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Więcej pieniędzy  
w LBO

Śledztwo w Pogotowiu 
Opiekuńczym

W środę 21 marca rozpoczyna się składanie wniosków do VI 
edycji LBO. Inwestycje będą realizowane w 2019 r. W porów-
naniu do poprzednich lat są zmiany. Dostaniemy więcej pie-
niędzy na projekty i wydłuży się termin składania wniosków.  
         >>2

Konflikt wśród załogi Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy tlił 
się od 2010 roku. Niedawno przeszedł w otwarty pożar, gdy 
zajęły się nim ogólnopolskie telewizje - najpierw TVN, potem 
TVP2. I tylko władze miasta nie palą się, by coś w tej sprawie 
zrobić.         >>2



- W ciągu tych lat ob-
serwujemy jak budżet oby-
watelski ewoluuje i inspi-
ruje mieszkańców – mówił 
na dzisiejszej konferencji 
prasowej prezydent Tade-
usz Krzakowski. – Cieszy 
się coraz większą popu-
larnością. Buduje aktyw-

ność społeczną legniczan, 
wzmacnia ich tożsamość.

W porównaniu do lat 
poprzednich na każdy z 
11 obszarów będzie przy-
padała kwota 250 tys. zł, 
czyli o 50 tys. zł więcej. 
To pozwoli np. na realiza-
cję dwóch czy nawet trzech 

inwestycji w danym obsza-
rze. O tydzień też wydłuży 
się termin składania wnio-
sków.

Legnicki Budżet Oby-
watelski jest bardzo popu-
larny wśród mieszkańców, 
którzy masowo głosują na 
projekty. I oczywiście ko-

rzystają z placów zabaw, si-
łowni pod chmurką, chod-
ników, parkingów i innych 
inwestycji, które długo 
będą nam wszystkim słu-
żyły przez lata.
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Interwencja
Po obejrzeniu nagrania, 

zamieszczonego w sieci 
przez Andrzeja Andrze-
jewskiego (Radio Wro-
cław), nabrałem wątpliwo-
ści, czy wszyscy policjanci 
chcą ratować bezdomnych 
przed zamarznięciem.

Kamera miejskiego 
monitoringu uchwyciła 
sytuację, do której doszło 
wieczorem1 marca przy 
ul. Jagielońskiej w Legni-
cy. Było kilkanaście stop-
ni mrozu. Na przystanku 
autobusowym siedziała 
pijana bezdomna kobie-
ta. Przechodnie podeszli 
do stojącego na światłach 
radiowozu i poprosili po-
licjantów o sprawdzenie, 
czy nie potrzebuje pomo-
cy. Zareagowali zgodnie 
z opublikowanym także 
przez nas apelem policji, 
by alarmować, jeśli komuś 
może grozić zamarznię-
cie. Radiowóz zawrócił. 
Podjechał pod przystanek. 
Zatrzymał się. Postał przy 
nim 58 sekund. I odjechał. 
Żaden z funkcjonariuszy 
nie wysiadł, by sprawdzić, 
w jakim stanie jest kobieta. 

Jednak według komen-
dy, procedury nie zostały 
złamane. Policjanci rozma-
wiali z bezdomną (przez 
okno?). Była komunika-
tywna. Uznali, że sama so-
bie poradzi. Spieszyli się do 
innego człowieka, któremu 
groziło zamarznięcie. 

Ostatecznie bezdomna 
nie spędziła nocy na mro-
zie. Dwadzieścia minut po 
odjeździe policjantów, przy 
tym samym przystanku za-
trzymał się samochód Stra-
ży Miejskiej. Dwaj strażni-
cy wysiedli z auta, podeszli 
do kobieciny, chwilę z nią 
porozmawiali, a potem za-
brali ją razem z bagażami 
i dla bezpieczeństwa prze-
wieźli do izby wytrzeź-
wień. 

Co mogą pomyśleć le-
gniczanie, którzy tydzień 
temu czytali apel policji o 
wrażliwość, a teraz ogląda-
ją film, na którym funkcjo-
nariuszom podczas służby 
nie chce się nawet wyjść z 
radiowozu do marznącego 
na mrozie człowieka? To 
pewnie tylko takie gada-
nie z tym mrozem? Pic na 
wodę fotomontaż? To nie 
moja sprawa? Nie ma się 
czym przejmować? E, to 
tylko lump? Żula nie żal? 
Zapomnij o śmieciu? Co 
się będziesz pijakiem mar-
twił?

