
Elżbieta Witek była 
marszalkiem przez ostat-
nie 4 miesiące Sejmu po-
przedniej kadencji. Po 
wyborach PiS postanowił 
ponownie rekomendować 
ją na to stanowisko. For-
malnie jaworzanka jest 
drugą (po prezydencie) 
osobą w państwie. Dlate-
go niektóre media uznały 
zachowanie premiera Ma-
teusza Morawieckiego na 
pierwszym posiedzeniu 
nowej kadencji za afront 
wobec pani marszałek i 
publiczną demonstrację, 

kto ma w PiS silniejszą 
pozycję. Elżbieta Witek 
wyznaczyła pemierowi 
15 minut na przemówie-
nie. Morawiecki bez mała 
dwukrotnie przekroczył 
ten czas. Nie reagował na 
uwagi Elżbiety Witek, 
próbującej go zdyscyplino-
wać. Marszałek nie zdecy-
dowała się wyłączyć pre-
mierowi mikrofonu.

Elżbieta Witek była 
jaworską nauczycielką, 
działaczką Solidarności 
z czasów stanu wojenne-
go. Pod skrzydłami PiS-u 
zrobiła nieprawdopodobną 
karierę. W Sejmie zasiada 
od 2005 roku. To jej piąta 
kadencja. Była m.in.rzecz-
nikiem prasowym rządu 
Beaty Szydło (2015-2016), 
ministrem członkiem 
Rady Ministrów (2015-
2017), szefem gabinetu 
politycznego Prezesa Rady 
Ministrów (2015-2017) 
oraz ministrem spraw we-
wnętrznych i administracji 
(2019).

Piotr Kanikowski
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Mniej smrodu z legnickiej huty Legnica - miasto dla młodych?
Pod koniec listopada po dwumiesiecznym postoju remonto-
wym znowu ruszy Huta Miedzi Legnica. A wraz z nią nowy piec 
wychylno-topielno-rafinacyjny (WTR) do przetopu złomów, 
przez który - jak podejrzewają mieszkańcy okolicznych osie-
dli - wzmogły się smrodliwe wyziewy. 

>>2

Legnica zajęła 45. miejsce w przygotowanym przez Funda-
cję Schumana „Rankingu Europolis. Miasta dla młodych”. 
Ranking ocenił 66 największych polskich miast pod kątem ich 
atrakcyjności dla młodych ludzi.

>>3

Trzy czwarte Sejmu za Witek
Nowi posłowie wybrali 
jaworzankę Elżbietę Wi-
tek marszałkiem Sejmu. 
Zagłosowało na nią 314 
z 459 biorących udział w 
posiedzeniu. Poza posłami 
Prawa i Sprawiedliwości 
za marszałek Witek opo-
wiedzieli się przedstawi-
ciele Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 
Posłowie Koalicji Obywa-
telskiej wstrzymali się. 
Przeciwko głosowała jedy-
nie Konfederacja.



Od 31 sierpnia huta dymi 
mniej, gdyż ze względu na 
przestój remontowy pracują 
tylko elektrorafinacja (hydro-
metalurgia), wydział ciągłego 
odlewania miedzi oraz rafi-
neria ołowiu. Emisje z tych 
wydziałów należą do najniż-
szych. Mieszkańcy pobliskich 
osiedli odetchnęli po trudnym 
do wytrzymania lecie, kiedy 
niemal codziennie pisali po 
forach o "chemicznych wyzie-
wach z huty", "smrodzie, któ-
ry zatyka płuca", "podtruwa-
niu" i "kwaśnych deszczach". 
Z ich obserwacji wynikało, że 
uciążliwości związane z hutą 
nasiliły się po uruchomieniu 
nowego pieca WTR.

Pod koniec sierpnia za-
dzwoniliśmy do legnickiej 
delegatury Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska, który monitoruje stan 
zanieczyszczeń. Dowiedzieli-
śmy się, że huta w ogóle nie 
zgłosiła w WIOŚ uruchomie-
nia żadnego nowego urządze-
nia, choć piec WTR oficjalnie 
działał już dwa miesiące. To 
sprzeczne z artykułem 76.4 
ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska, który nakłada obo-
wiązek poinformowania 
wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska o nowej 
instalacji na 30 dni przed ter-
minem oddania jej do użyt-
kowania. KGHM uruchomił 
piec WTR w legnickiej hucie 

28 czerwca 2019 r, a w jego 
pierwszym załadunku uczest-
niczył premier Mateusz Mo-
rawiecki.

- Huta Miedzi Legni-
ca nie zgłosiła do WIOŚ 
uruchomienia instalacji, po-
nieważ nowa instalacja po-
siada wspólne elementy z 
istniejącą instalacją rafinacji 
ogniowej produkcji miedzi i 
całkowite zakończenie reali-
zacji inwestycji planowane 
jest po zakończeniu postoju 
remontowego huty - wyjaśnia 
Anna Osadczuk, dyrektor de-
partamentu komunikacji w 
KGHM Polska Miedź S.A. 
- W Hucie Miedzi Legnica 
trwa postój remontowy, piec 
nie pracuje, jest wyłączony. 
Na pewno, zgodnie z art. 76 
Prawo ochrony środowiska 
poinformujemy Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony 
Środowiska o planowanym 
terminie oddania instalacji do 
użytkowania.

Zapytaliśmy więc 
KGHM, czy od czasu uru-
chomienia pieca WTR w Hu-
cie Miedzi Legnica doszło do 
jakiegokolwiek przekroczenia 
wartości emisji określonych w 
decyzji środowiskowej wyda-
nej przez Prezydenta Legnicy 
17 października 2017 r. Anna 
Osadczuk nie odpowiedziała 
na to pytanie wprost: - Insta-
lacja została zaprojektowana 
i zbudowana w taki sposób, 
żeby spełnione były wymaga-
nia środowiskowe określone 
w decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych (w tym wy-
magania BAT) i jednocześnie, 
żeby możliwe było osiągnie-
cie poziomów emisji nie po-
wodujących przekraczania 
standardów jakości powietrza 
i wartości odniesienia. Insta-
lacja będzie eksploatowana, 
jeżeli powyższe wymagania 
zostaną spełnione.

Huta czeka obecnie na 
pozwolenie zintegrowane, 

w którym Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
określi wartości emisji do-
puszczalnych dla instalacji 
WTR. Dokument zostanie 
prawdopodobnie wydany lada 
dzień.

