
Tytuły i wyróżnienia wrę-
czali przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Rabczenko i 
prezydent Tadeusz Krzakowski. 
Wśród gości tego wydarzenia 
byli m.in. legniccy parlamenta-
rzyści, radni i mieszkańcy miasta.

Ksiądz Jan Mateusz Gacek, 
wieloletni proboszcz legnickiej 
parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, społecznik, organi-
zator wydarzeń prospołecznych i 
charytatywnych, założyciel i pro-
wadzący Międzyparafialną Sto-
łówkę Charytatywną w Legnicy.

- Bardzo sobie cenię to wy-
różnienie. W Legnicy jestem już 
40 lat. I właśnie ten jubileusz zo-
stał doceniony. Cieszę się z tego, 
że otrzymałem obywatelstwo 
miasta. To zobowiązuje. Ile sił 
starczy będę starał pracować się 
dla miasta, parafian, wiernych i 
potrzebujących. – powiedział ks. 

Jan Mateusz Gacek, dziękując za 
przyznanie mu tytułu Honoro-
wego Obywatela Legnicy.

I ze swoistym poczuciem 
humoru dodał: - Księża odcho-
dzą na emeryturę w wieku 75-lat. 
Sądząc po tym, że jest nas coraz 
mniej, przypuszczam, że będę 
miał dożywocie. I długo będzie-
cie musieli mnie znosić.

- Bardzo serdecznie gratu-
luję księdzu Janowi Mateuszowi 
Gackowi tytułu Honorowego 
Obywatela Legnicy. Jestem dum-
ny, że od wielu lat mogę z nim 
współpracować i działać na rzecz 
naszych mieszkańców. Gratuluję 
również wszystkim pozostałym 

wyróżnionym osobom i organi-
zacjom, którzy swoją codzienną 
pracą przyczyniają się do rozwo-
ju naszego miasta – powiedział 
prezydent Tadeusz Krzakowski. .

Nagrodą Miasta Legnicy 
otrzymali : Stowarzyszenie Klub 
Kibiców Niepełnosprawnych 
Miedź Legnica i Stowarzyszenie 
Ruch Kobiet do Walki z Rakiem 
Piersi Europa Donna – Legnica. 
Otrzymają one po 10 tys. zł na 
swoją działalność statutową.

Odznaki Zasłużonego dla 
Legnicy: Jerzy Adamczyk, Da-
nuta Badoń-Lehr, Bogusława 
Bobińska, Władysława Cichoc-
ka, Helena Dąbrowska, Bogu-

sław Dolata, Magdalena Drab, 
Danuta Dychtanowska, Zdzi-
sław Grosicki, Łukasz Guda-
nowicz, Andrzej Kaczkowski, 
Tadeusz Kisiel, Jan Lipiec, Ewa 
Lobert-Supernat, Józef Ma-
tuszewski, Tadeusz Szulc, Sta-
nisława Szura, Stowarzyszenie 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy’90, 
Zawodowa rodzina zastępcza 
Magdalena i Jarosław Grońscy, 
Zawodowa rodzina zastępcza 
Małgorzata i Jarosław Pązikowie, 
Zespół Pieśni i Tańca „Legnica”, 
Związek Inwalidów Wojennych 
RP.

Ks. Jan Mateusz Gacek uro-
dził się 15.01.1952 r. w Bystrzycy 

Kłodzkiej. W 1977 roku ukoń-
czył Wyższe Seminarium Du-
chowne we Wrocławiu (magister 
teologii). Do Legnicy trafił trzy 
lata po święceniach kapłańskich 
– początkowo jako wikariusz 
w parafii pw. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła. Zlecenie 
zorganizowania duszpasterstwa 
na rozbudowującym się osiedlu 
Piekary w Legnicy otrzymał od 
ks. Kardynała Henryka Gulbino-
wicza w 1987 r. Kościół powstał 
w trzy lata, a proboszczem osie-
dlowej parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa został ksiądz 
Jan Mateusz Gacek. Dziś rozbu-
dowana w nowy większy obiekt 
wraz z zabudową przykościelną 
służącą także jako miejsce spo-
tkań dla młodzieży, społeczni-
ków i organizacji pozarządo-
wych.

