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Legnica znużona LBO Bohaterka z Gwiezdnej
7.865 mieszkańców wzięło udział w zakończonym głosowaniu 
w V edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. To o prawie 
tysiąc mniej niż przed rokiem. Czyżby zabawa w LBO zaczynała 
już nużyć legniczan?                    >>6

D.A. marznie. Nie ma pieniędzy na kupno węgla. Ani na leki. Ani 
na psychologa, choć ciągle jej się śni płonący kolega. D.A. go 
uratowała. I dwie koleżanki uwięzione przez ogień. I Bóg wie ilu 
jeszcze ludzi.             >>2



7 września 2017 r. D.A. 
przyszła do pracy o siódmej rano. 
To był jej pierwszy dzień po 
miesięcznej przerwie. Wcześniej 
pracowała tu przez dwa miesiące 
na umowę-zlecenie. Było dobrze. 
Co tydzień wypłata, bez opóź-
nień. Kiedy szefowa zapropono-
wała jej powrót, D.A. – samotna 
mama - nie wahała się długo.

Firma zajmuje się caterin-
giem dietetycznym: robi zbilan-
sowane posiłki i dostarcza pod 
drzwi klientom zatroskanym o 
zdrowie. Jedzenie jest przygo-
towywane przez cztery osoby w 
niewielkim lokalu w budynku 
przy ul. Gwiezdnej w Legnicy. 
W środku są dwie kuchenki ga-
zowe podłączone do butli z pro-
pan-butanem.

W jednej z nich około dzie-
wiątej skończył się gaz. Kucharz 
odpiął pustą butlę, przytaszczył 
z zaplecza nową, podłączył do 
przewodu i próbował przekręcić 
zawór. Ale zawór był jak przys-
pawany - nie drgnął ani w jedną, 
ani w drugą stronę, i palniki w 
kuchence nie działały. Kucharz 
przyniósł więc z zaplecza drugą 
butlę.

Gdy odkręcił przewód od 
pierwszej, przez jej niesprawny 
zawór zaczął ulatniać się z dużą 
mocą gaz. Głośny syk zmroził 
kobiety: pomagającą kucharzo-
wi D.A. oraz A.S.i A,L., które 
w głębi lokalu obierały gruszki. 
Mężczyzna próbował na po-
wrót podłączyć do butli przewód 
kuchenki. Nie dawał rady. Gaz 
wyciekał, a obok paliła się dru-
ga jednopalnikowa kuchenka, o 
której wszyscy w panice zapo-
mnieli.

Chwilę później nastąpił 
pierwszy wybuch wybuch. D.A. 
pamięta, że kolega zdążył jeszcze 
podnieść się z ziemi i szeroko 
rozłożyć ręce, osłaniając ją przed 
ogniem. Jego zalała fala płomieni, 
ale ona, pchnięta podmuchem, 
zdołała wybiec na zewnątrz nim 
powietrze eksplodowało jeszcze 
dwa razy. Otwierane do środka 
metalowe drzwi z grubymi szy-

bami zatrzasnęły się za jej ple-
cami i nie dały się już otworzyć. 
Kucharz, na którym płonęło 
ubranie i skóra, ciągnął klamkę 
od wewnątrz, D.A. na zewnątrz 
pchała drzwi ile sił, ale wytwo-
rzone w pomieszczeniu ciśnienie 
dociskało je do ościeżnicy.

Udało im się kopniakami 
stłuc szybę w dolnej części drzwi. 
Poparzony, zalany krwią kucharz 
wyskoczył przez tę dziurę na 
zewnątrz, raniąc się o odłamki 
szkła. D.A. dogasiła go dłonią. 
Nie czuła bólu.

Ogień odciął drogę A.S i 
A.L.. Schroniły się na zapleczu, 
obok dwóch zapasowych butli 
pełnych propan butanu. Krzy-
czały „Ratunku!”, „Pomóżcie!”, 
ale zakratowane okienko nie da-
wało im szans na ucieczkę. Uchy-
liły je, gdy w kantorku zaczęło 
brakować powietrza. Dusząc się, 
dociskały drzwi, które odgradza-
ły ją od szalejącego obok żywiołu.

Coś parło na nie mocno. I 
coś paliło je w gardłach. Wie-
działy, że są w pułapce i jeśli 
strażacy szybko nie nadjadą, 
butle wybuchną jedna po drugiej 
roznosząc w gruz cały budynek. 
Płakały, modliły się i żegnały ze 
sobą. Myślały, że to już koniec. 
Że   już nigdy nie zobaczą swych 
bliskich.

Na zewnątrz D.A. próbowa-
ła się do nich dostać. Po eksplo-
zjach, opadła zewnętrzna żaluzja 
przy witrynie wystawowej. Jedna. 
Druga na szczęście oparła się 
wybuchom. D.A. waliła w jedyny 
nieosłonięty metalem płat szyby 
najpierw gołą ręką, potem gaśni-
cą, którą podał jej jeden z gapiów, 
i szyba pękła. Lokal zassał do 
środka powietrze, a chwilę po-
tem płomienie buchnęły z nową 
siłą, ale ciśnienie się wyrównało 
i drzwi wejściowe znów dało się 
otworzyć. Kucharz kopał ścian-
kę działową, mając nadzieję, że 

to rigips i zdoła przebić się do 
A.S i A.L. Ludzie stali. Mówili, 
że tam już nie ma kogo ratować, 
ale D.A. weszła z gaśnicą w pło-
mienie.