Piotr Kanikowski

R
EKLAM

A

Więcej pieniędzy w LBO

Śledztwo w Pogotowiu Opiekuńczym

W środę 21 marca rozpoczyna 
się składanie wniosków do VI 
edycji LBO. Inwestycje będą 
realizowane w 2019 r. W po-
równaniu do poprzednich lat 
są zmiany. Dostaniemy wię-
cej pieniędzy na projekty i 
wydłuży się termin składania 
wniosków.

W środę 21 marca rozpoczyna 
się składanie wniosków do VI 
edycji LBO. Inwestycje będą 
realizowane w 2019 r. W po-
równaniu do poprzednich lat 
są zmiany. Dostaniemy wię-
cej pieniędzy na projekty i 
wydłuży się termin składania 
wniosków.

W trakcie poniedział-
kowej sesji trzy pracownice, 
które w listach do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich 
i telewizji opisały rygor 
panujący w legnickim Po-
gotowiu Opiekuńczym, zo-
stały oskarżone przez swoje 
koleżanki o zachowania 
nieetyczne. W wypowiedzi 
dla TV Regionalnej zarzu-

cono im, że płaciły dzie-
ciom, aby przed kamerami 
wypowiadały się źle o pla-
cówce i pani dyrektor. Ko-
biety zaprzeczają.

- Taka wypowiedź ma 
charakter pomówienia. Zo-
stałem upoważniony przez 
swoje klientki, by wobec 
rozpowszechniających ją 
osób wyciągnąć konse-
kwencje prawne - dodaje 
mecenas Michał Kapelski, 
reprezentujący skonflikto-
wane z dyrektor Barbarą 
Ryczko panie.

Wszystkie trzy prze-
bywają na długotrwałych 
zwolnieniach lekarskich. 
To one ujawniły niepra-

widłowości, do których 
dochodziło w legnickim 
Pogotowiu Opiekuńczym, 
i sprawiły, że w placów-
ce pojawili się inspektorzy 
z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz Biu-
ra Rzecznika Praw Dziec-
ka. Kontrole potwierdziły 
m.in. poważne naruszenia 
praw dziecka. - Funkcjo-
nowanie tego domu było 
oparte o restrykcyjne za-
kazy, nakazy, zabiera-
nie dzieciom telefonów, 
ograniczanie kontaktów 
z rodziną– mówiła przed 
kamerą TVP Beata Sobo-
cińska, dyrektor Zespołu 
Edukacji i Wychowania 

w Biurze Rzecznika Praw 
Dziecka.

„Ofiarami są także pra-
cownicy pogotowia, którzy 
odważyli się sprzeciwić 
łamaniu prawa” - piszą 
zbuntowane pracownice. 
Występują jako poszko-
dowane w śledztwie, które 
prowadzi legnicka proku-

ratura. Dotyczy ono szere-
gu przestępstw na szkodę 
pracowników Pogotowia 
Opiekuńczego oraz znęca-
nia się nad wychowankami. 
Śledztwo toczy się „w spra-
wie” (nie „przeciwko” - ni-
komu dotąd nie postawiono 
zarzutów).

Piotr Kanikowski

Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje, 
że został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania 

w użytkowanie wieczyste na rzecz właściciela garażu
Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, położonej w Legni-
cy                  przy ul. Kilińskiego, działka nr 4/2, obręb Tarninów, (KW nr 

LE1L/00064016/7), pow. 0,0023 ha. 
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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Sebastian Oszczęda, wójt 
Paszowic, skierował do proku-
ratury trafi zawiadomienie o 
możliwości popełnienia prze-
stępstwa w związku z opubli-
kowanym 21 lutego tekstem 
pt. "Po raz trzeci spróbuje zdo-
być fotel wójta". Tekst zawiera 
dywagacje na temat nadcho-
dzących wyborów samorzą-
dowych w gminie Paszowice 
i szans Sebastiana Oszczędny 
na reelekcję. Znalazło się w 
nim zdanie: "Wróble na pasz-
owickich polach ćwierkają, że 
Oszczędzie nie tylko sprawa 
szkoły mocno zaszkodziła, ale 
i inna sprawa, o której w śro-
dowisku wiejskim mocno się 
mówiło i plotkowało.". Autor 
poprzestaje na tym niejasnym 
pomówieniu, nie konkretyzuje 
zarzutu, ale daje czytelnikom 

asumpt do dowolnych plotek 
i domysłów na temat niego-
dziwości wójta. Jako echo pu-
blikacji do urzędu gminy do-
cierają pytania, czy Sebastian 
Oszczęda coś ukradł, kogoś 
molestował, wziął łapówkę...

