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Biuro Podróży z Legnicy proponuje współpracę nauczycielom 
w zakresie organizacji kolonii, obozów i zielonych szkół 
na sezon 2018.
Jeżeli jesteś nauczycielem, zbierz grupę i zostań jej wychowawcą
Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. 
Służymy także pomocą przy organizacji wycieczek szkolnych.

Zadzwoń a na pewno się nie zawiedziesz
tel: 609 619 526

OFERTA DLA NAUCZYCIELIPrezydent i premier w Lubinie
- Tamtego dnia, 35 lat temu, Lubin krwią podpisał Porozumie-
nia Sierpniowe i przez krew zrobił wielki krok ku wolnej Pol-
sce, w której wszyscy dzisiaj żyjemy. A wolna Polska, moimi 
ustami, ustami prezydenta Rzeczypospolitej, wyraża wam dzi-
siaj głęboką wdzięczność. Cześć i chwała bohaterom – mówił 
podczas obchodów 35. rocznicy Zbrodni Lubińskiej prezydent 
Andrzej Duda. W Lubinie była również premier Beata Szydło i 
kilkoro ministrów.         >>2



Setki policjantów, BOR
-owców i ochroniarzy, zamknię-
te ulice, agenci z lornetkami na 
dachach budynków. Tak wyglą-
dało centrum Lubina. Na 35. 
rocznicę Zbrodni Lubińskiej 
do miasta przylecieli m.in. pre-
zydent Andrzej Duda, premier 
Beata Szydło, minister obrony 
narodowej Antoni Macierewicz, 
szefowa gabinetu politycznego 
premier Beaty Szydło minister 
Elżbieta Witek, pełnomocnik 
rządu do spraw równego trak-
towania minister Adam Lipiń-
ski. Obecni byli też szef Soli-
darności Piotr Duda i prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej 
Jarosław Szarek. Z piętnastomi-
nutowym opóźnieniem rozpo-
częła się w kościele Matki Bożej 

Częstochowskiej msza święta 
za ofiary z 31 sierpnia 1982 
roku – zastrzelonych podczas 
manifestacji Solidarności Mi-
chała Adamowicza, Andrzeja 
Trajkowskiego i Mieczysława 
Poźniaka. Obok polityków, w 
kościelnych ławach zasiedli bli-
scy pomordowanych. Dla setek 
ludzi, którzy nie zmieściliby się 
w świątyni, ustawiono w parku 
przy ul. Kopernika telebimy, na 
których mogli śledzić przebieg 
nabożeństwa. Olbrzymie ekra-
ny pojawiły się też w okolicach 
Pomnika Solidarności, gdzie 
odbyła się oficjalna część uro-
czystości. Zza barierek oglądało 
ją ponad 2 tysiące ludzi. Niektó-
rzy wspinali się na głazy i drze-
wa, aby lepiej widzieć. Tłum 
wiwatował na widok prezydenta 
i pani premier. “Beata, dasz radę” 
– pokrzykiwano, gdy szefowa 

rządu odbierała meldunek od 
kompanii wojskowej.

Prezydent Andrzej Duda 
swoje przemówienie zaczął 
od refleksji, że są w Polsce tyl-
ko dwa miasta, gdzie można 
obchodzić rocznicę powsta 
nia Solidarności. Pierwsze to 
Gdańsk, gdzie 31 sierpnia 1980 
roku podpisano Porozumienia 

Sierpniowe. A drugie – Lubin. 
-   Dlaczego? Bo tutaj robotni-
cy w tamten sierpień zginęli za 
tę wolność, która została wtedy 
częściowo wywalczona, której 
przedsmak, udało się wtedy 
przez rok poczuć – mówił An-
drzej Duda

- Droga naszego kraju do 
wolności to była często droga 
wyboista, naznaczona męczeń-
stwem i krwią, ale droga zwy-
cięstwa. Droga, dzięki której 
możemy dziś powiedzieć, że 
polskie państwo jest wolnym, 
suwerennym i demokratycz-
nym krajem – powiedziała Be-
ata Szydło w Lubinie. Premier 
podkreśliła, że dzięki ludziom, 
którzy poświęcili swoje życie i 
zdrowie, by walczyć o swój kraj, 
Polska jest dziś dumnym naro-

dem, który może szczycić się 
wolnością i państwem   dającym 
przykład innym europejskim 
krajom, w jaki sposób ta soli-
darność ma się wyrażać i w jaki 
sposób ma nas łączyć.

Podczas uroczystości pre-
zydent RP wręczył odzna-
czenia państwowe za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych w 
Polsce, osiągnięcia w podejmo-
wanej z pożytkiem dla kraju 
pracy zawodowej i społecznej. 
Wśród odznaczonych był m.in. 
szef Sekcji Krajowej Górnictwa 
Rud Miedzi NSZZ Solidarność 
Józef Czyczerski.

Piotr Kanikowski
FOT. KRZYSZTOF SITKOWSKI/ 
KPRM/ WWW.PREZYDENT.PL/  

FOT. PREMIER.GOV.PL 
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Dudnienie
Co zaszło w Lubinie 31 

sierpnia 1982 roku? Po wysłu-
chaniu prezydenta Andrzeja 
Dudy mam w głowie mętlik. 