- Już na etapie projek-
towania instalacji dbamy o 
spełnienie wymagań ochrony 
środowiska, tzn. wszystkie 
urządzenia i środki techniczne 
projektowane są w taki spo-
sób, aby spełnić wymagania 
prawne oraz chronić środo-
wisko - przekonuje dyrektor 
Anna Osadczuk. Podkreśla, że 
w nowym piecu przetapiane 
są złomy najwyższej jakości, 
a zastosowana instalacja do 
oczyszczania gazów odloto-
wych gwarantuje minimalne 
poziomy emisji. Na przykład 
zapylenie nie przekraczające 
1 mg/m3N, czyli pięciokrot-
nie mniejsze niż wynikałoby z 
sugestii BAT (z ang. Best ava-
ilable technology – Najlepsze 

dostępne techniki).
Przestój remontowy, który 

trwa w legnickiej hucie od 31 
sierpnia, polega na przeglą-
dzie i remontach wszystkich 
urządzeń, zastąpieniu zu-
żytych elementów nowymi, 
wymianie lub czyszczeniu 
rurociągów i innych skoro-
dowanych elementów. To 
również okazja do moderni-
zacji instalacji. Tegoroczny 
przestój jest wyjątkowo długi 
ze względu na szeroki za-
kres prac, jakie w tym czasie 
zaplanowano. Dla udręczo-
nych wyziewami mieszkań-
ców Legnicy najistotniejsza 
jest informacja, że do końca 
listopada huta wymieni lub 
wyremontuje wszystkie naj-
ważniejsze urządzenia służące 
ochronie powietrza atmosfe-
rycznego. 

Więcej na 24legnica.pl
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Wywalone
11 listopada. Choć nie, 

powinienem raczej napisać „11 
Listopada” - przez duże „el”, 
bo to nie jest jakiś tam kolejny 
dzień w kalendarzu.

Święto. Święto wszyst-
kich Polaków. Zaraz przez 
wieś przejadą samochody z 
wywalonymi na zewnątrz bia-
ło-czerwonymi flagami. Tu i 
ówdzie na chodniku czekają 
maleńkie grupki obywateli. 
Małe grupki obywateli deko-
rowane kotylionami. To nowa 
umiejętność na wsi: robienie 
kotylionów.

Sąsiad zdjął ze ściany 
domu polską flagę. Trzy po-
kolenia rodziny sąsiada cze-
kają. Dołączam, żeby nie stać 
na chodniku w pojedynkę, 
jak ten ciul, bo moim bliskim 
nie chciało się odejść od sto-
łu zastawionego gorącą kawą 
i ciastem. Z rodziną sąsiada 
nasłuchujemy, czy już słychać 
klaksony i syreny alarmowe. 
Nic nie słychać. Pies biega 
po ulicy. Trzeba go zagonić 
za ogrodzenie, by w ferworze 
świętowania nie wpadł pod 
koła.

Potem nadjeżdża sa-
mochodem inny sąsiad. Za-
trzymuje się na chwilę przy 
chodniku. „Co jest?” - pyta. 
„Święto”. „Aaaa...”. Z ust wisi 
mu papieros. Zaglądamy przez 
szybę jego subaru. Złożył tylne 
siedzanie i zaścielił folią ba-
gażnik, bo akurat wiezie gdzieś 
ustrzelonego na polowaniu 
dzika. Truchło psuje atmosferę. 
Ale tylko na moment. Myśli-
wy odjeżdża i można o trupach 
zapomnieć.

A na akustycznym hory-
zonie już rośnie wizg syren i 
samochodowych klaksonów. 
Fala grzęźnie na chwilę w doł-
ku za lasem, ale zaraz wznosi 
się i tężeje. Jest coraz bliżej. 
Gdy zza zakrętu wyjeżdża 
pierwszy wóz, sąsiad zaczna 
zręcznie manewrować drzew-
cem, by biało-czerwone płót-
no po kociemu poocierało się 
trochę o wiatr. Wiatr jest za 
słaby jak na tak ważne święto. 
Za to unoszą się skore do po-
zdrowień ręce sąsiadki. Twarze 
jaśnieją od uśmiechów.

Wieczorem oglądam w 
internecie twarze innych Po-
laków. Owinięte biało-czer-
wonymi szalikami, w komi-
niarkach, w kapturach, raczej 
bez kotylionów. W chustach z 
trupimi czaszkami, przez które 
wyglądają upiornie i nierealnie 
- jakby tych ludzi zaskoczył 11 
Listopada, bo przecież dopiero 
co było Halloween. Cukie-
rek albo psikus - dopowadam 
sobie w głowie słowa, które 
mogłyby paść, gdyby stanęli na 
moim progu.

Cukierek albo psikus.
Piotr Kanikowski

Mniej smrodu z legnickiej huty
Pod koniec listopada po 
dwumiesiecznym postoju re-
montowym znowu ruszy Huta 
Miedzi Legnica. A wraz z nią 
nowy piec wychylno-topielno
-rafinacyjny (WTR) do przeto-
pu złomów, przez który - jak 
podejrzewają mieszkańcy 
okolicznych osiedli - wzmo-
gły się smrodliwe wyziewy. 
Anna Osadczuk, rzeczniczka 
KGHM, zapewnia, że dzięki 
remontowi emisja pyłów i 
gazów będzie mniejsza.

Pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych 
Tym razem spotkanie 

będzie poświęcone co-
dziennej, domowej opiece 
nad chorym, którzy nie są 
w atanie samodzielnie od-
dychać i muszą  korzystać 
z respiratorów. Warsztaty 
poprowadzi doktor Ma-
riusz Końka, ordynator 

oddziału medycyny palia-
tywnej legnickiego szpi-
tala. Będzie można także 
skorzystać  z pomocy Lidii 
Biłogan, doświadczonej 
pielęgniarki, opiekującymi 
takimi chorymi. 

Dodatkowo każdy 
uczestnik spotkania będzie 

miał możliwość skorzysta-
nia z pomocy prawników 
specjalizujących się w roz-
wiązywaniu problemów 
prawnych z zakresu medy-
cyny. 

Warsztaty rozpoczy-
nają się w czwartek, 14li-
stopada o godzinie 17 w 

budynku PWSZ. Zain-
teresowani mogą uzyskać 
bliższych informacji pod 
numerem 663 541 926 (do 
godziny 15). 

Udział w warsztatach 
jest bezpłatny.