- Nie mogę na to nie za-
reagować - uważa Sebastian 
Oszczęda. Zdecydował się 
powiadomić prokuraturę. - 
Mój problem z tym portalem 
to drobiazg w porównaniu z 
tym, co przydarzyło się bur-

mistrzowi Złotoryi. Głównie 
dlatego, że Paszowice leżą 
poza ich obszarem zaintere-
sowania. Mają w gminie nie-
wielu czytelników, choć aku-
rat tekst o ćwierkaniu wróbli 
został powielony i krąży z rąk 
do rąk.

Dwa tygodnie temu Ro-
bert Pawłowski, burmistrz 
Złotoryi, powiadomił legnicką 
prokuraturę, że wspomniany 
portal od 1,5 roku próbował 
wymóc na nim decyzję o wy-

kupieniu w nim za publiczne 
pieniądze reklamy. Ponieważ 
burmistrz opierał się naci-
skom, stał się bohaterem sze-
regu negatywnych publikacji. 
Pawłowski przedstawił dowo-
dy, które aktualnie są analizo-
wane przez śledczych. Decy-
zja o dalszych losach sprawy 
może zostać podjęta jeszcze w 
tym tygodniu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Sumą 440 tys. zł minister 
wsparł kontynuację prac przy 
zabezpieczeniu i konserwacji 
zagrożonej konstrukcji podłoża 
i dekoracji malarskiej w obrębie 
stropu i kilkukondygnacyjnej 
empory zachodniej w Kościele 
Pokoju w Jaworze.

Do Parafii Rzymskokato-
lickiej pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej 
w Legnickim Polu trafią dwie 
dotacje. Jedna w wysokości 310 
tys. zł na ratowniczy remont 
zagrożonych zniszczeniem po-
lichromowanych sklepień w ko-
ściele w Legnickim Polu. Druga 
- 320 tys zł – na konserwację 
elewacji ściany południowej, 
elementów metalowych i stolar-
ki okiennej elewacji frontowej w 
tej samej świątyni.

Parafia św Ap. Piotra i Paw-

ła w Legnicy skutecznie wywal-
czyła 60 tys. zł na kontynuację 
prac renowacyjnych w katedrze 
(kaplica pod wieżą, ściana za-
chodnia kruchty, ściana północ-
na nawy).

Legnicka parafia pw. Św. 
Jacka dostanie 80 tys. zł na 
kontynuację prac remontowych 
dachu kościoła (naprawę więźby 
dachowej wraz z wymianą po-
krycia dachu nad transeptem).

Dzięki 250 tys. zł od mi-
nistra parafia rzymskokato-
licka w Okmianach będzie 
mogłą zakończyć konserwację 
polichromowanego stropu ko-
ścioła filialnego pw. Św. Anny w 
Krzywej.

Adam i Danuta Wawrzy-
niak - właściciele zamku w 
Prochowicach dostali 250 tys. 
zł na prace konserwatorskie 
kamiennych detali i elewacji, 
renesansowej części zamku, ele-
wację południową i wschodnią, 
remont dachu budynku bram-
nego.

W gronie beneficjentów I 
naboru jest też gmina Świerza-
wa. 140 tys zł od ministra prze-
znaczy na konserwację nawy 
głównej w kościele św. Jana i św. 
Katarzyny.

Piotr Kanikowski
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Zabytki, które ratuje minister
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego rozpa-
trzyło wnioski o dotacje na 
ochronę zabytków. Wsparcie 
finansowe dostaną m.in. le-
gnickie parafie św. Piotra i 
Pawła oraz św. Jacka, Para-
fia Ewangelicko Augsburska 
w Jaworze, prywatni właści-
ciele zamku w Prochowicach, 
gmina Świerzawa oraz para-
fie w Okmianach i w Legnic-
kim Polu. Ile i na co?

Sprawa lokalnego portalu 
szantażującego burmistrza 
Złotoryi została przekazana 
z legnickiej prokuratury do 
Prokuratury Rejonowej w Zło-
toryi. Przeciwko temu same-
mu portalowi zawiadomienie 
o możliwości popełnienia 
przestępstwa składa właśnie 
kolejny samorządowiec.

