecku nie tylko żabkę czy 
podgrzybka, ale również jak z 
biegiem lat zmieniało się wzor-
nictwo reklamówek w sieci 
Biedronka.

Ta idea z powodzeniem 
sprawdza się na plażach nad 
Bałtykiem, gdzie zalegają jesz-
cze śmieci z lat siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych. Dzięki 
temu kopanie grajdołka polskie 
rodziny łączą z wykładem ar-
cheologicznym na temat lodów 
Bambino i cytronety w worecz-
kach lub – w przypadku starszej 
grupy wiekowej – np. z dostęp-
nością Erosów ze Stomilu w 
kioskach Ruchu.

Drogi Czytelniku! Jeśli 
masz wyrzucić puszkę po Le-
chu do kosza, to pomyśl, czy 
nie piękniej będzie wyglądała 
w trawie! Jeśli upadła ci butelkę 
po coli, to może lepiej zostawić 
ją jak leży dla przyszłych poko-
leń! Niech Polska będzie jesz-
cze piękniejsza!

Piotr Kanikowski
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Czekanie na DNA Kelly
Do Polski wciąż nie dotarły 
próbki do badań DNA, które 
mają rozstrzygnąć, czy młoda 
kobieta ze Stanów Zjedno-
czonych jest uprowadzoną z 
Legnicy w 1994 roku Moniką 
Bielawską. - Sami próbujemy 
wyjaśnić, dlaczego to trwa 
tak długo - mówi mł. asp. Ja-
goda Ekiert, oficer prasowa 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy.

To, być może, historia dla 
hollywoodzki film. W 1994 
r w Legnicy zostaje porwana 
półtoraroczna Monika. Pory-
waczem jest jej ojciec, Robert 
Bielawski. Po szeregu pery-
petii Bielawski zostaje ujęty, 
oskarżony, osądzony i skazany. 
Aktualnie odsiaduje wyrok 15 
lat więzienia. Ale śledczym 
nie udało się ustalić, co zrobił 
z dzieckiem. Ojciec Moniki 
podawał różne wersje, które po 
zweryfikowaniu, odrzucono: 
że wypadła z wózka i się zabi-
ła, że pochował ją w lasku na 
obrzeżach Legnicy, że zginęła 
w wypadku samochodowym 
w Czechach, że sprzedał ją 

handlarzom z targowiska... 
W 2020 roku wychowana 
przez przybranych rodziców 
w Stanach Zjednoczonych 
kobieta, trafia w internecie na 
artykuł o Monice Bielawskiej 
i odkrywa szereg zbieżności 
z własnym życiorysem. Przez 
administratorów konta na Fa-
cebooku, gdzie zamieszcza się 
informacje o zaginionych Kel-
ly, nawiązuje kontakt z Inter-
polem. Zgłasza, że może być 
poszukiwaną od 26 lat Moniką 
Bielawską.

Jako mała dziewczynka 
została przerzucona do USA 
przez Syberię i Alaskę. Dzia-
ło się to w tym samym czasie, 
kiedy doszło do porwania w 
Legnicy. Monika była cho-
ra, gdy ojciec ją uprowadził, 
a Kelly miała zdeformowane 
zęby przez wysoką gorączkę, 
którą przeszła w dzieciństwie. 
Kolejny argument to fizycz-
ne podobieństwo. W 2010 
roku legnicka policja zleciła 
wizualizację, jak mogłaby wy-
glądać Monika Bielawska w 
wieku 16 lat i także tutaj wiele 
się zgadza. Aby wyjaśnić, czy 
to coś więcej niż przypadek, 

konieczne jest porównanie 
kodów genetycznych młodej 
Amerykanki i matki Moni-
ki Bielawskiej. Od początku 
maja, gdy poinformowaliśmy o 
wyznaniu Kelly, wsyscy czeka-
ją na to badanie. Wszyscy mają 
nadzieję na szczęśliwy, holly-
woodzki finał tej dramatycznej 
historii.