AG

Każdy kto opiekuje się osobą 
niepełnosprawną może posze-
rzyć swoją wiedzę i praktycz-
ne umiejętności na kolejnych 
warsztatach zorganizowanych 
przez Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny, Państwową Wyż-
szą Szkołę Zawodową i Stowa-
rzyszenie Magna Momenti. 
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Bosacka na zdrowie 

Tematem przewodnim 
naszego spotkania będzie 
zdrowie. Porozmawiamy o 
tym, jak zdrowo jeść, co i 
gdzie kupować i jak dbać 
o zdrowie własne i całej 
rodziny. Na wszystkie py-
tania odpowie nam Kata-
rzyna Bosacka, specjalistka 
od zakupów spożywczych 
i wszelakich, niestrudzona 
bojowniczka o prawa kon-
sumenckie. Współtworzyła 
ona i prowadziła w TVN 
Style kultowy już dzisiaj 
program „Wiem, co jem” 
oraz „Wiem, co kupuję„. 
Wcześniej pisała i prowa-
dziła wraz z Klaudią Carlos 
program „Salon piękności”, 
cykl w Dzień Dobry TVN 
„Bosacka cudnie chudnie”, 
a będąc w czwartej ciąży – 
program dla młodych matek 
„O, matko!”. Autorka wielu 
książek kulinarnych, porad-

nikowych, zakupowych.
Spotkanie z Katarzyną 

Bosacką to jedno z wyda-
rzeń, które organizowane 
są w ramach kampanii spo-
łeczno – edukacyjnej prowa-
dzonej przez Urząd Miasta 
Legnicy oraz KGHM Polska 
Miedzi SA pn. „Zdrowie to 
u nas rodzinne”.

Zapraszamy na spotka-

nie z Katarzyną Bosacką 
20 listopada (środa) o godz. 
17.30 do Letia Business 
Center, ul. Rycerska 24, 
Wstęp wolny!

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY

O zgodzie ministra in-
frastruktury informował 
przed kilkoma dniami Ty-
moteusz Myrda, odpowie-
dzialny w zarządzie wo-
jewództwa m.in. za kolej. 
Poznaliśmy szczegóły.

Obecnie przygotowy-
wane są akty notarialne, na 
mocy których marszałek 
przejmie od PKP odcin-
ki linii kolejowych nr 291 
(Szczawno-Zdrój – Sobię-
cin), 316 (Chojnów – Ro-
kitki), 310 (Kobierzyce 
– Piława Górna), 284 (Jerz-
manice-Zdrój – Lwówek 
Śląski), 319 (Strzelin – Ła-
giewniki) oraz 318 (Srebrna 
Góra – Bielawa Zachodnia). 
Jak informuje Michał No-
wakowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnoślą-
skiego, ich podpisywanie 
odbywać się będzie suk-
cesywnie w najbliższych 
dniach.

- Dla pozostałych linii 
kolejowych objętych proce-
durą ich przejęcia w dalszym 
ciągu kompletowana jest 
dokumentacja - dopowiada 
Michał Nowakowski. -Na 
obecnym etapie nie jest moż-
liwe wskazanie terminów 
prowadzenia prac rewitali-
zacyjnych jak i wznowienia 
kursowania pociągów pasa-
żerskich na poszczególnych 

liniach – daty te będą wyni-
kiem dalszych prac koncep-
cyjnych i projektowych.

Michał Nowakowski 
podkreśla, że przejmowanie 
dotychczas nieczynnych linii 
kolejowych, ich rewitalizacja 
i przywrócenie do ruchu pa-
sażerskiego jest priorytetem 
dla samorządu wojewódz-
twa. Władze województwa 
zamierzają rozszerzać sieć 
kolejową na Dolnym Śląsku.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/  

Tymoteusz Myrda

Legnicę wyprzedzi-
ły m.in. mniejsze od niej 
o ponad połowę Krosno, 
Świnoujście, Skierniewice 
czy Ostrołęka. Ale z dol-
nośląskich miast Legnica 
ustępuje tylko jednemu - 
Wrocławiowi. Jelenia Góra 
została sklasyfikowana na 
miejscu 49 a Wałbrzych na 
miejscu 55.

W rankingu porów-
nywano m.in. lokalne go-
spodarki miast (pod tym 
względem Legnica ma 42. 
miejsce), edukację (Legnica 
- 50. miejsce, Jelenia Góra 
- 44., Wałbrzych - 48.), in-
frastrukturę (Legnica - 20. 
miejsce, Jelenia Góra - 4. , 

Wałbrzych - 16.), mobil-
ność (Legnica - 32. miejsce, 
Jelenia Góra - 57., Wał-
brzych - 61.), ofertę kultury 
i rozrywki (Legnica - 32. 
miejsce, Jelenia Góra - 16., 
Wałbrzych - 60.), otwartość 
(Legnica - 42. miejsce, Jele-
nia Góra - 64., Wałbrzych 
- 28.), zdrowie i opiekę 
(Legnica - 57. miejsce, Jele-
nia Góra - 40., Wałbrzych 
- 48.),

Pierwsze miejsce w 
rankingu Eiropolis zajęła 
Warszawa z wynikiem 55 
punktów.   Drugie miejsce 
zajął Rzeszów. Podium ran-
kingu Europolis zamykają 
Katowice.

Skład pierwszej dzie-
siątki rankingu Europo-
lis. Miasta dla młodych 
nie jest zaskoczeniem: za 
Katowicami plasują się 
Gdańsk (zwycięzca kate-
gorii Otwartość) i Kraków 
(zwycięzca kategorii Kultu-
ra i rozrywka), a następnie 

Wrocław, Opole, Poznań, 
Sopot i Łódź. Z wyjątkiem 
bogatego i prężnego Sopo-
tu wszystkie są miastami 
wojewódzkimi - ośrodka-
mi, które ze względu na 
swój potencjał gospodarczy 
i kulturalny cieszą się dużą 
siłą przyciągania.

Należy podkreślić, że 
całościowe wyniki nie są 
dla polskich miast zbyt 
dobre. Tylko dwa miasta 
otrzymały więcej niż po-
łowę możliwych punktów, 
ale aż 28 nie przekroczyło 
progu 30 punktów (na 100 
możliwych). Co więcej, w 
pierwszej piętnastce zna-
lazły się ośrodki lepsze o 
ledwie kilka punktów od 
średniej, która wyniosła 32 
punkty. Pokazuje to, że na-
wet faworyci tegorocznego 
zestawienia mogą jeszcze 
wiele zrobić w zakresie po-
lityki młodzieżowej.

Piotr Kanikowski

20 listopada o godz. 17.30 
zapraszamy na 15. Spotka-
nie Kobiet. Tym razem na-
szym gościem specjalnym 
będzie Katarzyna Bosacka, 
dziennikarka prasowa i te-
lewizyjna, autorka popu-
larnego programu „Wiem, 
co jem”, książek na temat 
rozsądnego odżywiania i 
zdrowego stylu życia.