Działalność zawodowa 
księdza proboszcza jest powią-

zana z działalnością i organiza-
cją Międzyparafialnej Stołówki 
Charytatywnej, którą prowadzi 
od ponad 25 lat. Inicjował tak-
że powstanie wielu lokalnych 
stowarzyszeń i organizacji, które 
dziś z powodzeniem prowadzą 
działalność na rzecz legniczan. 
Od 2016 roku organizuje, przy 
wsparciu miasta, Wigilię Legni-
czan od Serca odbywającą się w 
Rynku tuż przed Świętami Bo-
żego Narodzenia.

Za swą działalność spo-
łecznikowską otrzymał m.in.: 
Nagrodę Miasta Legnicy, Od-
znakę „Zasłużonego dla Kultury 
Polskiej”, „Rudolfinę”, Nagrodę 
Kuratora Oświaty oraz tytuły: 
Przyjaciela Dzieci oraz Przyja-
ciela Osób Niepełnosprawnych.
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3 lata za śmierć 2 dzieci PIS na kwarantannie
19-letni sprawca wypadku samochodowego na ul. Jaworzyńskiej, 
w którym zginęły 10-letnia Ola i 11-letnia Wiktoria, został skazany 
przez Sąd Rejonowy w Legnicy na 3 lata pozbawienia wolności. O 
wyroku pisze portal TuLegnica.pl. Powołując się na oskarżyciela 
Mariusza Kluczyńskiego zapowiada, że prokuratura najprawdopo-
dobniej złoży apelację i będzie domagać się surowszej kary.

>>2

Sanepid odesłał na kwarantannę senator Dorotę Czudowską i po-
słankę Ewę Szymańską z Prawa i Sprawiedliwości, bo u dyrektor 
ich legnickiego biura testy wykazały COVID-19. Parlamentarzystki 
zapewniają, że czują się dobrze. Mniej optymizmu jest w raportach 
sanepidów. Legnicki informuje dziś o 34 nowych przypadkach za-
chorowań, lubiński - o 17.  
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WYMIANA BUTLI TURYSTYCZNYCH

PROMOCJA!!!
BUTLA TURYSTYCZNA Z GAZEM

tylko 81 zł
LPG2,06 zł

WYMIANA BUTLI
49 zł

Honorowy Obywatel Legnicy
Podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej (5 paździer-
nika), która odbyła się w Sali 
Królewskiej Akademii Ry-
cerskiej, ksiądz Jan Mateusz 
Gacek otrzymał tytuł Hono-
rowego Obywatela Legnicy. 
Wręczono także Nagrody Mia-
sta i odznaki Zasłużonych dla 
Legnicy.



5 października 2019 r. 
Szczepan W. odwoził dziew-
czynki z imienin swojej siostry. 
Auto wjeżdżało do Legnicy 
ulicą Jaworzyńską. Na dworze 
zrobiło się ciemno. Jezdnia była 
mokra. Dziewiętnastolatek się 
spieszył na spotkanie ze znajo-
mymi. Na odcinku drogi, na któ-
rym obowiązywało ograniczenie 
administracyjne prędkości do 
70 km/h, gnał z prędkością 95 
- 115 km/h. Próbował wyprze-
dzić jadący przed nim autobus. 
Podczas tego manewru stracił 
panowanie nad pojazdem. Jego 
fiat przeciął przedzielający jezd-
nie pas zieleni i wjechał wprost 

pod nadjeżdżającego z przeciw-
nego kierunku busa. 10-latka 
zginęła na miejscu. Jej 11-let-
nia koleżanka w ciężkim stanie 
trafiła do szpitala, gdzie lekarze 
przez dwa tygodnie walczyli o 
jej życie. Choć robili co mogli, 
obrażenia dziewczynki były zbyt 
poważne. Dziecko zmarło.