Zdecydowano, że ze 
względu na wiarygodność wy-
ników oba materiały genetycz-
ne powinny być przebadane w 
tym samym laboratorium. Po-
licja wykorzysta próbkę pobra-
ną 5 lat temu od matki Moniki 
i zdeponowaną w Centralnym 
Laboratorium Policyjnym w 
Warszawie. Według informa-
cji mł. asp. Jagody Ekiert, po-
brane od Amerykanki wymazy 
zostały już przesłane do Pol-
ski. Miały dotrzeć za pośred-
nictwem policjantów z obu 
krajów, współpracujących ze 
sobą dla wyjaśnienia tej spra-
wy. Funkcjonariuszka nie wie, 
dlaczego do tej pory ich nie 
dostarczono.

Piotr Kanikowski
RYC. POLICJA LEGNICA

Policja dziękuje bohaterowi
I Zastępca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Złotoryi, 
mł. insp. Seweryn Baranow-
ski pogratulował odwagi i 
podziękował za wzorową po-
stawę Panu Radosławowi 
Kominiakowi z Pielgrzymki. 
Mężczyzna bez wahania ru-
szył z pomocą dla 65-latka 
tonącego w złotoryjskim za-
lewie i tym samym uratował 
jego życie. Wspominając to 
zdarzenie, mężczyzna jest 
bardzo skromny i nie uwa-
ża się za bohatera. Twierdzi 
wręcz, że każdy na jego miej-
scu postąpiłby podobnie.

Państwowa Inspekcja Pracy 
bada legalność obowiązują-
cego w KGHM zarządzenia, 
które wymaga od idących na 
urlopy pracowników informa-
cji, gdzie zamierzają spędzać 
swój wolny czas.

KGHM jak 
Wielki Brat

Przed udzieleniem 
urlopu spółka wymaga wy-
pełnienia ankiety i wska-
zania w niej miejsca wy-
poczynku. Ankiety mają 
praktyczny sens: ułatwią 
zwalczanie koronawiru-
sa. W razie pojawienia się 
ogniska COVID-19 w 
którymś z zakładów nale-
żących do spółki pozwolą 
służbom epidemiologicz-
nym szybko dotrzeć do 
potencjalnych zarażonych 
i podjąć odpowiednie kro-
ki. Działacze Związku Za-
wodowego Pracowników 
Przemysłu Miedziowego 
uważają jednak, że wpro-

wadzone w spółce zarzą-
dzenie stanowi nadmierną 
ingerencję w prywatność 
załogi.

- Jest to karygod-
ne ograniczenie ludzkiej 
prywatności, sprzeczne z 
prawami obywatelskimi, 
zdrowym rozsądkiem oraz 
zasadami dialogu społecz-
nego - komentuje sprawę 
Ryszard Zbrzyzny, prze-
wodniczący ZZPPM.

Związek zgłosił spra-
wę Państwowej Inspekcji 
Pracy. Wcześniej zasięgnął 
opinii kancelarii prawnej. 
Wynika z niej, że wprowa-
dzone w KGHM zarządze-
nie o raportowaniu miejsca 
wypoczynku jest sprzecz-
ne z Konstytucją RP, Ko-
deksem pracy, ustawami o 
RODO i o związkach za-
wodowych.

Piotr Kanikowski



W pierwszych seme-
strach nauki studenci naby-
wają wiedzę ogólną powią-
zaną z danym kierunkiem. 
W kolejnych semestrach 
studenci wybierają jedną ze 
specjalności prowadzonych 
na poszczególnych kierun-
kach. Przedmioty specjal-
nościowe pogłębiają wiedzę 
studentów z wybranych 
dziedzin oraz przygotowu-
ją do podjęcia pracy w wy-
branych zawodach bez ko-
nieczności dalszej edukacji.

Zalety studiów na Wy-
dziale Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Le-
gnicy:

• doświadczona kadra dy-
daktyczna,

• dobrze wyposażone labo-
ratoria,

• ścisła współpraca z fir-
mami z branży IT, z 
branży produkcyjnej 
oraz branży transport 
- spedycja - logistyka. 
Współpraca pozwala na 
realizację praktyk, któ-
re studenci odbywają po 
każdym roku,

• projektowy charakter 
prac inżynierskich,

• możliwość podejmowa-
nia zatrudnienia już w 
trakcie nauki,

• Uczelnia zapewnia moż-
liwość uzyskania certy-
fikatu CISCO CCNA 
oraz bezpłatny dostęp do 
narzędzi firmy Microso-
ft,