Pozytywna decyzja Mi-
nisterstwa Infrastruktury 
umożliwia przejęcie przez 
samorząd województwa dol-
nośląskiego nieruchomo-
ści związanych z 6 liniami 
kolejowymi, .m.in. nr 284 
Jerzmanice Zdrój - Lwówek 
ląski oraz 316 Chojnów - 
Rokitki.

Legnica zajęła 45. miejsce 
w przygotowanym przez 
Fundację Schumana „Ran-
kingu Europolis. Miasta dla 
młodych”. Ranking ocenił 
66 największych polskich 
miast pod kątem ich atrak-
cyjności dla młodych ludzi.

Marszałek bierze tory Legnica - miasto 
dla młodych?
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"Klasyczna koprodukcja" 
jest koprodukcją Teatru Mod-
rzejewskiej w Legnicy i Pań-
stwowego Teatru Dramatycz-
nego im. Ilii Czawczawadzego 
w Batumi. Jej kształt został zde-
terminowany przez logistyczne 
ograniczenia, bo aktorzy i reali-
zatorzy przedstawienia miesz-
kają w miastach oddalonych od 
siebie o 2,5 tys. kilometrów. W 
dodatku mówią trudnymi, kom-
pletnie innymi językami, robią 
inny teatr, dorastali w innym 
otoczeniu, w innej kulturze, 
mają bardzo różne doświadcze-
nia. Z tego zetknięcia - z połą-
czenia dwóch biegunów - bierze 
się wszystko, co jest w "Klasycz-
nej koprodukcji" najciekawsze. 
Najciekawsza jest bowiem pró-
ba rozmowy na przekór ograni-
czeniom. I arcyludzka potrzeba, 
aby się wzajemnie porozumieć. 
A ponadto wysiłek włożony 
w poszukiwanie tego co łączy 
oraz - uwaga! - w zaakcepto-
wanie tego co mogłoby dzielić. 
A taka lekcja w Polsce, która na 
naszych oczach rozpada się na 
wrogie plemiona, ma wartość 
szczególną.

Być może na ten spektakl 
należy patrzeć jak na spotkanie. 
Aktorzy z Gruzji i Polski wspól-
nie podejmują wyzwanie, by coś 
o sobie opowiedzieć. Kwestią 
drugorzędną staje się temat tej 
opowieści. Na pierwszy plan 
za to wybijają się czytelne pod 
każdą szerokością geograficz-
ną gesty: internacjonalistyczne 
objęcia, splecione dłonie, po-
klepywanie po plecach, wspólny 
taniec i zabawa. Bazą dla sce-
nariusza autorstwa Katarzyny 
Knychalskiej były autentyczne 
spotkania aktorów z Legnicy i 
Batumi, ich improwizacje i roz-
mowy. Widz został dopuszczo-
ny do tego misterium na końcu, 
gdy "wykształcił się kościec" na 
tyle silny, by spotkanie zamie-
niło się w spektakl. "Klasyczna 
koprodukcja" jest przez to inna 
niż wszystko, co do tej pory 
zrobiły Teatr Modrzejewskiej 
w Legnicy i Państwowy Teatr 
Dramatyczny im. Ilii Czawcza-
wadzego w Batumi. Najbliżej 
jej do performensu albo filmu 
paradokumentalnego, z tym 
zastrzeżeniem, że w teatrze 
wszystko jest ulotne, nietrwałe; 
dzieje się "tu i teraz", więc nie 
podlega zapisowi.

Etiudy różnią się od siebie 
dynamiką i charakterem. Pierw-
szą - w której w odpowiedzi na 
piękny gruziński śpiew polifo-
niczny Polacy z prześmieszną 
mieszaniną dumy i wstydu wy-
mrukują "Mazurek Dabrow-
skiego" - ogląda się jak wyborny 
kabaretowy skecz. Ale ta tonacja 
zostaje szybko zarzucona. Kilka-
dziesiąt minut później ze sceny 
wieje grozą, bo mowa jest o ty-
siącach ofiar Józefa Stalina; albo 
o wojnie, która dla Gruzinów 
nie jest zmitologizowaną opo-

wieścią zasłyszaną od dziadków 
walczących w Powstaniu War-
szawskim, ale osobistym, świe-
żym i niezabliźnionym wciąż 
przeżyciem. W niektórych sce-
nach raził mnie dydaktyzm, jak 
ze szkolnych akademii, choć 
doceniam próbę przełamania tej 
konwencji poprzez wykorzysta-
nie czarno-białych animacji. Z 
tego powodu aktorzy musieli 
chwilami rywalizować o moją 
uwagę z wyświetlanymi w tle 
filmikami Mariusza Wolańskie-
go - błyskotliwymi, żonglujący-
mi żartem, metraforą, skrótem.

Patchworkowy scenariusz 
wymaga od widza gotowości 
na szybkie przerzucenie zwrot-
nicy. Przyznaję, że były takie 
momenty, kiedy trochę się temu 
opierałem. Żałowałem, że auto-
rzy spektaklu nie potraktowali 
wnikliwiej wątku wojennego, 
bo konfrontacja polskich mi-
tów narodowych z gruzińskimi 
traumami po wojnie w Ostetii 
Południowej sprzed 11 lat wy-
dała mi się pomysłem godnym 
kontynuacji.

Za świetną robotę muszę 
pochwalić Małgorzatę Bulandę, 
autorkę kostiumów i oszczęd-
nej, ale sugestywnej, scenogra-
fii. Polaków odziała w czarne, a 
Gruzinów w białe stroje, przez 
co - jak na piłkarskim stadionie 
- od pierwszych minut widzo-
wie nie mieli problemów z po-
łapaniem się w składzie drużyn. 
Monochromatyczność - dość 
konsekwentnie stosowana rów-
nież w animacjach - wywołuje 
bardzo przyjemne wrażenia es-
tetyczne.

Piotr Kanikowski
FOT. KAROL BUDREWICZ

Od decyzji Sądu Naj-
wyższego zależy, jak prędko 
Dariusz T., Ryszard B. Jerzy 
H. i Wojciech M. wyjdą z 
więzień. Wiadomo tylko, że 
ich ofiara do końca życia bę-
dzie nosić blizny po oparze-
niach I i II stopnia.