TuLegnica.pl pisze, że 
Szczepan W. do tej pory nie 
wyraził skruchy i nie przeprosił 
rodzin zmarłych dziewczynek. 
Dziennikarze cytują słowa sę-
dziny: "To jest smutne i wstrzą-

sające, że nawet na koniec nie 
zdobył się na to".

Sąd skazał młodego kie-
rowcę na trzy lata pozbawienia 
wolności. Prokuratura domagała 
się dla Szczepana W. 6 lat wię-
zienia.

"Wreszcie wszystko rozwią-
zane. Teraz możemy się skupić 
na akcji #jedzieszmysl i fundacji 
"Nie ma rzeczy niemożliwych" 
- napisała na swoim Facebo-
oku Agata Szafrańska, siostra 
Oli. Tragedię, w której zginęły 
dzieci, próbuje - mimo wszystko 

- przekuć na jakieś dobro. Pod 
hasłem "Jedziesz myśl" prowa-
dzi akcję, która ma uświadomić 
kierowcom, że od ich rozsądku 
zależy bezpieczeństwo wszyst-
kich użytkowników drogi. 
Chce, by ludzie siadając za kie-
rownicą samochodu, odpalając 
silnik, pamiętali o 10-letniej Oli 
i 11-letniej Wiktorii z Legni-
cy, które nie żyją, bo Szczepan 
W. nie myślał o tym, by jechać 
ostrożnie.

Piotr Kanikowski
FOT. TULEGNICA.PL
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Kwestia wiary
74-letni legniczanin ze 

diagnozowanym COVID-19, 
ignorując nakaz izolacji, wy-
szedł z domu opłacić czynsz w 
spółdzielni i zrobić zakupy. W 
drodze powrotnej zasłabł na 
ulicy. Dwie kobiety, które jako 
pierwsze udzielały mu pomocy, 
nie miały pojęcia, że jest zaka-
żony. Dopiero załodze karetki 
pogotowia mężczyzna przyznał 
się, że choruje na COVID. Dla 
mnie nie ma różnicy między tą 
sytuacją a pijanymi kierowcami.

Dopada mnie co jaki czas 
niezdrowy chichot, że dałem 
sobie założyć na mój pyska-
ty pysk maseczkę. I że jeśli w 
kolejnym etapie walki z koro-
nawirusem rząd każe Polakom 
nosić kagańce, to zdejmę ma-
seczkę, założę kaganiec. Zda-
niem chichoczących, wolność 
polega na tym, by robić co się 
chce. Gdy próbuję z nimi roz-
mawiać o konsekwencjach tak 
rozumianej wolności w czasach 
COVID-19, robią unik. Mówią 
wtedy tak:

Pandemia to ściema. Ko-
ronawirusy zawsze były. Grypa 
też zabija. Więcej osób umiera 
na raka. Prawdziwą przyczyną 
zgonów są choroby współist-
niejące. Bezobjawowa choroba? 
Dobre sobie. To tylko koro-

nabiznes. Włącz mózg. Włącz 
mózg.

W grypę trudno powątpie-
wać, bo kiedy przychodzi, zwala 
człowieka z nóg. O ileż prościej 
byłoby gdyby tak samo działał 
SARS CoV-2; gdyby był jak ból 
zęba, zgaga, migrena, coś czego 
nie da się zakwestionować? Ale 
on u jednych nie daje objawów, 
a innych zabija. Przetrwanie za-
mienia, metafizycznie, w kwe-
stię wiary.