Według Andrzeja Dudy, 
31 sierpnia 1982 roku w 
Lubinie „krwią podpisano 
Porozumienia Sierpniowe”. 
„Tysiące” „stanęły z podnie-
sionym czołem”, by bronić 
„wolności osobistej” i „wol-
ności państwowej”. Władza 
ludowa, która próbowała zbu-
dować tu „wzór socjalistycz-
nego miasta”, odreagowała 
fiasko tej idei. Wydała milicji 
rozkaz użycia ostrej amunicji 
. Ale „kule nie były w stanie 
zastraszyć lubinian”. Oni „nie 
bali się tu być, nie bali się pro-
testować, mimo że zaczęły 
świszczeć kule”, bo dzięki wi-
zycie papieża Jana Pawła II i 
powstaniu Solidarności pojęli, 
„jaka jest różnica w jakości ży-
cia: być człowiekiem wolnym i 
nie być człowiekiem wolnym”. 
To dla wolnej ojczyzny nie 
ugięli karków, choć już wie-
dzieli, że „milicja tu zabija”. 
Nie kłaniali się świszczącym 
nad ich głowami kulom, jak - 
wypisz, wymaluj - sławiony w 
komunistycznych podręczni-
kach (tfu, tfu!) generał Świer-
czewski. Cywile. A ginęli „jak 
na wojnie”, „jak w Powstaniu 
Warszawskim”. I zwyciężyli, 
nakryli milicję czapkami. „To 
właśnie zbrodnia lubińska 
była końcem PRL-u”, „koń-
cem władzy ludowej”. A Lu-
bin stal się - obok Gdańska 
- najważniejszym miastem 
dla powstania „Solidarności” - 
bez mrugnięcia okiem kończy 
swą bajkę prezydent.

Mit heroicznej ofiary, jaką 
dla wolności złożyli miesz-
kańcy Lubina, blednie w kon-
frontacji z faktami. 31 sierp-
nia 1982 roku lubinianie nie 
wyszli ginąć dla Polski. Nikt 
- ani Michał Adamowicz, ani 
Andrzej Trajkowski - nie stał 
z podniesionym czołem, gdy 
padły strzały. Panował po-
płoch. Ludzie nie nacierali na 
milicję, ale zwyczajnie ucieka-
li, próbowali się kryć za mura-
mi, samochodami, drzewami. 
Mieczysław Poźniak. który 
zginął od postrzału w brzuch, 
znalazł się w tym tłumie 
przez przypadek - tędy pro-
wadziła droga do mieszkania 
siostry, gdzie chciał zaczekać 
na wieczorny autobus do swej 
wsi. Jak pokazują dokumenty, 
totalny chaos panował też w 
szeregach milicji. Spaniko-
wani, bezmyślni zomowcy - 
sprowadzeni z rogatek miasta, 
gdy na milicyjny samochód 
poleciała butelka z benzyną -  
zaczęli strzelać ostrą amunicją 
w trawnik, mury, asfalt ulicy, 
kościół, do którego biegli ma-
nifestanci.

Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski

Prezydent i premier w Lubinie
- Tamtego dnia, 35 lat temu, 
Lubin krwią podpisał Poro-
zumienia Sierpniowe i przez 
krew zrobił wielki krok ku wol-
nej Polsce, w której wszyscy 
dzisiaj żyjemy. A wolna Pol-
ska, moimi ustami, ustami 
prezydenta Rzeczypospolitej, 
wyraża wam dzisiaj głęboką 
wdzięczność. Cześć i chwa-
ła bohaterom – mówił pod-
czas obchodów 35. rocznicy 
Zbrodni Lubińskiej prezydent 
Andrzej Duda. W Lubinie była 
również premier Beata Szydło 
i kilkoro ministrów.

Złożyli wnioski do budżetu
Budowa toru saneczkowe-
go w Lasku Złotoryjskim i 
aquaparku, adaptacja kina 
Ognisko na salę koncerto-
wo-widowiskową, rozbudo-
wa hali przy ul. Lotniczej, 
utworzenie domów spokojnej 
starości i ośrodka dla osób 
niepełnosprawnych... Radni 
Platformy Obywatelskiej po 
konsultacjach z mieszkańca-
mi Legnicy zgłosili 63 wnio-
ski inwestycyjne do budżetu 
na rok 2018.

Lista uwzględnia postulaty 
mieszkańców Legnicy zgła-
szane telefonicznie, mejlowo 
lub osobiście podczas spotkań 
z radnymi PO. Część to stare 
sprawy. Na przykład kolejny 
rok Platforma będzie zabiegać, 
by w budżecie miasta uwzględ-
niono środki na budowę toalet 
w komunalnych kamienicach 
(do dziś tysiące lokatorów nie 
ma ubikacji w mieszkaniu i 
za potrzebą musi schodzić do 

wspólnych wc na półpiętro). 
Jak bumerang wraca temat 
przejścia dla pieszych przez 
ul. Piłsudskiego, rewitalizacji 
Lasku Złotoryjskiego, zago-
spodarowania budynku po ki-
nie Ognisko, budowy drogi na 
cmentarz   w Jaszkowie, itd.

