
Prezydent Robert Raczyń-
ski na próżno czekał w sobotę 
w Lubinie na pociąg z marszał-
kiem Cezarym Przybylskim, 
innymi VIP-ami i orkiestrą. 
Pojazd miał widowiskowo wje-
chać na peron w pobliżu sceny. 
Ale utknął w Legnicy, bo w Ra-
szówce ok. 150 mieszkańców 
wykluczonych z rozkładu jazdy 
wiosek zablokowało tory. VIP
-y miały świętować przywró-
cenie połączeń pasażerskich na 
zmodernizowanej przez PKP 
PLK trasie Legnica-Lubin. 
Wstrzymując przejazd miesz-
kańcy wiosek wyrażali swoje 
niezadowolenie z decyzji władz 
samorządowych województwa 
(PiS-u i Bezpartyjnych Samo-
rządowców), by pociągi pasa-
żerskie nie zatrzymywały się na 

wyremontowanych za unijne 
miliony przystankach w Rze-
szotarach, Raszówce, Gorzeli-
nie i Chróstniku. 

Policja wysłała do Ra-
szówki swoją grupę szturmo-
wą. Funkcjonariusze otoczyli 
przejazd. Mieli hełmy, tarcze, 
długą broń, pałki, gaz łzawiący 
- byli przygotowani do spacyfi-
kowania protestujących. Wzy-
wali ludzi, by zeszli z torów. 
Zapowiadali, że w przypadku 
nieposłuszeństwa, zostaną usu-
nięci siłą. Próbowano spisywać 
uczestników protestu. Gdy 
jeden z mężczyzn odmówił 
podania danych osobowych, 
doszło do szarpaniny. Po tym 
incydencie policja zrezygnowa-

ła z rozwiązań siłowych. Wśród 
protestujących byli nieletni i 
kobiety, którzy niewątpliwie 
ucierpieliby, gdyby doszło do 
pacyfikacji.

W Legnicy VIP-y oraz 
muzycy przesiedli się z pociągu 
do autobusu. Widowisko, jakim 
miał być uroczysty wjazd świą-
tecznie rozświetlonego pociągu 
Kolei Dolnośląskich na peron 
w Lubinie, nie udało się. Zły 
za zepsute święto prezydent 
Robert Raczyński obiecał ze 
sceny w Lubinie, że wybatoży 
i obciąży kosztami winnego tej 
spektakularnej klapy.

Sytuację w Raszówce pró-
bował rozładować Tymoteusz 
Myrda, członek zarządu wo-

jewództwa odpowiedzialny za 
politykę transportową. Około 
godziny 22 w towarzystwie 
prezesów Kolei Dolnośląskich 
Damiana Stawikowskiego i 
Witolda Idczaka przyjechał 
do protestujących. Obiecał, że 
skieruje do PKP Polskie Linie 
Kolejowe pismo z prośbą o 
pilne włączenie wiosek między 
Lubinem a Legnicą do rozkła-
du jazdy pociągów. Słowa do-
trzymał.

Na wniosek Kolei Dolno-

śląskich spółka PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. skorygowała 
rozkład pociągów na tej trasie. 
Zmiany będą obowiązywać od 
17 czerwca. „Z uwagi na brak 
przepustowości węzła Wro-
cław rozkład jazdy na odcinku 
Wrocław - Legnica nie będzie 
zmieniany i tym samym pocią-
gi będą przyjeżdżać do Lubina 
3-4 minuty później oraz wy-
jeżdżać z Lubina 2-4 minuty 
wcześniej względem obecnego 
rozkładu jazdy” - głosi infor-

macja zamieszczona przez Ty-
moteusza Myrdę. By umożliwić 
uczniom ze wsi dojechanie do 
Legnicy na lekcje rozpoczyna-
jące się o godz. 8 wprowadzo-
no dodatkowe postoje m.in. 
dla pociągu przyspieszonego 
Cuprum, odjeżdżającego obec-
nie z Lubina o godz. 7.23. W 
związku z tym czas podróży 
do Wrocławia wydłuży się z 58 
minut do godziny i 2 minut.

Piotr Kanikowski
FOT. UG.LUBIN.PL
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Nie będzie dywidendy z KGHM Żyje się raz, nawet w Legnicy Wójtowicz wygrał ze 
Święczkowskim

Drugi rok z rzędu akcjonariusze KGHM zagłosowali za pozosta-
wieniem w spółce całego zysku, zgodnie z rekomendacją zarzą-
du. Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
szy KGHM w Lubinie prezes Marcin Chludziński argumentował 
za rezygnacją z dywidendy. Mówił o potrzebach inwestycyjnych 
spółki: drążeniu nowych szybów, projekcie udostępniania zło-
ża, budowie pieca WTR w Hucie Miedzi Legnica. 
                            >>3

Podczas wzruszającej uroczystej sesji Rady Miejskiej Legnicy 
doktor Wojciech Kowalik, neonatolog z Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego, dołączył do grona honorowych obywateli Le-
gnicy. Nagrodę Miasta Legnica dostały Koło Polskiego Związku 
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych oraz Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO 
Legnica. Wręczono też odznaki Zasłużony dla Legnicy.
                            >>2

Legnicki prokurator Piotr Wójtowicz nie po-
pełnił żadnego przewinienia dyscyplinarnego 
uczestnicząc w manifestacji w obronie nie-
zależności sądów i udzielając wypowiedzi 
dla mediów - ogłosił Sąd Dyscyplinarny przy 
Prokuratorze Krajowym w Warszawie. Dostał 
gromkie brawa od licznej publiczności. - Sąd 
okazał prawdziwą niezawisłość i dużą odwa-
gę - komentował wyrok Krzysztof Parchimo-
wicz, szef stowarzyszenia Lex Super Omnia.