Wszystko zaczęło się 
od niespłaconego długu za-
ciągniętego u Ryszarda B., 
który prowadził działalność 
gospodarczą w branży bu-
dowlanej. Gdy minął termin 
spłaty, pożyczkodawca na-
słał na nieszczęśnika trzech 
osiłków. Przez 8 tygodni 
pojedynczo odwiedzali dłuż-
nika. Grozili, że go zabiją, 
wywiozą w bagażniku jak na 
filmach gangsterskich, spalą 
mu rodzinę. Jednocześnie z 
każdym dniem dług gwał-
townie powiększał się o kar-
ne odsetki, o czym egzeku-
torzy rzetelnie informowali 
nieszczęśnika przy kolejnych 
wizytach.

21 sierpnia 2017 roku 
egzekutorzy zwabili go do 
jednego z mieszkań w Le-
gnicy. Zamknęli drzwi, za-
dzwonili po Ryszarda B. i 
zaczekali na jego przyjazd. 
Potem dłużnik był bezpraw-
nie przetrzymywany przez 
całą czwórkę, kopany, bity, 
wyzywany i upokarzany. 
Żądano od niego pieniędzy 
dla każdego z dręczycieli. 
Dariusz T. i Ryszard B. dwa 

razy oblewali go łatwopalną 
cieczą i podpalali, co spowo-
dowało wspomniane oparze-
nia I i II stopnia. Jerzy H. 
ugasił płomienie ręcznikiem, 
bo - jak powiedział - chciał 
go inaczej „załatwić”: wbić w 
głowę siekierę, „żeby się nie 
męczył”.

Mężczyzna próbował 
uciec. Za pierwszym razem 
dopadli go na klatce scho-
dowej, wciągnęli z powrotem 
do mieszkania, pobili i sko-
pali. Za drugim razem miał 
więcej szczęścia: dotarł do 
swego miejsca zamieszkania, 
gdzie rodzina wezwała po-
moc.

Wyrokiem z dnia 1 
czerwca 2018r. Sąd Okrę-
gowy w Legnicy uznał Da-
riusza T., Ryszarda B. Je-
rzego H. i Wojciecha M. za 
winnych m. in . działania 
w celu wymuszenia zwrotu 
wierzytelności, pozbawienia 
pokrzywdzonego wolności 
i pobicia.   Kary nie były 
jednak wysokie. Wojciech 
M. dostał 2 lata pozbawieni 
wolności, Dariusz T. - 2 lata 
i 6 miesięcy, Ryszard B. - 2 
lata i 3 miesiące a Jerzy H. 
2 lata.   Apelację złożył za-
róno prokurator, jak obrońcy 
oskarżonych. Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu wyrokiem z 
dnia 25 października 2018r.   
zmienił orzeczenie z I in-
stancji odnośnie kwalifikacji 
oraz kar.   Wyroki dla Da-
riusza T. i Ryszarda B. zo-
stały podwyższone do 4 lat 
pozbawienia wolności. Jerzy 
H. miał odsiedzieć 3 lata i 10 
miesięcy, zaś Wojciech M. - 
3 lata pozbawienia wolności.

- Z takim rozstrzygnię-
ciem nie zgodził się Proku-
rator Regionalny we Wro-
cławiu i wystąpił do Ministra 
Sprawiedliwości - Prokura-
tora Generalnego o wywie-
dzenie kasacji na niekorzyść 

oskarżonych - informuje 
Katarzyna Bylicka, rzecz-
niczka prasowa Prokuratury 
Regionalnej we Wrocławiu. 
- W skierowanym wniosku 
wskazał, że orzeczenie w 
stosunku do oskarżonych co 
do wysokości kar wymierzo-
nych wymienionym jest nie-
słuszne. Wymierzone kary 
są bowiem rażąco łagodne, 
niewspółmierne do stopnia 
winy i społecznej szkodliwo-
ści czynów, niedostatecznie 
uwzględniające okoliczności 
obciążające oskarżonych i 
nie spełnią celów stawianych 
im w ramach prewencji ogól-
nej i szczególnej.

Minister Sprawiedliwo-
ści - Prokurator Generalny 
Zbigniew Ziobro podzielił 
stanowisko przedstawio-
ne przez Prokuratora Re-
gionalnego we Wrocławiu. 
Upoważnił swojego zastępcę 
- prokuratora Roberta Her-
nanda - do złożenia kasacji 
od wyroku Sądu Apelacyjne-
go we Wrocławiu. Wskazał, 
że kary wymierzone oskar-
żonym są rażąco niskie w 
kontekście stopnia zawinie-
nia, społecznej szkodliwości 
czynów, nagannej motywacji, 
brutalnego sposobu działa-
nia oraz poważnych skutków 
godzących w różne dobra 
chronione prawem, w tym 
życie i zdrowie oraz nie speł-
niają wymogów prewencji 
indywidualnej oraz ogólnej i 
nie czynią zadość potrzebom 
w zakresie kształtowania 
świadomości prawnej społe-
czeństwa.

Prokurator Generalny 
żąda od Sądu Najwyższego 
uchylenia wyroku w części 
dotyczącej orzeczenia o ka-
rze i przekazania w tym za-
kresie sprawy Sądowi Ape-
lacyjnemu we Wrocławiu do 
ponownego rozpoznania.

Piotr Kanikowski

Patchworkowa 
robota

"Klasyczna koprodukcja" w 
reżyserii Jacka Głomba ma 
luźną konstrukcję: składa się 
z kilku etiud na temat Polski 
i Gruzji. Przypomina bardziej 
pozszywany pospiesznie z 
dość przypadkowych skraw-
ków patchwork niż przemy-
ślane dzieło kreatora dyspo-
nującego nieograniczonym 
czasem oraz dowolną ilością 
materiału do zabawy. To 
wada i zarazem atut przed-
stawienia, które w sobotę 
miało swoją polską premierę 
na Scenie Gadzieckiego.

Prokurator Generalny zwró-
cił się do Sądu Najwyższe-
go o kasację od wyroku na 
czwórkę bezwzględnych eg-
zekutorów długu z Legnicy. 
W 2017 roku przetrzymywali 
mężczyznę, który nie oddał 
w terminie terminie 600 tys. 
zł: bili go, upokarzali, oblali 
łatwopalną substancją i pod-
palili. Wymierzone przez sąd 
kary od 3 do 4 lat pozbawie-
nia wolności wydają się pro-
kuratorowi zbyt łagodne.

