STACJA Legnica,
ul. Wrocławska 101,

LPG
LPG
2,37zł

W YMIANA
BUTLI

48zł

W YMIANA
BUTLI
NY CH
TURYSTYCZ

godziny otwarcia od 01.01.2019 7:00 - 18:00

REKLAMA

nr 01(360) rok 8

REKLAMA

REKLAMA

04 stycznia 2019

(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

CZYNNE
W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ
NIEDZIELE
w godzinach
od 9 do 15

Legnica - Lubin

ISSN 2048-736X

Wielki kredyt z Luksemburga
REKLAMA

Apel o referendum
na zgodę w Lubinie
Piotr Borys - lubiński radny dolnośląskiego
Sejmiku - i Grzegorz Zieliński z Rady Miasta
Lubina apelują o przeprowadzenie referendum, w którym mieszkańcy Lubina i gminy
Lubin wypowiedzą się na temat połączenia
obu gmin. To próba zażegnania konfliktu
wywołanego przez prezydenta Roberta Raczyńskiego, który chce przyłączyć do miasta
siedem okolicznych wiosek.
>>3

Krzakowski bezradny
– KOPiS robi co chce

Rada Miejska Legnicy pozwoliła prezydentowi zaciągnąć 136 milionów złotych długoterminowego kredytu
bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu na 20 miejskich inwestycji. Legnica będzie
spłacać dług bardzo długo, do roku 2047, ale - zdaniem opozycji - zyska szansę do nadrobienia cywilizacyjnych
opóźnień. 											
>>2

W Legnicy radni Prawa i Sprawiedliwości oraz
Koalicji Obywatelskiej połączyli siły. Wbrew
Tadeuszowi Krzakowskiemu przegłosowali
zmiany w budżecie na 2019 rok. Zabrali ponad
2,8 mln zł przeznaczonych na promocję oraz
park wodny przy ul. Stromej. Zdecydowali, by
przeznaczyć te pieniądze m.in. na podwyżki
wynagrodzeń w MOPS-ie, premierę w teatrze,
modernizację Osi Kartuskiej, budowę parkingów przy ul. Neptuna, pojazdy dla policji i dodatkowe patrole.			
>>4
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Legniccy radni drastycznie
(o 3/4) obcięli kwotę na promocję, zapisaną w prezydenckim
projekcie budżetu na 2019 rok.
To ryzykowny ruch.
Opozycji słowo „promocja” zawsze i wszędzie będzie
się kojarzyć z fanaberiami, bo
trudno jednoznacznie wykazać
związek pomiędzy spotami
pokazującymi atrakcyjne, nowoczesne miasto a ilością turystów lub inwestorów, którzy
je odwiedzają. Równie nieufnie
można potraktować zależność
pomiędzy dostępnością informacji na temat funkcjonowania
samorządu a społecznym zaangażowaniem i poziomem obywatelskiej odpowiedzialności.
Przede wszystkim jednak
opozycja widzi w promocji
dodatkowy, nie podlegający
rygorowi ordynacji, rezerwuar
środków na długofalową kampanię wyborczą włodarza. I ma
rację: te pieniądze odpowiednio
spożytkowane, wyzwalają w lokalnej społeczności nie tylko
dumę z „małej ojczyzny”, ale
też mniej lub bardziej prawdziwy wizerunek prezydenta
(burmistrza, wójta, starosty)
jako dobrego gospodarza. W
tym sensie mogą przyczynić się
do zacementowania aktualnego
układu władzy. Zmniejszając
budżet Legnicy na promocję
samorządu, radni PiS-u oraz
PO bez wątpienia ograniczają prezydentowi Tadeuszowi
Krzakowskiemu
możliwość
propagandowego
oddziaływania na odbiorców, w tym
autopromocji oraz medialnej
autokreacji.
Jednak działając w ten
sposób łatwo wylać dziecko
z kąpielą. Tam, gdzie do tej
pory kolportowano publikacje o działkach w rejonie ulicy
Jaworzyńskiej lub na byłym
lotnisku, krajowi i zagraniczni inwestorzy znajdą materiały z innych miast. Trudno
oczekiwać, że wycieczki będą
przyjeżdżać do Legnicy, jeśli zaprzestaniemy wysyłania
w Polskę nowych sygnałów o
czekających na turystów atrakcjach. Powtórzenie sukcesu
dotychczasowych pięciu edycji
Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 może
okazać się niemożliwe, jeśli w
urzędze braknie pieniędzy na
druk plakatów, organizację plenerowych wystaw, zamówienie
promocyjnych gadżetów. Od
puli środków na promocję zależy też w dużej mierze jakość
serwisu informacyjnego, który
pracownicy magistratu rozsyłają codziennie po redakcjach i
publikują w oficjalnych serwisach Legnicy.
Może się okazać, że chcąc
dopiec jednemu Tadeuszowi
Krzakowskiemu, opozycja zrobiła kuku całej Legnicy.
Piotr Kanikowski
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Wielki kredyt z Luksemburga
Na co te pieniądze?
Transport – wartość:
151 507 250,00 zł
1. Budowa brakującego
fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 – 27.878.000,00
zł.
2. Przebudowa DK 94 w
Legnicy ul. Pocztowa i ul.
Piastowska – 13.058.000,00
zł.
3. Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru
aktywności
gospodarczej
w rejonie ulic: Nasiennej,
Hangarowej i Myrka w Legnicy –18.600.000,00 zł.
4. Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy –
4.445.000,00 zł.
5. Przebudowa ulic:
Bydgoskiej i Szczytnickiej
w tym: Etap II ul. Szczytnicka – 17.684.000,00 zł.
6. Budowa Zbiorczej
Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 69.842.250,00 zł.