                            >>2
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Sukces w Raszówce, klapa w Lubinie
Od 17 czerwca większość po-
ciągów Kolei Dolnośląskich 
relacji Lubin - Legnica - Wro-
cław będzie zatrzymywać się 
w Rzeszotarach, Raszów-
ce, Gorzelinie i Chróstniku. 
Tymoteusz Myrda, członek 
zarządu województwa dolno-
śląskiego, dotrzymał słowa 
danego uczestnikom sobot-
niej blokady w Raszówce. Lu-
dzie wygrali - opór ma sens.



W gmachu Prokuratury 
Krajowej w Warszawie pro-
kurator Piotr Wójtowicz z 
Prokuratury Okręgowej w Le-

gnicy wygrał z Prokuratorem 
Krajowym Bogdanem Święcz-
kowskim, który domagał się 
ukarania go za naruszenie za-
sady apolityczności i kodeksu 
etyki prokuratorów. Postano-
wienie zapadło jednogłośnie. 
Żaden z trojga sędziów nie 
miał wątpliwości co do nie-
winności Wójtowicza,  co pu-
blicznie podkreśliła prokurator 
Elżbieta Krężołek, przewod-
nicząca składu sędziowskiego.

Sprawa ma związek z ma-
nifestacją Komitetu Obrony 
Demokracji, która w lipcu 
2017 zebrała się przed Są-
dem Okręgowym. W tłumie 
kilkuset mieszkańców, którzy 
przyszli bronić niezależności 
sądów, dziennikarze wypa-
trzyli prokuratora Piotra Wój-

towicza. Zapytali, czy się nie 
boi. Odpowiedział: „Nie mam 
nic do stracenia. A co mi zro-
bią? Przeniosą do Ełku?”. Jego 
słowa pojawiły się w relacjach 
z demonstracji. Potem proku-
rator Wójtowicz został oskar-
żony przez rzecznika dyscy-
plinarnego dla poznańskiego 
okręgu regionalnego o uchy-
bienie godności urzędu: naru-
szenie zasady apolityczności i 
osłabienie zaufanie do swojej 
bezstronności. Po zbadaniu 
sprawy rzecznik umorzył po-
stępowanie z powodu zniko-
mej szkodliwości społecznej 
czynu. Od tego postanowienia 
odwołali się najpierw Prokura-
tor Krajowy Bogdan Święcz-
kowski oraz sam obwiniony. 
Święczkowski domagał się 

ukarania Wójtowicza. Wójto-
wicz domagał się uznania, że 
nie popełnił żadnego wykro-
czenia dyscyplinarnego.

O obu odwołaniach (a w 
konsekwencji o winie lub nie-
winności legnickiego prokura-
tora) rozstrzygnęło zakończo-
ne dziś postępowanie przed 
Sądem Dyscyplinarnym przy 
Prokuratorze Krajowym. W 
orzeczeniu sąd odrzucił odwo-
łanie Prokuratora Krajowego. 
Jednocześnie uznał za zasad-
ne odwołanie złożone przez 
Piotra Wójtowicza. Zmienił 
podstawę umorzenia postępo-
wania przeciwko Wójtowiczo-
wi - uznał, że prokurator nie 
popełnił żadnego wykroczenia 
dyscyplinarnego. Postanowie-
nie było tym bardziej zaska-

kujące, że wcześniej obser-
watorzy z Lex Super Omnia, 
Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka i innych organiza-
cji zgłaszali szereg uwag co do 
pracy sądu dyscyplinarnego .

- Orzeczenie jest prawi-
dłowe, odważne - komentował 
w relacji Video-KOD-u pro-
kurator Krzysztof Parchimo-
wicz ze stowarzyszenia Lex 
Super Omnia. - Sąd okazał 
prawdziwą niezawisłość, co w 
przypadku sądu dyscyplinar-
nego podległego prokuratu-
rze jest dużym osiągnięciem, 
bo sędziowie są podwładnymi 
oskarżyciela, którym jest Pro-
kurator Krajowy. Brawo sąd! 
Chylę czoła pomimo wcze-
śniejszych zastrzeżeń.

Piotr Kanikowski

Sala gromkimi brawami 
dziękowała Wojciechowi Ko-
walikowi za jego dobre ser-
ce i oddanie pracy. Wojciech 
Kowalik – ceniony pediatra, 
neonatolog, kardiolog dziecię-
cy, ordynator neonatologii w 
Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym – do Legnicy 
przeprowadził się w 1981 roku 
z Kielc. Zbudował wokół sie-
bie znakomity zespół lekarzy i 
pielęgniarek, który podejmuje 
się najtrudniejszych operacji, 
wdraża najnowocześniejsze 
procedury medyczne.

