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Przebudowa Teatru Letniego Walka Dawida z Goliatem
Według Państwowej Komisji Wyborczej, nie wolno prowadzić kampanii wyborczej przed ogłoszeniem wyborów. Legniccy politycy zarzucają sobie wzajemnie złamanie tej zasady. Kontrowersje budzi zwłaszcza akcja
billboardowa, na której legniccy radni PO prezentują się
obok hasła „Dumni z Legnicy!”.
						>>4
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Prezydent Tadeusz Krzakowski ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy na przebudowę Teatru Letniego
na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona. Termin składania ofert do 18 czerwca. Zakres inwestycji
obejmie m.in.: przebudowę i rozbudowę obiektu, prace
adaptacyjne wraz z budową niezbędnej infrastruktury zewnętrznej.					
>>2
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Przebudowa
Teatru
Letniego
Chlew nasz
FELIETON
COTYGODNIOWY

poprzedni

Te powiewające na wietrze dziurawe reklamówki
są jak flagi narodowe, więc
nie rozumiem, dlaczego dla
wzmożenia efektu nie produkować ich wyłącznie w biało
-czerwonym kolorze. Może
cudzoziemcy przemierzający
naszą piękną ojczyznę zapamiętaliby wówczas nasz
powszechny patriotyzm, a
nie wyłącznie polskie bałaganiarstwo.
Rów przy drodze, którą często jeżdżę rowerem, w
połowie kwietnia oczyszczono ze śmieci. Przez kilka dni
było czysto i przyjemnie. A
potem z tygodnia na tydzień
zaczęło przybywać: puszek
po piwie, szklanych i plastikowych butelek, pudełek po
papierosach, zużytych pampersów, kondomów, zdrapek
totolotka, kartonów po sokach, gazet, podpasek, tacek
i kubków z fast foodów, opakowań po batonikach, torebek po cukierkach oraz worków na śmieci z podejrzaną
zawartością. Po sprzątaniu
nie ma śladu. Syf pięknie
się zregenerował i - mimo
starań drogowców - u progu
lata jest równie imponujący, jak tuż po zimie. Jeżdżę
więc tym swoim rowerem i
chcąc niechcąc obserwuję jak
rozkłada się (albo raczej nie
rozkłada się) styropian, aluminium, polipropylen, polietylen i inne cuda.
Sami sobie to robimy.
Kosze mogą stać co dziesięć
metrów, a palacz i tak ciepnie
kiepa pod nogi. Tylko idiota
zawaha się przed splunięciem pestką słonecznika na
ziemię. Żeby pospacerować
po lesie i nawdychać się żywicznego powietrza trzeba
najpierw sforsować hałdy
gruzu lub innego śmiecia
zalegające przy drogach dojazdowych. Zanim się rozłoży kocyk nad wodą trzeba
odgruzować brzeg z syfu, jaki
zostawili po sobie szczęśliwcy zażywający wywczasów
przed nami. Najprawdopodobniej im również przyszło
odpoczywać - jak to się mawia - na cudzych śmieciach.
Oto chlew nasz powszedni. Co najwyżej oburzymy
się na gospodarza terenu
(burmistrza, prezydenta, wójta, szefa spółdzielni mieszkaniowej, etc), że brudas, bo po
nas nie posprzątał. My jesteśmy pany. W końcu jak człowiek płaci podatki, to może
oczekiwać, że przyjdzie jakiś
dziad i zrobi porządek po panach.
Piotr Kanikowski

Prezydent Tadeusz Krzakowski ogłosił przetarg na
wyłonienie wykonawcy na
przebudowę Teatru Letniego na Centrum Kultury,
Nauki i Edukacji Witelona.
Termin składania ofert do
18 czerwca.
Działalność Centrum w
budynku dawnego Domu
Strzelców, później Domu
Koncertowego i Teatru Letniego będzie stanowić powrót – w nowej odsłonie - do

tradycji tego miejsca, jako
ośrodka spotkań, aktywności
mieszkańców oraz przestrzeni
ekspozycyjnej.
Zakres inwestycji obejmie
m.in.: przebudowę i rozbudowę obiektu, prace adaptacyjne
wraz z budową niezbędnej
infrastruktury
zewnętrznej
(chodniki, przebudowa drogi). Obiekt CKiN Witelona
będzie nowocześnie wyposażony, np. w wyświetlacz kulisty, lunety, interaktywne eksponaty z zakresu mechaniki,

robotyki, astronomii oraz fizyki, repliki statków kosmicznych, infokioski, drukarki
3d, produkty multimedialne
i inne. Powstaną sale: wystawowa, filmowa, muzyczna i
teatralna.
- Centrum będzie promować wśród młodzieży
kierunki kształcenia, ważne
dla rozwoju miasta i regionu
oraz edukować odwiedzających z zakresu najnowszych
osiągnięć nauki i techniki –
podkreśla prezydent Tadeusz

