REKLAMA

16 czerwca 2017

nr 23(279) rok 6

Legnica - Lubin

REKLAMA

ISSN 2048-736X

Bezprawie na
cmentarzach
REKLAMA

LPG
1,84 zł

REKLAMA

LPG

Legnica, ul.
Wrocławska 101,
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

W YMIANA
BUTLI

37 zł

W YMIANA
BUTLI
NYCH
TURYSTYCZ

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta

Legnica - Lubin

REKLAMA

Złotoryja musi zwrócić Janowi Tokarskiemu naliczane niezgodnie z ustawą opłaty cmentarne. Jeśli inni mieszkańcy zgłoszą podobne roszczenia,
sprawa może kosztować budżet miasta kilkaset tysięcy złotych. Tokarski
zmobilizował burmistrza do poprawienia cennika. Ale podobne problemy
mogą mieć władze Legnicy, Lubina, Chojnowa i innych samorządów, gdzie
na cmentarzach wciąż nalicza się sprzeczne z ustawą stawki.
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Tu

10 kwietnia 2010 roku
wszyscy byliśmy wstrząśnieci tragedią w Smoleńsku. Wszyscy, niezależnie
od politycznych poglądów,
czuliśmy żałobę. 10 kwietnia
2010 roku nie było w Polsce
nikogo, kto ustawiłby przy
barku z alkoholami makietę
samolotu z zachętą „Tu polewaj”. Co się od tamtego
czasu zmieniło?
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Bezprawie na cmentarzach
Złotoryja musi zwrócić Janowi Tokarskiemu naliczane niezgodnie z ustawą
opłaty cmentarne. Jeśli inni
mieszkańcy zgłoszą podobne roszczenia, sprawa może
kosztować budżet miasta
kilkaset tysięcy złotych. Tokarski zmobilizował burmistrza do poprawienia cennika. Ale podobne problemy
mogą mieć władze Legnicy,
Lubina, Chojnowa i innych
samorządów, gdzie na cmentarzach wciąż nalicza się
sprzeczne z ustawą stawki.
Rodzina Tokarskich ma
opłacony czteroosobowy grobowiec na Cmentarzu Komunalnym w Złotoryi. Gdy w
2013 roku Jan Tokarski pochował w nim jako trzecią osobą
swoją siostrę, zarządca nekropolii naliczył mu dodatkowo
ok 1,2 tys. złotych tzw. ‚dochówek” i przedłużenie użytkowania już istniejącego grobu
poprzez umieszczenie w nim

kolejnego ciała. Opłaty były
zgodne z cennikiem wprowadzonym zarządzeniem burmistrza, za to sprzeczne z Ustawą o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, co mężczyzna starał
się od początku wytłumaczyć
urzędnikom z ratusza. Jego argumenty trafiały w próżnię.
Akurat dobiegała końca
kadencja burmistrza Ireneusza
Żurawskiego. Tokarski liczył,
że jego zastępca Robert Pawłowski szybko załatwi sprawę.
Gdy spostrzegł, że na to się nie
zanosi, poprosił Komisję Nadzoru i Analiz przy Wojewodzie
Dolnośląskim o wyrażenie
opinii. Wojewoda odpowiedział, że „ustalenie opłaty za
dokonanie kolejnego pochówku w grobie, który został już
zarezerwowany przez uiszczenie opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok” jest sprzeczne z prawem. Z art. 7 Ustawy o
cmentarzach i chowania zmarłych wynika, że kto raz zapłacił

za użytkowanie grobu przez 20
lat, może w tym czasie dokonywać w nim zgodnych z prawem dochówków bez konieczności ponoszenia dodatkowych
opłat.
W oparciu o opinię wojewody, Jan Tokarski skierował
do Urzędu Miasta w Złotoryi
wezwanie przedsądowe, w którym zażądał zwrotu pieniędzy
niesłusznie naliczonych przez
zarządcę nekropolii. Tak odzyskał 1122 złote. Złożył też
do Rady Miejskiej w Złotoryi
skargę na opieszałość burmistrza Roberta Pawłowskiego,
który przez szereg miesięcy
świadomie godził się bezprawnie pobieranie opłat za
dochówek i przedłużenie użytkowania grobu. Zdaniem Tokarskiego, było to działanie na
szkodę interesu gminy i osób
dokonujących pochówku. Zasadność skargi będzie oceniać
w poniedziałek komisja rewizyjna rady.