- Jeszcze nie wiem, co naj-
bardziej chcę zachować w pa-
mięci, ale wiem, co chciałbym 
z niej wymazać - mówił chwilę 
po przepasaniu biało niebieską 
wstęgą, jaką Legnica dekoruje 
swoich najwybitniejszych oby-
wateli. Jako najgorsze w swej 
pracy zawodowej wspomniał 

dwa pierwsze lata pracy w le-
gnickim szpitalu, bo nie było 
czym leczyć wcześniaków, a 
codziennie jakiś przychodził 
na świat. Nie było respirato-
rów, pulsoksymetrów, nic poza 
tlenem. Przeżywał każdy zgon 
dziecka jak osobistą tragedię.

- Wielkim nieobecnym 
podczas dzisiejszej sesji jest 
Jerzy Owsiak, bo dzięki nie-
mu zaczęło się dobre - mówił 
Wojciech Kowalik. O legnic-
kiej neonatologii szczególnie 
głośno było cztery lata temu, 
gdy ekipa doktora Kowalika 
po podłączeniu do aparatury 
nerkozastępczej podarowanej 
przez WOŚP uratowała naj-
mniejszego na świecie wcze-
śniaka.

- Na koniec życia nie żałuje 
się niezarobionych pieniędzy i 
niezdobytych zaszczytów.   Ja 
żałuję, że tak mało czasu spę-
dzałem z rodziną i przyjaciół-
mi, że nie przeczytałem ksią-
żek, które należało przeczytać, i 
nie obejrzałem tego, co należa-
ło obejrzeć - mówił Wojciech 
Kowalik. - Jestem przykładem 
nieumiejętnego gospodarowa-
nia czasem. Nawet w Legnicy 
żyje się tylko raz.

Finansowa Nagroda Mia-
sta Legnica została w tym roku 
przyznana dwóm organiza-
cjom:  Kołu Polskiego Związku 
Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obo-
zów Koncentracyjnych oraz 
Towarzystwu Miłośników Le-

gnicy PRO Legnica.
W imieniu koła PZBW-

PHOWiOK wyróżnienie 
odebrała prezes Maria Kisie-
lewska-Podrez. - Ta nagroda 
naprawdę nas ratuje - mówiła. 
- Będę mogła dzięki niej dopo-
móc koleżankom i kolegom.

Jest ich coraz mniej. Gdy 
w 1991 roku koło odłączało 
się od Związku Bojowników o 
Wolność i Demokrację liczyło 
ponad 300 członków. Śmierć 
zebrała swoje żniwo - dziś żyją 
tylko 33 osoby z tego grona. To 
piękne, że Legnica o nich pa-
mięta.

- Nasza praca jest od po-
czątku do końca pracą społecz-
ną. Jeśli nie dostawalibyśmy 
wsparcia, trudno by nam było 

działać - dziękowała radnym 
Antonina Trawnik, prezes To-
warzystwa Miłośników Legni-
cy PRO Legnica.

Odznaki Zasłużony dla 
Legnicy otrzymali: Chór Ma-
drygał, Halina Jakubowska, 
Zbigniew Kraska, Legnicki 
Klub „Gazety Polskiej”, MKS 
Miedź Legnica SA, Marek 
Mojecki, Jerzy Skupień, Adam 
Soborski, Stowarzyszenie Le-
gnica Aktywnie i Kreatywnie, 
Krzysztof Strynkowski, Bar-
bara Szewczyk-Stańko, Wło-
dzimierz Tulejko, Janusz Waw-
rzyszko oraz Robert Żeleźny.

Piotr Kanikowski
FOT. URZAD MIASTA  
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Batożenie
Prezydent Lubina chce 

batożyć winnego spekta-
kularnej klapy koncertu 
„Kolej na Lubin”. Piszę ten 
felieton w pośpiechu, aby 
go ubiec. Panie Marszał-
ku Cezary Przybylski, za-
praszam pod nasz malutki 
przytulny pręgierz. Nieste-
ty, może boleć.

Klapa koncertu „Kolej 
na Lubin” to drobiazg przy 
wizerunkowym blamażu 
towarzyszącym reakty-
wacji połączeń pasażer-
skich na linii 289. Koalicja 
Bezpartyjnych Samorzą-
dowców z Prawem i Spra-
wiedliwością spartoliła coś, 
co wydawało się niemożli-
we do spartolenia. To Ce-
zary Przybylski, który jako 
marszałek Dolnego Śląska 
odpowiada za organizację 
transportu kolejowego na 
terenie województwa i za 
likwidację obszarów wy-
kluczenia transportowego, 
doprowadził do sytuacji, w 
której ani jeden (!) z 24 po-
ciągów relacji Lubin - Le-
gnica/ Wrocław nie zatrzy-
muje się na przystankach w 
Rzeszotarach, Raszówce, 
Gorzelinie i Chróstniku.

Głupie decyzję mają tę 
właściwość, że trudno je 
mądrze uzasadnić. Ze zra-
cjonalizowaniem tej kłopot 
mają wszyscy, począwszy 
od całkiem sprawnego 
rzecznika prasowego mar-
szałka po doświadczonych 
polityków (alias menadże-
rów) z Kolei Dolnoślą-
skich. Dlaczego żaden po-
ciąg nie zatrzymuje się przy 
odpicowanych za unijne 
miliony peronach? Słysza-
łem już trzy wyjaśnienia - 
jedno głupsze od drugiego.

Odpowiedź nr 1: po-
ciągi Kolei Dolnośląskich 
mają komunikować tylko 
„ośrodki miejskie o naj-
większym natężeniu ruchu 
pasażerskiego”, bo „rolą 
samorządów gminnych i 
powiatowych jest organi-
zacja dowozu pasażerów z 
mniejszych miejscowości 
do miejsc gdzie podróżni 
będą mogli skorzystać z 
połączeń regionalnych”. 