Ziobro żąda surowszej kary
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Zespół HuRaban tworzą 
Fabiana Raban - multiinstru-
mentalistka z Jeleniej Góry, 
legniczanka z zielonogórskimi 
korzeniami Hanna Włodarczyk 
i Monika Zapaśnik z Legni-
cy. Trio gra zaaranżowaną na 
multum instrumentów muzykę 
świata i dużo wędruje. Tylko 
między czerwcem a wrześniem 
2019 roku dziewczyny zagrały 
razem ponad pół setki koncer-
tów w czterech krajach świata. A 
ponadto przygotowały spektakl 
muzyczny "Spójrz na nią", któ-
ry we wrześniu miał premierę w 
Legnicy. Teraz ukazuje się ich 

druga płyta o przyjemnie trzesz-
czącym winylowym tytule "Czy 
to chrząszcz?". Album został 
nagrany zeszłej zimy w legnic-
kim studiu Andrijo. Realizacją 
nagrań zajęli się Hanna Wło-
darczyk i Andrzej Olejnik. Na 
okładce i książeczce dołączonej 
do płyty wykorzystano grafiki i 
obrazy Ludmiły Riabkowej.

"Czy to chrząszcz?" powstał 
dzięki nagrodom zdobytym 
przez HuRaban na muzycznych 
konkursach (m.in. Grand Prix 
na Festiwalu FAMA w Świno-
ujściu 2018 oraz I miejsce na 
Mikołajkach Folkowych w Lu-
blinie 2018).

Podczas koncertu 17 listo-
pada w Teatrze Modrzejew-
skiej w Legnicy z HuRabanem 
wystąpią przyjaciele dziewczyn: 
muzycy z zespołu Prababa (Zie-
lona Góra), perkusjonista Erik 
Manouz (Lipsk), fagocista Łu-
kasz Piotrowicz (Gdańsk) oraz 
legnicka aktorka Aleksandra 
Listwan. Bilety kosztują 20 zło-
tych.

Piotr Kanikowski

Ten wyjątkowy dzień 
rozpoczęła msza św. za Oj-
czyznę w katedrze. A potem 
przysięgę złożyli uczniowie 
pierwszych klas munduro-
wych z VII Liceum Ogól-
nokształcącego. Odbyła się 
ona z całym ceremoniałem 
wojskowym. Temu ważnemu 
wydarzeniu, kształtującym 
postawy patriotyczne młode-
go pokolenia, przyglądały się 
tłumy legniczan.

- To bardzo ważna uro-
czystość dla uczniów i dla 
mieszkańców – powiedział 
prezydent Tadeusz Krza-
kowski. – Jesteśmy dumni, 
że spotykamy się tutaj by 
świętować Niepodległość. 
Wolność dana nam przez 
poprzednie pokolenia jest 
darem bezcennym. I nie mo-

żemy tego zmarnować.
W samo południe, hymn 

Polski zaśpiewało wspólnie 
kilka tysięcy osób, trudno 
było powstrzymać wzrusze-
nie.

- Takie chwile, pamięta 
się bardzo długo. Naszym 
dzieciom już od najmłod-
szych lat wpajamy patrio-
tyzm. Opowiadamy im Pol-
sce, jej historii i o tym czym 
jest ojczyzna. Celebrowanie 
Dnia Niepodległości jest 
właśnie doskonałą lekcją – 
mówiła pani Katarzyna, któ-
ra na Rynku wraz z mężem 
i dwójką dzieci przyszła w 
poniedziałek na Rynek.

Tego dnia odbyło się 
w Legnicy wiele wydarzeń 
związanych z obchodami 
100-lecia odzyskania nie-
podległości. Były koncerty, 
różne prezentacje, "żywa" 
flaga utworzona przez legni-
czan, wspólny polonez, bia-
ło - czerwony pokaz mody 
przygotowany przez senio-
rów i występy dzieci. Były 
też ciekawe wydarzenia mu-
zealne i wiele innych atrakcji. 
Świętowali więc i duzi, i mali.

- Ten dzień trzeba świę-
tować radośnie, całą rodziną 
– cieszył się Jan Notecki. – 
To święto, ma łączyć, przy-
pominać o patriotyzmie, jed-

noczyć ludzi.
Źródło: Urząd Miasta w 

Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA 

W LEGNICY

Policjanci z Wydziału 
do Walki z Przestępczością 
Przeciwko Mieniu Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy 
ustalili i zatrzymali sprawcę 
kradzieży z włamaniem do 
altanek i pomieszczeń gospo-

darczych na terenie Legnicy. 
Mężczyzna działał od 2018 
roku. To 38-letni legniczanin, 
już wcześniej był karany za 
przestępstwa przeciwko mie-
niu. Po włamaniu brał wszyst-
ko, co miało jakąkolwiek war-
tość. Często jego łup stanowiły 
elektronarzędzia.

- Policjanci przedstawili 
mężczyźnie ponad 100 zarzu-
tów kradzieży z włamaniem 
- informuje sierż. szt. Anna 
Tersa z zespołu prasowego 
legnickiej policji. - Sąd Re-
jonowy w Legnicy na wnio-
sek Prokuratury Rejonowej w 

Legnicy zastosował już wobec 
38-latka środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 3 mie-
sięcy. Za kradzież z włama-

niem w warunkach recydywy 
grozi kara do 15 lat pozbawie-
nia wolności.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Tysiące mieszkańców swój 
patriotyzm manifestowało 
biało–czerwonymi flagami i 
kotylionami. Całymi rodzina-
mi uczestniczyliśmy w impre-
zach zorganizowanych przez 
miasto. To był bardzo rado-
sny, uroczysty, refleksyjny i 
pełen wrażeń dzień.

Praca operacyjna legnickich 
policjantów naprowadziła 
ich na trop mężczyzny, który 
notorycznie włamywał się do 
altanek i pomieszczeń go-
spodarczych. 38-latek został 
tymczasowo aresztowany. 
Przedstawiono mu ponad 100 
zarzutów.

Dziewczęce trio HuRaban 
wydaje drugą płytę: „Czy to 
chrząszcz?”. Znalazły się 
na niej kompozycje zespołu 
i melodie ludowe z całego 
świata zestawione z tekstami 
Anny Podczaszy i Moniki Za-
paśnik. Premiera albumu bę-
dzie połączona z koncertem 
pod hasłem HuRaban i goście 
w Teatrze Modrzejewskiej w 
Legnicy (17 listopada). 

HuRaban chrzęszczy w teatrzeŚwięto Niepodległości w Legnicy

Setka zarzutów dla włamywacza
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W spotkaniu oprócz dyrekcji 
placówki uczestniczyli również 
samorządowcy oraz Elżbieta 
Witek - Marszałek Sejmu RP. 
Projekt, dzięki któremu zmoder-
nizowano legnicki Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny został 
dofinansowany z pieniędzy Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego kwotą ok 7 milionów 
złotych. Dzięki funduszom unij-
nym przebudowana została część 
pomieszczeń Ambulatoryjnej 
Opieki Specjalistycznej. Projekt 
ma służyć profilaktyce i leczeniu 
w trybie ambulatoryjnym pa-
cjentów z obszaru Województwa 
Dolnośląskiego, a w szczególno-
ści z samej Legnicy.