Krzakowski. - Placówka ma
być również miejscem łączącym kulturę, naukę i edukację,
miejscem spotkań ludzi o innowacyjnym i twórczym spojrzeniu na świat, także ludzi
nauki i biznesu.
Ekspozycje w Centrum
będą się zmieniały, wychodząc naprzeciw najnowszym
trendom w technice i nauce.
Będzie to ważne miejsce spotkań ludzi różnych pokoleń,
a także otwarte dla mieszkańców innych miejscowości,

nie tylko z naszego regionu.
Centrum będzie współpracowało z uczelniami wyższymi
np. PWSZ w Legnicy, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem
Wrocławskim,
Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie, z firmami oraz
przedsiębiorcami z kraju i zagranicy.
Inwestycja ma się rozpocząć się w tym roku, a zakończyć w 2021 r.
Źródło (tekst, ryc.) Urząd
Miasta w Legnicy/

ten sposób czas przejazdu
skróci się o połowę, z ponad
godziny do ok. 30 minut.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Kiedy pociąg do Lubina?
Wicemarszałek
Dolnego
Śląska Jerzy Michalak potwierdza, że od grudnia
w rozkładzie Kolei Dolnośląskich pojawi się 12 par
pociągów kursujących na
trasie Lubin-Wrocław. Nie
wyklucza też, że kilka pojawi
się już w październiku, wraz
z rozpoczęciem nowego roku
akademickiego. - Jesteśmy
na to gotowi - deklaruje
Michalak. -Skomunikujemy
drugie największe miasto w
Polsce bez dostępu do kolei
z Wrocławiem.
Grudniowy termin - jak
wynika ze słów wicemarszałka - jest pewny. Wcześniej-

sze pojawienie się pociągów
relacji Lubin-Wrocław jest
uzależnione od tempa remontu linii kolejowej nr 289
Legnica - Rudna Gwizdanów. A to jest dobre.
Wzdłuż całej trasy demontowane są tory i wymieniane elementy sieci
trakcyjnej. Postępy widać
gołym okiem. Także w Lubinie, gdzie montowane są
nowe dodatkowe rozjazdy,
zwiększające przepustowość
linii i lepszą obsługę przewozów towarowych, m.in.
dla KGHM. W miejscu stacji Lubin Górniczy powstają
nowe perony. Zupełni nowy

przystanek zaplanowano ok.
1,5 km dalej w stronę Legnicy, przy osiedlu Przylesie.
Warta 196 mln zł inwestycja PKP Polskie Linie
Kolejowe umożliwi przewoźnikom
uruchomienie
dogodnych połączeń pasażerskich pomiędzy Legnicą,
Lubinem i Głogowem. Do
tej pory wszelkie próby reaktywacji kolei na tej trasie
kończyły się fiaskiem, bo
wlokące się po torach pociągi nie były w stanie konkurować z szybszymi busami.
Teraz pojadą dwukrotnie
szybciej – z prędkością dochodzącą do 120 km/h. W
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Walka Dawida z Goliatem
Według Państwowej Komisji
Wyborczej, nie wolno prowadzić kampanii wyborczej
przed ogłoszeniem wyborów.
Legniccy politycy zarzucają
sobie wzajemnie złamanie
tej zasady. Kontrowersje budzi zwłaszcza akcja billboardowa, na której legniccy
radni PO prezentują się obok
hasła "Dumni z Legnicy!".
Na billboardach są wszyscy legniccy radni Platformy
Obywatelskiej z Jarosławem
Rabczenką, kandydatem na
prezydenta Legnicy, na czele. Plus niezrzeszona w partii
Aleksandra Lesiak, psycholożka, feministyczna aktywistka,
współorganizatorka legnickich
odsłon
Międzynarodowego
Strajku Kobiet i Czarnego Protestu.
Ponieważ trwa rok wyborczy, wszelkie działania Jarosława Rabczenki - włącznie z jego
aktywnością jako radnego (np.
wnioskiem o bezpłatne autobusy MPK dla uczniów albo
złożonym na sesji rozszerzenie
inwestycji na ul. Stromej o krytą pływalnię) - są odbierane w
ratuszu z ostentacyjną niechęcią. Reakcja jest tym ostrzejsza,
im większy jest populistyczny
potencjał pomysłów polityka
PO. Podczas sesyjnej dyskusji o
parku wodnym, legnicka wiceprezydent Jadwiga Zienkiewicz
zarzuciła mu wprost, że prowadzi kampanię wyborczą.
Jarosław Rabczenko odbija
piłeczkę. Przypomina wywiad
Tadeusza Krzakowskiego, dla
jednej z legnickich stacji telewizyjnych, udzielony tuż po
tym, jak rok temu jako przyszły
kandydat PO zadeklarował
swój start w wyborach prezydenckich. Prezydent mówił
wówczas, że on prowadzi kampanię wyborczą przez 4 lata.
- To jest walka Dawida z