Połowa zgłoszonych ini-
cjatyw dotyczy kwestii komu-
nikacyjnych. To np.wnioski 
o remonty, modernizację lub 
przebudowę ulic: Roosevelta, 
Traugutta, Jowisza, Działko-
wej, Szczytnickiej, Senator-
skiej, Wielkiej Niedźwiedzi-
cy, Heweliusza, Merkurego, 
Zabrzańskiej, Żołnierskiej, 
Janowskiej, Rumiankowej, 
Łowickiej, Biegunowej, Dąb-
rówki, Łabędziej, Wielogór-
skiej, Wroniej, Sportowców 
czy Alei Zwycięstwa. Radni 
upominają się o chodniki w 
rejonie ulic Malczewskiego, 
Grabskiego, Okrężnej, Asny-
ka, Chojnowskiej, Korczaka, 

Rataja i na osiedlu Piekary. 
PO zgłasza również koniecz-
ność przeprowadzenia re-
montów istniejących ścieżek 
rowerowych, w szczególności 
wzdłuż Al. Rzeczypospolitej, 
Grabskiego, Sudeckiej, Słu-
bickiej. Skoro Legnicki Rower 
Miejski okazał się sukcesem, 
warto - zdaniem radnych - 
poświęcić więcej troski infra-
strukturze dla rowerzystów: 
ustawić parkingi dla rowerów 
i budować kolejne stacje, gdzie 
legniczanie mogliby wypoży-
czyć jednoślady. Wśród pil-
nych potrzeb jest też np. re-
mont hali przy ul. Lotniczej, 
która po 20 latach od wybu-
dowania zdążyła się postarzeć 
i wymaga remontu.   To samo 
dotyczy basenu Zespołu Szkół 
Budowlanych i boiska przy 
skrzyżowani ul. Artyleryjskiej  
i Piechoty.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Obywatele chcą pieniędzy

Burmistrz Robert Pawłow-
ski zaprosił mieszkańców na 
rozmowę o budżecie partycypa-
cyjnym. Przyszło ok. 30 osób (w 
tym grupka radnych miejskich 
i powiatowych), ale spotkanie 
trudno zaliczyć do udanych. Po 
przydługim, choć merytorycz-
nym, wykładzie burmistrza na 
temat różnych form partycypo-
wania mieszkańców w rządzeniu 
miastem, zaplanowano dyskusję. 
Wyszedł chaos. Można się było 
dowiedzieć tyle, że różne osoby 
(grupy) różnie rozumieją termin 
budżet obywatelski.

Najbardziej kuriozalny po-
mysł przedstawił radny Włady-
sław Grocki, który chce, aby z 
budżetu miasta wydzielona zo-
stała pewna kwota dla każdego 
z radnych, by mogli nią dyspo-

nować w swoim okręgu wybor-
czym. Radni mogliby sobie wza-
jemnie udostępniać własną pulę, 
jeśli ważna inwestycja w okręgu 
kolegi lub koleżanki wymagałaby 
większej sumy.

Barbara Zwierzyńska-Do-
skocz - prezeska Stowarzyszenia 
Nasze Rio - liczy, że budżet oby-
watelski zaktywizuje mieszkań-
ców, bo przeforsowanie projektu 
będzie wymagało wyłonienia 
lidera, zgłoszenia pomysłu, roz-
reklamowania go w swoim oto-
czeniu, zmobilizowania społecz-
ności do masowego udziału w 
głosowaniu. Jednocześnie jednak 
zdaje sobie sprawę, że środki fi-
nansowe, jakie Złotoryja mogła-
by zarezerwować na ten cel, nie 
będą duże. Dlatego nie da się w 
ten sposób zrealizować pomy-
słów typu chodnik czy ścieżka 
rowerowa, nie mówiąc już na-
wet o wyczekiwanej przez wielu 
krytej pływalni. Według Barbary 
Zwierzyńskiej-Doskocz realne 
byłoby finansowanie z budże-
tu partycypacyjnego niedrogich 
projektów miękkich, w rodzaju 
np.   zajęć samoobrony dla pań.

Burmistrz Robert Paw-
łowski przekonywał, że budżet 
obywatelski jest dobry w dużych 

miastach takich jak Wrocław, 
Wałbrzych, Legnica, gdzie droga 
obywatela do gabinetu prezyden-
ta jest daleka i trudna. W Złoto-
ryi to zbyteczna komplikacja. W 
ciągu ostatnich lat wprowadzono 
szereg mechanizmów, ułatwia-
jących kontakt z władzą. To np. 
możliwość zadania burmistrzowi 
pytania przez internet, obywatel-
ska inicjatywa uchwałodawcza, 
konsultacje społeczne, ankiety, 
ujawnienie wszelkich decyzji 
podejmowanych w ratuszu, wi-
deo relacje internetowe,prowa-
dzone na żywo transmisje sesji 
itd. Zgodnie z zasadą włączania 
obywateli w proces zarządzania 
miastem, w tym roku Pawłowski 
chciałby przedłożyć mieszkań-
com projekt budżetu Złotoryi 
na rok 2018 zanim jeszcze trafi 

pod głosowanie na sesji. Ludzie 
będą mogli zgłaszać swoje uwa-
gi, zastrzeżenia, sugestie i w ten 
sposób wpłynąć na ostateczny 
kształt tego dokumentu.

Podczas spotkania Paw-
łowski podkreślał, że środki na 
budżet partycypacyjny trzeba by 
wygospodarować w budżecie, re-
zygnując z wybranych wydatków. 
To nie są pieniądze, które spadną 
miastu z nieba. A za ograniczenie 
wydatków w wybranych działach 
odpowiedzialność   spadnie na 
burmistrza.

Kolportowano ankiety, w 
których uczestnicy spotkania 
mieli wyrazić swoją opinię na 
temat wprowadzenia w Złotoryi 
budżetu obywatelskiego.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Nie wiadomo, czy Złotoryja 
zdecyduje się na wprowadze-
nie budżetu partycypacyjnego 
wzorem Legnicy, Chojnowa, 
Legnickiego Pola, Kamiennej 
Góry, Wrocławia czy Wałbrzy-
cha. Chce tego część radnych 
i mieszkańców. Burmistrz Ro-
bert Pawłowski - choć dotąd 
był takiej inicjatywie niechęt-
ny - słucha argumentów dru-
giej strony. Waha się.
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Legnica już 
W Legnicy nowy rok szkol-
ny rozpoczął się dla 18 tys. 
uczniów, ok. 2,5 tysiąca do-
rosłych słuchaczy oraz 3 566 
przedszkolaków. Podczas 
uroczystej inauguracji w Aka-
demii Rycerskiej prezydent 
Tadeusz Krzakowski wręczył 
110 stypendiów za osiągnię-
cia w nauce, sukcesy arty-
styczne i sportowe.