Przebudową zostały objęte 
budynki głównego kompleksu: 
I piętro budynku D i łącznika F 
oraz cześć niskiego parteru bu-
dynków H i C. Ponadto placów-
ka zakupiła niezbędne specjali-

styczne wyposażenie medyczne 
oraz sprzęt IT wraz z oprogra-
mowaniem. Przebudowa zakła-
dała dostosowanie istniejącej 
infrastruktury do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
W ramach realizacji projektu 
przeprowadzono także niezbęd-
ne prace remontowo budowlane, 
a także zakupiono sprzęt me-
dyczny (m.in. unit laryngologicz-
ny, fotele do podawania wlewów, 
unit okulistyczny, autorefrak-
tometr, tonometr aplanacyjny, 
puftonometr, unit okulistyczny, a 
także nowe szafy na leki, biurka 
lekarskie oraz krzesła dla pacjen-
tów w poczekalni.

- Istniejące poradnie specja-
listyczne nie były remontowane 
od początku istnienia szpitala. 
Teraz ich powierzchnia znacznie 
się zwiększyła z ok 1000 m2 do 
ponad 1600 m2. To z pewnością 
wpłynie na komfort obsługi pa-
cjentów i przyczyni się do po-

lepszenia jakości świadczonych 
usług opieki zdrowotnej – mówi 
wicemarszałek Marcin Krzyża-
nowski.

Dzięki przebudowie nową, 
dogodniejszą lokalizację, znala-
zły poradnie chirurgii ogólnej, 
chirurgii dla dzieci, chirurgii 
urazowo-ortopedycznej, a także 
neonatologiczna i kardiologicz-
na dla dzieci. W znacznie bar-
dziej komfortowych warunkach 
świadczone będą też usługi dla 
pacjentów leczonych w poradni 
chemioterapii. Szpitalne porad-
nie udzielają rocznie świadczeń 
prawie 150 tysiącom pacjentów. 
Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny w Legnicy jest najwięk-
szym tego rodzaju centrum w 
północnej części Województwa 
Dolnośląskiego

Źródło UMWD
Fot. UMWD

Do konkursu zgłoszo-
no w tym roku ponad 170 
filmów. Podczas Festiwalu 
(18-20 listopada) zaprezen-
towane zostaną 42 najlepsze 
produkcje. Większość z nich 
to filmy zrealizowane przez 
TVP, TVN oraz profesional-
ne studia filmowe.

- Dla nas - zupełnych de-
biutantów w dziedzinie sztu-
ki filmowej - już samo za-
kwalifikowanie filmu do fazy 
finałowej tego prestiżowego 
konkursu, to olbrzymi suk-
ces. Przede wszystkim jednak 
możliwość wypowiedzenia 
własnymi słowami tęsknoty 
za "rajem utraconym - arka-
dią przodków" i postawienia 
elementarnego pytania: Dla-
czego ten normalny, poukła-
dany świat Łemków - świat 
utrwalanych przez pokolenia 
wartości, takich jak: wier-

ność Bogu, tradycjom, silna 
wieź rodzinna, symbioza z 
otaczającą przyrodą, musiał 
przestać istnieć - komentuje 
Jerzy Starzyński, założyciel i 
szef Łemkowskiego Zespo-
łu Pieśni i Tańca Kyczera, a 
jednocześnie jeden z autorów 
filmu "I tam naprawdę żyli-
śmy jak w raju".

" I tam naprawdę żyliśmy 
jak w raju" to inscenizowany, 
opatrzony dokumentalnymi 
wspomnieniami, obraz tęsk-
noty za rodzinną łemkow-
skiej krainą szczęśliwości, 
możliwy dziś do odtworzenia 
tylko dzięki kultywowanym 
i zachowanym zwyczajom i 
obrzędom.

Scenarzystami i reżysera-
mi filmu są Jerzy Starzyński, 

Oksana Terefenko i Marcin 
Wilczyński. Autorzy zdjęć to 
Karol Budrewicz, Łukasz By-
czyński i Marcin Wilczyński. 
Za dźwięk odpowiada Olga 
Kaniewska, za muzykę - Mi-
chał Zygmunt, za montaż 
- Marcin Wilczyński. Produ-
centem filmu jest Łemkowski 
Zespół Pieśni i Tańca Kycze-
ra

Pokaz konkursowy odbę-
dzie się 20 listopada 201 o, 
godz. 13 na dużej scenie Kie-
leckiego Centrum Kultury. 
Gala, podczas której wręczo-
ne zostaną nagrody i wyróż-
nienia, została zaplanowana 
na 22 listopada.

Piotr Kanikowski
FOT. YOUTUBE.pl
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Legnicki film jedzie na festiwal
Zrealizowany przez legnicką 
Kyczerę film „I tam napraw-
dę żylismy jak w raju”, został 
zakwalifikowany do konkursu 
głównego 25. Festiwalu Form 
Dokumentalnych Nurt w Kiel-
cach. Na festiwalu co roku 
prezentowane sa najlepsze 
polskie filmy dokumentalne.

W sumie niemal 10 milio-
nów złotych kosztował re-
mont części Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w 
Legnicy. Dzięki modernizacji 
pacjenci oprócz nowego bu-
dynku będą mogli korzystać 
z nowoczesnego wyposaże-
nia medycznego i sprzętu 
komputerowego. W otwarciu 
wyremontowanej przychodni 
uczestniczył wicemarszałek 
Marcin Krzyżanowski.

Szpitalna przychodnia po remoncie
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"Biesy" to jeden z eks-
portowych towarów z Le-
gnicy. Został przygotowa-
ny na obchodzony w 2017 
roku jubileusz 40-lecia 
legnickiej sceny. W grud-
niu Teatr Modrzejewskiej 
pokaże spektakl w Mię-
dzynarodowym Festiwa-

lu Teatralnym w Batumi. 
Wcześniej kilka okazji do 
przypomnienia sobie tej 
przygotowanej z dużym 
rozmachem adaptacji bę-
dzie miała legnicka pu-
bliczność.