- To jedna ze spraw, które
odziedziczyłem po swym poprzedniku - mówi burmistrz
Robert Pawlowski. - Pan Jan
Tokarski miał rację. Poczuwam się do winy i uderzam w
pierś, że można było te zmiany
wprowadzić szybciej.
Na skrusze burmistrza
Złotoryi sprawa się jednak nie
kończy. Jan Tokarski publicznie zaoferował pomoc osobom,
które zostały skasowane za dochówek swych krewnych.
- Doradzę, przekażę formularz wniosku, bo nie lubię
bezprawia - deklaruje.
Natychmiast po tym, jak w
internecie ukazała się ta deklaracja wraz z numerem telefonu
Jana Tokarskiego, do pana Jana
zgłosiło się 8 osób. Czas pokaże, czy na złotoryjski ratusz
posypie się lawina żądań.
Według Roberta Pawłowskiego, może zachodzić
konieczność zwrotu kilkuset
tysięcy złotych za ostatnie 5

lat, do marca 2017 roku, kiedy
burmistrz zmienił feralne zarządzenie i wprowadził nowy
cennik na cmentarzu.
Podobnych
problemów
powinni spodziewać się niebawem włodarze innych okolicznych samorządów, bo pobieranie opłat za przedłużenie
użytkowania już istniejącego
grobu poprzez dochówek to
powszechna praktyka. W Legnicy pobiera się z tego tytułu
od 20 do 65 zł rocznie (w zależności od rodzaju grobu/ niszy
w kolumbarium), w Lubinie
roczne stawki wynoszą 5,5094,50 zł, w Chojnowie - 90 zł.
Dzięki wytrwałości Jana Tokarskiego Złotoryja jest jedną
z nielicznych gmin, która ma
dziś cennik zgodny z Ustawą o
cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Więcej na 24Legnica.pl

skonałość kryteriów, w oparciu o które miasto prowadzi
nabór do swoich żłobków.
- Osoby zatrudnione na
przykład na podstawie umowy zlecenia nie są traktowane jako osoby pracujące. To
samo dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umów
o pracę, wygasających przed
1 września 2017 roku. Te

kryteria dzisiaj są więc takie,
że nawet gdyby okazało się,
że mamy w żłobkach 100
wolnych miejsc, to ich dzieci
tak nie mogą zostać przyjęte,
bo nie spełniają podstawowych wymogów formalnych
- mówi Maciej Kupaj.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

300+ nie wystarczy

Na prośbę legnickich mam
radni Platformy Obywatelskiej przygotowali projekt
uchwały podwajającej wysokość dofinansowania do
każdego dziecka w niepublicznym żłobku. Zdaniem
Macieja Kupaja i Jarosława
Rabczenki tylko takie rozwiązanie pozwoli gorzej sytuowanym rodzicom - w tym
zatrudnionym „na śmieciówkach” - opłacić żłobek i utrzymać pracę.
Radni chcą zmodyfikować pomysł prezydenta
Tadeusza
Krzakowskiego,
który przygotował uchwałę,
żartobliwie określaną jako
"300+". W lutym została
jednomyślnie zatwierdzona
przez radę miejską. Zakłada, że miasto udzieli finansowego wsparcia rodzicom,

którzy ze względu na niewystarczającą ilość miejsc w
miejskich żłobkach, powierzą swe dzieci niepublicznym żłobkom i klubom dziecięcym. Za każdego takiego
maluszka żłobek dostawałby
co miesiąc 300 złotych dotacji celowej.
Okazało się, że to nie
rozwiązuje problemu. Kupaj
z Rabczenką szacują, że jest
grupa blisko 100 rodziców,
dla których opłata za prywatny żłobek na poziomie
700-1000 złotych wciąż
pozostaje barierą nie do pokonania. Nie mając z kim
zostawić dziecka, będą zmuszeni rezygnować z zatrudnienia. Zdaniem radnych
PO, skutkować to będzie nie
tylko wzrostem wydatków z
pomocy socjalnej, ale także
spadkiem dochodów miasta