Wróble ćwierkają do prokuratora
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Miłkowicka uchwała 
po swojemu definiowała 
pojęcia „odbiorca”, „przed-
siębiorstwo”, „wodomierz”, 
„wodomierz dodatkowy”. 
Zdaniem prokuratury, do-
prowadziło to do modyfi-
kacji definicji ustawowych 
- niedokładnego oznacze-
nia osób, którym przysłu-
guje prawo ubiegania się 
o zawarcie umowy na do-
starczanie wody i ścieków 
oraz określenia warun-
ków wygaśnięcia umowy. 
Tymczasem ustawodawca 
kwestie te pozostawił stro-
nom do regulacji w drodze 
umowy. Prokurator wska-

zał na niedopuszczalność 
warunkowania przyłącze-
nia do sieci wodno - kana-
lizacyjnej od uprzedniego 
wyrażenia zgody na wy-
budowanie takiego przy-
łącza. Za bezprawne uznał 
także nałożenie na odbior-
cę obowiązku wybudowa-
nia urządzeń. Zakwestio-
nował zapisy uzależniające 
ustalenie warunków przy-
łączenia od zawarcia umo-
wy regulującej tryb i za-
sady odpłatnego przyjęcia 
urządzeń wybudowanych 
przez odbiorcę.

Skarga legnickiej pro-
kuratury na Uchwałę nr 
XXX/206/2005 Rady 
Gminy Miłkowice z dnia 
28 grudnia 2005 r. zo-
stała rozpatrzona przez 
Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny we Wrocławiu. 
Zgodnie z wnioskiem pro-
kuratora, WSA unieważ-
nił zaskarżoną uchwałę w 
części objętej skargą.

Piotr  
Kanikowski

Spółdzielnia wnosi bowiem 
o wznowienie postępowania w 
sprawie nakazania wydania tego 
budynku miastu, które zakoń-
czyło się blisko dwa lata temu. 
Ta sprawa zostanie rozpoznana 
przez sąd 15 marca. I od wer-
dyktu sądu będzie zależało jak 
dalej potoczą się losy sporu mia-
sta ze spółdzielnią.

Przypomnijmy. W kwietniu 
2017 r. zapadł wyrok o przyzna-
niu miastu części budynku zaj-
mowanego przez Społem. Spół-
dzielnia tego nie zrobiła. Miasto 
wezwało więc Społem do wyda-
nia nieruchomości 22 lutego br. 
Ale już na etapie przedegzeku-
cyjnym Spółdzielnia wniosła o 
wstrzymanie wyroku i wzno-
wienie postępowania zakończo-
nego prawomocnym wyrokiem 
w kwietniu 2017.

Przypomnijmy. Kino Ogni-
sko zostało zamknięte przez 
firmę Odra Film w 2009 roku. 
Dwa lata później wojewoda 

przekazał miastu kino. Prezy-
dent rozpoczął starania o wy-
właszczenie Legnickiej Spół-
dzielni Spożywców Społem, 
która zarządzała drugą częścią 

budynku, wynajmując je róż-
nym podmiotom na prowadze-
nie działalności gospodarczej i 
zarabiając na tym.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Prokuratura wygrała 
z gminą Miłkowice

Spór o Ognisko wciąż w sądzie
Prokuratura Okręgowa w Le-
gnicy doprowadziła do uchy-
lenia obowiązującej przez 
13 lat uchwały Rady Gminy 
Miłkowice w sprawie regu-
laminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. 
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny we Wrocławiu uznał, 
że uchwała naruszała ustawę 
o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków.

Sąd Rejonowy w Legnicy (I 
Wydział Cywilny) wstrzymał 
eksmisję budynku z kinem 
Ognisko od Legnickiej Spół-
dzielni Spożywców Społem 
na rzecz miasta.
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje,
że zostały podane do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu:

Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, 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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Ze zwycięzcą przetargu 
Legnica podpisze umowę 
na trzy sezony. Być może 
będzie to firma Nextbike, 
która obsługiwała system 

przez ostatnie dwa lata. W 
ubiegłym roku udostępnia-
ła mieszkańcom 64 rowery 
dla dorosłych i 5 rowerów 
dla dzieci na 8 stacjach. W 
ciągu 7 miesięcy wypoży-
czano je blisko 40 tysięcy 
razy, co świadczy, że legni-
czanie polubili rower miej-
ski Władze miasta uznały, 
że warto zwiększyć liczbę 
stacji (w tym roku do do 11, 
w następnych latach do 14) 
i zapewnić więcej rowerów, 
m.in. tandemy i rowery dla 
dzieci. Na stacji będzie śred-
nio po 12 rowerów.