Odpowiedź nr 2: po-
ciągi Kolei Dolnośląskich 
z Lubina muszą dojeżdżać 
do Wrocławia w 100 mi-
nut. 

Odpowiedź nr 3: po-
ciągi Kolei Dolnośląskich 
nie stają w wioskach przez 
brak parkingów, chodni-
ków i dróg.

Bareja by tego nie wy-
myślił.

Piotr Kanikowski

Wójtowicz wygrał ze Święczkowskim
Legnicki prokurator Piotr 
Wójtowicz nie popełnił żad-
nego przewinienia dyscy-
plinarnego uczestnicząc w 
manifestacji w obronie nie-
zależności sądów i udziela-
jąc wypowiedzi dla mediów 
- ogłosił Sąd Dyscyplinarny 
przy Prokuratorze Krajowym 
w Warszawie. Dostał grom-
kie brawa od licznej publicz-
ności. - Sąd okazał praw-
dziwą niezawisłość i dużą 
odwagę - komentował wyrok 
Krzysztof Parchimowicz, szef 
stowarzyszenia Lex Super 
Omnia.

Żyje się raz, nawet w Legnicy
Podczas wzruszającej uro-
czystej sesji Rady Miejskiej 
Legnicy doktor Wojciech 
Kowalik, neonatolog z Wo-
jewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego, dołączył do 
grona honorowych obywateli 
Legnicy. Nagrodę Miasta Le-
gnica dostały Koło Polskiego 
Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncen-
tracyjnych oraz Towarzystwo 
Miłośników Legnicy PRO Le-
gnica. Wręczono też odznaki 
Zasłużony dla Legnicy.
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Jak informuje Andrzej 
Szymkowiak, dyrektor Za-
rządu Dróg Miejskich, został 
wykonany tymczasowy wyjazd 
dla autobusów z ul. Śląskiej. 
Trwają też roboty przy budo-
wie nowego przystanku auto-
busowego.

Przetarg na przebudowę 
tego układu komunikacyjnego 

wygrała firma Budrim z ceną 
ok. 1 mln 151 tys. 611 zł.

- To jest bardzo ważne 
komunikacyjne przedsięwzię-
cie w tej części miasta – mówi 
zastępca prezydenta Jadwiga 
Zienkiewicz. – Teren zostanie 
funkcjonalnie zagospodaro-
wany i uporządkowany, oczy-
wiście z korzyścią dla miesz-
kańców.

Zakres prac obejmuje 
m.in.: wymianę nawierzchni 
jezdni, chodników, budowę 
ścieżki rowerowej i parkingów. 
Bardzo ważne zmiany cze-
kają pasażerów komunikacji 
miejskiej. Przystanek i pętla 
autobusowa przy ul. Śląskiej 

zostaną zlikwidowane, nato-
miast nowy przystanek i pętla, 
zbudowane od podstaw, będą 
na części terenu zielonego przy 
ul. Sikorskiego. Zlikwidowany 
zostanie też istniejący wyjazd z 
ul. Śląskiej. Natomiast wjazd z 
ul. Sikorskiego zostanie prze-
sunięty o ok. 100 metrów.

Znaczną część tych prac 
sfinansuje w ramach umowy 
zawartej z miastem prywat-
ny inwestor, budujący market 
Lidl. Termin zakończenia prac 
planowany jest na jesień tego 
roku.

Piotr Kanikowski
FOT. SCREEN KGHM.PL

Niedawno rozpoczęły się pra-
ce przygotowawcze związane 
z przebudową układu komuni-
kacyjnego w rejonie ul. Ślą-
skiej i Sikorskiego. Inwesty-
cja jest związana z budową w 
tej okolicy marketu Lidl przez 
prywatnego inwestora.
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Nie będzie dywidendy z KGHM
Drugi rok z rzędu akcjona-
riusze KGHM zagłosowali za 
pozostawieniem w spółce 
całego zysku, zgodnie z re-
komendacją zarządu. Pod-
czas Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy 
KGHM w Lubinie prezes Mar-
cin Chludziński argumento-
wał za rezygnacją z dywi-
dendy. Mówił o potrzebach 
inwestycyjnych spółki: drą-
żeniu nowych szybów, pro-
jekcie udostępniania złoża, 
budowie pieca WTR w Hucie 
Miedzi Legnica.

Akcjonariusze decydowa-
li o przeznaczeniu 2,025 mld 
zł zysku z roku 2018. Zarząd 
KGHM przygotował pod gło-
sowanie projekt uchwały, która 
cały zysk przeznacza na kapitał 
zapasowy spółki.

Marek Barylak w imieniu 
własnym i innych akcjonariuszy 
zgłosił w trakcie obrad wniosek 
o inny podział. Zaproponował, 
aby 200 mln zł przeznaczyć na 
wypłatę dywidendy w wysoko-
ści 1 zł na akcję. Reszta - 1.825 
484,23 zł - miała być prze-
znaczona na kapitał zapasowy. 
Argumentował, że KGHM 
jest spółką dywidendową. W 
przeszłości spółka dokonywała 
na rzecz swoich akcjonariuszy 

wypłat nawet w wysokości 28 zł 
za aukcję, co nie spowodowało 
żadnych niekorzystnych konse-
kwencji. Według Barylaka, wy-
płacone pieniądze akcjonariusze 
mogliby przeznaczyć na zakup 
obligacji KGHM, więc w sumie 
wróciłyby one do spółki.