z tytułu podatków dochodowych.
- Dlatego proponujemy
na rok szkolny 2017/2018 tj.
do czasu uruchomienia żłobka przy ul. Krzemienieckiej,
dwukrotne podniesienie dotacji miejskiej do wysokości
600 zł na żłobki i 300 zł na
kluby malucha - przekonują
Jarosław Rabczenko i Maciej
Kupaj.
- Uprzedzając wątpliwości, czy miasto na to stać
powiem tak, Jarosław Rabczenko zwraca uwagę, że
problem dotyczy około setki
dzieci. To znaczy, że zmiana
kosztowałaby dodatkowe 30
tys. zł miesięcznie. - To nie
jest dużo. Raptem tyle, co
miesięczna pensja jednego z
prezesów spółek komunalnych - dodaje Rabczenko.
Kupaj akcentuje niedo-

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Odpowiedź narzuca się
sama: katastrofa smoleńska
przestała być wspólną, jednoczącą naród traumą. Została
sprofanowana przez polityków na długo zanim odkryto
rzekomo celową profanację
zwłok w trumnach przywiezionych z Rosji,. To działacze Prawa i Sprawiedliwości
z Jarosławem Kaczyńskim i
Antonim Macierewiczem na
czele a potem dziennikarze
prawicowych mediów, lansujący coraz bardziej absurdalne teorie o zamachu, pierwsi
podeptali świętość, nad którą
dziś – po ujawnieniu zdjęć z
Babskiego Combra w Hucie
Miedzi Głogów – leją krokodyle łzy.
Midasowa przypadłość
wszystkich polityków polega
na tym, że czegokolwiek nie
dotkną zamienia się w politykę. Jedyna na to rada jest
taka: świętego nie dotykać.
Nie byłoby tego kretyńskiego barku, gdyby powtarzane w nieskończoność
miesięcznice
smoleńskie
nie wyrodziły się z aktów
pobożnej zadumy w seanse nienawiści. To by się nie
zdarzyło, gdyby prezes nie
przychodził na nie szczuć
jednych na drugich z rozkładanego stołeczka. To by
się nie zdarzyło, gdyby cynicznie rozgłaszane kłamstwo smoleńskie nie stało się
częścią doktryny politycznej
PiS-u.
Nie zgadzam się z komentarzami, że uczestniczki feralnej zabawy drwiły z
ofiar katastrofy Tupolewa.
Jeśli ktokolwiek tak myśli,
musiałby przyjąć założenie,
że była to impreza dla psychopatów, na których poszarpane, nadpalone, utytłane w ziemi ludzkie szczątki
nie robią wrażenia. Ten maleńki tupolew podtrzymywany na zdjęciu przez uśmiechnięte panie, był co najwyżej
bezmyślnym, pozbawionym
empatii, odreagowaniem na
hucpę, w jaką niektórzy politycy i dziennikarze zamienili narodową traumę z 10
kwietnia 2010 roku.

Strona 2
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Prezydent kupi miejsce
w przedszkolach
opłatę w wysokości 1 zł
za każdą kolejną godzinę,
liczebność grupy do 25
podopiecznych czy zajęcia
dodatkowe.
Niewykluczone,
że
urząd wybierze kilka placówek (jednej mogłoby być
trudno przyjąć taką ilość
dzieci). Konkurs zostanie
rozstrzygnięty 30 czerwca.
Szczegółowe warunki konkursu, wykaz niezbędnej dokumentacji oraz
załączniki do wypełnienia dostępne są na stronie
www.legnica.eu (zakładka
Dla
Mieszkańca/Edukacja/Otwarty
konkurs
ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie
wychowania przedszkolnego).
- Warto dodać, że obecnie w Legnicy trwa jeszcze
procedura elektronicznego
naboru uzupełniającego do
przedszkoli publicznych dodaje Rodak.
Piotr Kanikowski
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Problem
nagłośnił
przed tygodniem radny
Maciej Kupaj. Odkrył,
że w związku z niedostateczną liczbą miejsc w
miejskich przedszkolach,
wśród dzieci kwalifikujących się do przyjęcia przeprowadzono
losowanie:
kto miał szczęście, został
przyjęty, kto nie - nie. To
złamanie prawa. Wspierane przez radnych Platformy Obywatelskiej matki