Podczas uroczystej in-
auguracji roku szkolnego 
prezydent szczególnie dzię-
kował dyrektorom szkół i 
pracownikom szkolnej admi-
nistracji, którzy włożyli spo-
ro wysiłku, by z początkiem 
września szkoły mogły przy-
jąć uczniów

- Jesteśmy gotowi do 
rozpoczęcia roku szkolnego 
w nowych realiach, w pierw-
szym roku wdrażania refor-
my oświaty. Przygotowaliśmy 
się do niej najlepiej jak po-
trafiliśmy, z troską o ucznia 
i nauczyciela - stwierdził 
prezydent Tadeusz Krzakow-
ski.- Podjęliśmy duży wysiłek 
finansowy, wyposażając nasze 
szkoły w pomoce dydaktycz-
ne i naukowe. W ostatnich 

dniach do naszych placówek 
docierają kolejne dostawy 
nowoczesnego sprzętu. Pozy-
skany w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
stał się narzędziem naszych 
marzeń, oczekiwań, budowa-
nia dobrej oświaty. Przyjdzie-
cie do pachnących nowością, 
wypełnionych pomocami 
sal lekcyjnych - mówił do 
uczniów Tadeusz Krzakow-
ski. Prosił ich, by szczególną 
opieką otoczyli pierwszokla-

sistów.
W inauguracji roku 

szkolnego brali udział par-
lamentarzyści. Senator Do-
rota Czudowska przyniosła 
elementarz Falskiego. Poseł 
Ewa Szymańska podarowała 
do biblioteki jednej ze szkół 
kilka książek.

Jednorazowe stypendia 
- nagrody otrzymało 110 
uczniów. Miasto przeznaczy-
ło na nie prawie 65 tys. zł. 
Prymusów ze szkół podsta-
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po dzwonku

wowych wyróżniono stypen-
diami po 450 zł, gimnazjali-
stów – po 550 zł, zaś uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 
– po 650 zł.  

Kształceniem i wycho-
waniem w roku 2017/2018 
zajmować się będzie ok. 
1.700 nauczycieli, a ok. 780 
osób stanowić będzie kadrę 
administracyjną i obsługową 

placówek edukacyjnych i wy-
chowawczych.

W tegorocznym budże-
cie na wydatki związane z 
oświatą, edukacją i wycho-
waniem w Legnicy przezna-
czono ok. 187 mln zł złotych, 
czyli ok. 40 procent naszego 
budżetu. Niestety subwencja 
oświatowa, choć powinna, 
nie pokrywa tych potrzeb w 

całości. Dlatego z własnych 
dochodów miasto dopłaca 
do oświaty kilkadziesiąt mi-
lionów zł. Do 77 placówek 
niepublicznych uczęszcza ok. 
5.000 uczniów i dorosłych 
słuchaczy. Gmina dofinan-
sowuje ich działanie kwotą 
ponad 25 mln zł rocznie.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Pumptrack jest super

Legnicki rowerowy plac za-
baw pumptrack w Parku 
Bielańskim, po pozytywnie 
zakończonych odbiorach 
technicznych, oddany został 
do użytku. Pierwsi rowerzyści 
już z niego korzystają.
– Na tym torze można fruwać 
– powiedział bardzo ukonten-
towany Paweł Chwieduk, któ-
ry go testował. – Jest super.

Tor rzeczywiście robi wra-
żenie. Doskonale się uzupełnia 
z powstałym kilka lat temu ska-
teparkiem, który jest jednym z 
nowocześniejszych w kraju. Co-
dziennie bawi się tutaj i ćwiczy 
arkana jazdy ekstremalnej bar-
dzo wielu młodych ludzi.

Paweł Chwieduk, zawodnik 
legnickiego klubu BMX, po jaz-

dach testowych na pumptracku 
jest pod wrażeniem. – Jeździłem 
na wielu takich torach, a ten 
legnicki jest rewelacyjny. Jeden 
z najlepszych w kraju. Tor jest 
bardzo płynny w obie strony. Na 
nim się wręcz lata.

Jego klubowy kolega, Ma-
ciej Pietrucik, twierdzi, że to 
obiekt z pierwszej krajowej trój-
ki. - Bardzo trafiona inwestycja, 
ważna dla młodych fanów jazdy 
ekstremalnej na rowerach, rol-
kach, deskorolkach czy hulajno-
gach – mówi. – Mamy szczęście, 
że ten tor powstał właśnie w Le-
gnicy i dziękujemy prezydento-
wi za inwestowanie w młodzież.

Przetarg na budowę 
pumptracku w formule zapro-
jektuj i wybuduj wygrała firma 

BT Project. Koszt inwestycji to 
około 605 tys. zł.