- Paliło się powietrze – 
mówi.

Gasząc płonący gaz utoro-
wała sobie drogę na zaplecze. 
Nawoływała koleżanki. Słysząc 
głos D.A. odważyły się otwo-
rzyć drzwi od pomieszczenia 
socjalnego i razem wybiegły na 
zewnątrz.

Potem przyjechali strażacy, 
którzy dogasili pożar i wyciągnęli 
butle z gazem. Ratownicy zajęli 
się rannymi, w tym najciężej po-
szkodowanym kucharzem, który 
na 20 proc.skóry doznał popa-
rzeń drugiego i trzeciego stopnia. 
Ktoś z sanitariuszy odciągnął 
D.A. na bok i dopiero teraz za-
uważyła, że szkło rozharatało jej 
prawą rękę. Widziała białą kość 
i zwisające absurdalnie z dłoni 
płaty skóry.

- To bohaterka, uratowa-
ła nas – mówią wyciągnięte z 
pułapki koleżanki, A.S i A.L.. 
Miały podrażnione górne drogi 
oddechowe. Problemy ze słu-
chem. A.L. ogłuchła kompletnie 
na prawe ucho i już pewnie do 
końca życia będzie nosiła aparat.

One wiedzą, że zawdzięczają 
D.A życie. Sąsiedzi i gapie, któ-
rzy zebrali się na Gwiezdnej po 
wybuchu, niekoniecznie. Tego 
dnia w For-Fit było sześć butli 
z gazem: jedna pusta i pięć peł-
nych. Gdyby zaczęły jedna po 
drugiej wybuchać, w powietrze 
mógłby wylecieć nie tylko cały 
budynek, ale tez zlokalizowana 
po drugiej stronie ulicy stacja 
benzynowa. Zginęłoby Bóg wie 

ile ludzi.
Wybuch był w czwartek, a 

dwa dni później szefowa zażą-
dała od A.S. i A.L., by wróciły 
do pracy. Odmówiły. Chciała im 
wręczyć wypowiedzenie z pracy 
za porozumieniem stron, ale nie 
podpisały spisanego naprędce 
papieru. Poszły na zwolnienie 
lekarskie.

Z D.A. od czasu wypadku 
jest źle. Obustronna głuchota 
czuciowo-nerwowa. Ostre za-
palenie krtani. Zapalenie jamy 
nosowej i gardła Złamana w 
nadgarstku, pocięta szkłem aż 
do mięśni ręka powoli się goi, ale 
wciąż prześladuje ją obraz palą-
cego się człowieka..Ma lęki. Nie 
może spać. Chodzi i płacze. Zo-
stała bez środków do życia. Nie 
ma leki. Nie ma na terapię. Nie 
ma na węgiel.

Tak jak pozostali, na świad-
czenie z ZUS-u nie może liczyć, 
póki nie dostanie karty powy-
padkowej, a właścicielka For-Fit. 
zwleka z tym już miesiąc. Nie 
może się zarejestrować jako bez-
robotna, bo formalnie przebywa 
na zwolnieniu chorobowym. 
Przed D.A. i jej czteroletnim 
synkiem, A.S. i A.L. z ich rodzi-
nami trudne miesiące. Organizu-
jemy pomoc, by mogły przetrwać 
ten czas. Wkrótce napiszemy 
więcej na ten temat. Wszystkich, 
którzy chcieliby włączyć się w 
te działania, prosimy o kontakt 
(p.kanikowski@24legnica.pl). 

Okoliczności wybuchu przy 
ul. Gwiezdnej bada legnicka pro-
kuratura.

Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski

FOT. STRAŻ POŻARNA 
W LEGNICY, D.A.
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Tomasze
Biały ford mondeo wbity 

w przód pekaesu. To się musia-
ło stać parę sekund wcześniej, 
bo mój autobus grzęźnie jako 
drugi na zakorkowanej ulicy. 

Dopiero podjeżdża straż z 
nożycami do cięcia blachy, nie 
ma jeszcze karetki pogotowia 
ani policjantów. Na poboczu 
wianuszek gapiów, młodzi 
chłopcy ze wsuniętymi do 
spodni rękami zaglądają cie-
kawie do środka, gdzie wciąż 
leży ranny kierowca.. W moim 
autobusie też zamieszanie: by 
być bliżej pasażerowie z prawej 
przesuwają się na lewą połowę 
i gdyby ich było trochę więcej, 
niewątpliwie przekolebaliby-
śmy się na bok. Gdy po odcię-
ciu drzwi sanitariusze pchają w 
kierunku karetki nosze z kie-
rowcą, zza pleców odzywa się 
milcząca do tej pory kobieta w 
brązowym płaszczyku z futer-
kiem:

- Zasłaniają, nawet nie 
widać czy to mężczyzna, czy 
kobieta… Ale samochód ele-
gancki.