przygotowywały się do
protestu. Manewr prezydenta wyprzedza ich akcję.
Szczęścia w losowaniu
zabrakło 176 dzieciom. To
dla nich ratusz szuka miejsca w legnickich przedszkolach niepublicznych.
Jak informuje Arkadiusz Rodak, rzecznik
prezydenta, w postępowaniu mogą brać udział podmioty fizyczne i prawne
prowadzące przedszkola
niepubliczne, wpisane do
gminnej ewidencji szkół i
placówek niepublicznych:
-Rodzicom
przedszkolaków będą przysługiwać takie same miejskie
dotacje finansowe, jakie
obowiązują w przedszkolach prowadzonych przez
miasto. Wybrane w konkursie przedszkola będą
zobowiązane do zapewnienia dzieciom opieki na
zasadach obowiązujących
w placówkach publicznych, czyli m.in.: pięciogodzinny bezpłatny pobyt,

REKLAMA

Po zamieszaniu z rekrutacją do miejskich przedszkoli i buncie matek
prezydent postanowił poszukać brakujących 176
miejsc w przedszkolach
niepublicznych.
Ogłosił
konkurs na usługi opiekuńczo-wychowawcze, świadczone na takich samych
warunkach, jakie obowiązują w gminnych przedszkolach
publicznych.
Zainteresowane placówki
mogą zgłaszać oferty do
26 czerwca.
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EDUKACJA - PRACA

09 czerwca 2017

PWSZ im. Witelona w Legnicy w trójce najlepszych

uczelni w Polsce!
ła Zawodowa im. Witelona w
Legnicy jest jedną z największych i najstarszych publicznych uczelni zawodowych w
kraju. Tak wysoka ocena w
rankingu – awans w stosunku
do ubiegłego roku – potwierdza jej ważną rolę w systemie
edukacyjnym Dolnego Śląska. Szczególnie istotne są
dla legnickiej uczelni oceny
wystawione przez kadrę akademicką – drugie miejsce w
Polsce, preferencje pracodawców oraz ekonomiczne losy
absolwentów. To ostatnie kryterium mierzone jest wskaźnikiem wysokości zarobków
absolwentów uczelni oraz
wskaźnikami ich zatrudnienia – według ogólnopolskiego
badania prowadzonego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ZUS.
Tak dobre wyniki potwierdzają najwyższą jakość usług
edukacyjnych i bardzo dobre
przygotowanie absolwentów
do wymagań rynku pracy.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w