Czym jest pumptrack? To 
asfaltowy tor rowerowy, skła-
dający się z garbów, zakrętów 
profilowanych oraz małych 
„hopek”, ułożonych w takiej 
kolejności, by możliwe było 
rozpędzanie się i utrzymywa-
nie prędkości bez pedałowania. 
Przeszkody toru wraz z zakrę-
tami tworzą zamkniętą pętlę, 
po której można jeździć w obu 
kierunkach. Dla maksymalnego 
wykorzystania terenu projektuje 
się liczne odnogi i alternatywne 
linie przejazdu.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY
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 Imieniny już w so-
botę, 9 września. Tym ra-
zem czekają nas atrakcje 
z krainy opery, operetki i 
musicalu. Początek już o 
godzinie 15.00, kiedy to na 
ulicy nastąpi parada orkie-
stry dętej Gminy Dopiewo 
z prześlicznymi mażoret-
kami.

Na scenie przed Fili-
pem o 16.00 zagra Kapela 
Bajer z Nowej Soli. O go-
dzinie 16.30 wystąpi Big 
Band Kłos &Dąbrowski, 
zaś o 19.00 – Kapela Janka 
Boduszka z Siemienic.

Wiele muzycznych nie-
spodzianek czeka następ-
nie na scenie przed Kate-
drą: godz. 17.00 – Kraków 
Street Band, godz. 19.00 

– Tercet Egzotyczny, a o 
godzinie 18.00 Maciej Ja-
nus da uliczny koncert for-
tepianowy.

Na scenie przed Ko-
ściołem Marii Panny o go-
dzinie 20.30 rozpocznie się 
wielka Gala Imieninowa 
W Krainie Opery i Ope-
retki.

Gwiazdą i gościem spe-
cjalnym będzie Jacek Wój-
cicki. Koncert poprowadzą 
Paweł Sztompke i Kazi-
mierz Kowalski. Wśród 
wykonawców, którym to-
warzyszyć będzie Orkiestra 
Polskiej Opery Kameralnej 
pod dyrekcją Kazimierza 
Wiencka i balet, zaśpiewa-
ją: Małgorzata Kulińska, 
Aleksandra Borkiewicz, 
Paulina Janczaruk, Emilia 
Zielińska, Arkadiusz Any-
szka, Kazimierz Kowalski, 
Andrzej Niemierowicz i 
Mirosław Niewiadomski.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

Do rozboju doszło w 23 
lipca 2016 roku ok. godz. 8 na 
jednej z legnickich ulic. Dwu-
nastolatka czekała na fryzjera. 
Siedziała na murku i słuchała 
muzyki z komórki, gdy podeszło 
do niej dwóch młodych męż-
czyzn. Jeden przyłożył dziew-
czynce nóż do szyi. Powiedział, 
że ją zabiją, jeśli w ciągu pięciu 
sekund nie odda im wszystkie-
go. Wyciągnęła więc z kieszeni 
bluzy swój telefon komórkowy. 
W etui był banknot 10-złotowy. 
Wyższy, agresywniejszy wyrwał 
jej aparat z ręki i uciekł. Drugi 
ze sprawców pobiegł za kole-
gą. Jeszcze tego samego dnia 
odsprzedali telefon jakiemuś 
zagadniętemu na ulicy człowie-

kowi.
Zostali zatrzymani przez 

policjantów nazajutrz po zda-
rzeniu, dzięki przekazanym 
przez dziewczynkę rysopisom 
i nagraniom z miejskiego mo-
nitoringu. Okazali się niewiele 
starsi od swej ofiary: jeden miał 
15, drugi 17 lat. Przesłuchani na 
komendzie w charakterze po-
dejrzanych, przyznali się do na-
padu, ale zaprzeczyli, by grozili 
jej nożem. Potem zmieniali ze-
znania. Piętnastolatek twierdził, 
że to on wyrwał dziewczynie 
z ręki komórkę, a jego starszy 
kolega - odpowiadający za swój 
czyn jako dorosły - tylko stał 

obok. Siedemnastolatek wycofał 
wcześniejsze wyjaśnienia, twier-
dząc, że został do nich zmu-
szony przez policjantów m.in. 
biciem w brzuch i po żebrach.

Sąd Okręgowy w Legnicy, 
który w lutym wydawał wyrok 
w tej sprawie, uznał zarówno 
zeznania piętnastolatka, jak i 
siedemnastolatka za niewiary-
godne. Uwierzył dziewczynce. 
Posiłkował się opinią biegłej 
psycholog, która obserwowała 
dwunastolatkę podczas składa-
nia zeznań i uznała, że na pew-
no nie kłamie. Oskarżony został 
skazany na 2 lata pozbawienia 
wolności. Sąd nałożył też na 

niego obowiązek naprawienia 
szkody poprzez zwrot 610 zło-
tych ofierze napadu.

Zdaniem Sądu Apelacyjne-
go we Wrocławiu, który rozpa-
trywał apelację od tamtego wy-
roku, nie dopatrzył się błędów 
w ustaleniach faktycznych po-
czynionych podczas legnickiego 
procesu, Nie podzielił również 
opinii prokuratora, według któ-
rego kara wymierzona sprawcy 
jest niewspółmierna w stosunku 
do wysokiego stopnia społecz-
nej szkodliwości czynu zarzuco-
nego oskarżonemu.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Kanały zwane merydia-
nami łączą się w zewnętrz-
nej części ucha. Ciekawy 
jest związek ucha z kondycją 
całego organizmu. Moż-
na stymulując odpowiednie 
punkty na małżowinie usznej 
wpływać na pracę narządów 
wewnętrznych organizmu. 
Przebijając ucho w punkcie 
odpowiedzialnym np za oczy 
lub zatoki, można delikatnie 
stymulować organ przez poru-
szanie kolczykiem-przebitką. 
Takie traktowanie przebijania 
uszu ma głębszy sens i może 
przy okazji poprawić samo-
poczucie poprzez włączenie 
klienta w proces leczenia bez 
użycia igieł do akupunktury, 
co ma miejsce w tradycyjnej 
chińskiej aurikuloterapii.