Odnosząc się do tej propo-
zycji prezes Marcin Chludziń-
ski podkreślił, że KGHM ma 
politykę dywidendową i chce ją 
realizować. Zasady tej polityki 
zakładają troskę o równowagę 
pomiędzy interesami spółki a 
interesami akcjonariuszy. - Przy 
dobrych wynikach będziemy 
optymistycznie wracać do wy-
płaty dywidendy. Obecnie sy-
tuacja nie jest pewna a potrzeby 
inwestycyjne przemawiają za 
pozostawieniem zysku w firmie 
- mówił prezes KGHM.

Akcjonariusze bez dysku-
sji zatwierdzili sprawozdania 
za ubiegły rok. Udzielili abso-

lutoriów członkom zarządu i 
rady nadzorczej. Zaaprobowali 
zaproponowane przez Skarb 
Państwa zmiany w sposobie wy-
nagradzania członków zarządu i 
rady nadzorczej KGHM.

Problem pojawił się przy 
projektach pięciu uchwał wpro-
wadzających zmiany w statucie 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy pokazało, 
że Skarb Państwa (konkretnie 
Ministerstwo Energii) nie dys-
ponuje wystarczającą ilością ak-
cji miedziowej spółki, aby prze-
forsować zaproponowane przez 
siebie zapisy do statutu. Zmiany 
w statucie spółki wymagają bo-
wiem większości co najmniej 
3/4 głosów. Żadna ze zgłoszo-
nych propozycji nie osiągnęła 
takiego poparcia. Dostawały po 
57-66 procent głosów.

Piotr Kanikowski
FOT. SCREEN KGHM.PL

Miasto zmienia się dla Lidla
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Satyrykon to jeden z najważ-
niejszych na świecie konkursów 
dla rysowników, plakacistów, 
karykaturzystów itp. - Każdego 
roku napływają na konkurs tysią-
ce prac z ponad 50 krajów świata. 
Te rysunki to bardzo aktualne ko-
mentarze otaczającej nas rzeczy-
wistości - podkreślał  Grzegorz 
Szczepaniak, dyrektor Legnickie-
go Centrum Kultury.

Satyryczne prace oznacza-
ją bowiem nie tylko śmiech, ale 
często skłaniają też do refleksji. 
Rysownicy w wyjątkowo bowiem 
mądry sposób pokazują problemy 
współczesnego świata. Na Satyry-
kon wysyłają prace m.in. twórcy z 
krajów, które dotknięte są dykta-
turą, łamaniem praw człowieka, 
gdzie tusz i kartka to jedyne dla 
artystów "narzędzia" do walki z 
systemem.

Tegoroczny konkurs, na który 
wpłynęło niemal 2 tys. prac, 539 
autorów z 52 krajów świata, ob-
fitował też w rysunki dotyczące 
m.in. pedofilii wkościele, terrory-
zmu, wielokulturowości, ekologii 
i innych, aktualnych dla naszego 

globu problemów. Międzynaro-
dowe Jury Satyrykonu przyznało 
nagrody na początku roku, teraz 
nadszedł czas na finał Satyrykonu 
w Legnicy, połączony z wieloma 
atrakcjami dla mieszkańców.

Uroczyste wręczenie nagród 
laureatom Satyrykonu z całego 
świata odbędzie się 14 czerw-
ca. Wręczenie nagród zostanie 
poprzedzone tradycyjnym od-
słonięciem tablic pamięci na ul. 
Najświętszej Marii Panny. W 
tym roku odsłonięte zostaną ta-
blice dwóch, nieodżałowanych 
nie tylko dla Satyrykonu, ale i dla 
całej polskiej kultury osób: Marii 
Czubaszek i Zbigniewa Smektały. 
Po odsłonięciu tablic i uroczysto-
ści wręczenia nagród, czeka nas 
otwarcie głównej Wystawy Po-
konkursowej Satyrykonu 2019 
w Muzeum Miedzi oraz werni-
saż wystawy "Jubileusz na cztery 
ręce", autorstwa Małgorzaty La-
zarek i Przemysława Dunaja.

- Oboje są laureatami nagród 
Grand Prix Satyrykonu i podczas 
wspólnej wystawy pokażą, jak Sa-
tyrykon zmienił ich artystyczne 
życie, jak wręcz wywrócił je do 
góry nogami - mówiła  Elżbieta 
Pietraszko, szefowa Satyrykonu.

Natomiast 15 czerwca bę-
dziemy mogli obejrzeć m.in. wer-
nisaż wystawy Bartosza Bieniasa, 
najlepszego debiutanta Satyryko-
nu 2019 i laureata przyznawanej 

przez dziennikarzy nagrody im. 
Andrzeja Waligórskiego. - Dzien-
nikarze pracujący przy Satyryko-
nie przyznają swoją nagrodę od 
27 lat, a Bartosz Bienias ma 26 lat 
- zaznaczyła podczas konferencji 
prasowej Elżbieta Pietraszko. I 
przytoczyła zabawną anegdotę.