- Firma, która zostanie 

wybrana będzie miała za za-
danie wypożyczenie roweru 
w dowolnej stacji publicz-
nego systemu Legnickiego 
Roweru Miejskiego (LRM). 
Wdrożenie systemu, bieżące 
zarządzanie i eksploatację 
rowerów. Pobieranie opłat, 
obsługę użytkowników oraz 
utrzymanie, serwis, maga-
zynowanie i konserwację 
wszystkich urządzeń zwią-
zanych z funkcjonowaniem 
LRM - informuje Arkadiusz 
Rodak, rzecznik Urzędu 
Miasta w Legnicy.

Piotr Kanikowski
Fot.: PIOTR KANIKOWSKI

Będzie więcej rowerów 

11 stacji, 90 rowerów (2 za-
pasowe) plus dodatkowo 
5 rowerów dziecięcych i 5 
tandemów. Tak ma wyglą-
dać Legnicki Rower Miejski 
w tym roku. Miasto ogłosiło 
przetarg na realizatora tego 
zadania. W tym roku rower 
ma ruszyć od 16 kwietnia i 
funkcjonować do 30 listopa-
da. Za rok w stałej eksploata-
cji mają być już 122 rowery.

- Rok 2018 został ustanowio-
ny Rokiem Praw Kobiet. Jed-
nocześnie dostrzegamy, że 
w Radzie Miejskiej Legnicy 
zasiada zaledwie pięć pań. 
Dlatego będziemy dążyć do 
tego, aby w nadchodzących 
wyborach samorządowych na 
listach Platformy Obywatel-
skiej panowała równowaga 
płci wśród kandydatów do 
rady miejskiej - zapowiada 
Jarosław Rabczenko, lider 
legnickiej PO.

Platforma czeka 
na kobiety

Platforma Obywatelska 
zaprasza aktywne legniczan-
ki na swoje listy wyborcze. 
Swoją ofertę kieruje szcze-
gólnie do pokolenia dwu-
dziesto- i trzydziestolatek, 
które w obecnym samorzą-
dzie nie ma swojej reprezen-
tacji. Nie wymaga przy tym 
od nikogo zapisywania się 
do do partii. Wystarczy sza-
cunek dla podobnych warto-
ści i chęć działania.

Rada Miejska Legni-
cy w obecnej kadencji jest 
silnie zdominowana przez 
mężczyzn. Zasiada w niej 
tylko 5 kobiet: Ewa Cze-
szejko-Sochacka i Bogu-
miła Słomczyńska (obie z 
Klubu Radnych Tadeusza 
Krzakowskiego), Anna Płu-
cieniczak z Prawa i Sprawie-
dliwości, Krystyna Barcik 
z Platformy Obywatelskiej 
oraz Grażyna Pichla, radna 
niezależna.

Sprawdziliśmy, jak licz-
na była reprezentacja pań na 
listach wyborczych poszcze-
gólnych komitetów pod-
czas wyborów w 2016 roku. 
W przypadku wyborów do 
Rady Miejskiej Legnicy 
najliczniejszą reprezentację 
kobiet można było znaleźć 
na listach Bezpartyjnych 
Samorządowców (58 pro-
cent). To jedyne ugrupowa-

nie, gdzie mężczyźni byli w 
mniejszości. Na listach Ko-
mitetu Wyborczego Wybor-
ców Tadeusza Krzakowskie-
go panie stanowiły 47 proc. 
kandydatów. Na listach PO 
i PiS - 45 proc.. Na listach 
KWW Porozumienie dla 
Legnicy - 43 proc. Na listach 
SLD - 41 proc. Na listach 
Nowej Prawicy -37 proc. 
Jedynkami na listach byli 
przeważnie mężczyźni - za 
wyjątkiem Anny Płucieni-
czak (PiS, okręg nr 1), Gra-
żyny Pichli (PO, okręg nr 1), 
Barbary Januchty (BS, okręg 
nr 2), Sylwii Chmielewskiej 
(SLD, okręg nr 3), Bogumi-
ły Słoczyńskiej (KWW TK, 
okręg nr 3) Krystyny Barcik 
(PO, okręg nr 4) i Ewy Cze-
szejko-Sochackiej (KWW 
TK, okręg nr 4).

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  KANIKOWSKI
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Wejściówki dla Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie pojedyńcze wejściówki ufundowane przez Kino HELIOS na film pt. „CZERWONA JASKÓŁKA” w Legnicy – do wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli 
chcesz ją wygrać, wyślij maila na adres konkursy@24legnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz nr telefonu ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PIĄTEK telefonicznie  
lub mailem.

Człowiek Teatru 
– Jacek Głomb

Jacek Głomb - dyrektor Te-
atru Modrzejewskiej w Le-
gnicy - został laureatem V 
edycji Nagrody im. Zygmun-
ta Hübnera "Człowiek Teatru 
2018". Nagroda zostanie 
wręczona 26 marca w Teatrze 
Powszechnym im. Zygmunta 
Hübnera w Warszawie.