Przebijanie uszu wykonu-
jemy przy znieczuleniu miej-
scowym kolczykiem ze stali 
chirurgicznej, co gwaran-
tuje szybsze gojenie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i lepszą 
toleran-
cję orga-
nizmu na 
stop metali 
w przypadku 
alergii. 

Serdecznie za-
praszam do mojego 
gabinetu: Gabinet ko-
smetyczny Nicole, Legnica,  
ul. Jaworzyńska 31\35 
tel.76/ 852 47 43.

Kolczyki – dla urody i... zdrowia
W sezonie letnim częściej 
decydujemy się na przebi-
cie uszu. Przebicie uszu to 
nie tylko ozdoba, bo oka-
zuje się, że ucho ludzkie 
wg chińskich medyków jest 
miejscem, gdzie skupiają 
się wszystkie kanały ener-
getyczne ludzkiego ustroju.
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Siedemnastolatek z Legnicy, 
który przyłożył móż do szyi 
dwunastoletniej dziewczynki 
i dał jej pięć sekund na od-
danie telefonu komórkowe-
go, trafi na dwa lata za kraty. 
Nie powiodła się apelacja 
jego obrońców, próbujących 
przekonać sąd, że dziewczyn-
ka konfabuluje. Upadł też 
wniosek prokuratury, doma-
gającej się surowszej kary 
(tzn. 4,5 roku pozbawienia 
wolności).

Od wielu lat we wrześniu, 
za sprawą Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, legnicka ulica 
Najświętszej Marii Panny 
obchodzi imieniny. Soleni-
zantkę odwiedzają tysiące 
legniczan, a piękną oprawę 
zapewniają wybitni artyści.

Dwa lata za pięć sekund grozy Ulica bawi się 
na imieniach
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Do zdarzenia doszło w 
jednym z bloków mieszkal-
nych na osiedlu Kopernik w 
Legnicy. Funkcjonariusze Wy-
działu ds. Nieletnich i Patolo-
gii Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy, kom. Zbigniew 
Kopij i st. asp. Jacek Kalika, 
podczas patrolu zauważyli, 
że z jednego z mieszkań wy-
dobywa się gęsty dym. Nie-
zwłocznie udali się na miejsce 
zdarzenia. Weszli na klatkę 

schodową, gdzie panowało gę-
ste zadymienie. Przy jednym z 
mieszkań ,skąd wydobywał się 
dym stał sierż. Kamil Kwiat-
kowski z lubińskiej komen-
dy. On jako pierwszy poczuł 
dym w sąsiednim mieszkaniu. 
Wszedł tam i pomógł wyjść 
z płonącego pomieszczenia 
46-latkowi. Sierżant poinfor-
mował przybyłych policjan-
tów, że wewnątrz mieszkania 
objętego pożarem znajduje się 
jeszcze jeden mężczyzna.

Funkcjonariusze bez chwi-
li wahania - mimo „gryzącego” 
dymu, płomieni oraz dużej 
temperatury - weszli do palą-
cego się mieszkania i wydostali 
z niego 72-latka. Udzielili obu 
uratowanym pierwszej pomo-
cy i po chwili przekazali eki-

pie pogotowia ratunkowego. 
Mężczyźni trafił do szpitala. 
Ich życiu nie zagraża już nie-
bezpieczeństwo.

Dzięki właściwej ocenie 
sytuacji oraz trafności podjętej 
decyzji, policjantom udało się 
uratować życie ludzkie.

Za odważne, szybkie i 
sprawnie przeprowadzone 
działania, które z całą pewno-
ścią uchroniły mieszkańców 
legnickiego budynku miesz-
kalnego przed tragedią, ko-
mendant wojewódzki Policji 
we Wrocławiu nadinspektor 
Tomasz Trawiński wyróżni 
policjantów nagrodą pienięż-
ną.

Źródło: Policja Legnica
FOT. POLICJA LEGNI-
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Premiery na pół sezonu
Już 16 września w Teatrze 
Modrzejewskiej premiera mu-
zycznego spektaklu na podsta-
wie prozy Bohumila Hrabala 
i Jarosława Haška "Lekcje 
tańca w Zakładzie Weselno
-Pogrzebowym pana Bamby". 
Dyrektor Jacek Głomb zapo-
wiada ponadto na końcówkę 
sezonu "Biesy" wg Dostojew-
skiego, "Baśń o pięknej Pary-
sadzie i o ptaku Bulbulezarze" 
Leśmiana i "Wierną watahę" 
- nową sztukę Katarzyny Dwo-
rak i Pawła Wolaka (PiK).

Za reżyserię "Lekcji tańca 
w Zakładzie Weselno-Pogrze-
bowym pana Bamby" wziął 
się Leszek Czuj -    specjalista 
od łączenia tekstów drama-
tycznych z muzyką, Legnicka 
publiczność zna go jako reży-
sera zrealizowanej w Teatrze    
Modrzejewskiej w 2012 roku 
"Komedii obozowej" Roya 
Kifta. Nowy spektakl powsta-
je jako koprodukcja z Teatrem 
Miejskim w Gliwicach, gdzie 
Czuj został niedawno dyrek-
torem. Poza szóstką aktorów 
z Legnicy, na scenie wystą-
pi czworo gości z Gliwic. Na 
żywo będzie grać trzyosobowa 
orkiestra pod dowództwem 
Łukasza Matuszyka. Tekst jest 

kompilacją utworów dwóch 
znakomitych czeskich pisarzy: 
Bohumila Hrabala i Jaroslawa 
Haška.