- Zawsze, kiedy informuję 
artystę, że zdobył nagrodę Saty-
rykonu i proponuję mu wystawę, 
spotykam się z wielką euforią! 
Tymczasem pan Bartosz Bienias, 
laureat aż dwóch nagród Satyry-
konu 2019: na najlepszy debiut i 
nagrody dziennikarzy, odpowie-
dział mi, że… nie czuje się jesz-
cze na taką wystawę gotowy! Coś 
takiego nie zdarzyło się nigdy w 
historii Satyrykonu! Na szczę-
ście ten młody twórca, student z 
Krakowa, dał się jakoś przekonać, 
że powinien wykorzystać swoje 
5 minut. Na wystawie jego prac 
zobaczymy nie tylko świetne pla-
katy, ale też fotografie młodego 
artysty, wykonane wdawno zapo-
mnianej technice GUMA, którą 
pan Bartosz, bodaj jako jedyny w 
Polsce, nadal się fascynuje - mówi 
Elżbieta Pietraszko.

Drugim wydarzeniem 15 
czerwca będzie wernisaż wystawy 
ilustracji Magdaleny Burdzyń-
skiej "Quarks, Elephants&Piero-
gi. Poland in 100 words". Będzie 
to nie tylko wystawa, ale też pra-
premiera książki - albumu, któ-

rego premiery odbędą się jesie-
nią m.in. w Londynie i Nowym 
Jorku. Książka - album, wydana 
w  języku angielskim, jest skiero-
wana do zafascynowanych Polską 
obcokrajowców. Wydana przez 
Instytut Adama Mickiewicza i 
portal kultura.pl publikacja, która 
otrzymała w tym roku tytuł Naj-
piękniejszej Książki Roku, będzie 
dostępna do kupienia w Galerii 
Satyrykonu w Legnicy, a uczest-
nicy wernisażu otrzymają jej dwu-
języczny, polsko - angielski folder.

Dodatkowymi wystawami 
Satyrykonu 2019 będą: ekspo-
zycja "Pociągi i koleje" - przed-
stawiająca wybrane rysunki z fe-
stiwalu George Van Raemdonck 
Kartoenale w Belgii (do obejrze-
nia w Galerii Piastów) oraz ulicz-
na wystawa w centrum miasta, 
poświęcona tematyce kulinarnej.

A jeśli mowa o kulinariach: 
tegorocznemu Satyrykonowi (od 
14 do 16 czerwca) towarzyszyć 
będzie pełne atrakcji miasteczko 
Funny Food w Rynku.

Na Funny Food będą stoiska 
caterignowe, miasteczko piwne, 
koncerty, prezentacje i konkur-
sy dla wszystkich – od dzieci po 
seniorów. Zapraszamy serdecznie 
na Satyrykon 2019! Wstęp jest 
bezpłatny. Jedynym biletowanym 
wydarzeniem będzie koncert Jan 
Młynarski&Warszawskie Com-
bo Taneczne, który odbędzie się 

16 czerwca.
- Do zaproszenia tego znako-

mitego projektu przymierzaliśmy 
się już w ub. roku, kiedy podczas 
Satyrykonu odsłonięta została 
tablica pamięci Wojciecha Mły-
narskiego. Jednak w tym terminie 
Jan Młynarski, świetny muzyk, 
syn nieodżałowanego pana Woj-
ciecha, brał ślub. Nie mógł więc, z 
przyczyn oczywistych, wystąpić w 
Legnicy. Dlatego umówiliśmy się 
na ten rok. Wykonawcy koncertu 

przeniosą nas w świat "miejskie-
go fokloru", wykonanego na naj-
wyższym poziomie. Zapraszamy 
Pana serdecznie: i na koncert, i 
na wszystkie wydarzenia tego-
rocznego Satyrykonu! - zachęca 
Grzegorz Szczepaniak, dyrektor 
LCK.

Szczegółowy program na 24le-
gnica.pl.

EGO/ Legnickie Centrum 
Kultury
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Satyrykon. Wesołe miasteczko
Ciekawe wystawy, spotkania 
z artystami z całego świata, 
koncerty, trzy dni zabawy, 
miasteczko Funny Food z 
atrakcjami dla wszystkich: 
od dzieci po seniorów - przed 
nami finał Satyrykonu 2019!
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, 
że 15.07.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 3 położonego   
w Legnicy przy ul. Pocztowej 1.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, 
że 15.07.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  nr 2 położonego
 w Legnicy przy ul. Kartuskiej 66. 

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, 
że 15.07.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 7 położonego  
w Legnicy przyul. Orzeszkowej 3

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Matusiak -tel. 7672-12-302, pokój 313 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Matusiak -tel. 7672-12-302, pokój 313 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Matusiak -tel. 7672-12-302, pokój 313 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.  
Przetarg odbędzie się 15.07.2019 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
 Przetarg odbędzie się 15.07.2019 r. o godz.10.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
 Przetarg odbędzie się 15.07.2019 r. o godz.10.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Skład lokalu Skład lokaluCena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica  ul. Pocztowa 1 
KW LE1L/00044930/4
Budynek mieszkalny, 
5- kondygnacyjny, podpiwni-
czony, składa się z 6 lokali, 
teren uzbrojony 

Legnica ul. Kartuska 66                   
KW LE1L/00042627/7
Budynek  4- kondygnacyjny, 
teren uzbrojony.

Legnica ul. Kartuska 66                   
KW LE1L/00042627/7
Budynek  4- kondygnacyjny, 
teren uzbrojony.