Rada Miejska Legnicy pozwoliła prezydentowi zaciągnąć 136 milionów złotych
długoterminowego kredytu
bankowego w Europejskim
Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu na 20 miejskich
inwestycji. Legnica będzie
spłacać dług bardzo długo,
do roku 2047, ale - zdaniem
opozycji - zyska szansę do
nadrobienia cywilizacyjnych
opóźnień.
Zanim doszło do głosowania prezydent Tadeusz
Krzakowski przywoływał
ideę solidaryzmu społecznego: - Dzisiejsi mieszkańcy
Legnicy chcą, aby realizować ich marzenia już teraz.
Nie można kazać im czekać
10 lat na remonty ulic czy
komunalnych budynków.
Przeciwko zadłużania
miasta zagłosowała Jolanta Kowalczyk z PiS-u.
Wstrzymała się jej klubowa
koleżanka Joanna Śliwińska-Łokaj. Pozostali radni
- z PiS-u, PO i klubu prezydenta - podnieśli rękę za
uchwałą w sprawie kredy-

tu. Ale niektórzy nie kryli
wątpliwości i nie szczędzili
prezydentowi Tadeuszowi
Krzakowskiemu krytyki.
- Gdybyśmy byli równie
aktywni w pozyskiwaniu
euro jak Jelenia Góra, to być
może ten kredyt nie byłby
nam w ogóle potrzebny przekonywał Jarosław Rabczenko z Platformy Obywatelskiej. Przytaczał liczby:
od początku transformacji
Jelenia Góra pozyskała 250
mln zł. Legnica tylko 115
mln zł. Mówił o inwestycyjnych zaniedbaniach. I o
tym, że dzięki kredytowi z
Luksemburga można będzie
zrealizować część potrzeb,
które jego klub sygnalizował od dawna (m.in. remonty ul. Szczytnickiej i Pocztowej, dalszy ciąg zbiorczej
drogi południowej).
- Ale też martwię się,
czy za mojego pokolenia
zdążymy te dług spłacić mówił Rabczenko. - Spłata
kredytu
luksemburskiego nastąpi dopiero w roku
2047. Chciałbym dożyć tego
momentu. Ten kredyt jest

wyrazem egoizmu, bo bierzemy kredyt, aby nadrobić
opóźnienia cywilizacyjne,
ale nasze dzieci będą martwić się, jak spłacić dług.
W podobnym tonie wypowiadał się Łukasz Laszczyński z Prawa i Sprawiedliwości.
- Inwestycje, które chcemy zrealizować za pieniądze
z Luksemburga, są potrzebne. Ale powinny być zrealizowane w perspektywie minionych 6 lat - mówił.
Kredyt ma się składać
z 4 transz (po 34 mln zł
w roku 2019, 2020, 2021
i 2022). Wysokość sum
przewidzianych w poszczególnych latach może się
zmienić, w zależności od
potrzeb. Być może wystarczające okażą się mniejsze
kwoty (przedstawione w
projekcie uchwały wartości
należy czytać jako maksymalne możliwe zobowiązanie).
Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD MIASTA
W LEGNICY