• wraz z partnerskimi 
przedsiębiorstwami or-
ganizujemy dla naszych 
studentów dodatkowe 
aktywności, które pod-
noszą ich kompetencje 
zawodowe w tym: dodat-
kowe praktyki, warsztaty 
prowadzone przez spe-
cjalistów z firm, praca za-
wodowa, również w nie-

pełnym wymiarze czasu,
• studenci zdobywają do-

datkową wiedzę tech-
niczną i nabywają bardzo 
pożądane umiejętności 
miękkie, takie jak praca 
w zespole, nawiązywanie 
relacji z klientami,

• studenci uczestniczą w 
dodatkowych kursach, 
seminariach oraz wyjaz-
dach i wycieczkach edu-
kacyjnych,

• w programie kształcenia 
uwzględniono elemen-
ty kształcenia dualnego 
– praktyczne projekty 
realizowane na rzecz 
pracodawcy, które uzu-
pełniają praktyki i sta-
nowią kluczowy element 
przygotowania do zawo-
du.
Finanse, rachunkowość 

i podatki
studia licencjackie
Trzyletnie studia na kie-

runku Finanse, rachunko-
wość i podatki zapewniają 
umiejętności oraz wiedzę z 
zakresu finansów, rachun-
kowości oraz podatków i 
systemu podatkowego. Ab-
solwent kierunku Finanse, 
rachunkowość i podatki w 
Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy jest specjalistą 
w dziedzinie gospodarowa-
nia zasobami finansowymi 
oraz rzeczowymi w różnych 
podmiotach. W zależności 
od wyboru specjalności ab-
solwent może pracować w 
działach finansowo-księgo-
wych lub na stanowiskach 
analitycznych i decyzyjnych 
w pionach ekonomicznych 
i finansowych w przedsię-
biorstwach, instytucjach 
finansowych sektora banko-
wego i ubezpieczeniowego 
lub innych podmiotach.

Zarządzanie
studia licencjackie
Trzyletnie studia na kie-

runku Zarządzanie pozwa-
lają zdobyć kwalifikacje w 
zakresie zarządzania, w tym 
zarządzania różnymi piona-
mi przedsiębiorstwa. Pierw-
sze semestry poświęcone są 
zdobyciu podstaw wiedzy 
ekonomicznej: zarządzania, 
prawa, ekonomii, statystyki, 
matematyki itp. Od drugie-
go roku wybierają specjal-
ność, co ułatwia kształcenie 
umiejętności praktycznych z 
zakresu zarządzania przed-
siębiorstwem, zarządza-
nia zasobami ludzkimi lub 
lean management. W czasie 
trzech ostatnich semestrów 

studiów, przygotowują pra-
cę licencjacką pod opieką 
doświadczonych promo-
torów. Praca ma charakter 
praktyczny i pogłębia umie-
jętności praktyczne w za-
kresie wybranej specjalności 
studiów.

Energetyka
studia inżynierskie
Studia na kierunku 

Energetyka pozwalają uzy-
skać umiejętności i wiedzę z 
zakresu energetyki, techniki 
cieplnej oraz nauk technicz-
nych.

Absolwent kierunku 
Energetyka to inżynier, któ-
ry posiada wiedzę i umiejęt-
ności praktyczne z zakresu 
problematyki energetycznej, 
techniki cieplnej oraz nauk 
technicznych. W szcze-
gólności posiada wiedzę z 
zakresu: podstawowych ob-
szarów energetyki (elektro-
energetyka, energetyka gazu 
i paliw płynnych), energe-
tyki źródeł odnawialnych, 
budowy, działania i eksplo-
atacji systemów i urządzeń 
energetycznych. 

Absolwent posiada kwa-
lifikacje w zakresie: projek-
towania, obsługi i eksplo-
atacji systemów i urządzeń 
energetycznych, planowania 
i nadzoru nad gospodaro-
waniem energią, wdrażania 
norm energetycznych oraz 
norm ochrony środowiska 
związanych z wykorzysta-
niem energii, wykonywania 
bilansów energetycznych.