Na listopad przygoto-
wywana jest kulminacja ob-
chodów jubileuszu 40-lecia 
polskiej sceny w Legnicy i 
175-lecia teatralnego budyn-
ku. Wtedy też swą premierę 
(dwudniową - 23 i 24 listopa-
da) będą miały "Biesy" według 
Fiodora Dostojewskiego w re-
żyserii Jacka Głomba. To nie-
spodzianka, bo gdy powstawał 
plan jubileuszowych działań, 
rozważano inny tekst. - Zde-
cydował ciężar opowieści. 
Uznałem, że czasy są poważne 
i potrzeba poważnego, dużego 
przedstawienia, które będzie je 
komentować - wyjaśnia zmia-
nę Głomb.

W "Biesach" Dostojewski 
sportretował dziewiętnasto-
wieczną Rosję, w której ro-
dzi się marzenie o szczęściu 
wszystkich ludzi. Marzenie 
od którego zaczęła się pogarda 
dla pojedynczego człowieka i 
koszmar totalitaryzmów.

- Korzystamy z wybitnego 
tłumaczenia Adama Pomor-
skiego w adaptacji Roberta 

Urbańskiego - mówi Jacek 
Głomb. Przy "Biesach" bę-
dzie pracował ze swą stałą 
ekipą: scenografką Małgorza-
tą Bulandą, kompozytorem 
Bartoszem Straburzyńskim i 
choreografem Witoldem Jure-
wiczem.

Po ogromnym sukcesie 
"Drogi śliskiej od traw" - ob-
sypanej nagrodami m.in. w 20. 
Konkursie na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej 
- duet Katarzyna Dworak i 
Paweł Wolak (PiK) wyreży-
seruje kolejny własny tekst: 
"Wierna wataha". Rzecz doty-
czy tematu religii, wiary.    Pre-
miera odbędzie się 27 stycznia 
2018 roku.

24 lutego 2018 roku Teatr 
Modrzejewskiej wystawi dla 
dzieci "Baśń o pięknej Pary-
sadzie i o ptaku Bulbulezarze" 
w reżyserii Bartosza Turzyń-
skiego. Spisana przez Bolesła-
wa Leśmiana księżniczki "tak 
pięknej, że dziwiła się własnej 
urodzie" od stu lat bawi pol-
skie dzieci.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI

Krzakowski i Gliński za Głombem 
Minister kultury Piotr 

Gliński i prezydent Legnicy 
Tadeusz Krzakowski zgodzili 
się na powierzenie Jackowi 
Głombowi stanowiska dyrek-
tora Teatru Modrzejewskiej 
na kolejną kadencję bez prze-
prowadzania konkursu. Choć 
stoją po drugiej stronie bary-
kady, docenili to, co Głombo-
wi udało się zrobić z legnicką 
sceną przez 23 lata rządów. 

Dzięki pozytywnej opi-
nii ministra, prezydenta, 
związków zawodowych w 
teatrze, marszałek Dolnego 
Śląska mógł podpisać z Jac-

kiem Głombem kontrakt na 
następne 4 sezony. Szef le-
gnickiej sceny jest drugim po 
Macieju Englercie z Teatru 
Współczesnego w Warszawie 
najdłużej urzędującym dyrek-
torem teatru w Polsce.

- Wokół teatrów w Pol-
sce dzieje się ostatnio dużo 
niedobrych rzeczy. Na tym 
tle Legnica jawi się jako oaza 
spokoju, wyspa na burzliwym 
oceanie - mówi Jacek Głomb. 
Gdy w urzędzie marszałkow-
skim proszono go o przedło-
żenie zamierzeń na następną 
kadencję, najchętniej napisał-

by, że będzie robił to samo, co 
dotychczas. Uważa, że dzi-
siaj teatr potrzebuje przede 
wszystkim spokoju. Konty-
nuacji. Tak pojmowanego 
konserwatyzmu. Sporządził 
program na najbliższe pięć 
lat, ale zdaje sobie sprawę, że 
zweryfikują to z jednej strony 
rzeczywistość społeczno-po-
lityczna, z drugiej pieniądze. 
Chce robić swoje. Czyli?

- Wyrazisty teatr, który 
mówi o tym, co się dzieje za 
oknem, dbając o jakość arty-
styczną swoich produkcji - 
precyzuje Jacek Głomb.

Wynieśli ludzi z pożaru

Policjanci z Legnicy wspól-
nie z funkcjonariuszem bę-
dącym po służbie w Lubinie 
uratowali życie dwóm męż-
czyznom, których wynieśli z 
płonącego mieszkania. Do 
pożaru doszło w jednym z 
bloków na osiedlu Kopernik 
w Legnicy.
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STACJA Legnica, ul. 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,99 zł 36 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy. 
Tel. 71 306 73 33
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Żądza władzy i chciwość, 
polityczne intrygi i spiski, zdra-
da i podstęp. W tle krwawy 
polsko-rosyjski bój o tron na 
Kremlu sprzed ponad czterech 
wieków, a w efekcie scenicz-
ny dowód, że polityka to tak-
że rzeźnia, w której wszystkie 
chwyty są dozwolone, utrata 
szans ma fatalne skutki, a do-
znane rany krwawią przez stu-
lecia.