Infrastruktura miejska,
kultura i turystyka – wartość: 57 149 809,00 zł
1. Przebudowa budynku
dawnego Teatru Letniego
w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum
Kultury, Nauki i Edukacji
Witelona – 22.265.000,00
zł.
2. Zagospodarowanie
i rewitalizacja placu Słowiańskiego w Legnicy –
15.139.000,00 zł.
3. Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiarni w
Legnicy, stanowiącego bazę
edukacji przyrodniczo-historycznej – 5.400.000,00
zł.
4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa
bulwaru nad Kaczawą wraz
z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - 3.076.000,00 zł.
5. Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów
Zakaczawia w Legnicy przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z
rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez
nad Kaczawą -1.140.000,00
zł.
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6. Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego w
Legnicy -10.129.809,00 zł.
Szkolnictwo i sport –
wartość: 15 047 941,00 zł
1. Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej
3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy - 15.047.941,00 zł.
Opieka zdrowotna i
społeczna – wartość: 5 200
000,00 zł
1. Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem
- ofiarami przemocy w Legnicy - 5.200.000,00 zł.
Efektywność
energetyczna – wartość: 20 318
500,00 zł
1. Ochrona powietrza polegająca na zmianie
ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Legnicy”
- 9.000.000,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa
nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego - 2.818.500,00 zł.
3. Budowa wraz z
przebudową
oświetlenia ulicznego w mieście 8.500.000,00 zł.
Inne – wartość: 23 496
500,00 zł
1. Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych –
6.561.500,00 zł.
2. Zakup czterech autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową 1 stacji
ładowania – 10.340.000,00
zł.
3. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części
wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych –
6.595.000,00 zł.
Łączna wartość zadań planowanych do realizacji przy udziale EBI 272.720.000,00 zł.

Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej
Marii Panny 5b/4, tel. 76 850 79 21, reklama@24legnica.pl
Iwona Cząstka, 609-199-520, i.czastka@24legnica.pl
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Apel o referendum na zgodę
Piotr Borys - lubiński radny
dolnośląskiego Sejmiku - i
Grzegorz Zieliński z Rady
Miasta Lubina apelują o przeprowadzenie referendum, w
którym mieszkańcy Lubina
i gminy Lubin wypowiedzą
się na temat połączenia obu
gmin. To próba zażegnania
konfliktu wywołanego przez
prezydenta Roberta Raczyńskiego, który chce przyłączyć
do miasta siedem okolicznych wiosek.
- To mieszkańcy powinni decydować o tym, do której gminy
chcą należeć - mówi Piotr Borys.
Radny obawia się, by w gminie
Lubin nie powtórzyła się sytuacja
z Dobrzenia Wielkiego na Opolszczyźnie, gdzie wbrew ludziom
od dwóch lat forsowano pomysł
na przyłączenie części gminy do
Opola. Za zmianą granic lobbował minister Patryk Jaki. Zdeterminowani mieszkańcy podjęli
strajk głodowy, by przeciwstawić
się władzy. Konflikt eskalował
i na lata podzielił lokalną społeczność. Borys uważa, że należy
zrobić wszystko, aby zaoszczędzić podobnej traumy rodzinom
mieszkającym w gminie Lubin.