Informatyka
studia inżynierskie
Studia na kierunku In-

formatyka pozwalają zdo-
być kwalifikacje inżyniera z 
branży IT. Pierwsze seme-
stry poświęcone są zdoby-
ciu podstaw wiedzy inży-
nierskiej: zasad działania i 
architektury komputerów, 
matematyki, podstaw pro-
gramowania. Na drugim 
roku studenci wybierają 
specjalność zgodną z zain-
teresowaniami. W ostatnich 
trzech semestrach studen-
ci piszą prace inżynierskie 
pod opieką doświadczonych 
promotorów. Prace mają 
charakter praktyczny i do-
tyczą realnych problemów 
jakie występują w przedsię-
biorstwie.

Logistyka i transport
studia inżynierskie
Inżynier pracujący w 

branży Transport-Spedy-
cja-Logistyka (TSL) to 
zarówno osoba projektu-
jąca techniczne aspekty 

funkcjonowania procesów 
branży TSL jak i często 
menedżer, który posiada 
wiedzę i umiejętności z za-
kresu ekonomii, organizacji 
i zarządzania, psychologii, 
prawa gospodarczego, logi-
styki, transportu, spedycji, 
ekologii itp.

Absolwent kierunku 
studiów Logistyka i Trans-
port jest przygotowany do 
pracy zawodowej na stano-
wiskach specjalistycznych 
i kierowniczych wymaga-
jących wiedzy i umiejętno-
ści interdyscyplinarnych z 
branży Transport-Spedycja-
-Logistyka. Może pracować 
w centrach logistycznych 
i wyspecjalizowanych fir-
mach transportowych, a 
także w przedsiębiorstwach 
przemysłowych, handlo-
wych i usługowych – w ko-
mórkach zajmujących się 
zaopatrzeniem, produkcją, 
dystrybucją oraz magazyno-
waniem.

Zarządzanie i inżynie-
ria produkcji

studia inżynierskie
Studia na kierunku Za-

rządzanie i inżynieria pro-
dukcji zapewniają wszech-
stronną wiedzę techniczną 
uzupełnioną o kwalifikacje 
inżyniera oraz menadżera. 
Studenci mogą poszerzyć 
swoje zainteresowania zwią-
zane z problemami konstru-
owania, wytwarzania, eks-
ploatacji, bezpieczeństwa 
oraz wykorzystania narzę-
dzi informatycznych w pro-
cesach produkcyjnych.

Absolwent jest inżynie-
rem, który posiada nowo-
czesną wiedzę w zakresie in-
żynierii produkcji oraz nauk 
o zarządzaniu. W zależności 
od wyboru specjalności po-
siada pogłębione umiejęt-
ności w zakresie inżynierii 
mechanicznej, inżynierii 
motoryzacyjnej lub syste-
mów i procesów przemysło-
wych. Absolwent kierunku 

może znaleźć zatrudnienie 
w przedsiębiorstwach pro-
dukcyjnych, w tym z branży 
motoryzacyjnej.

Finanse i zarządzanie 
w przedsiębiorstwie

studia magisterskie
Dwuletnie studia magi-

sterskie na kierunku Finan-
se i zarządzanie w przed-
siębiorstwie przygotowują 
do pełnienia funkcji mene-
dżersko-specjalistycznych z 
zakresu finansów oraz za-
rządzania.

Absolwent posiada 
unikalne kwalifikacje me-
nedżersko-specjalistyczne 
z zakresu finansów oraz 
zarządzania przedsiębior-
stwem. Może pracować na 
stanowiskach specjalistycz-
nych w systemie zarządza-
nia oraz finansowania, m.in. 
jako menedżer finansowy, 
menedżer projektu, anali-
tyk/doradca finansowy lub z 
sukcesem prowadzić własną 
działalność gospodarczą.

R
EKLAM
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Wydział Nauk Technicznych  
i Ekonomicznych zaprasza na studia!

Kandydaci na studia na Wy-
dziale Nauk Technicznych i 
Ekonomicznych mają moż-
liwość kształcenia się na 
dwóch kierunkach studiów 
licencjackich (studia pierw-
szego stopnia) – Finanse, 
rachunkowość i podatki oraz 
Zarządzanie; czterech kierun-
kach inżynierskich – Energe-
tyka, Informatyka, Logistyka 
i transport oraz Zarządzanie 
i inżynieria produkcji oraz 
jednym kierunku studiów ma-
gisterskich (studia drugiego 
stopnia) – Finanse i zarzą-
dzanie w przedsiębiorstwie.
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 31.08.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 8 położonego  w Legnicy przy ul. Roosevelta 21