Goliatem - kontynuuje Jarosław Rabczenko. - Ja nie dysponuję milionami z budżetu
na promocję, na miejskie imprezy, podczas których mogę
przemawiać; jestem czasami
nie wpuszczany na pewne wydarzenia. I mi się zarzuca, że
robię kampanię wyborczą? To
co mam powiedzieć o panu
prezydencie, który ma 20 osób
od PR, ma 3 osoby od robienia
zdjęć, kilka od prowadzenia Facebooka, ma drony...?
Jacek Baczyński, legnicki
radny Prawa i Sprawiedliwości, uważa billboardową akcję
"Dumni z Legnicy" za wstępną
fazę kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej - ominięcie przepisów z ordynacji pod
pretekstem społecznych działań. - Podejrzewam, że ta kampania nosi pozór legalności,

aczkolwiek jestem przekonany,
że Legnica i jej mieszkańcy
widzą prawdziwe intencje Platformy Obywatelskiej - mówi
Baczyński.
Ze względu na to, że trudno jest wyznaczyć ścisłą granicę
między tym, co jest kampanią
wyborczą, a tym, co nią nie
jest, Jacek Baczyński optuje za
całkowitym zniesieniem obostrzeń dotyczących przedwyborczej agitacji. - Być może to
zadanie na przyszłość dla parlamentarzystów - sugeruje.
Billboardy "Dumni z Legnicy" - jak przyznaje lider PO
- pokazują ludzi, którzy podczas
najbliższych wyborów znajdą
się na czele list Platformy Obywatelskiej. Ale zainicjowana w
ten sposób akcja ma też inny
cel: budzenie w mieszkańcach
dumy z miasta, promowanie

lokalnego patriotyzmu, wskazywanie na elementy (ludzi,
wydarzenia, architekturę, sztukę itd), które mogą wzmocnić
poczucie tożsamości legniczan.
Kampania billboardowa nie
jest realizowana z pieniędzy
Platformy Obywatelskiej, więc
nie pojawia się tam logo PO.
Z prywatnych kieszeni zrzucili
się na nią ludzie, którzy są na
zdjęciach.
Jarosław Rabczenko mówi
też, że będą kolejne billboardy
i wraz z nimi kolejne twarze
mieszkańców, deklarujących
dumę z Legnicy. Niekoniecznie
samorządowców. Może będzie
wśród nich Paweł Frost - działacz PO, jeden z najaktywniejszych radnych poprzedniej
kadencji. Od czterech lat jest
poza samorządem, ale tak jak
wcześniej żywo interesuje się

życiem miasta i bierze udział
w publicznych wydarzeniach.
Kilka dni temu pod Galerią
Piastów przemawiał na manifestacji poparcia dla Rodziców
Osób
Niepełnosprawnych,
protestujących w Sejmie.
- Dumny z Legnicy i jej
mieszkańców jestem - deklaruje, gdy pytam go, czy chciałby
trafić na billboard. - Stanowię
część tej ekipy. Myślę, że bym
tam pasował.
Dwie inne osoby, do których zwracam się z tym samym pytaniem, wymawiają się
przed odpowiedzią. Już po ich
reakcjach widać, że sprawa jest
poważniejsza niż wynikałoby ze zwykłej akcji społecznej
zorientowanej na budowanie więzi ze swoim miastem.
Obecni i potencjalni uczestnicy
kampanii społecznej "Dumni

z Legnicy" zdają sobie sprawę,
że deklaracja na "tak" lub na
"nie" złożona na kilka miesięcy
przed wyborami samorządowymi ma kontekst polityczny,
nawet jeśli billboardów nie firmuje żadna partia.
- Moje ambicje, oczywiście,
nie są tajemnicą - komentuje
Jarosław Rabczenko - Traktuję
złożone zobowiązanie bardzo
poważnie. A jeśli się poważnie
myśli o prezydenturze w Legnicy, to nie można być nieaktywnym. Mam poczucie, że
obaj z Maćkiem Kupajem jesteśmy radnymi, którzy tych 4
lat nie przespali. Takie sygnały
zwrotne odbieram, co ciekawe,
nie tylko od swoich zwolenników, ale też od osób, które mają
inny pomysł na świat.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Satyrykon nakarmi duszę i ciało
Wojciech Młynarski - mistrz
słowa, poeta, autor piosenek
- będzie miał swoją tablicę w
satyrykonowej alei sław pod
Filipkiem. Za życia nigdy nie
był gościem Satyrykonu, ale
jego duch - duch lirycznego
prześmiewcy - pasuje tu idealnie. 41 edycja legnickiego
festiwalu satyry zaczyna się
już 15 czerwca. W programie
m.in. wystawy rysunków,
Funny Food dla łasuchów i
koncert Mariusza Kiljana.

liśmy wyjątkowo ósmą, z
pracami studentów instytutu Sztuki w Cieszynie.
Wernisaż
"Skłonności do ostrości" w sobotę
16 czerwca o godz. 18 w
Teatrze Modrzejewskiej.
Wstęp - tak jak na wszystkie satyrykonowe wystawy
- bezpłatny.
W niedzielę Satyrykon
zaprasza do teatru na koncert wrocławskiego aktora Mariusza Kiljana pt.
"Dwadzieścia najśmieszniejszych piosenek świata"
(godz. 19). Koncert biletowany.
Od 15 do 17 czerwca
w Legnicy będzie można
nie tylko nasycić ducha,
ale też ciało. Po raz drugi
Satyrykonowi towarzyszy
impreza Funny Food z foodtruckami i mnóstwem
pysznego jedzenia. Na scenie w Rynku przygrywać
będą m.in. kobiecy kolektyw Huraban, Grzegorz
Żak i Jacek Grędowy. W
niedzielę dla dzieci "Pan
Brzechwa robi show".