Pozostaje mi potakiwać, 
bo zignorować powtarzanych 
po wielokroć oznajmień się nie 
da. Tak, tak, kiwam głową, jak 
plastikowy piesek przy fotelu 
kierowcy.

Przypomina mi się inna 
historia, inny wypadek. Zna-
jomy, za którym wołaliśmy 
Szwagier, bo podrywał najlep-
szą koleżankę naszej siostry, 
zawsze jeździł jak wariat. Lu-
bił pisk opon przy starcie i pisk 
opon przy hamowaniu. Tego 
dnia była niedziela, chwytał 
lekki mróz. Siedzieliśmy w 
domu, na górze. I kiedy usły-
szeliśmy pisk opon, a potem 
głuchy trzask podskoczyliśmy 
do okna. Duży fiat Szwagra 
leżał w rowie roztrzaskany o 
ogrodzenie z piaskowca. Na-
robiliśmy rabanu i wylecieli-
śmy na dwór. Żadne z nas nie 
mieło jednak odwagi podejść 
do samochodu. Paraliżowała 
nas wyobraźnia: widzieliśmy 
Szwagra wbitego w kierowni-
cę, krew, kości wystające przez 
ubranie. Nie chciałem tego wi-
dzieć, pobiegłem do sąsiadów.

A w aucie nie było Szwa-
gra. W rozwalonym aucie nie 
było żywej duszy. Kiedy zbie-
galiśmy po schodach, Szwa-
gier, który faktycznie kierował 
samochodem, jakby nigdy nic 
wysiadł i pobiegł sprowadzić 
ciągnik. Z zadrapaną twarzą i 
krwią na ubraniu, parę minut 
później podjeżdżał pod murek 
ursusem. Ale serce miałem cią-
gle w gardle.

I następnego dnia poszli-
śmy w trójkę pod mur, by do-
tknąć ręką wybitych kamieni. 
Niewierni, nie wierzący w 
cuda, Tomasze.

Piotr Kanikowski   

Bohaterka z ul. Gwiezdnej
D.A. marznie. Nie ma pienię-
dzy na kupno węgla. Ani na 
leki. Ani na psychologa, choć 
ciągle jej się śni płonący jak 
pochodnia kolega, w kłębach 
dymu, za szybą. D.A. go ura-
towała. I dwie koleżanki, któ-
re już żegnały się z życiem, 
uwięzione przez ogień na za-
pleczu lokalu For-Fit przy ul. 
Gwiezdnej w Legnicy. I Bóg 
wie ilu jeszcze ludzi.
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Tytuł Firmy Kolejowej 
Odpowiedzialnej Społecznie 
przyznany został za wielość, 
różnorodność i jakość działań 
dla społeczności lokalnej.

- Pasażerowie spędzają 
z nami nawet dwie godziny 
dziennie, jadąc do pracy czy 
szkoły. Chcemy im tę po-
dróż uatrakcyjnić. Staliśmy 
się więc partnerem nie tylko 
wydarzeń kulturalno-społecz-
nych w regionie, ale i insty-
tucji, z którymi podpisaliśmy 
porozumienia o współpracy. 
W KD działa również wolon-
tariat pracowniczy na rzecz 
podopiecznych domów dziec-
ka czy schronisk dla zwierząt 
- mówi Katarzyna Odrowska, 
specjalistka ds. CSR Kolei 

Dolnośląskich.
Nagrodzony projekt Po-

ciągi Pełne Kultury, który KD 
prowadzą od dwóch lat, po-
lega na organizacji wydarzeń 
kulturalnych w pociągach i 
na dworcach. Przykładem jest 
współpraca z Teatrem im. He-

leny Modrzejewskiej w Le-
gnicy, jednym z najlepszych 
w Polsce, która zaowocowała 
pomysłem spektaklu w pocią-
gu. Aktorzy czytają też pasa-
żerom fragmenty scenariusza, 
a na trasie Wrocław Główny 
– Legnica jeżdżą pociągi o te-

atralnych „imionach”, takich 
jak Trzy Furie czy kultowa 
Ballada o Zakaczawiu.

- Ta inicjatywa Kolei Dol-
nośląskich potwierdza, że nie 
przypadkiem w 2016 roku 
Wrocław został wybrany na 
Europejską Stolicę Kultury. 

Cały region prezentuje wyso-
ki i różnorodny poziom wyda-
rzeń kulturalnych, a dla arty-
stów przestrzeń pociągu jest 
zupełnie nowa i, jak widać, 
inspirująca - podkreśla Jerzy 
Michalak, członek zarządu 
województwa dolnośląskiego.