“W polityce nie ma wy-
czynu, lecz interes i rachunki 
zysków i strat. Nie działają 
żadne zasady poza cynizmem, 
chciwością, zemstą, autorytary-
zmem i egoizmem. Komunika-
cja między kulturami jest fikcją 
marzycieli. Dominuje ksenofo-
bia, pogarda, religijna histeria, 
strach” – taką refleksją dzielił 
się w popremierowej recenzji 
Leszek Pułka (Teatralny.pl).

Opowieść o pierwszej dy-
mitriadzie, gdy polska magna-
teria wykorzystała polityczny 
zamęt i słabość Rosji do zbroj-
nej interwencji i obalenia cara 
Borysa Godunowa, by osadzić 
na moskiewskim tronie wy-
chowanego na polskim dworze 
młodzieńca podającego się za 
syna Iwana Groźnego, legniccy 
twórcy odarli z historycznego 
kostiumu i wykreowali ponad-
czasowy świat rzeźni. Zarówno 
tej jak najbardziej dosłownej, 
jak i metaforycznej. Akcja sztu-

ki, która w zasadniczej war-
stwie toczy się w kremlowskich 
komnatach początku XVII 
wieku, może przebiegać bo-
wiem gdziekolwiek, w dowol-
nym miejscu i czasie. Wszędzie 
tam, gdzie toczy się niemal 
plemienna wojna wszystkich ze 
wszystkimi o wpływy, władzę, 
pieniądze i kobiety.

Wszyscy w tej teatralnej 
opowieści solidnie i równo 
dostają po łbie – zarówno na-
pędzani żądzą wojennych łu-
pów polscy okupanci Kremla, 
którzy z poczuciem wyższości 
pogardzają jego gospodarzami, 
jak i odrzucający moderniza-
cyjną szansę, wiernopoddańczy 
i nawykli do absolutyzmu spod 
buta i knuta oraz pogrążeni w 
morderczych spiskach rosyjscy 
magnaci.

“Wyszła z tego podwór-
kowa awantura z dwiema ban-
dami obwiesi ubiegających się 
o względy króla dzielnicy. Z 
czego banda polska była ho-
norna, patetyczna, zakochana 
po głupotę w ułańskiej fantazji 

i pogardliwa wobec tubylców, 
ci zaś, z kniaziem Szujskim w 
kapitalnej kreacji Pawła Wola-
ka, okazywali się uniżeni, po-
korni, bili czołem o ziemię – i 
triumfowali z całą brutalnością, 
na jaką stać zwycięzców. Niech 
ktoś powie, że i tego schema-
tu nie ćwiczymy w wiadomo-
ściach na co dzień” – zauważył 
Jacek Sieradzki w Zwierciadle.

Legnicki spektakl jesienią 
2015 r. zdobył II Nagrodę Kon-
kursu na Inscenizację Dawnych 
Dzieł Literatury Polskiej „Kla-
syka Żywa” będącą jednocze-
śnie Nagrodą Specjalną im. 
Stanisława Hebanowskiego 
za najciekawsze odkrycie re-
pertuarowe. Główne nagrody 
indywidualne otrzymali: au-
tor adaptacji dramatu Robert 
Urbański oraz choreograf spek-
taklu Witold Jurewicz. Wy-
różnienie aktorskie trafiło do 
Pawła Wolaka. Adaptacja przy-
niosła Robertowi Urbańskiemu 
także nagrodę jury dziennika-
rzy 41. Opolskich Konfrontacji 
Teatralnych (2016).

„Twórcy nie poszli na skró-
ty, nie zrobili przedstawienia o 
„złej, brzydkiej władzy”. Ryzy-
kiem pójścia na publicystyczne 
skróty obarczone jest każde 
widowisko podejmujące temat 
natury rządzenia, najczęściej z 
opłakanym skutkiem. Tymcza-
sem legnicki „Car Samozwa-
niec” jest dojrzałym dramatem 
politycznym, jakich brakuje 
obecnie na polskich scenach” 
– ocenił Szymon Spichalski w 
portalu Teatr dla Was.

„„Car Samozwaniec, czy-
li polskie na Moskwie gody” 
wg Adolfa Nowaczyńskiego w 
adaptacji Roberta Urbańskiego 
i w reżyserii Jacka Głomba z 
wykonywaną na żywo muzyką 
zespołu Kormorany obejrzymy 
na legnickiej Scenie na Nowym 
Świecie 8 i 9 września o godz. 
19.00. BILETY: 29 zł (ulgowy 
18 zł). REZERWACJA: tel. 76 
72 33 505 lub bilety@teatr.le-
gnica.pl

Grzegorz Żurawiński/ @kt 
Gazeta Teatralna

FOT. KAROL BUDREWICZ

„Car” rządzi po wakacjach
Po wakacyjnej przerwie legnic-
ki teatr z przytupem powraca 
na scenę spektaklem „Car 
Samozwaniec, czyli polskie 
na Moskwie gody”. Obejrzymy 
polityczny thriller z historią w 
tle i sztukę, która ocieka krwią, 
wali w pysk, chlasta po oczach 
i uszach bez znieczulenia. 
Przedstawienia na legnickiej 
Scenie na Nowym Świecie w 
piątek i sobotę 8 i 9 września 
o godz. 19.00.

Dzięki Teatrowi Modrzejewskiej mamy dla Państwa zaproszenia na „Cara Samozwańca”: dwa na piątkowe przedstawienie, jedno na 
sobotnie. Prosimy słać mejle zatytułowane „Car” na adres: konkursy@24legnica.pl. Kto pierwszy - wygrywa. W treści mejla należy podać 
swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, na który oddzwonimy z informacją o wygranej.  
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