Czas przypomnieć sobie 
słowa, które prawie dwieście 
lat temu napisał Charles Bau-
delaire: „Największym podstę-
pem szatana jest wmówienie 
ludziom, że nie istnieje”. Z 
koronawirusem SARS CoV-2 
jest jak z szatanem. W Polsce, 
gdzie zachorowań i ofiar śmier-
telnych było dotąd stosunkowo 
niewiele, łatwiej uwierzyć, że 
pandemia to ściema, niż w Bra-
zylii, Indonezji, Iranie, gdzie od 
wiosny kopie się masowe groby 
dla ofiar koronawirusa. Moja 
znajoma z Chicago mówi: U 
nas zabrakło kostnic. Zwłoki 
przechowuje się w chłodniach 
spożywczych.

Tam słowa stają się ciałami. 
U nas nie wierzy w nie nawet 
74-latek z dodatnim wynikiem 
testu.

Piotr Kanikowski

3 lata za śmierć 2 dzieci
19-letni sprawca wypadku 
samochodowego na ul. Ja-
worzyńskiej, w którym zgi-
nęły 10-letnia Ola i 11-letnia 
Wiktoria, został skazany przez 
Sąd Rejonowy w Legnicy na 3 
lata pozbawienia wolności. O 
wyroku pisze portal TuLegni-
ca.pl. Powołując się na oskar-
życiela Mariusza Kluczyńskie-
go zapowiada, że prokuratura 
najprawdopodobniej złoży 
apelację i będzie domagać się 
surowszej kary.
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Obecnie zgodnie z planem 
kontynuowane są prace kon-
strukcyjne wewnątrz budynku 
i budowlane na zewnątrz. Pre-
zydent Tadeusz Krzakowski 
wraz ze swoimi współpracow-
nikami zapoznał dziennikarzy 
z postępem prac. Na konfe-
rencji poglądowej dzienni-
karze mogli zobaczyć niemal 
wszystkie parterowe pomiesz-
czenie. Od ostatniej wizyty 
kilka tygodni temu, wiele się 
tam zmieniło.

- Centrum Witelona   bę-
dzie takim miejscem, które 
stworzy wraz z innym obiek-
tami w parku Miejskim pewną 
całość – mówi prezydent Ta-
deusz Krzakowski. – Chcemy, 
by goście po jego odwiedzeniu 
poszli do odrestaurowanej 
palmiarni, a potem odpoczęli 
przy fontannach. Zakładamy,   

że mieszkańcy będą współ-
tworzyli działalność Centrum, 
bo mamy tam miejsce na pro-
wadzenie przez nich chociażby 
działalności gastronomicznej.

Co już zrobiono?   Zało-
żono izolacje pionowe i po-
ziome, które zabezpieczają 
obiekt. Położono nowy dach. 
Widoczne są już elewacje na 
zewnątrz ( od strony palmiar-
ni). Wkrótce będą montowane 
nowe drewniane drzwi i okna, 
nawiązujące do minionej   epo-
ki. Są one już produkowane w 
specjalistycznych firmach. Ro-
zebrano balkoniki wewnętrz-
ne, które zostały dobudowane 
po wojnie. Wzmacniany jest 
główny wewnętrzny balkon. 
Powstają   pomieszczenia 
użytkowe i zaplecze sanitarne. 
Zbudowano betonowe szyby 
dla wind, wyznaczane są ciągi 
komunikacyjne i ewakuacyj-
ne. Dzięki tym rozwiązaniom 
Centrum będzie w pełni przy-
jazne osobom niepełnospraw-
nym.

Z kolei dziennikarzy naj-
bardziej zainteresowało od-
krycie malowideł na drewnia-

nych kasetonach ukrytych pod 
warstwami farby.

- Obecnie są one odsłania-
ne tak by móc dokonać prac 
konserwatorskich. Szacuje 
się, że sięgają one początków 
tego budynku – mówi Graży-
na Litwin, dyrektor wydziału 
Inwestycji Miejskich Urzędu 
Miasta Legnicy.

