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Zaledwie 28,5 proc. katolików uczestniczy
w niedzielnych mszach na terenie diecezji legnickiej

Legnickie kościoły

świecą pustkami
str.2
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Wiernym z kościołem nie po drodze.
PUSTKI NA NIEDZIELNYCH MSZACH
Zaledwie 28,5 proc. katolików uczestniczy w niedzielnych mszach
na terenie diecezji legnickiej. Do komunii przystępuje tylko 13,3
proc. Dane pochodzą z najnowszego raportu Instytutu Statystyki
Kościoła Katolickiego.
To, że polskie kościoły
pustoszeją, wiadomo od dawna.
Fakt ten tylko potwierdzają
kolejne raporty ISKK. Najnowsze opracowanie dotyczy
2017 roku. I choć statystyki
dla Kościoła katolickiego są
nieznacznie lepsze niż w roku
2016, to hierarchowie wciąż
powodów do radości nie mają.
W 2017 roku odsetek wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach wyniósł
38,3 proc. (36,7 proc. w 2016
roku), natomiast przystępują-

cych do komunii 17 proc. (16
proc. w 2016 roku). Jak na tle
danych krajowych wypada diecezja legnicka? Już tradycyjnie
- blado.
Na niedzielne msze uczęszczało 28,5 proc. zadeklarowanych katolików. Do komunii
przystępowało tylko 13,3 proc.
Słabo, choć i tak ciut lepiej niż
w 2016 roku, kiedy to diecezja
legnicka mogła się „pochwalić”
27,3 proc. wiernych na mszach
i 12,1 proc. wiernych biorących
na nich komunię.

Na 42 diecezje, legnicka
zajmuje w tym zestawieniu
dopiero 35. miejsce. Gorzej
z frekwencją na niedzielnych
mszach jest tylko w diecezjach: elbląskiej, warmińskiej,
warszawskiej,
sosnowieckiej,
koszalińsko-kołobrzeskiej, łódzkiej i szczecińsko-kamieńskiej. Najwięcej wiernych odnotowano w kościołach diecezji: tarnowskiej
(71,7 proc.), rzeszowskiej
(64,1 proc.) i przemyskiej
(59,8 proc.).

Instytut
Statystyki
Kościoła Katolickiego jest
pierwszym w Polsce ośrodkiem badań nad religijnością oraz działalnością duszpasterską. Założony został w
1972 roku przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego.
Współpracuje z Głównym
Urzędem Statystycznym oraz
Konferencją Episkopatu Polski. Badania dot. frekwencji na
niedzielnych mszach prowadzi
od 1993 roku.
PJ (damitv.pl)

Było użytkowanie jest własność. Jakie mamy bonifikaty w Legnicy?
Większość
samorządów
zdecydowała się na 60-proc.
bonifikaty – tyle, ile obowiązuje
ustawowo na gruntach państwowych. W tym gronie znalazła się
Legnica. Dobre i to, bo na przykład w Koszalinie uznano, że
bonifikat nie będzie w ogóle, bo
miasto potrzebuje pieniędzy na
inwestycje.
Ustawa na mocy której
prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe zostało
przekształcone w prawo włanakład 10 tys egz. ISSN 1232-1680
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sności weszła w życie 1 stycznia br. W Legnicy ta zamiana
dotyczyć może ok. tysiąca nieruchomości, czyli ponad 10 tys.
obecnych użytkowników wieczystych.
Na mocy listopadowej
uchwały rady miejskiej, w
Legnicy, tak jak i w innych miastach, stosowany będzie system
udzielania bonifikat mieszkańcom.
Osobom fizycznym będącym właścicielami budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych albo lokali mieszkalnych

lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługiwać będą ulgi
takie same, jakie obowiązują
w przekształceniu użytkowania we własność w przypadku
gruntów Skarbu Państwa, czyli
maksymalnie 60 proc. w przypadku, gdy opłata jednorazowa
zostanie wniesiona w roku, w
którym nastąpiło przekształcenie, czyli w 2019. Jeśli zrobią to
w roku następnym – 50 proc.
Trzy lata po przekształceniu –
40 proc.. I tak dalej, aż do 10-procentowej bonifikaty po sześciu latach.