Działka nr 19 o pow. 300 
m², Obręb Stare Miasto, 
lokal mieszkalny nr 3  na II 
piętrze , pow. 180, 00 m2
i 5,80  m2 + 4,10 m2

obręb
Kartuzy
dz. nr 87, 
o pow. 246 
m2

obręb
Kartuzy
dz. nr 87, 
o pow. 246 
m2

lokal miesz-
kalny nr 2 
 na parterze                       
o pow.43,62 
m2 
i 9,30 m2

lokal miesz-
kalny nr 2 
 na parterze                       
o pow.43,62 
m2 
i 9,30 m2

6 pokojów,                       
2 kuchnie,                        
2 pomieszczenia 
gospodarcze, wc, 
przedpokój, 2 piwnice 
nr 3, 3 A

2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka 
z wc, piwnica nr 
07,nr 08
kuchnia, spiżarka

2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka 
z wc, piwnica nr 
07,nr 08
kuchnia, spiżarka

250.000,00 
zł

(28.000,00 
zł)

25.000,00 zł

60.000,00 zł
 (5.000,00 

zł)

   6.000,00 
zł

60.000,00 zł
 (5.000,00 

zł)

   6.000,00 
zł

Serwis Dadelo.pl opracował 
Ranking Systemów Rowerów 
Miejskich. Eksperci ocenili 
38 polskich miast pod kątem 
m.in. cen, ilości użytkowni-
ków, częstotliwości wypoży-
czeń, długości sezonów. Pod 
uwagę brano też infrastrukturę 
rowerową. Legnica ma ko-
rzystne ceny za wypożyczenie 
roweru, ale pojazdów w syste-
mie jest za mało w stosunku do 
ilości mieszkańców. Miejsce 
23 chyba nie zadowala.

Taki sobie rower miejski

W rankingu są miasta duże 
(Warszawa, Kraków, Wrocław), 
średnie (Bydgoszcz, Kalisz, Opo-

le) i małe (Tychowo, Pszczyna, 
Krotoszyn). Legnica w tym gro-
nie nie jest prymusem, ale też nie 
ma się czego specjalnie wstydzić. 
W klasyfikacji ogólnej zajęła jed-
nak dość odległe 24. miejsce, ex 
aequo z Gliwicami. Zdobyła 210 
punktów, o 91 mniej niż Warsza-
wa, która wygrała, i o 48 więcej niż 
Zabrze, które wypadło najsłabiej.

Na jeden rower miejski w Le-
gnicy przypada 910 mieszkańców. 
To dużo więcej niż w przypadku 
większości rywali. Pod względem 
zagęszczenia stacji rowerowych 
Legnica lokuje się na 20 miejscu 
(tylko 12 miast ma gorszy współ-
czynnik). Ceny za skorzystanie z 
systemu nie odbiegają mocno od 
tego, co oferują inne miasta.

W systemie Legnickiego Ro-
weru Miejskiego zarejestrowało 
się 7 proc. mieszkańców Legnicy. 
Dużo? I tak, i nie. W Warsza-
wie z systemu Veturilo korzysta 
44 proc. mieszkańców, w Koło-
brzegu - 32 proc, we Wrocławiu 
- 31 proc. Gdy porównać średnią 
ilość wypożyczeń na mieszkańca, 
jest podobnie (6 wypożyczeń na 
mieszkańca - dla porównania w 
Krakowie 14, ale we Wrocławiu 
tylko 2). Legnica straciła sporo 
puntów za długość ścieżek rowe-
rowych w stosunku do długości 
dróg publicznych.

Wszystkie zestawienia: https://
www.dadelo.pl/blog/systemy-rowe-
row-miejskich/

Piotr Kanikowski



Trzeba było talentu, mło-
dzieńczego tupetu i autoiro-
nicznej odwagi Magdy Drab, 
by przepisać na nowo i nadać 
współczesny język oraz sens dra-
matowi Wyspiańskiego sprzed 
ponad 115 lat. Potrzebny był 
reżyserski talent i doświadcze-
nie Piotra Cieplaka, by - wespół 
ze świetnie zestrojoną drużyną 
aktorską - całość precyzyjnie 
poskładać w spektakl tyleż grote-
skowo śmieszny, co przerażający.

Szczęka wam opadnie, gdy 
usłyszycie zaskakujące bezczel-
nością i tupetem teksty do „Bo-
gurodzicy”, "Windą do nieba", 
„To nie ja byłam Ewą”, czy „Być 
kobietą” w feministycznym pro-
teście z balonami i cipką lub w 
kulinarno-patriotycznym kon-
tekście z pierogami, kluseczkami, 

bigosikiem i schabowym.
Brzuch was rozboli, gdy do 

słynnego „Je T'aime Moi Non 
Plus” duetu Jane Birkin - Serge 
Gainsbourg, usłyszycie pomsto-
wanie, że nie ma już polskiego 
kakała (pewnie sprzedane), tyl-
ko jakieś cudzoziemskie cacao, 
a przy tym manifest, „nie będzie 
nam pedał machał biało-czerwo-
ną flagą” (Rafał Cieluch, Mateusz 
Krzyk, Bartosz Bulanda). Za-
milkniecie, gdy na melodię ko-
lędy „Lulajże, Jezuniu” usłyszycie 
ironiczny, choć wzruszający apel 
ekologiczny w konwencji bajecz-
ki dla dzieci (Anita Poddębniak).