- Mamy dwie możliwości
- mówi Piotr Borys. - Jedna to
pójście drogą Dobrzenia Wielkiego i Opola, czyli radykalizacji, konfliktu, złych emocji, być
może strajków głodowych, protestów. To jest bardzo zła droga.
Niezależnie czy jest się urzędnikiem ratusza w Lubinie, czy premierem rządu, nie wolno ręcznie
sterować przyszłością ludzi. Ale
jest też druga droga, którą my
proponujemy, za przykładem
Zielonej Góry i ich sąsiadów.
Tam odbyły się wspólne rady,
wspólne referenda i ludzie uznali, że jest interes społeczny w połączeniu gmin jeden do jednego.
Nie w krojeniu miejscowości i
zabieraniu tych, które mają wysokie podatki. Zgodnie z wolą
wszystkich mieszkańców zapadła decyzja o połączeniu gmin w
gminę miejsko-wiejską.
Piotr Borys i Grzegorz Zieliński proponują, aby ogłosić dwa
referenda - jedno w gminie wiejskiej Lubin, drugie w mieście - w
sprawie połączeniu obu gmin w
jeden organizm. referendum pozwoli poznać zdanie wszystkich
zainteresowanych mieszkańców
i na tej podstawie, zgodnie z ich
wolą, działać. Radni apelują do

prezydenta Roberta Raczyńskiego i wójta Tadeusza Kielana,
aby przygotowali referenda.
Zieliński krytykuje konsultacje społeczne, do których
zobowiązuje podjęta w grudniu
uchwała. Uważa je za pozorne: - W projekcie jest napisane
wprost, że obowiązek przeprowadzenia konsultacji jest scedowany na prezydenta, ale nie
wyznaczono mu żadnych ram,
ani czasowych, ani ilościowych,
ani jakościowych. To znaczy, że
prezydent może te konsultacje
przeprowadzić w sposób dowolny, a my nie mamy żadnej kontroli i żadnej pewności, że wynik
konsultacji będzie obiektywny.
Ponadto mamy w projekcie zapis, że konsultacje nie są wiążące, więc nawet jeśli pójdą nie po
myśli prezydenta, nie powstrzymają łączenia.
Gdyby większość mieszkańców opowiedziała się w referendum za połączeniem gmin
w gminę wiejsko-miejską (w
rodzaju gminy Polkowice), to
konsekwencją nowego podziału
administracyjnego byłyby nowe
wybory samorządowe.
Piotr Kanikowski
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Nowy rok Krzakowski bezradny
i rozkłady jazdy
Od dnia 01.01.2019 r. w Legnicy obowiązują zmienione
rozkłady jazdy komunikacji
miejskiej.
Najistotniejsze
zmiany nastąpiły na liniach
5, 18, 26, 28 i 29, ale drobne korekty godzin odjazdów
dotyczą wszystkich linii Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
Na linii nr 5 kurs odbywa
się teraz przez ul. Myrka (pętla), co zapewni uczniom lepszy dojazd i powrót ze szkół.
Aby ułatwić pracownikom dojazd do Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej MPK

wydłużyło kurs linii 18 z przystanku Jaworzyńska – Osiedle Sienkiewicza. Na linii 28
wprowadzono dodatkowy poranny kurs w dni robocze. Na
liniach 26, 28 i 29 nowe kursy
wprowadzono w niedzielę, dla
pracowników mających trzecią
zmianę.
Na wszystkich liniach
miejskich możemy spodziewać się niewielkich korekt w
godzinach odjazdu autobusów.
Szczegółowe informacje dostępne są na przystankach oraz
na stronie internetowej www.
mpk.legnica.pl.
PEKA

Satyrykonowa
kraina snów
Baśniowe „Zmyślenia” Marcina Minora to nowa wystawa
w Galerii Satyrykon.
Marcin Minor to autor,
który zaprasza do krainy snów.
Tych dobrych, ale nieraz i tych
koszmarnych, choć zawsze
pełnych poezji. Aż chciałoby
się wejść w środek jego tajemniczych prac i rozejrzeć
dookoła. Przecież w jego światach wszędzie muszą być takie
obrazki. I choć kadr często jest
zamknięty, to jednak podejrzewamy, że poza nim jest coś
więcej, tak samo magicznego.
Wejść w te krainy na pewno
by się chciało, ale do tego potrzeba też odwagi. Bo nikt nie
wie, co się z nim stanie, jeśli
fantazja, do której zabiera autor, stanie się prawdą. Wysta-

wa można oglądać w Galerii
Satyrykon (Rynek 35) od 02
stycznia do 23 lutego 2019
r. Wernisaż odbędzie się 25
stycznia o godz. 17.30. Wstęp
wolny. Zapraszamy!
Źródło: Galeria Satyrykon
w Legnicy
FOT. MARCIN MINOR