Takie stawki zaproponował
prezydent Tadeusz Krzakowski,
który na listopadowej sesji argumentował, że „nie chce dzielić legniczan na mniej i bardziej uprzywilejowanych, bo
uważa, że powinni być traktowani jednakowo niezależnie od
tego, czy mieszkają na gruncie
gminy, czy Skarbu Państwa”.
Większość radnych podzieliła
jego zdanie, bo nie zgodziła się
na propozycję Maciej Kupaja z
PO, by bonifikaty za miejskie
grunty rozpoczynały się od 80
proc.

Z innego założenia wyszli
m.in. w Lubinie i Świdnicy.
Tam maksymalna bonifikata
wynosi aż 99 proc! Z kolei we
Wrocławiu 90 proc., a w Poznaniu i Gdańsku – 95 proc. Najwyższa ulga obowiązuje w Warszawie – wynosi aż 98 proc.
Większość samorządów zdecydowała się jednak na 60-proc.
bonifikaty – tyle, ile obowiązuje ustawowo na gruntach państwowych. W tym gronie znalazła się Legnica. Dobre i to, bo
np. w Koszalinie uznano, że
bonifikat nie będzie w ogóle, bo

miasto potrzebuje pieniędzy na
inwestycje.
Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność i
uzyskać bonifikatę w Legnicy?
Należy złożyć odpowiedni
wniosek. Pełna procedura wraz
z zasadami i niezbędnymi dokumentami, dostępna jest na stronie internetowej magistratu.
Informacje można też otrzymać w wydziale gospodarki
nieruchomościami na 3. piętrze urzędu miasta, w pokoju nr
335 lub pod nr telefonu: 76 72
12 295.
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Tragedia w mieszkaniu
przy ul. Reymonta.
Kobieta zabiła konkubenta
W sobotę w jednym z
mieszkań przy ulicy Reymonta
42-letnia kobieta zabiła nożem
swojego konkubenta. Grozi jej
kara dożywotniego więzienia.

WOŚP: Legniczanie byli hojni.
Rekord sprzed dwóch lat pobity!
Dokładnie 184 121,85 zł
uzbierano w Legnicy podczas
27. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Imponujący wynik jest przybliżony do
rekordu z 2017 roku, kiedy to
orkiestra w naszym mieście
zebrała 184 922, 90 zł.
Do pobicia wyczynu sprzed
dwóch lat zabrakło zaledwie

801,06 zł w polskiej walucie.
Do puszek trafiły jednak również pieniądze w obcej walucie,
które po wymianie na złotówki
zwiększą pulę o ok. 1500 zł.
- 184 121,85 zł uzbierano podczas tegorocznego
WOŚP w Legnicy. Mamy
jednak jeszcze 250 euro, 30
dolarów kanadyjskich i 30
funtów. Kiedy wymienimy

obcą walutę na złotówki, to
łączna pula zebranych pieniędzy zwiększy się o około 1500
zł. Jest więc nowy rekord
Legnicy. Ale nie w tym rzecz,
za rok wycelujemy w 200 000
zł! - powiedział nam Piotr
Szymański - komendant hufca
ZHP Legnica i szef legnickiego sztabu WOŚP.
Dawid Stefanik (damitv.pl)

W minioną sobotę po godz.
20 pogotowie ratunkowe przewiozło z mieszkania przy ul.
Reymonta do Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w
Legnicy 40-letniego mężczyznę z ranami kłutymi. Mimo
interwencji lekarzy, zmarł. Dziś
już wiadomo, że w mieszkaniu
doszło do awantury.
- W sprawie tej zatrzymana
została 42-letnia kobieta, która
była konkubiną zmarłego mężczyzny. Postawione zostały jej
dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy
zabójstwa konkubenta. Kobieta
kilkukrotnie pchnęła go nożem
w okolice klatki piersiowej.
Ponadto usłyszała zarzut nakłaniania matki konkubenta do
składania fałszywych zeznań.
Groziła, że ją zabije, jeśli zdra-