Mało? To dorzućmy także 
wykonany chóralnie fragment 
słynnego „Mesjasza” Haendla z 
podziękowaniem Bogu, „że nie 
jesteśmy semitami”. Wszystko 
w pierwszej części spektaklu 
jest wywrócone podszewką na 
wierzch. Nawet całkiem liczne 
cytaty z „Wyzwolenia” Wyspiań-
skiego brzmią prześmiewczo. 
Nudzić się nie będziecie. Śmiać 
często. W części drugiej będzie 
jednak już śmiertelnie poważnie.

Jan Karow, Teatr: "Zważyw-
szy, że dzieje się tak dużo, co nie 
zależy od nikogo, Piotr Cieplak i 
Magda Drab zrobili coś, co by od 
nich zależało. Oparli przedsta-
wienie na autorskim scenariuszu, 
a równocześnie podjęli błyskotli-
wą grę z dramatem Stanisława 
Wyspiańskiego. Zachowali trzy-

aktową konstrukcję, przywołali 
nadspodziewanie liczne cytaty i, 
przede wszystkim, nie sprzenie-
wierzyli się myśli."

Henryk Mazurkiewicz, 
e-teatr.pl:   "Magda Drab śmia-
ło bierze tajemniczy dramat w 
trzech aktach innego bardzo 
nieprzeciętnego polskiego arty-
sty, i przepisuje go, zamieniając 
w tytule liczbę pojedynczą na 
liczbę mnogą. Ponad sto lat temu 
było "Wyzwolenie". Teraz czas 
na "Wyzwolenia". Narodowy 
w Krakowie zamieńmy na de-
ski Teatru im. Modrzejewskiej 
w Legnicy, gdzie Piotr Cieplak 
reżyseruje, jak się wydaje, jeden 
z najciekawszych spektakli se-
zonu."

Piotr Kanikowski, 24legnica.
pl:  "Wyzwolony od powinności 
wobec ojczyzny, zbuntowany 
przeciw wzorcom narzucanym 
przez Kościół i szkołę, niepod-
legły duch Gombrowicza unosił 
się nad legnicką sceną podczas 
premiery „Wyzwoleń” Magdy 
Drab. Bazując na tekście młodej 
dramatopisarki starszy o pokole-
nie Piotr Cieplak stworzył frapu-
jący, smutno-śmieszny spektakl o 
koszmarze nasiąkania polsko-
ścią."

Grzegorz Chojnowski, blog:  
"Modrzejewskie „Wyzwolenia” 
są dziełem godnym podziwu. Za 
warsztat, zespołową energię (co 
w opisywaniu legnickich przed-

stawień jest oczywiście pięknym 
truizmem), przede wszystkim 
jednak za inteligencję, z jaką 
rozprawiają się z polskością ze 
sztandaru i historii. Z hipokryzją 
- niezwykle celnie śpiewa o niej 
męskie trio z lampą (Bulanda, 
Cieluch, Krzyk). Z marzeniami 
o lepszej, innej przyszłości."

Dominik Gac, Teatralny.pl:  
"Legnickie przedstawienie wy-
daje się wręcz aktualizacją dosko-
nałą – sztuką napisaną od nowa, 
ale na ten sam temat. Ktoś zapy-
ta – po co, skoro mamy pierwo-
wzór? Choćby dlatego, że efekt 
współpracy Drab i Cieplaka jest 
bliższy współczesnemu widzo-
wi. Do zrozumienia legnickiego 
spektaklu nie potrzeba znajomo-
ści arcydramatu Wyspiańskiego, 
tłumaczy się bowiem sam, a na 
dodatek efektownie i mądrze 
bawi."

Sfinansowane przez legnicki 
samorząd „Wyzwolenia” jesienią 
br. wyruszą w siódmy w historii 
Teatru Modrzejewskiej objazd 
po Dolnym Śląsku i Wielkopol-
sce w ramach ogólnopolskiego 
programu Teatr Polska.  Ostatnie 
w sezonie spektakle na Scenie 
Gadzickiego w sobotę i niedzie-
lę, 15 i 16 czerwca, o godz. 19.00. 
Przedstawienie przedpołudnio-
we w poniedziałek 17 czerwca o 
godz. 11.00. Bilet 35 zł (ulgowy 
30 zł). Rezerwacja: tel. 76 72 33 
505 lub e-mail bilety@teatr.le-

gnica.pl. Bilet można także kupić 
w Internecie: https://teatrlegni-
ca.interticket.pl

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna
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„Wyzwolenia” na do widzenia
Inspirowana dramatem Sta-
nisława Wyspiańskiego, ale 
całkowicie oryginalna sztuka 
Magdy Drab wyreżyserowa-
na przez Piotra Cieplaka, to 
tegoroczny finalista 25. Ogól-
nopolskiego Konkursu na 
Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej. Ostatnie w 
sezonie 2018/2019 wieczorne 
spektakle na legnickiej Sce-
nie Gadzickiego w sobotę i 
niedzielę (15 i 16 czerwca) o 
godz. 19.00.

Uwaga! To już ostatnia w tym sezonie szansa na zdobycie dwuosobowego zaproszenia do Teatru Modrzejewskiej. Osoby, które chcia-
łyby zobaczyć w niedzielę "Wyzwolenia" Magdy Drab w reżyserii Piotra Cieplaka prosimy o telefon na numer 784 604 641. 



R
EKLAM

A