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303. 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 31.08.2020 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 7, pokój 9

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Roosevelta 21
 KW Nr LE1L/00061771/6
 Budynek mieszkalno-usłu-
gowy, 5-kondygnacyjny, 
teren uzbrojony 

Dz. nr 405 o pow. 981 m2, 
obręb Ochota
Lokal mieszkalny nr 8 na 
III piętrze

2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z wc 82,90 m2, 
Piwnica nr 015 1,90 m2 
lokal położony na obu 
stronach wspólnego 
korytarza

200.000,00 
zł

/28. 800,00 
zł/

20.000,00 zł

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 31.08.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 2 położonego  w Legnicy przyul. Orzeszkowej 21

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303. 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 31.08.2020 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 7, pokój 9

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

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

Dz. nr 659/13  o pow. 363 
m2, obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 2  na 
I  piętrze

Sześć pokoi, dwie 
kuchnie, łazienka z wc, 
przedpokój, spiżarka 
(158,80 m2) oraz 
piwnice nr 2
(12,50 m2) , 2 A (10,60 
m2)

300.000,00 
zł

/34. 000,00 
zł/

30.000,00 zł

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 31.08.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 4 położonego  w Legnicy przy ul. Niedziałkowskiego 3

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303. 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 31.08.2020 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 7, pokój 9

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Niedziałkow-
skiego 3
 KW Nr LE1L/00042848/8
 Budynek mieszkalno-użyt-
kowy, 5-kondygnacyjny, 
teren uzbrojony 

Dz. nr 269o pow. 427 m2, 
obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 4 na 
I piętrze 

Trzy pokoje,
 kuchnia, przedpokój, 
łazienka -70,63 m2
 piwnica nr 8 - 6,80 m2, 
lokal położony po obu  
stronach wspólnego 
korytarza

200.000,00 
zł

/10. 600,00 
zł/

20.000,00 zł

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 31.08.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 2 położonego  w Legnicy przy ul. Niedziałkowskiego 3

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - 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.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 10.08.2020 r. o godz.11.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Niedziałkow-
skiego 3
 KW Nr LE1L/00042848/8
 Budynek mieszkalno-użyt-
kowy, 5-kondygnacyjny, 
teren uzbrojony 

Dz. nr 405 o pow. 981 m2, 
obręb Ochota
Lokal mieszkalny nr 2 na 
parterze 

Jeden pokój,
 kuchnia, przedpokój wc 
w częściach wspólnych 
-  32,52 m2  piwnica nr 
3- 1,90 m2, lokal poło-
żony po obu  stronach 
wspólnego korytarza

90.000,00 zł
/5. 300,00 

zł/
9.000,00 zł

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 31.08.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 1 położonego  w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 32

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303. 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 31.08.2020 r. o godz.11.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 7, pokój 9

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Jaworzyńska 32
 KW Nr LE1L/00057804/6
 Budynek mieszkalny, 
3-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Dz. nr 229/1  o pow. 426 
m2, obręb Ochota
Lokal mieszkalny nr 4 na 
poddaszu

2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z 
wc 68,60 m2 ,
Piwnice nr 02 1,40 m2 
i nr 03 9,30 m2 , strych 
nr 47- 6,00 m2 i 48 - 
6,00 m2

120.000,00 
zł

/28. 800,00 
zł/

12.000,00 zł

Kierowca MPK wziął narkotyki?
Czy skontrolowany dziś w 
Legnicy kierowca autobusu 
MPK wiózł pasażerów będą 
pod wpływem narkotyków? 
Tak wynika z badania nar-
kotestem. Policja pobrała 
od mężczyzny krew i czeka 
na jej sprawdzenie w labo-
ratorium. Jeśli wskazanie z 
narkotestu się potwierdzi, 
mężczyźnie grożą 2 lata wię-
zienia i dyscyplinarnie zwol-
niony z pracy.

Policjanci skontrolowali 
kierowcę dziś ok. godz. 7 na 
ul. Iwaszkiewicza. Użyli nar-
kotestu. Urządzenie wykazało 
obecność środków odurzają-
cych w organizmie mężczyzny 
prowadzącego autobus.