Prokurator
Lidia
Tkaczyszyn
dzi szczegóły wydarzeń – informuje Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej
w Legnicy.
Sąd Rejonowy w Legnicy
rozpatrzy prokuratorski wniosek o tymczasowe aresztowanie zatrzymanej 42-latki. Przy-

chylenie się do niego jest tylko
formalnością. Kobieta w przeszłości była już dwukrotnie
karana za przestępstwo uszkodzenia ciała. Teraz grozi jej
kara dożywotniego więzienia.
PJ (damitv.pl)
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Związkowcy żądają podwyżek.
Będzie przystanek
kolejowy przy LSSE.
Będzie strajk w Zanamie?
Najwcześniej w 2020 roku
Sytuacja w KGHM Zanam
robi się coraz bardziej napięta.
Na biurku prezesa Bernarda
Cichockiego właśnie wylądowały postulaty związków zawodowych, które żądają wzrostu
wynagrodzeń i wypłaty premii.

Wszystko wskazuje na to,
że przy Legnickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej nareszcie powstanie przystanek dla
pociągów Kolei Dolnośląskich.
Taką informację przekazał
mediom legnicki poseł Platformy Obywatelskiej Robert
Kropiwnicki.
W sprawie przystanku parlamentarzysta lobbuje od dłuższego czasu. Jesienią ub. roku
o przystanek kolejowy przy
LSSE Robert Kropiwnicki upomniał się w ministerstwie infrastruktury. Tam dowiedział się,
że przystanek jest w planach
PKP Polskie Linie Kolejowe, a
spółka przygotowała już nawet
jego projekt. Tyle że sfinansowanie inwestycji leży w gestii
samorządu wojewódzkiego.
Dlatego poseł napisał w tej
sprawie do urzędu marszałkowskiego. Z odpowiedzi, jaką otrzymał od członka zarządu województwa Tymoteusza Myrdy,
jasno wynika, że pieniądze na

Poseł Robert
Kropiwnicki
budowę przystanku zostały
zabezpieczone w ramach RPO
na lata 2014-2020.
- To dobra wiadomość
dla legniczan, którzy mieszkają na osiedlach Kopernik
i Piekary, a pracują w zakła-

dach LSSE. Mam nadzieję, że
ta bardzo potrzebna naszemu
miastu inwestycja zostanie
zrealizowana w 2020 roku –
mówi poseł Robert Kropiwnicki.
PJ (damitv.pl)

O problemach polkowicko
– legnickiej spółki KGHM
Zanam już pisaliśmy. Wracamy
do tematu, bo sytuacja w firmie jest coraz poważniejsza.
Związki zawodowe przedstawiły bowiem zarządowi spółki
swoje postulaty.
I tak np. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego oraz Związek Zawodowy Pracowników Dołowych i Utrzymaniu
Ruchu solidarnie domagają
się podwyżki pensji w wysokości 500 zł od 1 stycznia br. Ta
druga organizacja dodatkowo
domaga się wypłaty premii dla
każdego pracownika w wysokości 2200 zł.
Jeszcze dalej w swoich postulatach idzie związek
zawodowy „Razem Silniejsi”,

który domaga się podwyżek o
1500 zł w trzech „ratach” - po
500 zł od 1 stycznia 2019, 1
stycznia 2020 i 1 stycznia 2021.
Ponadto żąda wprowadzenia
premii – dyspozycyjnej (500 zł
miesięcznie za brak zwolnienia
lekarskiego) i stażowej (1500 zł
rocznie).
Jednocześnie związkowcy
apelują do prezesa Bernarda
Cichockiego o podjęcie zdecydowanych kroków mających na
celu poprawę sytuacji ekonomicznej spółki. A ta jest kiepska.
KGHM Zanam miniony rok –
podobnie zresztą, jak i 2017 r. zakończył stratą liczoną w dziesiątkach milionów złotych.
- Sytuacja zaognia się z
każdym dniem, już coraz głośniej mówi się o rozpoczęciu
strajku. W obecnej chwili, kiedy
sytuacja jest bardzo napięta i
poważna, związki zawodowe za
interwencję w centrali KGHM
zastraszane są przez prezesa
Cichockiego prokuraturą oraz
CBA. Pracownicy obawiają się
o swoją przyszłość – piszą do
nas anonimowo pracownicy