– KOPiS robi co chce

W Legnicy radni Prawa i
Sprawiedliwości oraz Koalicji
Obywatelskiej połączyli siły.
Wbrew Tadeuszowi Krzakowskiemu przegłosowali zmiany
w budżecie na 2019 rok. Zabrali ponad 2,8 mln zł przeznaczonych na promocję oraz
park wodny przy ul. Stromej.
Zdecydowali, by przeznaczyć
te pieniądze m.in. na podwyżki wynagrodzeń w MOPS
-ie, premierę w teatrze, modernizację Osi Kartuskiej,
budowę parkingów przy ul.
Neptuna, pojazdy dla policji
i dodatkowe patrole.
Rada Miejska Legnicy
przyjęła budżet na rok 2019
oraz powiązaną z nim Wieloletnią Prognozę Finansową. Ale do prezydenckich
projektów opozycja wniosła

kilka istotnych poprawek.
Na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości budżet na promocję Legnicy zmniejszono z ok. 832
tys. zł do ok. 232 tys. zł. Za
zabezpieczone w ten sposób
600 tys. zł miasto ma przeprowadzić modernizację Osi
Kartuskiej. Zabrano też 569
tys. zł, które prezydent planował wnieść do spółki Strefa
Aktywności Gospodarczej na
powiększenie kapitału SAG-u, aby spółka mogła rozpocząć budowę Legnickiego
Parku Wodnego Aquafun
przy ul. Stromej. Pieniądze.
Zgodnie z propozycją PiS, ta
kwota zostanie wykorzystana
na podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Idąc za ciosem również

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
zaproponował
szereg wydatków nie ujętych
wcześniej w projekcie budżetu. To budowa klimatyzacji
i wentylacji w legnickich
żłobkach (81 tys. zł), budowa parkingu samochodowego w miejscu wyburzonego
pawilonu przy ul. Neptuna
(900. tys zł), modernizacja
wejścia do parku Miejskiego przez wał od ul. Stromej
(50 tys. zł), zwiększenie ilości
płatnych patroli policyjnych
(200 tys. zł), dofinansowanie zakupu samochodów dla
drogówki, prewencji i policji kryminalnej (300 tys.
zł) oraz dotacja dla Teatru
Modrzejewskiej w Legnicy
na przygotowanie premiery
"Wyzwolenia" Wyspiańskiego (200 tys. zł). Pieniądze

na te zadania zabezpieczono
kosztem zmniejszenia o kolejne 1.731 tys. zł miejskiego
wkładu do SAG-u.
W ten sposób pod znakiem zapytania stanęła kluczowa inwestycja obiecana
w kampanii wyborczej przez
prezydenta Tadeusza Krzakowskiego: przebudowa tzw.
"kabewiaka" przy ul. Stromej
na nowoczesny, ambitnie zaprojektowany park wodny.
SAG został bez obiecanej
przez miasto pomocy finansowej. W obecnej sytuacji
spółce będzie trudno wyemitować obligacje, za które
miała zostać sfinansowana
budowa najatrakcyjniejszego
w regionie kompleksu basenów na świeżym powietrzu.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Zmiany w legnickiej policji

REKLAMA

Nadkomisarz
Zbigniew
Kopij od 2 stycznia jest
nowym zastępcą komendanta miejskiego policji
w Legnicy. Odpowiada za
pion kryminalny. W tym
samym dniu pracę naczelnika sztabu policji w Komendzie Miejskiej Policji
we Wrocławiu rozpoczął
podinspektor Przemysław
Kozioł, dotychczasowy naczelnik sztabu policji Komendy Miejskiej Policji w
Legnicy.
Nadkomisarz
Zbigniew
Kopij rozpoczął służbę w Policji

w 1991 roku, gdzie przechodził
wszystkie szczeble zawodowego
awansu. Pierwsze kroki stawiał
w ówczesnym Komisariacie
Policji w Prochowicach. Wiedzę i doświadczenie zdobywał
służąc w pionie prewencji jako
dzielnicowy oraz w referacie
kryminalnym. W 2005 r. pełnił
służbę w wydziale ds. nieletnich
i patologii. Ciężka praca, stałe
podnoszenie kwalifikacji zaowocowało awansem. W roku
2009 został powołany na stanowisko naczelnika wydziału ds.
nieletnich i patologii Komendy
Miejskiej Policji w Legnicy. Za