Prace prowadzi Firma Ar-
chitektoniczno–Budowlana 
Restauracji Zabytków Archi-
tekton. Ich zakres, w ramach 
pierwszego etapu o wartości 
ponad 20 mln zł, obejmuje 
m.in.: roboty ziemne, budow-
lane, instalacyjne, prace ada-
ptacyjne obiektu wraz z budo-
wą niezbędnej infrastruktury 
zewnętrznej (chodniki, prze-
budowa drogi). Obiekt będzie 
klimatyzowany i wyposażony 
w duży przeszklony taras wy-
poczynkowy.

- Centrum Witelona bę-
dzie promować wśród mło-
dzieży kierunki kształcenia, 
ważne dla rozwoju miasta i 
regionu oraz edukować od-
wiedzających z zakresu naj-
nowszych osiągnięć nauki i 

techniki – dodaje prezydent. 
– Placówka ma być również 
miejscem łączącym kulturę, 
naukę i edukację. Miejscem 
spotkań ludzi o innowacyj-
nym i twórczym spojrzeniu 
na świat, także ludzi nauki i 
biznesu.

Działalność Centrum 
w budynku dawnego Domu 
Strzelców, później Domu 

Koncertowego i Teatru Let-
niego będzie stanowić powrót 
– w nowej odsłonie – do trady-
cji tego miejsca, jako ośrodka 
spotkań, aktywności miesz-
kańców oraz przestrzeni eks-
pozycyjnych.

Pierwszy wizerunek 
Domu Strzeleckiego widnieje 
na panoramie miasta z 1730 
roku. Obiekt był wielokrot-

nie rozbudowywany. W 1845 
roku, po całkowitym zniszcze-
niu w pożarze, odbudowano 
go i odtworzono ponownie w   
1850 r. Obecny kształt uzyskał 
po przebudowie w 1928 roku.

Źródło: Urząd Miasta 
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Teatr Letni z niespodzianką
W parku Miejskim trwa prze-
budowa Teatru Letniego na 
Centrum Witelona. Wyko-
nane już prace budowlane 
wewnątrz odsłoniły ogromny 
potencjał gabarytowy tego 
obiektu.
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Zawiadomienie, które 
wpłynęło do Prokuratury Re-
jonowej w Legnicy 12 sierp-
nia 2020 r, porusza szereg 
wątków dotyczących funk-
cjonowania OZPN Legnica 
w ostatnich miesiącach. - Za-
rzutów jest kilka. Sprowadza-
ją się w sumie do wyrządzenia 
szkody w majątku OZPN. 

Powiadomiliśmy prokuraturę 
i czekamy - streszcza Adam 
Michalik, dyrektor biura Po-
dokręgu Legnica w Dolno-
śląskim Związku Piłki Noż-
nej. To on 1 sierpnia pisał na 
Facebooku: "Łącznie w ciągu 
roku zniknął blisko milion 
złotych".

Jeśli rzeczywiście doszło 
do defraudacji, sprawa może 
zaważyć na przyszłości kil-
kunastu działaczy z zarządu 
OZPN ostatniej kadencji, 
wśród których są m.in. radni 
z gmin Krotoszyce, Zagrod-
no i Polkowice. Za nadużycie 
uprawnień albo niedopełnie-
nie obowiązków na szkodę 
interesu publicznego lub pry-
watnego kodeks przewidu-
je karę do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Między DolZPN a dzia-
łaczami OZPN Legnica od 

miesięcy trwa otwarta wojna. 
Jej podłożem stała się uchwa-
ła Polskiego Związku Piłki 
Nożnej z 24 kwietnia 2019 r 
, w wyniku której okręgowe 
związki w całej Polsce - jako 
nienależące do struktury 
PZPN - straciły możliwość 
organizacji rozgrywek. Od 
lipca 2019 to wyłączna dome-
na związków wojewódzkich, 
takich jak DolZPN. Okrę-
gowe związki piłki nożnej 
przez tę uchwałę utraciły sens 
istnienia, więc w całym kraju 
działacze podejmowali decy-
zje o ich likwidacji. Najdłużej 
opierał się zarząd OZPN Le-
gnica. Choć nie mógł już or-
ganizować rozgrywek, przez 
rok trwał jak reduta starych 
porządków. Rok 2019 zakoń-
czył stratą w wysokości 273 
tys. zł.    Według zawiadomie-
nia złożonego w prokuratu-