legnickiego zakładu KGHM
Zanam.
Dlaczego w Zanamie jest
tak źle? Oddajmy znów głos
załodze.
- Nasza sytuacja finansowa jest najgorsza w całej
Grupie Kapitałowej i ciągle się
pogarsza. Zanam realizuje często najcięższe i nierentowne
zadania, których nie chce się
podjąć KGHM. Stąd też bierze się ujemny wynik finansowy. Pomniejszane są premie, części ruchome wynagrodzeń. Od kilku lat podwyżki w
u nas są najniższe w całej Grupie. Produkcja nie ma zakontraktowanych zleceń na 2019 r.
Powszechnie panuje opinia, że
Zanam utrzymywany jest tylko
w celu generowania kosztów
Grupy Kapitałowej KGHM .
KGHM Zanam w 100
proc. należy do KGHM Polska Miedź. Zatrudnia dziś blisko 2,5 tys. ludzi w zakładach
w Polkowicach i Legnicy. W
tym drugim pracuje blisko 400
osób.
PJ (damitv.pl)

MAREK NAPIÓRKOWSKI
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Cztery osoby aresztowane ws.
afery w legnickiej hucie miedzi
Prokuratura Okręgowa w
Legnicy przedstawiła zarzuty
sześciu osobom zatrzymanym
we wtorek przez Centralne Biuro
Antykorupcyjnej w związku z
wyprowadzeniem z KGHM Polska Miedź ponad 4,7 mln zł.
Cztery z nich trafiło za kratki.
Dwie na proces poczeka na wolności.

- Sąd przychylił się do
naszych wniosków i cztery
osoby zostały aresztowane
tymczasowo na okres trzech
miesięcy. Wobec pozostałych dwóch osób zastosowane zostało poręczenie
majątkowe, w przypadku jednej z tych osób – dodatkowo
dozór policyjny – informuje

Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
Zatrzymani przez CBA
mężczyźni to dwaj pracownicy Huty Miedzi Legnica
oraz czterech przedsiębiorców. Pracownicy huty mieli
być opłacani przez biznesmenów, by podmieniać próbki
i preparować analizy jakościowe skupowanego złomu.
Dzięki temu firmom KGHM
wypłacał
wyższe
kwoty.
Łączna wysokość szkody szacowana jest na ponad 4,7
mln zł. Przedmiotem śledztwa są fałszerstwa dokonane
w latach 2017-2018.
Prokuratorskie
zarzuty
dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej,
przyjmowania oraz udzielania korzyści majątkowych oraz
doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
jednej ze spółek z Grupy Kapitałowej KGHM.
PJ (damitv.pl)

Bandyta, który napadł
na placówkę SKOK
siedzi już w areszcie
Policja zatrzymała mężczyznę, który 11 stycznia uzbrojony
w maczetę obrabował placówkę
SKOK Piast przy ul. Piastowskiej. Jako że 54-letni mieszkaniec powiatu legnickiego jest
recydywistą, grozi mu 22,5 roku
więzienia.
- Jak się okazało zatrzymany przez naszych funkcjonariuszy mężczyzna dopuścił
się w przeszłości podobnego

czynu, za który został skazany
wyrokiem sądu i odbył zasądzoną karę w więzieniu. Na
wniosek prokuratury mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.
Teraz za popełnione przestępstwo w warunkach recydywy
grozi mu kara do 18 lat pozbawienia wolności – mówi mł.
asp. Jagoda Ekiert, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Przypomnijmy. 11 stycznia br. Zaopatrzony w maczetę
54-letni mężczyzna wszedł do
placówki SKOK Piast przy
ul. Piastowskiej w Legnicy.
Sterroryzowana pracownica
wydała mu 4 tys. zł w gotówce.
Ucieczkę próbował mu utrudnić pracownik sąsiedniego
biura, który zablokował wyjście. Napastnik wybił jednak
szybę i uciekł.
PJ (damitv.pl)
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Aresztowany za nawoływanie
w sieci do zabójstw i samobójstw
Trzy lata więzienia grożą
36-letniemu legniczaninowi za
podżeganie do popełnienia przestępstwa w internecie. Mężczyzna wzywał poprzez jeden
z portali społecznościowych
do zbrodni i zbiorowych samobójstw.
36-latek został namierzony przez funkcjonariuszy z
wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