To prestiżowa nagroda 
przyznawana teatralnym 
twórcom za działalność 
zgodną z myślą i działal-
nością Zygmunta Hübnera. 
Przed Jackiem Głombem 
jej laureatami zostali: Anna 
Augustynowicz, Piotr Cie-
plak, Jan Englert i Jerzy 
Trela. O randze tego wy-
różnienia świadczy trzyna-
stoosobowej skład Kapitu-
ły, która wybrała Człowieka 
Teatru 2018. Tworzą ją: 
Anna Augustynowicz, Bar-
bara Borys-Damięcka, Ewa 
Dałkowska, Joanna Hübner
-Wojciechowska, Krystyna 
Janda, Piotr Cieplak, Jan 
Englert, Janusz Gajos, Ka-
zimierz Kaczor, Stanisław 
Radwan, Alan Starski, Je-
rzy Trela.

Jak czytamy na stro-
nie Fundacji Teatru Myśli 
Obywatelskiej im. Zyg-
munta Hübnera, nagro-
da"została ustanowiona, 
aby: po pierwsze, promo-
wać ludzi, podejmujących 
dzieło Zygmunta Hübnera, 
które realizował jako Dy-
rektor, Artysta i Autor; po 
drugie, zwrócić społeczną 

uwagę – dyrektorów, urzęd-
ników, samorządowców, 
menadżerów kultury te-
atralnej – na trud organizo-
wania działań teatralnych 
w duchu myśli obywatel-
skiej; po trzecie, przywró-
cić sens pojęciu sukcesu 
artystycznego i kariery ar-
tystycznej, opartych na ar-
tyzmie i sztuce, pojętej jako 
misja społeczna, kształtu-
jąca wrażliwość widzów, 
tworząca świadomość i toż-
samość społeczne, a także 
propagować kryteria oceny 
pozycji artysty, mierzonej 
rzeczywistymi dokonania-
mi w sferze twórczości; po 
czwarte, promować warto-
ści, którym przez całe życie 
wierny był Patron Fundacji 
tj. zawodową rzetelność, 
uczciwość, dobrze pojętą 
pracowitość, globalne spoj-
rzenie na teatr, obywatelską 
odpowiedzialność, wszech-
stronność w działaniu na 
gruncie teatralnym; po pią-
te, wyróżniać ludzi wszech-
stronnych, których praca 
przyczynia się do rozwoju/
ewolucji teatru, a także do 
poszerzenia wiedzy na jego 
temat, wizjonerów teatru, 
ludzi dla których teatr jest 
sensem życia, którzy są au-
torytetami w jego dziedzi-
nie."

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  
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Dolny Śląsk dumny z lekkoatletów

Doskonałe występy naszych 
lekkoatletów podczas Ha-
lowych Mistrzostw Świata 
w Lekkoatletyce 2018 dały 
„biało-czerwonym" znakomi-
te trzecie miejsce w klasyfi-
kacji medalowej. Polacy wró-
cili z Birmingham z pięcioma 
medalami, w tym dwoma 
złotymi. W złotej sztafecie 
4x400 m biegło trzech Dolno-
ślązaków! W środę marszałek 
Cezary Przybylski wraz z wi-
cemarszałek Iwoną Krawczyk 
nagrodzili naszych mistrzów.

Nagrody pieniężne otrzy-
mali złoci medaliści i rekordzi-
ści świata w sztafecie 4x400 m: 
Jakub Krzewina (WKS Śląsk 

Wrocław), Łukasz Krawczuk 
(WKS Śląsk Wrocław) i Rafał 
Omelko (AZS AWF Wro-
cław) oraz ich trener Józef 
Lisowski, a także Joanna Lin-
kiewicz (AZS AWF Wrocław) 
i Natalia Kaczmarek, srebrne 
medalistki w sztafecie 4x400 m 
oraz ich trener Marek Rożej.

Suma nagród opiewa na 
kwotę 52 tys. zł. − Ta nagroda 
to wyraz uznania za osiągnięcia 
sportowe i doskonałą promocję 
naszego regionu. Życzę na-
szym Mistrzom wielu dalszych 
sukcesów i mocno im kibicuję. 
Bardzo nam zależy na tym, aby 
Dolny Śląsk utrzymał pozycję 
sportowego lidera na mapie 

Polski, a nasi sportowcy mogli 
korzystać z obiektów o najwyż-
szych standardach. Tylko w ten 
sposób utalentowani młodzi 
sportowcy z Dolnego Śląska 
będą w stanie skutecznie rywa-
lizować na najwyższym pozio-
mie – mówi marszałek Cezary 
Przybylski.