wzorową realizację obowiązków
służbowych i postawę w służbie
był wielokrotnie wyróżniany
oraz odznaczany m.in. brązową
odznaką Zasłużony Policjant i
srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”.
Podinspektor Przemysław
Kozioł jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Służbę w Policji rozpoczął w
1992 roku w wydziale dochodzeniowo - śledczym Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Od 1996 roku pełnił służbę w
Wydziale Kryminalnym, gdzie
po 3 latach awansował na sta-

nowisko kierownika. Kolejne
lata rzetelnej i wzorowej pracy
oraz coraz lepszych osiągnięć
w służbie spowodowały w 2008
roku awansem na stanowisko
zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Chojnowie, a
następnie w 2011 roku, został
komendantem Komisariatu Policji w Chojnowie. W 2012 roku
rozpoczął służbę w wydziale
sztab policji Komendy Miejskiej
Policji w Legnicy, początkowo
jako zastępca naczelnika, a później jako naczelnik.
Piotr Kanikowski
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Horror na krajowej trójce
Polkowiccy policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca
gminy Gaworzyce, który w
Wigilię uszkodził między innymi pojazdy przejeżdżające
drogą w okolicy Kłobuczyna.
W czasie zatrzymania agresywny mężczyzna zaatakował policjantów trzymaną w
dłoniach siekierą. Napastnik
został skutecznie obezwładniony i doprowadzony do policyjnego aresztu. Za czyny,
o które jest podejrzany grozi
mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kilka minut po godzinie 22 w wigilijny wieczór polkowiccy policjanci otrzymali telefoniczne
zgłoszenia o mężczyźnie,

który w okolicy Kłobuczyna biega z siekierą w ręku
i demoluje przejeżdżające
krajową „trójką” pojazdy.
Na miejsce interwencji
natychmiast zostały skierowane policyjne patrole.
Funkcjonariusze Ogniwa
Pat rolowo-Inter wenc y jnego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach
sprawdzając okolicę, namierzyli osobę podejrzewaną o uszkodzenie wymienionych w zgłoszeniu
pojazdów.
Podczas zatrzymania
młody mężczyzna zachowywał się agresywnie i
zaatakował
policjantów
siekierą, która wcześniej
posłużyła mu do uszkodze-

nia cudzego mienia. Funkcjonariusze obezwładnili
napastnika i doprowadzili
go do policyjnej celi. Przeprowadzone badanie wykazało u 22-letniego mieszkańca gminy Gaworzyce
blisko 1,5 promila alkoholu
w organizmie..
W czasie działań prowadzonych w tej sprawie policjanci ustalili, że
sprawca nie tylko uszkodził
trzy samochody, które były
przedmiotem zgłoszenia,
ale także pobliską skrzynkę elektryczną, elementy
sąsiednich zabudowań oraz
wiatę przystankową. Łączne straty związane z tymi
uszkodzenia to około 7 tysięcy złotych.

22-latek usłyszał siedem zarzutów popełnia
przestępstwa uszkodzenia
cudzego mienia oraz zarzut

czynnej napaści na funkcjonariuszy policji. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.

Źródło: Policja
`Dolnośląska
FOT. POLICJA
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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
stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu i dzierżawy:
1. Nieruchomość gruntowa, zabudowana garażem, położona w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/176, obręb
Tarninów (KW LE1L/00062617/6) – bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego najemcy.
2. Część nieruchomości gruntowej, na której znajduje się tablica reklamowa dwustronna o powierzchni 2 m2, położonej w
Legnicy przy ul. Wrocławskiej, działka nr 494/1, obręb
Piekary Wielkie (KW LE1L/00101277/6).
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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Całym sercem z Owsiakiem
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
odbędzie się 13 stycznia,
a w Legnicy ruszymy już
dzień wcześniej!
W tym roku ta jedyna

na świecie Orkiestra - złożona z dobrych, ludzkich
serc - zagra dla małych
dzieci. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup
nowoczesnego
sprzętu
medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecię-