rze, zarząd celowo odwlekał 
zwołanie walnego zebrania 
delegatów (przedstawicie-
li klubów), na którym miała 
zapaść decyzja o likwidacji 
OZPN Legnica.

W tym czasie podjął 
uchwałę o wykluczeniu z 
członkostwa w legnickim 
OZPN około 20 klubów, któ-
re zalegały z płaceniem skła-
dek lub rachunków za usługi. 
Ich długi wcześniej sprzedał 
legnickiej firmie windykacyj-
nej Preventum.

- Zrobił to bezprawnie 
- mówi dyrektor Adam Mi-
chalik. - Firma windykacyjna, 
strasząc kluby, przystąpiła do 
egzekwowania długów. Ra-
dziliśmy, aby nie ulegać tym 
naciskom, ale część zdecydo-
wała się zapłacić dla świętego 
spokoju.

Windykatorom posta-

wili się m.in. działacze Zry-
wu Kłębanowice. Ich sprawa 
trafiła jako pierwsza do Sądu 
Rejonowego w Legnicy, któ-
ry 22 września 2020 r oddalił 
roszczenia spółki Preventum. 
Wyrok potwierdza opinię 
Michalika, że sprzedaż dłu-
gów była bezprawna.    Wyni-
ka z niego, że przed transak-
cją Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej w Legnicy nie dopeł-
nił procedur, do których zobo-
wiązywał go statut. Zgodnie z 
art. 18.2  "spory majątkowe 
powstałe w związku z upra-
wianiem sportu piłki nożnej 
powinny być poddane do 
rozstrzygnięcia Piłkarskiego 
Sądu Polubownego PZPN." 
To pierwsza instancja. Do-
piero w następnej kolejności, 
przy braku porozumienia, 
stronom wolno kontynuować 
spór na drodze postępowania 

cywilnego przed sądem po-
wszechnym.

W maju 2020 roku OZPN 
Legnica sprzedał swoją sie-
dzibę przy ul. Jordana dział-
kowcom za ok. 540 tys. zł, a 
na przełomie lipca i sierpnia 
wszyscy członkowie zarządu 
i komisji rewizyjnej złoży-
li rezygnacje. W tej sytuacji 
prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski, jako sprawujący 
kontrolę nad stowarzyszenia-
mi, zwołał na 9 października 
Walne Zgromadzenie Człon-
ków OZPN, na którym ma 
zapaść uchwała o likwidacji 
organizacji. Potem likwidator 
będzie mógł się zająć rozdys-
ponowaniem majątku pozo-
stałego po ostatnim okręgo-
wym związku piłki nożnej w 
Polsce.

Piotr Kanikowski

Rankiem 26 czerwca 
wyjazd z Parszowic zablo-
kowała długa na 50 metrów 
hałda śmieci wyrzucona 
wprost na drogę. Nie ulega-
ło wątpliwości, że odpady, 
częściowo przetworzone, 
zostały porzucone celowo. 

Na miejscu pojawili się pra-
cownicy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Legnicy. Rów-
nolegle w komisariacie w 
Ścinawie ruszyło policyjne 
dochodzenie.