- Mieszkaniec Legnicy na
jednym z portali społecznościowych wzywał do zbrodni i zbiorowych samobójstw. Podczas
przeszukania jego mieszkania
nasi funkcjonariusze zabezpieczyli urządzenia z nośnikami
pamięci. Wszystkie przedmioty
zostaną teraz poddane szczegółowej analizie przez biegłych
pod kątem ich zawartości –
informuje nadkom. Krzysztof
Zaporowski z biura prasowego
dolnośląskiej policji.

36-letni mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie.
Dochodzenie w jego sprawie
nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legnicy.
Osoby nawołujące do
popełnienia przestępstwa za
pośrednictwem internetu popełniają przestępstwo zagrożone
karą pozbawienia wolności.
Za podżeganie do popełnienia
przestępstwa grozić może trzyletnia odsiadka.
PJ (TV Dami)
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Thelma i Louise
w legnickim
wydaniu. Policja
ujęła złodziejki
Pięć lat więzienia grozi
dwóm legniczankom. 27-latka i
33-latka mają na swoim koncie
liczne kradzieże sklepowe. Wpadły na gorącym uczynku w jednym z marketów na terenie centrum handlowego Auchan.
Funkcjonariusze
policji pojechali do centrum handlowego na byłym lotnisku,
bo otrzymali informację o kradzieży golarek.
- Kiedy przyjmowali
zgłoszenie od kierownika
sklepu, otrzymali informację,

że sprawczyni tej kradzieży
może znajdować się w sklepie obok. Przy wyjściu z niego
zastali podejrzaną kobietę.
Podczas jej legitymowania,
policjanci usłyszeli piszczące
bramki i wychodzącą z towarem inną kobietę. Okazało się,
że kobiety wspólnie kradły
w sklepach – mówi mł. asp.
Jagoda Ekiert z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
- Jednego dnia w trzech
różnych sklepach ukradły m.in.
koc, firany, piżamę, bluzy, szla-

frok i dwie golarki. Łączna
wartość skradzionego mienia
opiewa na ponad tysiąc złotych.
Ponadto przy 33-latka przy
sobie miała metamfetaminę.
Całość skradzionego mienia
odzyskano i przekazano właścicielom – dodaje oficer prasowy
legnickiej komendy.
Przestępczy kobiecy duet
umieszczono został w policyjnym areszcie. Legniczanki
odpowiedzą teraz przed sądem.
Za kratami więzienia mogą spędzić nawet pięć lat.
PJ (damitv.pl)
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Znany adwokat tym razem usiądzie
w sądzie na ławie oskarżonych
Dziesięć lat więzienia grozi legnickiemu adwokatowi Zbigniewowi Ś., którego
prokuratura oskarżyła o przywłaszczenie pieniędzy swoich klientów. Chodzi
o niemałe pieniądze, bo o 2,3 mln zł! Na ławie oskarżonych towarzyszyć mu
będzie żona – Ewa K.-Ś.
Prokuratura Okręgowa w
Legnicy zarzuca Zbigniewowi
Ś. popełnienie jedenastu przestępstw polegających na przywłaszczeniu powierzonych pieniędzy swoich klientów w latach
2014-2016, kiedy prowadził własną kancelarię adwokacką.
Zbigniew Ś. jako pełnomocnik procesowy stron w postępowaniach sądowych oraz przed
towarzystwami ubezpieczeniowymi prowadzonych o odszkodowania z tytułu: śmierci osób
bliskich, szkód majątkowych,
zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę i rent w oparciu o
udzielone mu przez pokrzywdzonych pełnomocnictwa uzyskiwał te odszkodowania z firm
ubezpieczeniowych na podstawie wyroków sądowych i ugód,