cych. Chodzi o placówki
z tzw. oddziałami II oraz
III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą
dokonać specjalistycznej
diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej
chorym maluchom. W Pol-

sce funkcjonuje blisko 50
takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują teren całego kraju. W placówkach
tego rodzaju szczególnie
ważne jest nowoczesne,
spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które

daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i
leczenia najtrudniejszych
przypadków.
Podczas 27. Finału
WOŚP nie może więc nikogo zabraknąć! Wspólnie

zagrajmy na rzecz dzieci. Wydarzenia w Legnicy potrwają dwa dni: 12 i
13 stycznia. Będzie dużo
atrakcji, zapraszamy!
Źródło: EGO/ Legnickie
Centrum Kultury

Program 27. Finału WOŚP w Legnicy
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12 stycznia (sobota)
Koncert Rockowy
godz. 17.30, klub "Spiżarnia" (Legnica, ul. Piastowska 1)
Wystąpią:
AWARIA (Głogów)
C Y NA MONOW Y
OGRÓD (Legnica)
METALION (Legnica)
POLISH FICTION
(Chojnów)
ZIELONY
GROSZEK (Legnica)
wstęp: minimum 10 zł
- datek do puszki WOŚP

13 stycznia (niedziela)
godz. 14.00 - 20.00
Akademia Rycerska w
Legnicy
Całodziennej kweście
prowadzonej przez wolontariuszy WOŚP towarzyszyć będzie wiele atrakcji
w Akademii Rycerskiej,
przygotowanych przez Legnickie Centrum Kultury,
Muzeum Miedzi, OSiR,
Akademię Avatara, Klub
Spiżarnia czy różne organizacje - m.in. legnickich
morsów czy motocyklistów.

Dziedziniec i hall Akademii Rycerskiej (godz.
14.00 - 20.00, wejście od
ul. Chojnowskiej 2):
Warsztaty
plastyczne, degustacja domowych
wypieków, prezentacja i
nabór do Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej działającej
przy LCK. Na dziedzińcu
zaprezentują się Legnickie Morsy (kąpiel o godz.
15.00) i legniccy motocykliści z lokalnych klubów.
Będzie strefa gastronomiczna. Wieczór zwień-

czy "Światełko do nieba"
(godz. 20.00).
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej (godz.
14.00-20.00, wejście od ul.
Chojnowskiej 2):
Koncerty, pokazy i prezentacje lokalnych wykonawców oraz wychowanków sekcji muzycznych:
D z i e c i ę c o -M ł o d z i e ż o wej Legnickiej Orkiestry
Dętej,
Młodzieżowego
Centrum Kultury, Music Factory, Przedszkola
Sportfanek oraz Natalii
Bernatskiej, Pawła Poma-

zana (gwiazda Mam Talent), zespołu Plug`n`Blues. W przerwach odbywać
się będą licytacje WOŚP.
Sala Królewska Akademii Rycerskiej (godz.
14.00-18.00, wejście od
ul.B.Bilsego):
- 14.00 - pokaz tańca w
wykonaniu Uczniowskiego
Klubu Tańca Sportowego
LEW
- 16.00 - zwiedzanie z
przewodnikiem Sali Królewskiej,
- 17.00 - pokaz tańca
flamenco,

- 14.00-18.00 - drzwi
otwarte (selfie dla każdego w pięknej Sali Królewskiej)
Dodatkowo:
- kuratorskie oprowadzanie po wystawie "Sztuka Legionów" w Muzeum
Miedzi (godz. 15.00, wejście od ul. Chojnowskiej 2)
Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, ale
liczymy na Wasze datki
do puszek WOŚP - wolontariusze będą również na
terenie Akademii Rycerskiej. Zapraszamy!
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„Podróże przez sny. I powroty”
Autor ponad 70 realizacji
scenicznych i plenerowych,
w tym ośmiu dla legnickiego
teatru, współzałożyciel legendarnego Teatru Ósmego
Dnia i przez ćwierć wieku
dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego Malta w Poznaniu przywozi do Legnicy
autorsko wyreżyserowany,
bardzo osobisty spektakl, w
którym wystąpi także jako…
Lech Raczak – bohater i narrator scenicznej opowieści.
Jedyny spektakl na Scenie
Gadzickiego w niedzielę 6
stycznia o godz. 19.00.