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy
zębowe na fundusz NFZ
bezpłatnie
Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

531-425-025
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się wystawa Janka Janowskiego, który w tym roku
zadebiutował rysunkiem
"Naprzód, Polsko!", zdobywając w konkursie Nagrodę Dziennikarzy. Artysta dostał od Elżbiety
Pietraszko salę na przygotowanie ekspozycji w Legnicy oraz carte blanche.
Ciekawych zapraszamy 16
czerwca o godz. 17 do Galerii Satyrykonu w Rynku.
Indywidualną wystawę
będzie miał w tym roku
również szwajcarski artysta Oskar Weiss. Jest zatytułowania "Gastrocomics"
i tematycznie nawiązuje do
gastronomicznych atrakcji, które od ubiegłego
roku towarzyszą Satyrykonowi (wernisaż: 15.czerwca, godz. 19, Galeria Ring
w Rynku).
- Zakładaliśmy siedem
edycji wystawy "Skłonności do ostrości", pomyślanej jako prezentacja
siedmiu polskich uczelni artystycznych - mówi
Elżbieta Pietraszko. - Za
namową prof. Sebastiana
Kubicy w tym roku zrobi-

REKLAMA

Niestety, termin Satyrykonu (15-17 czerwca)
zbiegł się z terminem ślubu Jana Młynarskiego (16
czerwca) i obecność rodziny poety podczas odsłonięcia tablicy stanęła pod
znakiem zapytania. Elżbieta Pietraszko, dyrektor
Satyrykonu, jest w kontakcie z Agatą Młynarską. Nie traci nadziei, że
ktoś z rodziny Wojciecha
Młynarskiego przyjedzie
choć na chwilę do Legnicy. Pomysł wielkiego koncertu z jego piosenkami z
konieczności odłożono na
przyszłoroczną edycję Sa-

tyrykonu.
Ze względu na remont
Savii, wręczenie nagród
zostało przeniesione spod
Filipka do Rynku (15
czerwca, godz. 17.30). Potem - już jak co roku - goście i publiczność festiwalu
przejdą do Muzeum Miedzi, gdzie zostanie uroczyście otwarta Międzynarodowa Wystawa Satyrykon
- Legnica 2018.
Elżbieta Pietraszko szefowa Satyrykonu oraz
Grzegorz Szczepaniak i
Justyna Teodorczuk z dyrekcji Legnickiego Centrum Kultury opowiadali
dziś o programie festiwalu, ale wszystkich atrakcji
nie chcieli jeszcze zdradzić. Podobno do śmiechu będzie pasażerom Kolei Dolnośląskich, które z
tej okazji planują wypuścić
w trasę specjalny okolicznościowy pociąg. Satyrykonowe hity sprzed lat
będą też prezentowane na
dworcu PKP. Na razie jednak o tym cicho, sza...
Tajemniczo (także dla
organizatorów) zapowiada
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Śmiech Wrogom Ojczyzny
Jak informują aktywiści Żółtej Alternatywy, we wtorek o
szóstej rano grupa tajemniczych budowniczych wzniosła we Wrocławiu kolejny
Pomnik Czystości Narodu
- zwieńczoną gumową kaczuszką kopię legnickiego
pomnika, zarekwirowanego
w kwietniu przez policję.
Rzucone w Legnicy hasło
"Śmiech Wrogom Ojczyzny"
podbija miasto za miastem.

Żółta Alternatywa z
przytupem obchodzi drugą miesięcznicę legnicką
na pamiątkę aresztowania
przez policję kaczki z placu
Słowiańskiego. Z tej okazji klasyczna "konstrukcja
kartonowo-gumowa"
z napisami "Śmiech Wrogom Ojczyzny" oraz "W
hołdzie kaczce legnickiej
- wrocławianie" stanęła
dziś na skwerze Wojciecha
Młynarskiego przed wrocławskim teatrem Capitol.
Instalacji dokonało trzech
mieszkańców Wrocławia.
Wrocławska policja okazuje się mniej wyrywna od
podkomendnych
Leszka
Zagórskiego, którzy już w