Dlatego też są plany, by w 
stolicy Dolnego Śląska powsta-
ła pierwsza kryta hala lekko-
atletyczna, w której sportowcy 
będą mogli trenować przez cały 
rok. − Dzisiaj zdecydowana 
większość sportowców z Dol-
nego Śląska ma obiekty, na któ-
rych może trenować i rywalizo-
wać. To efekt realizacji naszego 

autorskiego programu „Dolny 
Śląsk dla Królowej Sportu", 
w ramach którego wojewódz-
two dofinansowało budowę 
i modernizację 42 obiektów 
lekkoatletycznych. To, czego 
nam brakuje, to kryta hala lek-
koatletyczna, pozwalająca na 
prowadzenie wszechstronnych 
treningów lekkoatletów. Warto 
powrócić do tematu budowy 
takiego obiektu w wojewódz-
twie – zaznacza wicemarszałek 
Iwona Krawczyk.

Źródło: Dolnośląski Urząd 
Marszałkowski we Wrocławiu

FOT. DOLNOŚLĄSKI 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
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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. Kartuska 48, ul. Pinska 3, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 2, ul. Masarska 5, 9,  ul. 
Jaworzyńska 53, ul. Matejki 8,  ul. Poselska 2, ul. Jagiellońska 13/17 C. Plater 13 -bezprzetargowo 

lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców,
2.  ul. Dziennikarska 10, ul. Piechoty 9/13C, ul. Korczaka 11, ul. Św. Trójcy 2  – wolne lokale miesz-

kalne w trybie przetargu nieograniczonego,
3. Rynek 38    – sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego gruntu, 

4. ul. Działkowa działka nr 1351 obręb Fabryczna – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
5. ul. Okólna nr 3 działka nr 763/13 obręb Czarny Dwór – sprzedaż w trybie przetargu nieograni-

czonego,
6. ul. Zofii Kossak nr 8 działka nr 1426/1 obręb Tarninów – sprzedaż w trybie przetargu nieograni-

czonego.
7. obr. Pątnów, dz. nr 99 -  dzierżawa w trybie bezprzetargowym na cele rolne,

8. obr. Górka, dz. nr 97, 111 - dzierżawa w trybie bezprzetargowym na cele rolne,
9. obr. Winiary, dz. nr 104/6 - dzierżawa w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospo-

darowania,
10. obr. Piekary Wielkie, cz. dz. nr 321/2 - dzierżawa w trybie bezprzetargowym na poprawę warun-

ków zagospodarowania,
11. ul. Łukasińskiego - działka nr 267/3, obręb Ochota, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 

- działka nr 343/4, obręb Kartuzy, ul. Wrocławska - działka nr 102/2, obręb Stare Miasto, ul. 
Heweliusza - działka nr 573/1, obręb Bielany, ul. Wrocławska - działka nr 22/4, obręb Wrocławskie 
Przedmieście, ul. Piastowska - działka nr 726/2, obręb Fabryczna, ul. Czarnieckiego - działka nr 234, 
obręb Kartuzy, ul. Żwirki i Wigury - działka nr 1341, obręb Fabryczna., ul. Głogowska - działka nr 
783, obręb Czarny Dwór, ul. Gwarna - działka nr 551/1, obręb Stare Miasto -  dzierżawa w trybie 

bezprzetargowym części w/w działek pod lokalizacją pawilonów handlowo – usługowych,
12. Al. Rzeczypospolitej, dz. nr 74/56, obręb  Nowe Osiedle -  dzierżawa w trybie bezprzetargowym 

części działki pod lokalizacją placu postojowego.
Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac 

Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach pracy Urzędu”

STACJA

LPG
STACJA Legnica, ul. 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,87zł 38 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025
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Twórcy „Baśni o pięknej 
Parysadzie i o ptaku Bulbu-
lezarze” - najnowszej pre-
miery Teatru Modrzejew-
skiej w Legnicy – sięgnęli 
po tekst jednej z „Klechd se-
zamowych” Bolesława Le-
śmiana. Gdy zaczytywałem 
się nimi jako dziecko, w ślad 
za klasycznymi ilustracjami 
Jana Lenicy wyobraźnia 
znosiła mnie w najbardziej 
oczywistym kierunku, na 
południowy-wschód, mię-
dzy minarety, tiule, turbany 
i szarawary. Zachodzę więc 
w głowę, jakim cudem tym 
razem wylądowałem jedną 
nogą na Wyspie Wielkanoc-
nej, jedną w peruwiańskiej 
puszczy, a jedną (tak, wiem, 
to nie ma sensu) w którymś 
z tych nowoorleańskich klu-
bów, gdzie gra się jazz i kle-
zmerskie nuty. Im dłużej się 
nad tym zastanawiam, tym 
mocniej doceniam u twór-
ców legnickiego spektaklu 
ich przewrotność, dziecięcą 
przekorę i skłonność do fi-
gli.