Projekt Pociągi Pełne 
Kultury nie zwalnia tempa. 
Już 20 października w po-
ciągu ENdolino, będącym 
maskotką KD, wystąpi zespół 
rockowy Nocny Kochanek, 
którego najnowsze płyty od 
miesięcy królują na listach 
bestsellerów. Obecnie przy-
gotowywana jest też wystawa 
współorganizowana z jednym 
z lokalnych muzeów. Ekspo-
zycję będzie można zobaczyć 
w wybranych pociągach KD 
jeszcze w tym roku.

Targi TRAKO odbyły się 
w ostatnich dniach września 
w Gdańsku. Jest to największe 
w Polsce, a drugie w Europie, 
wydarzenie branży kolejowej. 
Konkurs prowadzony był pod 
patronatem Ministerstwa In-
frastruktury i Budownictwa, 
marszałka województwa po-
morskiego i wojewody po-
morskiego.

Źródło: Koleje Dolnośląskie
FOT. KOLEJE  

DOLNOŚLĄSKIE

Koleje Dolnośląskie otrzyma-
ły dwie nagrody na targach 
TRAKO. Podczas tego presti-
żowego wydarzenia branży 
kolejowej KD zostały ogło-
szone Firmą Kolejową Odpo-
wiedzialną Społecznie oraz 
odebrały statuetkę za projekt 
Pociągi Pełne Kultury.
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Koleje godne szacunku
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Gra jest warta świecz-
ki. Idzie o sprzęt wart 30 
tysięcy złotych: duży tele-
wizor LCD,konsolę Sony 
PlayStation 4 z dwoma 
sterownikami i 3 grami 2 
zestawy LOFI Robot, 3 
laptopy z oprogramowa-
niem i antywirusem, urzą-
dzenie wielofunkcyjne, 
okablowanie, kaseton pod-
świetlany, 3 biurka, 3 kon-
tenerki, 10 krzeseł, stół, 
zestaw półek, szafkę do 
konsoli, 2 stoliczki, dwa 
siedziska, dwie ławki ta-
picerowane, 3 biblioteczki 
na książki, magnetyczną 
ścianę, tablicę ogłoszenio-
wą. A do tego eksperckie 

porady w organizacji zajęć 
w pracowni.

Takie zestawy   od 
Orange trafią do 16 miej-
scowości w Polsce, jednej 
w każdym województwie. 
Od 4 października trwa 
w internecie głosowanie, 
które zdecyduje, komu 
przypadnie cenny dar.

Na Dolnym Śląsku o 
Pracownię Orange walczą 
Wąsosz, Jedlina Zdrój, 
Łagoszów Mały. I Złoto-
ryja, która po pierwszym 
tygodniu głosowania wy-
raźnie prowadzi (w środę 
przed południem miała 
prawie 3000 głosów i ok. 
1600 głosów przewagi nad 
drugim w rankingu Łago-
szowem Małym).

Akcję rozpropagowa-
li lokalni mistrzowie od 
aktywizowania miesz-
kańców: Stowarzyszenie 
Nasze Rio. Piszą: „Chce-
my stworzyć miejsce dla 
mieszkańców. Otwarte, 
przyjazne i zachęcające. 
Miejsce do podejmowa-
nia wspólnych inicjatyw, 
spędzania razem czasu. 
Miejsce, w którym można 

spotkać podobnych sobie 
(o podobnych zaintere-
sowaniach, w podobnym 
wieku), ale też zupełnie 
różnych ludzi, których na 
codziennych ścieżkach 
nigdy byśmy nie spotkali 
(m.in. międzypokolenio-
we). W Pracowni spotkają 
się młodzi, seniorzy, ro-
dzice i małe dzieci - zwykli 
mieszkańcy. Wszyscy, dla 
których takiej przestrzeni 
jeszcze nie było. Myślimy 
o tej przestrzeni w koncep-
cji dobra wspólnego, peda-
gogiki miejsca. Myślimy 
o wspólnym działaniu, 
integracji, wymyślaniu i 

realizowaniu pomysłów na 
ciekawe spotkania, wyda-
rzenia, inicjatywy. O miej-
scu, w którym społeczność 
poznaje się, wspólnie dzia-
ła i uczy od siebie. Uczest-
nicząc w różnych zajęciach 
i warsztatach, ma możli-
wość szerszego patrzenia 
na swoje miasto (nie tyl-
ko pod kątem swoich po-
trzeb).”

Głosować można tyl-
ko raz dziennie. Za to 
codziennie, aż do 20 paź-
dziernika.

Piotr Kanikowski
FOT. NASZE RIO
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Złotoryja walczy o przestrzeń
Firma Orange jest gotowa wy-
posażyć w nowoczesny sprzęt 
(m.in. telewizor, laptopy, 
konsolę Sony Play Station, 
zestawy do konstruowania 
robotów itd.) Centrum Aktyw-
ności Społecznej”Wulkan” w 
Złotoryi. Warunek: mieszkań-
cy muszą tego bardzo chcieć i 
do 20 października codziennie 
głosować na swe miasto na 
stronie https://pracownie-
orange.wp.pl.