- Żmudna praca opera-
cyjna, wielogodzinne prze-
glądanie zapisów z monito-
ringów, zdobyte informacje 
własne i weryfikowanie wie-
lu faktów doprowadziło do 
ustalenia przebiegu wyda-
rzeń, a także przedstawie-
nia zarzutów dwóm męż-
czyznom podejrzanym o 
ten czyn. Okazali się nimi 
25-letni mieszkaniec po-
wiatu strzelińskiego oraz 
48–latek z powiatu wro-
cławskiego - informuje mł. 

asp. Przemysław Ratajczyk z 
zespołu prasowego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji we 

Wrocławiu. - Młodszy z po-
dejrzanych został zatrzyma-
ny 14 września we własnym 

mieszkaniu. Był bardzo za-
skoczony wizytą policjan-
tów. Jego znajomy, którego 

funkcjonariusze nie zastali 
w miejscu zamieszkania, 
przez jakiś czas ukrywał się 
przed organami ścigania, 
jednak pod koniec wrze-
śnia postanowił sam zgłosić 
się do prokuratury wiedząc, 
że jest poszukiwany przez 
mundurowych.

Prokuratura Rejonowa 
w Lubinie przedstawiła obu 
sprawcom zarzuty. Czeka 
ich sprawa w sądzie. Zgod-
nie z obowiązującymi prze-
pisami za to przestępstwo 
przewidziana jest kara po-
zbawienia wolności do lat 5. 
Będą też najprawdopodob-
niej musieli pokryć koszty 
usunięcia i zutylizowania 
porzuconych w Parszowi-
cach odpadów.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LUBIN

Prokurator sprawdza kasę OZPN

Policjanci wytropili śmieciarzy

Trwają czynności sprawdza-
jące w związku z zawiadomie-
niem o nadużyciu uprawnień 
i niedopełnieniu obowiązków 
przez członków zarządu Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej 
w Legnicy oraz wyrządzenia 
znacznej szkody finansowej. 
- Lada dzień powinna zapaść 
decyzja o wszczęciu lub od-
mowie postępowania - mówi 
prokurator Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka prasowa Proku-
ratury Okręgowej w Legnicy.

Funkcjonariusze z Komisa-
riatu Policji w Ścinawie usta-
lili, kto pod koniec czerwca 
wysypał kilkanaście ton 
śmieci na drogę powiatową 
w Parszowicach. W tej spra-
wie zatrzymanych zostało 
dwóch mężczyzn: 25-latek z 
powiatu strzelińskiego i jego 
45-letni kolega spod Wrocła-
wia. Obaj usłyszeli już zarzu-
ty. Grozi im do 5 lat pozba-
wienia wolności.  
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Od kilku miesięcy w kwaran-
tannie przebywa ponad 300 
mieszkańców Legnicy. - W 
razie potrzeby służymy im po-
mocą w zrobieniu zakupów, 
doradztwem, wsparciem 
psychologicznym - mówi Je-
rzy Konopski, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Legnicy.

O
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MOPS pomaga  
w kwarantannie

Sporą grupę odosobnio-
nych stanowią Ukraińcy, któ-
rzy wrócili do pracy w Polsce 
i zgodnie z obowiązującymi 
aktualnie przepisami po prze-
kroczeniu granicy muszą się 
poddać kwarantannie. Na ogół 
są w tym czasie pod opieką 
swoich pracodawców, którzy 
załatwiają ich bytowe potrze-
by. Gdyby jednak potrzebowa-
li jakiejkolwiek pomocy, mogą 
skorzystać z telefonicznej apli-
kacji Kwarantanna domowa.

To aplikacja obowiązkowa 
dla wszystkich kwarantan-
nowiczów. Służy nie tylko do 

kontroli, czy jej użytkownik 
nie opuszcza miejsca izolacji. 
Za jej pośrednictwem można 
skontaktować się z urzędem 
wojewódzkim, który zajmuje 
się koordynacją ewentualnej 
pomocy dla osób na kwaran-
tannie. Jeśli dzwoni ktoś z 
Legnicy, jego prośba zostanie 
przekazana najprawdopodob-
niej do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Pracow-
nicy legnickiego MOPS-u są 
do dyspozycji potrzebujących. 
Jeśli osoba na kwarantannie 
nie ma nikogo, kto mógłby 
zrobić dla niej zakupy, przyj-

mą zamówienie i przyniosą 
sprawunki ze sklepu pod próg. 
Wykupią receptę w aptece. 
Niekiedy potrzebna bywa roz-
mowa, np. z psychologiem, bo 
niektórzy ludzie szczególnie 
źle znoszą odosobnienie. Do 
dyspozycji legniczan są też 
doradcy.