które wpływały na rachunek
bankowy prowadzonej przez
niego kancelarii adwokackiej.
Wysokość tych odszkodowań wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
Podstawą do wypłaty odszkodowań na rachunek bankowy
kancelarii adwokackiej oskarżonego były treści udzielonych
mu przez pokrzywdzonych pełnomocnictw oraz pisma oskarżonego polecające przekazanie
pieniędzy na wskazane konto
bankowe prowadzonej przez
siebie kancelarii adwokackiej.
Wszelka korespondencja
od ubezpieczyciela do pokrzywdzonych kierowana była na
adres kancelarii. Tym samym
pokrzywdzeni pozbawieni byli
możliwości zapoznania się z

informacjami dotyczącymi dat i
kwot wypłacanych na ich rzecz
pieniędzy. Ta sytuacja pozwalała na zatajanie przez Zbigniewa Ś. przed pokrzywdzonymi przelewu kwot odszkodowań na jego rachunek bankowy
oraz swobodne dysponowanie
pieniędzmi.
- Pieniądze pokrzywdzonych, które wpływały na konto
tego oskarżonego z firm ubezpieczeniowych, wbrew woli i
świadomości osób pokrzywdzonych oskarżony włączał do swojego majątku poprzez przelewanie tych środków na inne konta
bankowe lub ich wypłaty. Wysokość szkody wyrządzonej przez
Zbigniewa Ś. dwunastu osobom pokrzywdzonym opisanym wyżej przestępczym proce-

derem wyniosła łącznie około
1,9 mln zł – mówi Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Legnicy.
Prokuratura
oskarżyła
także Zbigniewa Ś. i jego
żonę Ewę K.-Ś. o oszustwo
polegające na tym, że ubiegając się o przyznanie dla kancelarii pożyczki obrotowo-inwestycyjnej na organizację centrum konferencyjno-prawnego doprowadzili firmę
pożyczkową z Krakowa do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem w kwocie ok. 400 tys.
zł. z tytułu udzielonej pożyczki
przez wprowadzenie pożyczkodawcy w błąd co do faktycznego przeznaczenia kwoty
pożyczki jak i swojej sytuacji
finansowej.

- Rola w tym przestępstwie Ewy K.-Ś. polegała na
tym, że składając swoje podpisy pod wnioskiem i załącznikiem potwierdziła podane
przez męża nieprawdziwe
dane dotyczące osiąganych
przez niego dochodów. Kwotę
pożyczki oskarżony Zbigniew
Ś. przeznaczył na inne cele
niż organizacja centrum konferencyjno-prawnego – wyja-

śnia prokurator Lidia Tkaczyszyn.
Mecenasa Zbigniewa Ś.
policja zatrzymała w grudniu
2017 r. Po rocznym śledztwie
prokuratura skończyła pracę
nad aktem oskarżenia. Proces
adwokata i jego żony toczyć się
będzie w Sądzie Okręgowym
w Legnicy. Zbigniew Ś. i Ewa
K.-Ś. nie przyznają się do winy.
PJ (damitv.pl)
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Legitymacja szkolna zamiast biletu?

DECYZJA NALEŻY DO RADNYCH
Na styczniowej sesji rada
miejska będzie głosować nad
uchwałą wprowadzającą bezpłatną komunikację dla uczniów
legnickich szkół. Jeśli ją przyjmie, nowe przepisy wejdą w życie
1 marca br.
Zgodnie z projektem
uchwały z płacenia za bilety
na autobusy MPK zwolnieni
mają być uczniowie legnickich

szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników,
branżowych szkół I i II stopnia, 3-letnich szkół specjalnych
przysposabiających do pracy,
ogólnokształcących
liceów
artystycznych oraz specjalnych placówek szkolno-wychowawczych, jeśli nie ukończyli
21 roku życia. Podobne uprawnienia otrzymałyby dzieci do