Radny Jarosław Rabczenko 
zwrócił się do prezydenta Le-
gnicy, by zakupić i rozstawić 
w różnych punktach Legnicy 
kilkadziesiąt „domków dla 
kotów”.   W interpelacji przy-
wołuje przykład Głogowa, 
Poznania i Gdyni, które w ten 
sposób ułatwiają bezdomnym 
kotom przetrwanie zimy.

Legnickie koty 
dostaną domki?

"Stawianie domków po-
maga zwierzętom podczas 
mrozów, ale także łagodzi są-
siedzkie konflikty wywołane 
wpuszczaniem kotów do piw-
nic" - pisze radny. "Rozwiąza-
no to w ten sposób, że osoby, 
które chcą otrzymać koci dom 
zgłaszają się do administratora 
terenu lub Wydziału Środowi-
ska Urzędu Miasta z załączoną 

pisemną zgodą administratora 
terenu lub wspólnoty na usta-
wienie kociego domku w wy-
branym miejscu".

Jarosław Rabczenko pro-
ponuje także zwiększenie 
środków na sterylizację ko-
tów oraz ich dokarmianie. 
Chce, by miejskie schronisko 
przy ul. Ceglanej rozszerzyło 
zakres swej opieki nad bez-
domnymi zwierzętami i objęło 
nią również koty. Radny pro-
ponuje, by do działań włączyć 
przedstawicieli Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami, wo-
lontariuszy oraz mieszkańców. 
Sądzi, że ich rady będą bardzo 
pomocne.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM



To największa grupa za-
wodowa w Legnicy. Tylko 
w 42 miejskich placówkach 
oświatowych pracuje 1,7 
tys. nauczycieli. Ich wiedzy 
i doświadczeniu mieszkańcy 
powierzono edukację ponad 
20 tysięcy dzieci, młodzieży 
i dorosłych słuchaczy. A są 
jeszcze licea, szkoły pod-
stawowe i przedszkola nie-
publiczne oraz publiczne i 
niepubliczne uczelnie. 

W związku z wprowa-
dzoną przez rząd reformą 
oświaty, ten rok jest dla 
tej rzeszy szczególnym 
wyzwaniem. Zlikwidowa-
no gimnazja i powrócono 
do pamiętanego z czasów 
PRL modelu ośmioklaso-
wej podstawówki. Zmieniły 
się nie tylko podręczniki i 
podstawa programowa, ale 
też oczekiwania stawiane 
kadrze pedagogicznej. We-
dług Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego poważnym 
zagrożeniem stała ideolo-

gizacja procesu kształcenia 
i ograniczenie autonomii 
nauczycieli. Sławomir Bro-
niarz, prezes ZNP, uwa-
ża, że nauczyciele muszą 
podjąć „obywatelski i za-
wodowy wysiłek minima-
lizowania negatywnych 
skutków reformy eduka-
cji”. „Mamy uczyć prawdy 
i wychowywać w duchu 
uniwersalnych wartości, a 

nie ideologicznego nacisku. 
Poszanowanie drugiego 
człowieka, jego odmien-
ności kulturowej, religijnej, 
narodowościowej powinny 
być podstawą wychowania 
i nauczania. Podobnie jak 
zachowanie prawdy histo-
rycznej, ważniejszej niż 
wizja polityki historycznej 
lansowana przez rządzą-
cych polityków.” - pisał 

Broniarz w liście do na-
uczycieli zanim jeszcze za-
brzmiał pierwszy dzwonek. 
Życzymy, aby pomimo po-
litycznych zakusów, szkoła 
pozostała miejscem, gdzie 
w ciepłej atmosferze budzi 
się w dzieciach ciekawość 
świata, odkrywane są talen-
ty, kształtują się charaktery. 

Piotr Kanikowski
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Nauczyciele mają święto
Ponieważ w tym roku Dzień 
Edukacji Narodowej wypada 
w sobotę, nauczyciele już dziś 
będą obchodzić swoje święto. 

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A



Frekwencja w tego-
rocznej edycji LBO była 
najniższa od czterech lat. 
Gorszy pod tym względem 
był tylko rok 2013 (6.198 
głosujących), gdy Legni-
ca debiutowała z budże-
tem partycypacyjnym, a 
przecież od tamtego czasu 
miasto wprowadziło sze-
reg rozwiązań mających 
ułatwić oddawanie głosu 

i promocję projektów. W 
2014 roku głosowało 8.182 
legniczan, w 2015 r. - 
13.604, w 2016 r. - 8.802, 
a w tym tylko 7.865.

Głosowano na 63 zada-
nia w jedenastu obszarach. 
Do podziału na najatrak-
cyjniejsze projekty miasto 
ma 2,2 mln zł. Wyniki 
głosowania i zwycięskie 
inwestycje lokalne, które 
będą zrealizowane w 2018 
roku, poznamy już wkrót-
ce, po zakończeniu prac 
Zespołu Kwalifikacji Pro-
jektów (najpóźniej 24 paź-
dziernika).

Piotr Kanikowski
RYC. 24LEGNICA.PL
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LBO przejadło się 
legniczanom?