kilkadziesiąt minut po pojawieniu się pomnika na pl.
Słowiańskim zapakowali
"konstrukcję kartonowogipsową" do radiowozu
i wywieźli w nieznanym
kierunku. We Wrocławiu
kaczki nie muszą ukrywać
się przed policją.
Sympatycy Żółtej Alternatywy na Facebooku
wysuwają śmiały postulat: "100 kaczek myjek na
100-lecie odzyskania niepodległości". Tymczasem
my przypominamy o inicjatywie kilku legnickich
redakcji (lca.pl i Gazety
Legnickiej, Telewizji Dami
oraz portalu 24legnica.
pl). W związku z niedzielnym Spływem Samoróbek
w Legnicy dziennikarze
postanowili przyznać pozaregulaminową nagrodę
konstruktorowi pływadła
nawiązującego do legnickiej kaczuszki. Nagrodę
stanowi specjalna medialna
prezentacja pływadła i jego
twórcy.
Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/
ŻÓŁTA ALTERNAT YWA
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Cudowne rozmnożenie kąpielisk
Urzędnicy do spółki z radnymi dokonali rozmnożenia
kąpielisk na legnickim Kormoranie, aby nie zamknąć
tego obiektu w połowie tegorocznych wakacji. Obchodząc
zapisy nowej ustawy Prawo
wodne, podzielono linię
brzegową na dwie części. Do
22 lipca kąpiel będzie dozwolona w jednej, po 22 lipca w
drugiej części.

Ustawa Prawo wodne z
lipca 2017 r. obliguje gospodarzy akwenów wodnych, by do końca grudnia roku poprzedzającego
sezon kąpielowy przekazali prezydentowi, burmistrzowi lub wójtowi gminy
wniosek o umieszczenie
wydzielonego fragmentu
wód w wykazie kąpielisk.
Jeśli gospodarz akwenu z
jakiegoś powodu tego nie
mógł zrobić, ma możliwość
zwrócenia się do rady gminy o podjęcie uchwały w
sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Ale
uwaga! Po pierwsze musi
to zrobić na co najmniej
miesiąc przed planowanym
utworzeniem
kąpieliska.

Po drugie, takie okazjonalne miejsce może być wykorzystywane do kąpieli nie
dłużej niż przez 30 dni w
roku..
Aby w po połowie wakacji legnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji nie
musiał zamknąć Kormorana, akwen został podzielony na dwie części i dla
obu rada miejska podjęła
w poniedziałek decyzje o
utworzeniu miejsca wykorzystywanego okazjonalnie
do kąpieli. Formalnie na
jednej połowie kąpiel będzie możliwa od 23 czerwca do 22 lipca, a na drugiej
od 23 lipca do 21 sierpnia.

Od 22 sierpnia kąpielisko
na Kormoranie będzie niedostępne.
- OSiR podjął się prac
remontowo
melioracyjnych, aby w przyszłym roku
ustanowić na Kormoranie
kąpielisko - mówi wiceprezydent Legnicy Jadwiga Zienkiewicz. - W tym
roku tylko podział linii
brzegowej na dwie części i
podjęcie uchwał o dwóch
miejscach
okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli pozwoli udostępnić
ten obiekt mieszkańcom.
Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD
MIASTA W LEGNICY

Dom szczęśliwej starości
Ludzie starsi, z symptomami schorzeń wieku starczego, niekiedy z demencją,
mają w legnickim Domu
Maria stałą opiekę, grupową i indywidualną rehabilitację i inne zajęcia, by
mogli maksymalnie długo
zachować dobrą formę i cieszyć się życiem.
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Otwarta rok temu przy
ul. Gliwickiej placówka jest
pierwszym prywatnym domem pomocy społecznej w
Legnicy, zarejestrowanym w
ratuszu i działającym na podstawie oficjalnego zezwolenia.
Oferuje miejsce dla samotnych seniorów i innych osób
wymagających stałej opieki
(chorych somatycznie, w tym
chorych z Alzheimerem, itd.)
za stawki niekiedy o kilkaset
złotych niższe niż w publicznych domach pomocy społecznej w naszym regionie.
W Domu Maria czekają na
nich dwuosobowe, wygodnie
urządzone pokoje, z osobnymi
łazienkami. Są wyposażone
m.in. w specjalistyczne łóżka
dostosowane do indywidualnych potrzeb rezydentów.
Na część wspólną składają się
jadalnia, świetlica oraz przestronna sala rehabilitacyjna,

wykorzystywana podczas indywidualnych i grupowych
zajęć pod nadzorem specjalistów z CostaMed.
Całodobową opiekę zapełnia kadra złożona z wykwalifikowanych opiekunek
i pielęgniarek. Korzystają ze
wsparcia lekarza rodzinnego,
który raz w tygodniu odwiedza placówkę, bada pensjonariuszy, wypisuje recepty i
udziela zaleceń co do diety,
rehabilitacji lub trybu życia.
Również regularnie na ul.
Gliwicką zagląda psycholog.
Do aktywnego życia mają ich
zachęcać także comiesięczne
imprezy integracyjne z udziałem gości z zewnątrz, m.in.
wnoszących sporo radości w
życie Domu Maria dzieci z

Dom Maria
ul. Gliwicka 6
59-220 Legnica

Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy i bliskich
sąsiadów z Przedszkola Niepublicznego Hobbit.
Atutem DPS Maria jest
też położenie w zacisznej i
spokojnej okolicy, zarazem
blisko centrum Legnicy. Z
Gliwickiej łatwo dojechać do
szpitala wojewódzkiego. W
pobliżu są liczne ośrodki rehabilitacyjne i przychodnie,
gdzie w razie potrzeby można
zwrócić się o doraźną pomoc.
Dzięki wygodnej lokalizacji,
seniorzy są łatwo dostępni dla
swoich bliskich. To gwarantuje rezydentom Marii lepszą
opiekę i więcej kontaktu z
otoczeniem, tak ważnego dla
zapobiegania procesom starzenia.