lat 7 oraz nauczyciele i opiekunowie zbiorowych wyjazdów
wychowanków legnickich szkół
i przedszkoli.
Autorami uchwały są radni
Platformy Obywatelskiej – Jarosław Rabczenko i Maciej Kupaj.
Z ich obliczeń wynika, że wprowadzenie jej w życie będzie kosztować miasto ok. 2 mln zł rocznie. Przypomnijmy, że to już
drugie podejście do bezpłatnych
autobusów dla uczniów. Zastąpienie biletów szkolnymi legitymacjami radni PO próbowali
przeforsować jeszcze w poprzedniej kadencji. Tyle że wówczas
pomysł ten został uznany za
wyborczą kiełbasę i w czerwcu
2018 r. przepadł w głosowaniu.
W nowym układzie sił w
radzie miejskiej, uchwała autobusowa ma jednak duże szanse
na większość. Na pewno poprą
ją radni PO, a przeciwni będą
przedstawiciele klubu prezydenta
Tadeusza Krzakowskiego, który
już zdążył projekt zaopiniować
negatywnie. Los nieodpłatnych
autobusów MPK dla uczniów
uzależniony jest więc od radnych
Prawa i Sprawiedliwości.
Sesja rady miejskiej zaplanowana została na 28 stycznia.
PJ (damitv.pl)
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LPGK planuje postawić
przy ul. Rzeszotarskiej
nową sortownię

Legnickie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej liczy,
że jeszcze w tym miesiącu uda
się wyłonić firmę, która wybuduje na terenie RIPOK-u przy
ul. Rzeszotarskiej nową sortownię odpadów.
Sprawa dla komunalnej spółki ma charakter tyleż
priorytetowy, co prestiżowy.
Na modernizację sortowni
odpadów przy ul. Rzeszotarskiej, sprowadzającej się w

praktyce do budowy nowego
obiektu o powierzchni przekraczającej 3 tys. mkw, komunalna spółka otrzymała unijne
dofinansowanie. I to niemałe,
bo mowa o 13,1 mln zł.
Tyle że dwa ubiegłoroczne
przetargi zakończyły się fiaskiem, bo oferty takich firm,
jak Budimex, czy Mostostal
Warszawa znacznie przekraczały możliwości finansowe
LPGK, które miało zabukowane na inwestycję w sumie

20,4 mln zł. Przetargowa klapa
postawiła pod znakiem przyszłość sortowni, bo w związku
z poślizgiem czasowym zaistniała realna groźba utraty unijnej dotacji. Na szczęście spółka
ją zachowała.
Przetarg ma zostać rozstrzygnięty pod koniec stycznia. Jeśli zakończy się powodzeniem, to zwycięska firma
będzie miała na wybudowanie
sortowni osiem miesięcy.
PJ (damitv.pl)
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Dni Legnicy 2019 - znamy wszystkie zespoły!
Tradycyjnie już trzydniowe
muzyczne święto naszego miasta w 2019 roku zaplanowane
jest na 21 - 23 czerwca. Na
legnickim lotnisku zagrają m.in.
Ørganek, Afromental, Kwiatkowski i Czadoman.
Pierwszy dzień (piątek)
dedykowany jest fanom muzyki
disco-polo, dla których zagrają
cztery formacje: Basta, Bayera, Czadoman i disco-górale
Zbóje.
Sobota upłynie w rytmach
rocka. Na legnickiej scenie
zaprezentują się Photony, Anastasis i Afromental.
Podczas
niedzielnego
finału święta miasta zagrają:
Agata Sobocińska, Dawid
Kwiatkowski oraz Ørganek.
Dawid Stefanik (damitv.pl)

Znamy nominacje do tytułu
Legnickiej Książki Roku 2018
Pięć tytułów powalczy
o miano najlepszej legnickiej książki 2018 r. Taki werdykt wydała 16 stycznia Kapituła konkursu, wybierając laureatów wśród 37 wydawnictw,
które były w miniom roku związane z Legnicą. Finał konkursu
„Legnicka Książka Roku 2018”
odbędzie się 8 lutego podczas
Koncertu Noworocznego organizowanego przez prezydenta
Legnicy.
Wśród publikacji, które
powalczą o tytuł „Legnickiej
Książki Roku” znalazły się:
1. Wojciech Kondusza :
Tajemnice garnizonów radzieckich w Polsce. Legnica, Wydawnictwo Edytor,
2. Magdalena Maruck: Śląskie Niebo Jürgena Gretschela Jürgen Gretschels Schlesisches
Himmelreich. Legnica, Wydawnictwo Edytor,
3.
Marzec’68:
przyczyny i następstwa (pod red.
Marii Kubasik i Marka Żaka).
Legnica,
Stowarzyszenie
„Pamięć i Dialog”,
4. Anna Podczaszy: Życie
między wierszykami. Stronie
Śląskie, Biuro Literackie,
5. Walter Bayer (1883-1946): życie i twórczość. Leben