7.865 mieszkańców wzięło 
udział w zakończonym głoso-
waniu w V edycji Legnickie-
go Budżetu Obywatelskiego. 
To o prawie tysiąc mniej niż 
przed rokiem. Czyżby zabawa 
w LBO zaczynała już nużyć le-
gniczan?

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy. 
Premie świąteczne 
nawet 300 EUR! 
Tel. 71 306 73 33

OGŁOSZENIA
DROBNE

STACJA

LPG
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 37 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH
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Nasza kolekcja jesienna 
jest kolorowa, aromatyczna 
i rozgrzewająca.

Gorąco polecamy mię-
dzy innymi czarną herbatę 
„Jabłko w cynamonie” z 
kawałkami owoców i cy-
namonem lub „Chai Ma-
sala” z kardamonem, cy-
namonem, goździkami i 
pieprzem.

Wśród zielonych herba-
tek gości „Orient Express” 
z gwiazdkami anyżu, kar-
damonem i różowym pie-
przem, „Ginger Lemon” z 
cytryną i imbirem.

Kubki smakowe roz-
grzeje również owocowa 
kompozycja „Cynamono-
wa Malina” - mieszanka z 
owoców malin, borówek, 
czarnych porzeczek, czar-
nego bzu oraz imbiru i cy-
namonu.

Oczywiście, kawy też 

już stoją w szeregu. Mamy 
„Irish Cream”, „Wiśnie w 
rumie”, „Kukułkę”, „Oran-
ge Brandy” czy „Truflę w 
czekoladzie”.

A do kompletu polecają 
się śliczne, kolorowe ku-
beczki i filiżanki. Na Pań-
stwa życzenie spakujemy 
dowolne zestawy prezento-
we na każdą okazję.

Prawda, że jesień od 
razu robi się piękniejsza? 

Na jesienne smutki i chłody...
No i mamy jesień. Szarą 
i ponurą, ale też ciepłą  
i kolorową. W „Filiżance” 
chcemy Wam pomóc się  
z nią zaprzyjaźnić.

Zapraszamy serdecznie „Filiżanka” Galeria Carrefour Piekary
od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 - 21.00 i w niedzielę w godzinach 10.00 - 20.00; FB www.facebook.com/filizankalegnica/
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Prawda ze sceny

Kilka razy miałem wraże-
nie, że uwiera go ta forma; że 
chciałby - jak na klasycznym 
wieczorze autorskim - zrobić 
jakiś przypis, uciec w dygresję, 
rozgadać się po swojemu, a jed-
nocześnie bawi go ta powścią-
gliwość, zaklejone usta, zwią-
zane ręce. Aż do bisów (były 
dwa) zachował tę dyscyplinę, 
aby nie popsuć budowanego 
misternie nastroju. Słuchał. 
Tak, z wyraźną ciekawością i 
przyjemnością nasłuchiwał jak 
Nina Nu (wokal, cytra), Ta-
deusz Sudnik (elektronikalia), 
Marcin Krzyżanowski (wio-
lonczela elektryczna) dopisują 
do jego tekstów nowe warstwy, 

dopowiadają je po swojemu, 
komentują, opakowują we 
własne emocje, skojarzenia. W 
zapętlenia, dysonanse, pogłosy, 
echa, nerwowe katatonie. Ten 
dziwny koncert (performan-
ce?) opierał się - po pierwsze 
- na interakcji między czyta-
jącym a muzykami, po drugie 
- na elemencie zaskoczenia. 
Choć pewnie wiedzieli co 
mniej więcej może się wyda-
rzyć, wszyscy improwizowali, 
licząc na to, że wydarzy się coś 
więcej. I w poniedziałkowy 
wieczór w Teatrze Modrze-
jewskiej wydarzyło parę eks-
tatycznych chwil, z pewnością 
niemożliwych do zaplanowa-
nia. Nie pierwszy raz wyszli na 
scenę w tym składzie, ale w ich 
reakcjach nie było śladu ruty-
ny, znużenia. Była uważność, 
skupienie plus frajda ze wspól-
nego tworzenia na gorąco cze-
goś, co z założenia jest ulotne 
i nieutrwalone nie przetrwa 
jednego spotkania.

Prezentowane w ten spo-
sób - dozowane po aptekar-
sku, podbite oniryczną mu-
zyką - eseje (minireportaże?) 

Mariusza Szczygła ujawniają 
zaskakujące pokłady liryzmu. 
Ton, ale też świadomość ję-
zyka, sprawiają, ze wcale nie 
tak daleko im chociażby do 
ostatnich wierszy Marcina 
Świetlickiego, który w tomie 
"Drobna zmiana" osiąga po-
dobny efekt, eksperymentując 
z poezją udającą prozę. Wyda-
je się, że faktycznie, "Projekt: 
Prawda" to najintymniejsza z 
książek Szczygła. Jako repor-
tażysta, raczej nie próbował 
być przezroczysty dla czytelni-

ka, teraz jednak odsłania się w 
sposób absolutnie przejmujący, 
opowiadając bez ogródek a to 
o swych lękach związanych z 
podróżą do Ameryki, a to oj-
cu,który na starość, chcąc być 
bliżej z synem, przeprowadził 
się ze Złotoryi do stolicy i 
oswaja warszawiaków cukier-
kami. Ładnie to współgra z in-
trowertyczną muzyką tria Res 
Factum.