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl
www.marialegnica.pl
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Dary z głębi serca
Od dwóch lat kobiety z Białegostoku, Rzeszowa i innych
polskich miast dziergają na
drutach wełniane rożki, w
których chowa się martwe
noworodki z legnickiego szpitala. To gest anonimowych
matek, które straciły własne
dzieci, dla nieznajomych
przeżywających
podobną
tragedię. Anna Burakowska,
legnicka koordynatorka tej
akcji, pomaga też wcześniakom, a ostatnio razem z licealistami I LO wymyśliła
"Konwój Radości" dla małych
pacjentów. Kto chce, może
dołączyć.
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W Legnicy, jak w każdym
szpitalu, rodzą się hiperwcześniaki, których nie można
uratować i dzieci z wadami
letalnymi. Do niedawna ich
zwłoki przynoszono matkom
na pożegnanie opatulone w
zgrzebne szpitalne chusty. W
ramach ogólnopolskiej akcji
"Tęczowy zakątek", którą w
Legnicy koordynuje Anna
Burakowska, od 2 lat do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego trafiają rożki
i czapeczki dla tych malusz-

ków. Bezinteresownie szyją
je, dziergają na drutach lub
szydełku tysiące wolontariuszek z całego kraju, bo rozumieją, jaką tragedią jest dla
kobiety utrata dziecka. Wiele
z wolontariuszek "Tęczowego kocyka" też ma za sobą takie doświadczenie. Im praca
przy rożku pozwala uporać
się z traumą. Dla obdarowanych jest natomiast pocieszeniem. Sygnałem, że ktoś
nieznajomy rozumie ich rozpacz, podziela ją, chce ulżyć
w cierpieniu. Martwe ciałka
są chowane w wydzierganych
przez wolontariuszki rożkach
i czapeczkach z wełny (niektóre to prawdziwe dzieła
sztuki), a rodzicom zostaje na
pamiątkę po dziecku wełniane serduszko, kwiatuszek lub
inny motyw z pożegnalnego
kompletu.
- Moja rola polega na
koordynowaniu tych działań
- mówi Anna Burakowska Zgłaszam, że potrzebujemy
na oddział na przykład 10
rożków, i czekam na przesyłkę.
Wolontariuszki
robią

również miniaturowe bawełniane czapeczki dla wcześniaków z inkubatorów w
legnickich szpitalach. Są
maluteńkie, w rozmiarach
niedostępnych w sklepach.
A ponieważ od ok 15 proc.
dzieci w Polsce rodzi się
przed czasem, zapotrzebowanie jest ogromne.
- Wymyśliłam więc "Zieloną Kurkę" - Anna Burakowska opowiada o nowej
akcji. Z pomocą Aleksandra
Kostunia, przewodniczącego rady powiatu legnickiego,
zaangażowała w dzierganie
czapeczek dla wcześniaków
uczestników
warsztatów
terapii zajęciowej: Domu
Pomocy Społecznej "Rząśnik" w Brenniku, DPS-u
w Legnickim Polu oraz obu
Środowiskowych
Domów
Pomocy Społecznej w Chojnowie.
Poza czapeczkami w ramach Zielonej Kurki" powstają skarpetki i rękawiczki
dla wcześniaków, wszystko z
bezpiecznych, antyalergicznych materiałów.
Trzecia inicjatywa, w

redakcja@24legnica.pl

którą angażuje się Anna Burakowska, to "Konwój Radości". Za jej zachętą młodzież
z I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy przeznaczyła
własne kieszonkowe na zakup książek i maskotek dla
pacjentów oddziałów neo-
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natologicznego, noworodkowego, dziecięcego i chirurgii
dziecięcej w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w
Legnicy. 29 maja uczniowie
przyjechali ze swymi darami
do chorych dzieci.
- Byłoby świetnie, gdy-

by do Konwoju Radości
zechcieli dołączyć dorośli
legniczanie - mówi Anna
Burakowska.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR
KANIKOWSKI
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PREZYDENT MIASTA LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Okólnej 3.
Przedmiotem oferty przetargowej jest działka nr 763/13 powierzchni 0,0334 ha, obręb Czarny
Dwór. KW LE1L/00067190/1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 50.000,00 zł + podatek od towarów i usług VAT
Wadium - 50.000,00 zł
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Przetarg odbędzie się 09.07.2018 r. o godz.11.30
w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 sala 318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur,
tel.767212-310, pokój 318. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica,
Pl. Słowiański 8.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 09.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Łokietka 7
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Łokietka 7
KW Nr LE1L/00090838/6
Budynek mieszkalny,
3-kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Dz. nr 353 o pow. 720 m2,
obręb Piątnica
Lokal mieszkalny nr 2 na
I piętrze