- Standardowo w takich 
przypadkach pobieramy krew 
do dokładniejszych badań, 
które określą stężenie i rodzaj 
zażytej substancji. To niezbęd-
ne do prowadzenia dalszego 
postępowania - informuje mł. 
asp. Jagoda Ekiert, oficer pra-
sowa legnickiej policji.

Laboratorium powinno 
przysłać wyniki w przeciągu 
miesiąca. Czeka na nie rów-
nież Zdzisław Bakinowski, 
prezes Miejskiego Przedsię-

biorstwa Komunikacyjnego. 
Jeśli potwierdzi się, że kierow-
ca był w pracy pod wpływem 
środków odurzających, to zo-
stanie zwolniony dyscyplinar-
nie.

- Nie mogę tego zrobić 
już teraz na podstawie wyni-
ku narkotestu - mówi prezes 
Zdzisław Bakinowski i przy-
pomina niedawny przypadek 
z Warszawy. Kierowca sto-
łecznego MZK spędził noc w 
areszcie po serii badań narko-
testem. Urządzenie raz wska-
zywało na obecność amfeta-
miny i metamfetaminy w jego 

organizmie, raz wykluczało 
metamfetaminę, raz nic nie 
wykazywało. Dopiero dokład-
niejsze badania dowiodły, że 
kierowca nie stosował żadnych 
środków odurzających.

Decyzją prezesa legnickie-
go MPK, do czasu wyjaśnienia 
sprawy kierowca został zwol-
niony z obowiązku świadcze-
nia pracy.

- Bezpieczeństwo pasa-
żerów jest dla mnie najważ-
niejsze - mówi Zdzisław Ba-
kinowski. - Nie tolerujemy 
w firmie ani przyjmowania 
narkotyków, ani spożywania 

alkoholu.
Spółka zakupiła zarówno 

alkotesty, jak i narkotesty, i 
sięga po nie w newralgicznych 
sytuacjach, gdy stan kierowcy 
wzbudzi podejrzenia dyspo-
zytora. Stosowanie narkote-
stów przez przewoźników w 
obecnym systemie prawnym 
jest jednak, delikatnie mówiąc, 
problematyczne. Nie ma prze-
pisów, które zobowiązałyby 
pracownika do poddania się 
tego typu badaniu.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Obaz pisze do Sasina
Legnicko-jeleniogórski poseł 
Robert Obaz (Lewica) zwrócił 
się do wicepremiera Jacka 
Sasina w sprawie bezuży-
tecznych kart wyborczych z 
10 maja, na które wydano z 
kieszeni podatników 70 mln 
zł. Zamiast na przemiał, pro-
ponuje wykorzystać je jako 
papier biurowy w szkołach 
lub Sejmie, co częściowo 
zrekompensowałoby straty i 
pozytywnie wpłynęło na śro-
dowisko naturalne.

Oto list posła Roberta 
Obaza.

„Szanowny Panie Mini-
strze,

Dyskusja dotycząca 70 
mln zł przeznaczonych na 
druk kart wyborczych toczy się 
już od dobrych kilku tygodni. 
Sprawa jest jednak niebaga-
telna bo dotyczy zmarnowa-
nia kilkudziesięciu milionów 
złotych na rzecz wyborów, 
które się nie odbyły i których 
organizacja stała od począt-
ku pod znakiem zapytania 
ze względu na panującą w 
Polsce epidemię Covid-19. 
Wydatkowanie tych pienię-
dzy jest też swojego rodzaju 
symbolem słabości państwa i 
łatwości z jaką sprzeniewie-

rza się pieniądze milionów 
podatników.

Biorąc jednak pod uwagę 
fakt, że jedynym wyjściem, o 
którym się mówi jest przemie-
lenie nieużytych kart wybor-
czych proponuje panu alter-
natywę. Ochrona środowiska 
z czym zapewne się zgadza-
my jest dla nas wszystkich 
jednym z głównych prioryte-
tów. Żeby wyprodukować pa-
pier, potrzeba dwa razy wię-
cej energii elektrycznej niż do 

zrobienia plastikowej torby. 
Aby wyprodukować 1 tonę pa-
pieru biurowego trzeba ściąć 
średnio 17 drzew. Dlatego 
pragnę zaapelować do pana o 
umożliwienie wykorzystania 
powtórnego kart wyborczych 
w celach praktycznych. Druga 
strona karty jest nie zapisa-
na i można ją wykorzystać 
do drukowania dokumentów 
w Sejmie lub przekazać je 
szkołom lub przedszkolom w 
celach plastycznych.