- Jesteśmy gotowi zareago-
wać na każdy sygnał - mówi 
dyrektor Jerzy Konopski. - 
Można się z nami kontakto-
wać mejlowo, telefonicznie. 
Reagujemy.

Piotr Kanikowski
FOT. GOV.PL
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Od wtorku biuro Doroty 
Czudowskiej i Ewy Szymań-
skiej w Legnicy jest nieczynne. 
W kwarantannie znajdują się 
wszyscy pracownicy biura oraz 
ich rodziny. Powiatowa Stacja 
Sanitarno - Epidemiologiczna 
w Legnicy planuje pobranie 
wymazów do badań od obu le-
gnickich parlamentarzystek, ale 
najwcześniej będzie to możli-
we dopiero 9 października, po 
upływie okresu wylęgania się 
ewentualnej choroby.

Senator Dorota Czudow-
ska, posłanka Ewa Szymańska 
wraz ze współpracownicami 
brały udział we wczorajszej 
uroczystej sesji Rady Miejskiej 
Legnicy, podczas której uho-
norowano zasłużonych miesz-
kańców miasta. Zapewniają, że 

miały maseczki, jednorazowe 
rękawiczki, starały się trzymać 
dystans. Sanepid uważa, że 
nie zachodzi potrzeba podda-
nia kwarantannie wszystkich 
uczestników tego spotkania. - Z 
grona uczestników sesji została 
wskazana tylko jedna osoba, 

która zostanie poddana nadzo-
rowi epidemiologicznemu - in-
formuje Małgorzata Stawiska 
- Lichota, rzeczniczka prasowa 
legnickiego sanepidu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 09.11.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 9 położonego  w Legnicy przy ul. Orzeszkowej 11

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 09.11.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  po-

mieszczenia gospodarczego  nr 2 A położonego  w Legnicy przy ul. Traugutta 3

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - 
Agnieszka Romanowska 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.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - 
Agnieszka Romanowska 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 09.11.2020 r. o godz.10.30 w LCK,

ul. Chojnowska 2

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 09.11.2020 r. o godz.10.00 w LCK,

ul. Chojnowska 2

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

Skład lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Orzeszkowej 11
 KW Nr LE1L/00076623/2
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica ul. Traugutta 3
 KW Nr LE1L/00038211/3
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Dz. nr 542/1  o pow. 377 
m2, obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 9  na 
IV  piętrze

Dz. nr 144  o pow. 283 m2, 
obręb Bartniki
Pomieszczenie  nr 2A  na 
poddaszu

Jeden pokój, kuchnia, 
spiżarka, przedpokój, 
pomieszczenie gospo-
darcze, wc
(47,00 m2) 

Pomieszczenie 
gospodarcze
(15,15 m2) 

100.000,00 
zł

/6. 300,00 
zł/

10.000,00 zł

30.000,00 zł
/2. 282,00 

zł/
3.000,00 zł

Parlamentarzystki na kwarantannie
Sanepid odesłał na kwa-
rantannę senator Dorotę 
Czudowską i posłankę Ewę 
Szymańską z Prawa i Spra-
wiedliwości, bo u dyrektor ich 
legnickiego biura testy wyka-
zały COVID-19. Parlamenta-
rzystki zapewniają, że czują 
się dobrze. Mniej optymizmu 
jest w raportach sanepidów. 
Legnicki informuje dziś o 34 
nowych przypadkach zacho-
rowań, lubiński - o 17.  
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