Legnicy w odróżnieniu od
uczelni akademickich wprowadziła kształcenie na profilach praktycznych i powiązała
je z oczekiwaniami rynku
pracy. Oznacza to, że studenci
częściej i więcej przebywają w
zakładach pracy, na praktykach zawodowych i realizują
większość programów kształcenia w postaci laboratoriów,
ćwiczeń, zadań projektowych
i transferowych, warsztatów
itp.
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu:
Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej trzema garażami, położonej
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177, obręb Tarninów (KW
LE1L/00061128/4).
Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333
w godzinach pracy Urzędu
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:
1. ul. Tatrzańska 34, ul. Saperska 6/12, ul. Jagiellońska 4, ul. Działkowa 36, ul.
Chłapowskiego 1, ul. Żwirki i Wigury 12, ul. Rycerska 16a, Pl. Wolności 6, ul.
Ściegiennego 14, ul. Roosevelta 44 - bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz
dotychczasowych najemców,
2. ul. Żwirki i Wigury 6, ul. Chłapowskiego 4, ul. Korfantego 6, ul. Drukarska 19, ul.
Książęca 6 – wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczonego,
3. ul. Jaworzyńska 25, 107, ul. Piastowska 52 – wolne lokale użytkowe w trybie
przetargu nieograniczonego,
4. ul. Pątnowska nr 7B - działka nr 114/4 obręb Górka – sprzedaż w trybie przetargu pod zabudowę.
5. część działki nr 550 obręb Czarny Dwór , część działki nr 95/56 obręb Przybków –
bezprzetargowo dzierżawa na poprawę warunków zagospodarowania.
Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315
w godzinach pracy Urzędu
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w
Legnicy zajęła 3. miejsce w
wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych
w Polsce w ogłoszonej 18.
edycji Rankingu Szkół Wyższych 2017 przygotowanego
przez miesięcznik Perspektywy. Równocześnie Uczelnia została sklasyfikowana na
pierwszym miejscu na Dolnym Śląsku.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w
Legnicy zajęła 3. miejsce ze
wskaźnikiem rankingowym
83,7. Najwięcej punktów
rankingowych nasza Uczelnia uzyskała w kategoriach:
cytowania - 100 (liczba cytowań publikacji w latach
2011 – 2015); ekonomiczne
losy absolwentów – 87,11;
prowadzone kierunki studiów – 79,26; oferta kształcenia podyplomowego – 74,65;
preferencje pracodawców –
72,34; ocena przez kadrę akademicką – 57,11.
Państwowa Wyższa Szko-
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KGHM. Tu polewać nie wolno
Podczas Babskiego Combra zorganizowanego z
okazji Dnia Hutnika przez
głogowską hutę barek z alkoholami zdobił samolot z
napisem „TU POLEWAJ”.
Gdy dziennikarz Gazety
Polskiej ujawnił dziś na
Twitterze zdjęcie z imprezy, wybuchł skandal. Prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki potępił
żarty z katastrofy smoleńskiej, wyraził ubolewanie i
poinformował o odwołaniu
dyrektora huty.

przejaw braku szacunku i powagi
wobec tragedii narodowej.
Ubolewam, że zachowania
niektórych uczestniczek wydarzenia stanowiły złamanie podstawowych norm etycznych obowiązujących w naszej firmie. Na
takie zachowania nie ma przyzwolenia Zarządu KGHM w
związku z czym wyciągnięte zostaną daleko idące konsekwencje
personalne. Podjąłem decyzję o
odwołaniu ze stanowiska Pana
Andrzeja Szydło, Dyrektora Huty Miedzi w Głogowie z
dniem 12 czerwca 2017 r.
Dołożymy wszelkich starań,
aby zachowania godzące w dobre
imię naszej firmy nigdy więcej
nie powtórzyły się w Polskiej
Miedzi.”
Piotr Kanikowski
FOT. TWITTER.COm/
@P.NISZTOR
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„W KGHM pili i drwili z
katastrofy smolenskiej. :TU polewaj” i inne niewybredne skojarzenia z tragedia narodowa.
Kto za to odpowiada?!”- napisał
w sobotę przed dziewiątą rano
na Twitterze Piotr Nisztor,
dziennikarz „Gazety Polskiej”
obok zdjęcia, na którym kilkadziesiąt uśmiechniętych kobiet
pozuje przy makiecie samolotu.
Samolot ma na skrzydłach napis
„TU POLEWAJ”. Na fotografii jest też logo KGHM Polska
Miedź. O skandalicznej imprezie Nisztor napisał też krótko
w weekendowej „Gazecie Polskiej Codziennie”. Dziennikarz
twierdzi, że „o sprawie huczało
już wcześniej”.
Nieco ponad dwie godziny
po twicie Nisztora zareagował

wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Michał Czarnik. Zapowiedział, że sprawa
zostanie wyjaśniona a winni poniosą konsekwencje.”Jako przewod. zwołuje Komitet Audytu
RN w tej sprawie”.
Potem na stronie firmy ukazało się oświadczenie prezesa
KGHM Polska Miedź Radosława Łabędzkiego-Domagalskiego:
„W związku z przebiegiem
tradycyjnej zabawy hutniczej,
tzw. Combra Babskiego, zorganizowanego 12 maja 2017 r. z
okazji Dnia Hutnika przez Hutę
Miedzi w Głogowie, Zarząd
spółki jednoznacznie potępia
wszelkie próby nawiązywania
do katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem w 2010
roku, w której zginęła polska elita narodowa. Należy je uznać za
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Krwawy bój o tron
Intrygi, spiski, zdrada, podstęp, żądza władzy i chciwość.
Polityka to rzeźnia, w której
wszystkie chwyty są dozwolone, utrata szans ma fatalne
skutki, a doznane rany krwawią
przez stulecia. Taki jest „Car
Samozwaniec, czyli polskie na
Moskwie gody” polityczny thriller z historią w tle w teatralnej
adaptacji Roberta Urbańskiego
i w reżyserii Jacka Głomba.
Wieczorne spektakle na legnickiej Scenie na Nowym Świecie
w piątek i niedzielę (16 i18
czerwca) o godz. 19.00.
Opowieść o pierwszej
dymitriadzie, gdy polska magnateria wykorzystała polityczny zamęt i słabość Rosji
do zbrojnej interwencji i obalenia cara Borysa Godunowa,
by osadzić na moskiewskim
tronie wychowanego na polskim dworze młodzieńca podającego się za syna Iwana
Groźnego, legniccy twórcy
odarli z historycznego kostiumu i wykreowali ponadczasowy świat rzeźni. Zarówno tej
jak najbardziej dosłownej, jak

i metaforycznej. Akcja sztuki, która w zasadniczej warstwie toczy się w kremlowskich komnatach początku
XVII wieku, może przebiegać bowiem gdziekolwiek, w
dowolnym miejscu i czasie.
Wszędzie tam, gdzie toczy
się niemal plemienna wojna
wszystkich ze wszystkimi o
wpływy, władzę, pieniądze i
kobiety.
Sztuka wręcz ocieka
krwią, wali w pysk, chlasta
po oczach i uszach bez znieczulenia. Każdorazowo, gdy
otwierają się wielkie metalowe
wrota i przy granej na żywo
agresywnej muzyce Kormoranów na scenę wkraczają
bohaterowie tej mrocznej
opowieści, oczyma wyobraźni
widziałem scenę znaną z setek
telewizyjnych przekazów, gdy
przez złote drzwi prowadzące do Sali Aleksandryjskiej
Kremla wchodzi pan i władca
jak najbardziej współczesny,
a z głośnika płynie wiernopoddańcza zapowiedź, że oto
wkracza on – Władimir Władimirowicz Putin.

Legnicki spektakl jesienią 2015 r. zdobył II Nagrodę Konkursu na Inscenizację
Dawnych Dzieł Literatury
Polskiej „Klasyka Żywa” będącą jednocześnie Nagrodą
Specjalną im. Stanisława Hebanowskiego za najciekawsze odkrycie repertuarowe.
Główne nagrody indywidualne otrzymali: autor adaptacji dramatu Robert Urbański
oraz choreograf spektaklu
Witold Jurewicz. Wyróżnienie aktorskie trafiło do Pawła
Wolaka. Adaptacja przyniosła
Robertowi Urbańskiemu także nagrodę jury dziennikarzy
41. Opolskich Konfrontacji
Teatralnych (2016).
„Car Samozwaniec, czyli
polskie na Moskwie gody” na
Scenie na Nowym Świecie 16
i 18 czerwca o godz. 19.00.
Spektakle przedpołudniowe
13 i 14 czerwca o godz. 11.00.
Bilet 29 zł (ulgowy 18 zł).
Rezerwacja tel. 76 72 33 505
lubbilety@teatr.legnica.pl
Grzegorz Żurawiński/ @kt
Gazeta Teatralna

Uwaga! Dwa dwuosobowe zaproszenia na niedzielny spektakl oddamy w Państwa ręce. Proszę
zgłaszać się pisząc mejle zatytułowane „Car Samozwaniec” na adres konkursy@24legnica.pl. W
treści należy podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego. Oddzwonimy.
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