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium

Dwa pokoje, kuchnia,
dwie łazienki z wc
47,31 m2

70.000,00 zł
/24. 000,00
zł/
7.000,00 zł
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Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 09.07.2018 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami - Agnieszka Romanowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz
warunków przetargu -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.
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Legnica ul. Złotoryjska 92
KW Nr LE1L/00073298/3
Budynek mieszkalny,
4-kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Dz. nr 753/ 4 o pow. 424
m2, obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 3 na
II piętrze

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium

Cztery pokoje, dwie
kuchnie, przedpokój,
łazienka z wc, wc,
pomieszczenie
gospodarcze, piwnice
nr02, nr05, komórka
na poddaszu nr5/7
185,50 i 2,50m2
+ 30,80m2 +30,80m2

350.000,00
zł
/43. 400,00
zł/
35.000,00 zł

Od kameralnego monodramu
„Maraton/Tren” po wielkoobsadowe widowisko, jakim
jest wznowiony po latach
„Hamlet, książę Danii”.
Sześć legnickich tytułów w
trzy dni (8-10 czerwca) na
trzech scenach. Liczni goście
i panelowa dyskusja „Teatr
2018 – misja czy wizja?”.
Taki jest program Maratonu
Modrzejewskiej, który startuje w najbliższy piątek.
Wydarzeniem tym legnicki teatr kończy 40. sezon
artystyczny w swojej historii,

Piątek, 8 czerwca, godz.
19.00, Scena Gadzickiego
„Krzywicka/Krew” Julii Holewińskiej w reżyserii
Aliny Moś-Kerger. Historia Polski w XX wieku widziana oczami kobiet. Sześć
dramatycznych opowieści,
sześć odmiennych losów,
sześć indywidualnych perspektyw, które łączą się w
jeden kobiecy głos, chwilami pełen bólu, chwilami nieodpartego humoru.
Feministyczny manifest i
osobista skarga, historyczna
relacja i rodzinna gawęda.
Bilet 30 zł (ulgowy 25 zł)

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami - Agnieszka Romanowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz
warunków przetargu -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.
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Sobota, 9 czerwca, godz.
12.00, Scena na Strychu
„Maraton/Tren” Pawła
Palcata w autorskiej reżyserii i wykonaniu. Monodram,
który znosi różnicę pomiędzy sceniczną kreacją a prywatnym wyznaniem, ukazując życie autora po śmierci
matki, pokonywane niczym
bieg maratoński. Przekraczając granice teatru, aktor
zaprasza widzów do uczestnictwa w najgłębiej osobistym obrządku, łączącym
cierpienie, gniew, żałobę i
poszukiwanie nowej drogi.
Bilet 25 zł
Sobota, 9 czerwca, godz.
15.00, Scena Gadzickiego
„Biesy” wg Fiodora Do-

która rozpoczęła się jesienią
1977 roku. Skumulowane w
czasie prezentacje artystycznego dorobku wpisały się już
w obyczaj legnickiej sceny.
Ostatnim tego przykładem
był trzydniowy Maraton Teatru Opowieści w maju 2015
roku.
- Chcemy, co pewien czas,
pokazać siły i środki teatru,
który potrafi w niespełna
trzy dni zagrać sześć różnych
spektakli na trzech scenach.
Nie każdy zespół byłby w stanie podjąć się takiego wyzwa-

nia. Naszemu widzowi dajemy
przy tym okazję do bezpośredniej konfrontacji różnorodnych teatralnych realizacji,
zarówno w sensie sposobu
inscenizacji, jak i estetyki. Zaproszonym gościom pragniemy pokazać teatr robiony daleko od centrum, w całej jego
różnorodności i od razu w
wielkiej dawce - objaśnia ideę
wydarzenia dyrektor legnickiego teatru Jacek Głomb.
Wśród gości, którzy potwierdzili swoją obecność na
Maratonie Modrzejewskiej

stojewskiego w reżyserii
Jacka Głomba. Intryga polityczno-obyczajowa doprowadza życie prowincjonalnej mieściny do całkowitej
destrukcji. W imię niesprecyzowanych szlachetnych
celów i budowy „lepszego
świata” bohaterowie zabijają niewinnego człowieka,
demaskując mizerię swojej
moralnej konstrukcji i podatność na cyniczną manipulację. Bilet 30 zł (ulgowy
25 zł)

Głomb. Panel poprowadzi
prof. Dariusz Kosiński. Teatr zmienia się wraz z rzeczywistością społeczną, w
której funkcjonuje. Każdy
twórca w inny sposób widzi jego rolę w przekształcającym się świecie, każdy
inaczej komunikuje swoje
idee w pracy artystycznej.
O strategiach teatralnych
obecnych na współczesnej
polskiej scenie będą rozmawiać uczestnicy panelu.
Wstęp wolny.