Na przykład muzyka 
zespołu Lautari. Po przed-
stawieniu dla dzieci można 
by się spodziewać prostych 
piosenek w estetyce Majki 
Jeżowskiej a nie wysubli-
mowanych etnojazzowych 
kompozycji na klarnet, 
skrzypce, fortepian. Ze sce-

nografią jest to samo – za-
miast klasycznych dekoracji 
wykorzystano wielkie ekra-
ny, na których wyświetlane 
są wariackie animacje Ma-
riusza Wolańskiego. Ani-
macje, choć wariackie, są 
czarno-białe, za to kostiu-
my zaprojektowane przez 
Małgorzatę Bulandę pa-
puzio kolorowe. Szalone. 
Ewa Galusińska jako ptak 
Bulbulezar byłaby sensacją 
karnawału w Rio de Janerio, 
a Bartosz Bulanda i Robert 
Gulaczyk grający braci Pa-
rysady, na oczach widzów 
przebierają się w postacie 
ze światów fantasy kreowa-
nych w kinie przez Jeuneta i 
Bessona.

„Baśń” to żart na żarcie. 
Można ją oczywiście oglą-
dać „po bożemu”, jak hi-

storię o przygodach pięknej 
księżniczki i jej odważnych 
braci albo metaforyczną 
opowieść o dojrzewaniu, 
przejściu z dzieciństwa do 
dorosłości. Wydaje mi się 
jednak, że spisana przez 
Leśmiana „klechda” stała 
się pretekstem do zabawy, 
jaka jest możliwa tylko w 
teatrze. Przerażone zwie-
rzątka pojawiające się na 
drodze, którą pędzą Bach-
man i Perwic, rozbiegany 
kościotrup wyciągnięty 
przez Wolańskiego po fina-
le, „przewinięta na podglą-
dzie” przemowa Derwisza, 
przerażenie aktorów zmu-
szonych do wyczerpującej 
dwudziestodniowej jazdy na 
wyimaginowanym wierz-
chowcu, wybryki akustyka 
podczas gdy Małgorzata Pa-

tryn (Parysada) wyjmuje z 
uszu watę, etc. Spektakl jest 
pełen takich figli. Podej-
rzewam, że ich wymyślanie 
musiało sprawić reżyserowi 
Bartoszowi Turzyńskiemu 
oraz reszcie twórców „Ba-
śni o pięknej Parysadzie i 
o ptaku Bulbulezarze” spo-
rą radochę. Ich wysiłek nie 
poszedł na marne, o czym 
świadczą spontaniczne sal-
wy śmiechu, które wydawa-
ła widownia podczas pre-
miery. Co ciekawe, dorośli 
rechotali równie głośno jak 
dzieci, choć niekoniecznie 
w tych samych momentach.

Po powrocie do domu 
widzowie mogą kontynu-
ować zabawę, jeśli zaopa-
trzyli się w program spekta-
klu. Przybrał on formę gry 
planszowej o przygodach 
Parysady i jej braci. W ze-
stawie jest też kostka, w 
której na jednej ze ścianek 
umieszczono logo Mod-
rzejewskiej. Zamiast sze-
ściu oczek - jak najbardziej 
słusznie. Teatr wygrywa.

„Baśń o pięknej Parysa-
dzie i o ptaku Bulbulezarze” 
w reż. Bartosza Turzyń-
skiego. Najbliższe spektakle 
w sobotę 10 marca o godz. 
16.00 i niedzielę 11 marca 
o godz. 12.00. BILET Y: 20 
zł /25 zł. REZERWACJA i 
INFORMACJA tel. 76 72 
33 505. bilety@teatr.legni-
ca.pl

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  
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Widownia, która raz piszczy z 
uciechy, raz siedzi jak trusie, 
dowodzi, że magia teatru to 
nie w kij dmuchał. Co trzeba, 
by ją zaczarować?

„Baśń” - przekorna i figlarna
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