Piotr Kanikowski
FOT. FUNDACJA 

SZTUK KRYTYCZNYCH

W Teatrze Modrzejewskiej 
muzycy Res Factum impro-
wizowali, grając na elektro-
nicznej wiolonczeli, cytrze i 
paru jeszcze bardziej prze-
dziwnych instrumentach. Ma-
riusz Szczygieł przechadzał 
się między nimi z plikiem 
kartek. Niespiesznie, w sku-
pieniu, małymi łykami poda-
wał widowni fragmenty swej 
najnowszej książki: "Projekt: 
Prawda".

Policjanci zajrzeli 
do dziupli

- Policjanci legnic-
kiej komendy uzyskali 
informację, że na terenie 
gminy Kunice może znaj-
dować się tzw. dziupla sa-
mochodowa - relacjonuje 
mł. asp. Jagoda Ekiert.

Kiedy funkcjonariusze 
dotarli we wskazane miej-
sce, w hali na prywatnej 
posesji ujawnili elemen-
ty elektroniczne i inne 
fragmenty pojazdu. Po 
sprawdzeniu w policyjnej 
bazie okazało się, że zde-
montowane audi zosta-

ło skradzione na terenie 
Niemiec.

Jagoda Ekiert: - Do 
sprawy został zatrzy-
many 37-letni właściciel 
posesji oraz przebywa-
jący na terenie posesji 
21- i 24 -latek. Zatrzy-
mani mężczyźni traf ili 
do policyjnego aresztu. 
Kilkadziesiąt elementów 
samochodowych zabez-
pieczono do badań me-
chanoskopijnych. Legnic-
cy policjanci na podstawie 
zgromadzonego materiału 
dowodowego przedstawili 
podejrzanym zarzut pa-
serstwa znacznej warto-
ści, za który grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolno-
ści. Prokurator Rejonowy 
w Legnicy zastosował wo-
bec nich dozór policyjny 
oraz poręczenia majątko-
we w kwocie ponad 30 tys 
złotych. O dalszym losie 
mężczyzn zdecyduje sąd.

Piotr  
Kanikowski

Kryminalni Wydziału dw. 
z Przestępczością Prze-
ciwko Mieniu ujawnili 
dziuplę samochodową a 
w niej części pochodzące 
z pojazdu marki Audi. Sa-
mochód został skradziony 
nocą z 27 na 28 września 
w Niemczech. Policjanci 
zatrzymali trzech męż-
czyzn. Prokuratura zasto-
sowała wobec nich dozory 
policyjne oraz poręczenia 
majątkowe.
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Śmierć w lesie

Zgłoszenie o wypadku na-
deszło w poniedziałek około 
godziny 16.35. Dyżurny z Ko-
mendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Złotoryi 
natychmiast wysłał pod Rzy-
mówkę strażaków Jednostki 

Ratownictwa Gaśniczego w 
Złotoryi, OSP Prusice oraz 
OSP Wysocko. Na miejsce 
udał się też zespół ratownictwa 
medycznego oraz patrol Policji.

Jak informuje monitoru-
jący pracę służb ratowniczych 
portal Zlotoryja 112, miesz-
kańcy wsi sami próbowali 
uwolnić przygniecionego męż-
czyznę spod ciągnika. bez spe-
cjalistycznego sprzętu okazało 
się to jednak niemożliwe.. Ze 
względu na utrudniony do-
stęp do miejsca zdarzenia oraz 
ciała uwięzionego mężczyzny 
na miejsce zadysponowano 
specjalistyczną Grupę Ratow-
nictwa Technicznego „Bolesła-

wiec”.
- Prowadzimy postępo-

wanie pod kątem wypadku 
drogowego ze skutkiem śmier-
telnym - mówi prokurator Da-
nuta Górecka, szefowa Proku-
ratury Rejonowej w Złotoryi. 
- Wszystko wskazuje na to, że 
pan z jakiś przyczyn stracił pa-
nowanie nad ciągnikiem. Ma-
szyna stoczyła się w dół i  przy-
gniotła kierowcę, powodując u 
niego śmiertelne obrażenia.

Na jutro jest zaplanowana 
sekcja zwłok ofiary wypadku.

Piotr Kanikowski
FOT. TOMASZ KO-

ZŁOWSKI/ ZLOTORYJA 112

64-letni mężczyzna został 
przygnieciony przez ciągnik 
rolniczy podczas prac le-
śnych w okolicach wsi Rzy-
mówka. Nim na miejsce do-
tarli ratownicy ze Złotoryi, 
świadkowie sami próbowali 
wyciągnąć go spod przewró-
conej maszyny. Bezskutecz-
nie. Prokuratura wyjaśnia 
okoliczności tragedii.