Sobota, 9 czerwca, godz.
20.00, Scena na Nowym
Świecie
„Wierna wataha” Pawła
Wolaka i Katarzyny Dworak (PIK) w autorskiej reżyserii. Mocny, pełen emocji
spektakl na niełatwe czasy
z motywem fundamentalizmu religijnego i obyczajowego. Połączenie religijnej
przypowieści z emocjonalną
historią rodzinną w atmosferze przenikniętej muzyką
i bogactwem sfery plastycznej. Bilet 30 zł (ulgowy 25
zł)

Niedziela, 10 czerwca,
godz. 15.00, Scena na Nowym Świecie
„Hamlet, książę Danii”
wg Williama Szekspira w
reżyserii Krzysztofa Kopki
i inscenizacji Jacka Głomba.
Dynamika, emocje, ogień,
walka na miecze, iskry rozpryskujące się wokoło. Pełna
ekspresji muzyka Kormoranów grana na żywo. Powrót do inscenizacji, która
stanowiła bardzo ważny
etap w rozwoju legnickiej
sceny. Elsynor w surowej i
zdegradowanej przestrzeni
ponownie unaoczni widzom
duchową nędzę gnijącego
królestwa Danii. Bilet 35 zł
(ulgowy 28 zł)

Niedziela, 10 czerwca,
godz. 12.00, Caffe Modjeska
„Teatr 2018 – misja czy
wizja?” – dyskusja panelowa.
Uczestnicy: Agata DudaGracz, Paweł Łysak i Jacek

Niedziela, 10 czerwca,
godz. 19.00, Scena Gadzickiego

są m.in.: Paweł Passini, Paweł
Łysak, Łukasz Czuj, Agata
Duda-Gracz, ks. Waldemar
Sondka, Dorota Buchwald,
Dariusz Kosiński, Zbigniew
Gluza, Jacek Sieradzki, Piotr
Olkusz, Joanna Puzyna-Chojka, Tomasz Domagała, Dorota
Wyżyńska i Joanna Ostrowska. Legnickie spektakle
obejrzą też grupy studentów
(teatrologów, ale nie tylko) z
Gdańska, Krakowa, Łodzi i
Wrocławia.
Grzegorz Żurawiński, @kt
Gazeta Teatralna

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Dziennikarskiej 10
KW Nr LE1L/00064852/9
Budynek mieszkalno-użytkowy, 5-kondygnacyjny,teren uzbrojony

Widzowie, którzy zechcą
obejrzeć więcej niż jeden
spektakl mogą wykupić karnety ze zniżką. Karnet na
2 tytuły za 50 zł, natomiast
na każdy kolejny spektakl
w zestawie karnet droższy
o 10 zł. Według tej formuły jednoosobowy karnet na
wszystkie 6 spektakli kosztuje zaledwie 90 zł.
UWAGA: w sprzedaży
zostało niewiele biletów. Informacja w kasie biletowej
tel.: 76 72 33 505 lub bilety@
teatr.legnica.pl.

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Dz. nr 1097/1 o pow.
356m2, obręb Fabryczna
Lokal mieszkalny nr 4
na II piętrze

Skład lokalu

Trzy pokoje, kuchnia,
przedpokój,
Wc na półpiętrze,
piwnice nr 4,4 A,
4B
81,90 m2
8,10m2
3,80m2

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium
120.000,00
zł
/20. 800,00
zł/
12.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 09.07.2018 r. o godz.10.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318
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Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314;
oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Legnica, Pl. Słowiański 8.

„Iliada.
Wojna”
wg
Alessandra Baricco w reżyserii Łukasza Kosa. Wojna
trojańska, pomnik wojny i
jeden z mitów założycielskich kultury europejskiej,
w wersji przepojonej pacyfizmem odarta z baśniowej metafizyki. W serii
natchnionych
aktorskich
solówek, z wstawkami wykorzystującymi techniczne
możliwości multimediów,
legenda o wojnie z jej perwersyjnie
ekstatycznym,
choć złudnym urokiem napędzanym testosteronem,
rojeniami o sławie, dumie i
honorze, tonie w rozpaczy,
krwi i błocie. Bilet 30 zł
(ulgowy 25 zł).

Miasta Legnicy ogłasza, że 09.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 10

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy Działkowej.
Przedmiotem oferty przetargowej jest działka nr 1351 powierzchni
0,1581 ha, obręb Fabryczna. KW LE1L/00094284/5.
Cena wywoławcza nieruchomości - 345.000,00 zł + podatek od towarów i usług VAT
Wadium - 35.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 09.07.2018 r. o godz.12.00
w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 sala 318.

REKLAMA

08 czerwca 2018

Program Maratonu Modrzejewskiej:

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 09.07.2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318

REKLAMA

redakcja@24legnica.pl

Sześć spektakli w trzy dni

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul.
Złotoryjskiej 92
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy

WIADOMOŚCI

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami - Agnieszka Romanowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz
warunków przetargu -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.
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