und Werk. opracowanie - Grażyna Humeńczuk. Legnica,
Muzeum Miedzi.
Jest to już 9. edycja konkursu, którego organizacji podjęło się Muzeum Miedzi i Legnicka Biblioteka
Publiczna. W ubiegłym roku
miano najlepszej książki roku
przypadło pozycji historycznej „Legnica w 1956 roku”
autorstwa Marii Kubasik i
Marka Żaka.
Kryteriami doboru publikacji są: staranność edytorska,

estetyka – szata graficzna, staranność redakcyjna, atrakcyjność tematu, wartość poznawcza i artystyczna, oryginalność,
efekt indywidualnej pracy osoby
lub zespołu, oddziaływanie na
społeczność miasta, regionu i
kraju.
W tym roku kapitułę LKR
tworzą: Dorota Purgal (przedstawiciel prezydenta Legnicy,
przewodnicząca
kapituły),
Bogumiła Słomczyńska (radna
rady miejskiej, Wiceprezes
Towarzystwa Przyjaciół Nauk

w Legnicy), Grażyna Pichla
(radna rady miejskiej), Antonina Trawnik (prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy „Pro
Legnica”), Barbara Morawiec (przewodnicząca legnickiego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich), Grzegorz Chmielowski
(redaktor Gazety Wrocławskiej), Lilla Sadowska (portal lca.pl) i Mieczysław Pytel
(przedstawiciel
środowiska
czytelniczego).
Dawid Stefanik

24 stycznia 2019 r.
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Miejska spółka odzyskała
umowę na sprzątanie Legnicy
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wygrało ogłoszony
przez Zarząd Dróg Miejskich przetarg na oczyszczanie miasta w latach
2019-2020. Oferta miejskiej spółki opiewała na 2 611 595,36 zł brutto.
Rozstrzygnięcie przetargu
na sprzątanie miasta zajęło
Zarządowi Dróg Miejskich prawie dwa miesiące. - Trwało to
tak długo, bo oferenci musieli
uzupełnić dokumentacje. Mam
nadzieję, że wkrótce podpiszemy umowę z firmą, która
przetarg wygrała – wyjaśnia
dyrektor Andrzej Szymkowiak.
Skąd wątpliwości szefa
ZDM-u? Najtańszą ofertę (1
463 845,44 zł brutto) złożyło
konsorcjum złożone z jaworskiej spółki COM-D i legnickiej firmy FHU Paweł Wój-

cik. Tyle że została ona odrzucona ze względów formalnych.
Przetarg wygrało więc Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które dwuletnią umowę z ZDM wyceniło na nieco ponad 2,6 mln zł
brutto. W grze o zlecenie nie
liczyła się wrocławska firma
EPA GREEN, która była zdecydowanie najdroższa – swoje
4 022 212,80 zł brutto).
Przez ostatnie trzy lata
sprzątaniem miasta zajmowały
się wspólnie firmy COM-D i
FHU Wójcik. Niewykluczone,

że jaworsko-legnickie konsorcjum zaskarży teraz decyzję
urzędników ZDM do Krajowej
Izby Odwoławczej.
Przypomnijmy, że LPGK
udało się również odzyskać inne
intratne miejskie zlecenie. Chodzi o odśnieżanie Legnicy. W
grudniu przedsiębiorstwo podpisało z ZDM umowę ważną do
końca 2020 r. Wcześniej pokonało w przetargu … konsorcjum
COM-D-FHU Wójcik, na rzecz
którego straciło odśnieżanie
miasta w 2015 r.
PJ (damitv.pl)