Takie wykorzystanie pa-
pieru może być z pożytkiem 
dla wszystkich a tym samym 
zminimalizuje straty wyni-
kające z wydatków przezna-
czonych na przygotowanie 
wyborów prezydenckich z 18 
maja 2020r.

Z wyrazami szacunku
Robert Obaz”

PEKA
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI
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OGŁASZAMY PRZERWĘ
od 2 do 31 sierpnia

Wszystkie strefy czynne już od września!

MAŁPI GAJ | SALA ZABAW | GOKARTY | LASER TAG
będą nieczynne

SKŁADNICA SZYFRÓW | SALON GIER
czynne będą od piątku do niedzieli | 12.00-20.00

parkplaycity.pl
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- Zaprojektowaliśmy 
trasę przyjazną, rekreacyjną, 
podkreślającą uroki naszego 
parku – mówi Marek Dra-
pikowski. – Tak aby fajnie 
i bezpiecznie spędzić tutaj 
czas. Trasa wiedzie szerokimi 
alejkami szutrowymi, które 
bardzo lubią kijkarze.

Trasa ma w sumie 5 kilo-
metrów. Startujemy z Polany 
Angielskiej miejsca urokliwe-
go i bardzo chętnie odwiedza-
nego przez legniczan. Dalej 
idziemy do Polany Francu-
skiej. Wędrując tam szeroką 
alejką podziwiamy piękne 
rośliny, a już niebawem fan-
tazyjne fontanny, które są 
budowane. Później skwerem 
wzdłuż malowniczej Kacza-
wy, aż do super kompleksu 
AqaFun, który tutaj powstaje. 
A potem wracamy do miejsca 
startu.

- Nasz park Miejski jest 
tak świetnie położony, że 
można do niego dotrzeć bar-
dzo łatwo z każdego miejsca 
w Legnicy - dodaje Marek 
Drapilowski. - Od wielu lat 
podkreślamy uroki tego miej-
sca do spacerów nordic wal-
king.

Trasa zaprojektowana 
przez państwa Drapikow-
skich zostanie oznaczona 
planszami. Będzie więc ła-
twiej ją pokonać. Ale póki 
co możemy ją obejrzeć na 
filmie zrealizowanym w ra-
mach projektu Eko Zdrowie 
przez KGHM Polska Miedź. 

Można go obejrzeć na stro-
nie httpa://kg hm.com/pl/
nordic-walking-instruktazo-
wo. Twarzą tego projektu jest 
olimpijka w łyżwiarstwie Na-
talia Czerwonka.

Walory naszego parku 
Miejskiego jako miejsca bar-
dzo ważnych imprez zachwy-

cały wielokrotnie uczestni-
ków mistrzostw kraju, czy 
Europy, które odbywały się w 
Legnicy.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIEJSKI 
W LEGNICY
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Nordic Walking po parku Miejskim
Chcesz poznać piękno nasze-
go parku Miejskiego? Weź 
więc kijki i rusz na trasę nor-
dic walking wytyczoną przez 
Beatę i Marka Drapikow-
skich, pasjonatów i instrukto-
rów tej formy rekreacji.
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Policjanci wydziału krymi-
nalnego zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości narkoty-
kowej, wspólnie z policjantami 
z Komisariatu Policji w Rud-
nej, na terenie jednej z posesji 
w Rudnej, ujawnili nielegalną 
uprawę konopi. Plantacja ma-
rihuany zorganizowana była na 
poddaszu w jednym z domów. 
Funkcjonariusze znaleźli aż 87 
krzewów konopi indyjskich w 
różnych fazach wzrostu. Jak 
ustalili śledczy, uprawa ta mo-
głaby dostarczyć znaczną ilość 
środka odurzającego w ilości nie 
mniejszej niż ponad 2,1 tysiąca 
porcji handlowych tego narko-
tyku. 

W wyniku sprawdzenia po-
mieszczeń mieszkalnych nale-
żących do 47-letniego mężczy-
zny, policjanci ujawnili również 
worek foliowy z zawartością 
suszu oraz wagę elektroniczną. 