Przedstawienie
poznańskiej Fundacji Orbis
Tertius zrealizowane przed
dwoma laty ma formę koncertu przeplatanego opowieścią Lecha Raczaka.
Reżyser i autor w jednej
osobie opowiada swojny,
które stają się pretekstem
do ironicznego przywołania własnej biografii, ref leksji nad niezależnością
w kulturze współczesnej
oraz rozważań o teatrze
alternatywnym. Na scenie
towarzyszyć mu będzie
Trio Targanescu (Arnold
Dąbrowski,
Katarzyna
Klebba, Paweł Paluch).
„Piękna e smuzyka,
świetny koncert. Niestety
z długimi przerwami na
gadanie. Czy to teatr? Nie
wiadomo. Trudno polecić jednoznacznie" – pisał
żartobliwie o tym spektaklu jego twórca, który - po

czterdziestu latach przerwy - pojawił się w nim,
jako aktor na scenie.
Muzyka Tria Targanescu to mieszanina folku,
kameralistyki
rockowej,
improwizacji i muzyki obrazowej z domieszką lekkiej psychodelii. Idealna
zatem, by zilustrować sny,
które Raczak zapisuje od
dziesięcioleci, by teraz podzielić się nimi z publicznością „bo, jak ktoś powiedział, tylko przez sen Pan
Bóg może wyznać, że nie
udał mu się realny świat”.
„Nie ma sensu opisywać iluś tam snów, skrzących się czarnym humorem, bezlitosnych wobec
tych, którzy kiedyś Raczakowi podpadli, wzruszająco intymnych, gdy mowa o
bliskich (wstrząsający sen
o powrocie ojca z zaświatów). Świat w tych snach
się rozpada, jego kontury nikną, nie ma w nim
nic stałego, trwa totalna
oniryczna destabilizacja,
króluje zniszczenie. Jednak gdy zabrzmią już oklaski, gdy Raczak powróci ze
swej zaświatowej niedostępności do nas – wzruszonych i ograniczonych
w naszej wdzięczności do
banalnego uderzania dłonią o dłoń, pozostańmy
z naszą wyobraźnią w tej
wielkiej, zadymionej sali,
wyczarowanej zmęczonym
półszeptem
dzisiejszego
Mistrza teatru śmierci”
– pisał po premierze tego

spektaklu-koncertu Juliusz
Tyszka w portalu Teatralny.pl.
Przedstawienie
„Podróże przez sny. I powroty” zdobyło I nagrodę
XIX Przeglądu Małych
Form Teatralnych „Scena
Letnia” w Łodzi (2017).
Jego twórca, autor ośmiu
realizacji dla legnickiego

teatru, w tym jedynego w
jego wieloletniej karierze
Szekspira („Makbet” z
2017 roku), to laureat wielu
nagród, w tym „Bomby sezonu 2009/2010” przyznanej przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy za tzw.
„tryptyk rewolucyjny”, na
który złożyły się „Dziady”,

„Marat/ Sade” i „Czas terroru”.
„Podróże przez sny. I
powroty” Lecha Raczaka na Scenie Gadzickiego
legnickiego Teatru Modrzejewskiej w niedzielę
6 stycznia o godz. 19.00.
Bilet 30 zł (ulgowy 25 zł).
Rezerwacja: tel. 76 72 33
505 lub bilety@teatr.le-

gnica.pl. Bilet można także
kupić w Internecie: https://
teatrlegnica.interticket.pl.
Grzegorz Żurawiński,
@kt Legnicka
Gazeta Teatralna
FOT. MACIEJ
KR AJEWSKI/
ORBISTERTIUS.PL

Uwaga! To wyjątkowa gratka: Teatr Modrzejewskiej zarezerwował dwa miejsca na widowni dla naszych Czytelników. Aby zdobyć dwuosobowe zaproszenie na spektakl trzeba zadzwonić do nas
(tel. 784 604 641) w piątek 4 stycznia w godz. 10-12. Pierwszy telefon nagrodzimy zaproszeniem na „Podróże przez sny. I powroty”.
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