Z monumentalnej po-
wieści Dostojewskiego na 
scenę wykrojono wątek 
spisku zawiązywanego na 
rosyjskiej prowincji przez 
Piotra Wierchowieńskie-
go. Wierchowieński cy-
nicznie wykorzystuje mord 
jako spoiwo swojej orga-
nizacji. - Drugi motyw, 
który nas pociąga w tej 
opowieści, to mechanizm 
plotki, która zabija świat. 
A także rzeczywistość, w 
której wszyscy wzajemnie 
się podsłuchują - mówił 

Jacek Głomb.
Krzysztof Kucharski, 

Gazeta Wrocławska: "Ze 
sceny, którą Małgosia Bu-
landa przerobiła na nieco 
ucywilizowany śmietnik, 
usłyszą Państwo w moim 
przekonaniu językowo 
najbardziej współczesne 
"Biesy" w znakomitym 
przekładzie (2010) Adama 
Pomorskiego."

Piotr Kanikowski, 
24legnica.pl: "Wartkie 
tempo. Perfekcyjnie do-
zowane emocje. Zmiany 
tonacji, poprzez konse-
kwentne przeplatanie wąt-
ku spiskowego wątkiem 
romansowym. Sensacyjna 
intryga, odsłaniana stop-
niowo w taki sposób, by 
widz nie pogubił się w 

mrowiu bohaterów."
Magda Piekarska, Ga-

zeta Wyborcza Wrocław: 
"Dużo nam te „Biesy” 
mówią o sytuacji, w której 
wszyscy się dziś znajdu-
jemy – o mechanizmach 
kontroli i manipulacji, o 
łatwości, z jaką można ste-
rować ludźmi. O tym też, 
że sztandary, pod którymi 
dokonuje się dzieła znisz-
czenia, kryją za sobą ni-
cość."

Jolanta Kowalska, Te-
atr:  "Najbardziej wstrzą-
sające wrażenie robi me-
todyczne, skalkulowane na 
zimno dążenie do ofiary 
krwi, która ma skonsolido-
wać spiskowców. Ów za-
łożycielski akt przemocy, 
dokonany na Bogu ducha 

winnym chłopaku, który 
nagle zapragnął normalne-
go życia, z dala od polityki 
i ideologii, zdaje się aktu-
alną przestrogą. Pokusy, by 
przekuć społeczny gniew w 
niszczycielską pasję, nie 
wygasły wraz z proklama-
cjami końca historii."

Grzegorz Ćwiertnie-
wicz, Teatr dla Was:  "Na 
scenie wystąpił ogromny 
zespół. Wybitnie! Wszyscy 
aktorzy znakomicie odna-
leźli się w swoich rolach. 
Każda była charaktery-
styczna, każda wymagała 
zaangażowania i niema-
łego kunsztu. Z ogromną 
przyjemnością podziwia-
łem grę i tych doświad-

czonych aktorów (filarów 
Modrzejewskiej), i tych, 
którzy od niedawna wyko-
nują ten zawód."

W tym miesiącu „Bie-
sy” na legnickiej Scenie 
Gadzickiego będzie moż-
na zobaczyć cztery razy: 
na przedpołudniowych 
seansach 21 i 22 listopada 
(godz. 10) oraz wieczorem 
23 i 24 listopada (godz. 
18). Spektakl jest długi 
- ok. 200 minut (z prze-
rwą). Bilet: 35 zł (ulgowy 
30 zł). Rezerwacja: tel. 76 
72 33 505 lub bilety@te-
atr.legnica.pl.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 16.12.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 12 położonego  w Legnicy przy ul. Kartuskiej 56-58 . 

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.12.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 

66

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
użytkowego  nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 56, 58 i ul. Łąkowej 1. 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
- Barbara Kunicka -Repelowska  tel. 7672-12-303, pokój 312 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 Nieruchomościami  - 
Agnieszka Romanowska -tel. 7672-12-303, pokój 312 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 16.12.2019 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 16.12.2019 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 16.12.2019 r. o godz. 11.30

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański  8, sala 318

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości 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 lokaluSkład lokaluSkład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Kartuska 56, ul. 
Kartuska 58, ul. Łąkowa 1
KW LE1L/00035759/5
Budynek  5- kondygnacyjny, 
podpiwniczony, teren 
uzbrojony.

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

Legnica ul. Kartuska 56, ul. 
Kartuska 58, ul. Łąkowa 1
KW LE1L/00035759/5
Budynek  5- kondygnacyjny, 
podpiwniczony, składa się z 
9 lokali, teren uzbrojony.

obręb
Kartuzy
dz. nr 82, 
nr 105/2, nr 
850 o pow. 
824 m2

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

obręb
Kartuzy
dz. nr 82, nr 
105/2, nr 850
o pow. 824 
m2

lokal mieszkalny nr 
12 (ul. Kartuska 56)
 na IV piętrze                       
o pow.54,13 m2 

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

lokal użytko-
wy nr 1A  
 na parterze                         
o pow.52,8 
m2 i 3,4 m2

Pokój, przed-
pokój,
kuchnia, 
spiżarka

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

Sala sprzedaży, 
przedsionek, pom. 
biurowe, komunika-
cja, wc 3 pomiesz-
czenia gospodarcze, 
piwnica nr 01

39.000,00 zł
 (5.900,00 

zł)

   4.000,00 
zł

47.000,00 zł
 (5.000,00 

zł)

   5.000,00 
zł

 55.000,00 
zł

 (6.100,00 
zł)

   6.00,00 zł

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 16.12.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 14 położonego  w Legnicy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9 

 Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - 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 16.12.2019 r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Skłodow-
skiej – Curie 9  KW Nr 
LE1L/00038082/9
 Budynek mieszkalny, 5- kon. 
podpiwniczony, składa się z 
15 lokali, teren  uzbrojony 

Dz. nr 132/2  o pow. 352 
m2, obręb Piątnica
Lokal mieszkalny nr 14 na 
IV piętrze (poddasze)

1 pokój, kuchnia, 2 
pomieszczenia  gospo-
darcze, wc na klatce 
schodowej  w częściach 
wspólnych
35,38 m2

39.000,00 zł
/4. 000,00 zł/
4.000,00 zł
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„Biesy” wracają na scenę
23 i 24 listopada (w następ-
ną sobotę i niedzielę) Teatr 
Modrzejewskiej w Legnicy 
gra "Biesy" według powieści 
Fiodora Dostojewskiego w 
reżyserii Jacka Głomba. To 
ponadczasowa opowieść o 
grupie politycznych spiskow-
ców, którzy sprzedali dusze 
diabłu w ludzkiej skórze i zo-
stali wplątani w serię pospo-
litych zbrodni.

UWAGA! Mamy dla Państwa zaproszenie (dwuosobowe) na niedzielny spektakl. Zainteresowanych prosimy o telefon: 784 604 641.
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