Akcja „Stop the Tem-
po!”  dzieje się w modnym 
klubie Space, gdzie trzeba 
być cool. Los styka tu ze 
sobą troje nieudaczników. 
Joanna Gonschorek gra 
42-letnią ekscopywritterkę 
o homoseksualnej orien-
tacji próbującą szaleńczą 
zabawą zagłuszyć tęsknotę 
za miłością. Bartosz Bu-
landa wciela się w pozba-
wionego talentu didżeja, 
wyrywającego młode siksy 
na umiarkowanie kosztow-
ny dresik i adidasy. Mi-
strzowski aktorski tercet 
dopełnia Magda Skiba jako 
zdesperowana sfrustrowa-
na pracoholiczka bez życia 
seksualnego, gotowa pójść 
do łóżka z własnym gine-
kologiem, żeby potwier-
dzić swą kobiecość. Jeszcze 
przez moment w zakłama-
nym, plastikowym świe-
cie nakazującym ukrywać 
rozczarowanie i słabość 
rozpaczliwie próbują re-
alizować lansowane przez 
postmodernistyczną kul-
turę konsumpcyjną wzorce: 
osoby wyzwolonej, hedo-
nistycznego macho o arty-
stycznej duszy, wampa lub 
kobiety sukcesu. W kary-
katuralny, groteskowy spo-
sób starają się dopasować 
się do otoczenia. Ani drin-
ki, ani transowa muzyka, 
ani pospieszny wyuzdany 
seks nie są jednak w stanie 
zagłuszyć narastającego w 
nich poczucia nudy, pust-
ki, bezsensu, beznadziei. 
Rodzi się bunt. Czy trójce 
wściekłych ludzi uda się 
naprawić ich (nasz) świat?

Teatr Modrzejewskiej 
zaprasza też na  koncert 

promujący debiutancką 
płytę HuRabanu – "Owcze 
źródło" z energetycznym, 
porywającym, szalonym i 
wyjątkowym wokalem Mo-
niki Zapaśnik - legendy le-
gnickiej sceny rock/reggae. 
HuRaban - na początku 
duet (Hanna Włodarczyk 
i Fabiana Raban), teraz trio 
- wywodzi się z innej le-
gnickiej formacji, Neszto-
jegore, której drogi się 
rozeszły, ale muzyka wy-
tyczyła szlak dla obecnego 
HuRabanu. Gościnnie na 
koncercie zagra Amadeusz 
Naczyński na garnuszkach, 
bębnach i innych czarach 

marach. Pojawi się również 
niesamowita, mądra i do-
bra Anna Podczaszy. Pro-
szę zapisać w kalendarzach 
poniższe daty.

15 października, godz. 
18 - koncert „HuRaban” w 
Teatrze Modrzejewskiej. 
BILETY: 20 zł. 

21, 22 października, 
godz. 19 - „Stop the Tem-
po!” BILETY: 20 zł. IN-
FORMACJA I REZER-
WACJA: 76/ 72 33 505 
oraz 509 603 837,  bilety@
teatr.legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że odbędą się rokowania na sprzedaż loka-
lu użytkowego nr 1 A  położonego w Legnicy przy ul. Anielewicza 3 B. 

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.

 Rokowania odbędą się  13.11.2017 r. o godz.11.00  w Urzędzie Miasta Legnicy, 
pl. Słowiański 8, pokój 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami  - Barbara Kunicka - Repelowska -tel. 7672-12-303, 

pokój 312 III p. oraz warunków rokowań  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Legnica, pl. 

Słowiański 8.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica ul. Anielewicza 
3 B, 
KW LE1L/00064837/8
Budynek mieszkalny 
5- kondygnacyjny, teren 
uzbrojony w sieć energe-
tyczną, gaz.,wod.-kan.

obręb
Fabryczna
dz. nr 
1294/1
o pow. 194 
m2

lokal 
użytkowy     
nr 1 A  
pow.48,86 
m2

Pomieszczenie 
nr 1,
Pomieszczenie 
nr 2,
Pomieszczenie 
nr 3,
wc

100.000,00 zł
(9.357,00 zł)

   20.000,00 zł
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„Stop the Tempo!” 
i HuRaban
21 i 22 października na 
Scenę na Strychu powraca 
znakomite „Stop the Tem-
po!” Gianiny Cărbunariu w 
reżyserii Jarosława Tumi-
dajskiego. O świecie, któ-
ry wodzi na pokuszenie i 
zostawia nas martwych jak 
myszy w łapce. Wcześniej 
(15 października) Teatr Mo-
drzejewskiej poleca koncert 
promujący nową płytę ze-
społu HuRaban.  

Teatr Modrzejewskiej ufun-
dował dla naszych Czytelni-
ków dwuosobowe zaprosze-
nia na „Stop the Tempo!”. 
Mejle zatytułowane „Stop 
the Tempo! 21” lub „Stop 
the Tempo! 22” (w zależno-
ści od daty wybranego spek-
taklu) proszę słać na adres: 
konkursy@24legnica.pl. W 
treści należy podać swoje 
imię i nazwisko oraz numer 
telefonu kontaktowego. Do 
zwycięzców oddzwonimy. 
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