W związku z uprawą i po-
siadaniem znacznej ilości nar-
kotyków policjanci pionu kry-
minalnego zatrzymali dwóch 
mężczyzn w wieku 34 i 47 lat. 
Wobec jednego z podejrzanych, 
po przesłuchaniu i przedstawie-
niu zarzutów przez prokuratora, 
sąd zastosował środek zapobie-
gawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania na okres 3 
miesięcy Obaj mężczyźni od-
powiedzą przed sądem. Za to 
przestępstwo może im grozić 
kara pozbawienia wolności na-
wet do 8 lat.

asp. szt. Sylwia Serafin/ 
Policja Lubin

FOT. POLICJA LUBIN
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Marihuana dojrzewała Marihuana dojrzewała 
pod Rudnąpod Rudną

Policjanci zlikwidowali plan-
tację konopi indyjskich w 
jednym z domów na terenie 
gminy Rudna. Zastali w niej 
87 sztuk roślin konopi w fazie 
kwitnięcia.

Muzeum Miedzi zaprezento-
wało dzisiaj oficjalnie wyjąt-
kowy, pierwszy poświęcony 
Legnicy banknot pamiątkowy 
0 Euro.

0 euro z Zamkiem Piastowskim

- Jest to pierwszy bank-
not pamiątkowy 0 Euro po-
święcony Legnicy. Na rynek 
trafi zaledwie 5 000 egzem-
plarzy, a jego cena emisyjna 
to 20 zł. Ten banknot nie jest 
środkiem płatniczym – mówi 
Marcin Makuch, dyrektor 
Muzeum Miedzi.

Legnickie Euro przedsta-
wia Zamek Piastowski oraz 
florena legnickiego. Były one 
bite w latach 1342-1345. Była 
to tym samym pierwsza obie-
gowa moneta na ziemiach 
polskich. Niemal 675 lat po 
tym wydarzeniu fakt ten 
przypominamy prezentując 
jego wizerunek.

Emitentem banknotu 0 
Euro jest Muzeum Miedzi w 
Legnicy.

Sprzedaż waloru roz-
pocznie się 29 sierpnia 2020 
r. o godz. 10.00 (w oddziale 
w Akademii Rycerskiej, ul. 
Chojnowska 2) oraz w in-
ternecie pod adresem:http://

muzeum-miedzi.art.pl/sklep/
gadzety-pamiatki

W dniu emisji banknot 
będzie można nabyć w spe-
cjalnym automacie (uwaga: 
automat przyjmuje tylko mo-
nety 5 zł). Później sprzedaż 
będzie prowadzona w kasach 
Muzeum Miedzi. Dodatko-
wo podczas promocji będzie 
można zobaczyć legnickiego 
florena, który uwieczniony 
został na banknocie 0 euro 
oraz bezpłatnie zwiedzić 

wystawę - „Dawna Legnica. 
Obraz miasta w grafice i ma-
larstwie ze zbiorów Muzeum 
Miedzi”.

Dodatkową atrakcją bę-
dzie możliwość wybicia kopii 
srebrnego grosza Fryderyka II 
z podobizną św. Jadwigi.

Emisje banknotów pa-
miątkowych mają służyć pod-
noszeniu świadomości społe-
czeństwa w poszczególnych 
krajach europejskich na temat 
najważniejszych historycz-

nych i kulturowych zabytków, 
ciekawych miejsc turystycz-
nych, ważnych wydarzeń i 
wybitnych osobistości.

Więcej informacji na te-
mat projektu 0 euro i innych 
polskich emisji znaleźć moż-
na na stronie www.esouvenir.
eu

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY
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Gimnastyka dla Seniorów
z Tomaszem Kapturem
KAŻDA SOBOTA
LIPIEC-SIERPIEŃ 2020
godz. 1100-1200

Leniuchowanie na Polanie 
KAŻDA NIEDZIELA
LIPIEC-SIERPIEŃ 2020
godz. 1100-1300

miejsce:  
Polana Angielska w Parku Miejskim
organizator:  
Urząd Miasta Legnicy, CS LCK

weekendowy
relaks 
w parku

bądź bezpieczny
zachowaj odstęp 2 m

Centrum 
Seniora LCK Ewa Zając - relaksacja


