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Matki walczą  
z ZUS-em
„ZUS swą słabość nam obnaża, sam de-
cyzje swe podważa, raz nam daje raz za-
biera i nami poniewiera” - napisały mat-
ki na jednym z banerów wywieszonych 
w środę o świcie w ramach protestu na 
ogrodzeniu legnickiego ZUS-u. Chwilę 
później po tym i innych transparentach 
nie było śladu.             >>2
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Nożownik za kratkami Chore dziki nie przejdą?
W Sylwestra policja ujęła 26-letniego Mateusza 
W., który wieczorem 21 grudnia w Chojnowie ra-
nił nożem dwóch mężczyzn. Na wniosek prokura-
tury Sąd Rejonowy w Złotoryi aresztował go na trzy 
miesiące. Podejrzany przyznał się do winy i złożył 
wyjaśnienia.                    
          >>4

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
zainstaluje przy autostradzie A4 i części drogi S3 
specjalne przegrody w miejscach przejść zwierząt. 
Mają zatrzymać migrację dzików i w ten sposób za-
pobiec rozprzestrzenianiu się wirusa ASF  
                     
          >>3

28. Finał WOŚP 
już w niedzielę

Zbliża się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku ta największa na 
świecie orkiestra, złożona z dobrych, ludzkich serc, zagra 12 stycznia.              >>3



Od września Aleksandra 
Krzeszewska (Koalicja Obywatel-
ska) wystosowała do prezydenta 
trzy interpelacje w sprawie szcze-
pień przeciwko wirusowi HPV. 

Nie odpuściła, gdy w październiku 
ratusz (przywołując raport antysz-
czepionkowców) odpowiedział 
jej, że  ma wątpliwości, czy szcze-
pionka jest skuteczna, bezpieczna 
i potrzebna. Radna przedstawiła 
opinie medycznych autorytetów i 
wyniki badań, ale władze miasta 
nie zmieniły zdania. Przed świę-
tami Bożego Narodzenia wice-
prezydent Krzysztof Duszkiewicz 
napisał, że "w budżecie na 2020 
rok nie zostały przewidziane środ-
ki na finansowanie szczepionek 
dla młodych legniczanek przeciw-
ko wirusowi HPV".

Co roku na raka szyjki maci-

cy zapada 3,5 tys. Polek. Połowa 
umiera w ciągu 5 lat od diagnozy. 
Odpowiednio wczesne podanie 
dziewczynkom (przed inicjacją 
seksualną) dość drogiej szcze-
pionki jest najskuteczniejszym 
sposobem ustrzeżenia ich przed 
chorobą. Dlatego  kilkadziesiąt 
samorządów na Dolnym Śląsku 
(m.in. gmina Legnickie Pole, 
miasta Polkowice, Głogów, Jele-
nia Góra, starostwa w Lubinie i 
Bolesławcu) podjęło decyzję o sfi-
nansowaniu szczepień przeciwko 
HPV. Legnica nie zamierza brać 
z nich przykładu.

Piotr Kanikowski
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Nie słuchajcie 
kłamstw

W niedzielę 12 stycznia 
Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy organi-
zuje zbiórkę na wsparcie dzie-
cięcej medycyny zabiegowej. 
Kolejny rok z rzędu obser-
wuję, jak przed Finałem wo-
kół WOŚP i Jurka Owsiaka 
wzbiera fala hejtu. Hejterzy 
bazują na kłamstwach blogera 
Matki Kurki.

Fundamentalne i chy-
ba najbardziej szkodliwe jest 
kłamstwo, że nie cały dochód 
z Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy Funda-
cja przeznacza na wsparcie 
szpitali, tzn. zakupy sprzętu 
medycznego oraz finansowa-
nie programów zdrowotnych. 
Na jej stronie dorocznie pu-
blikowane są rozliczenia akcji. 
Hejterzy - święcie przekona-
ni, że Owsiak kradnie - nawet 
do nich nie zaglądają, co nie 
przeszkadza im jednocze-
śnie głośno dopominać się o 
faktury. Z rozliczeń Finałów 
wynika niezbicie, że wszyst-
kie pieniądze co do grosza są 
wydawane zgodnie z celem 
zbiórki. Upoważnione do we-
ryfikacji tych dokumentów 
ministerstwa nigdy - także za 
niechętnych Owsiakowi rzą-
dów PiS-u - nie zakwestiono-
wały podanych w nich liczb.

Wbrew twierdzeniom 
Matki Kurki, nie ma też żad-
nych wyroków sądowych, po-
twierdzających, jakoby bloger 
napisał prawdę o „46 Złotych 
Melonach”, które „w ciągu 
11 lat wyjął guru Owsiak”. 
Tak Przystanek Woodstock, 
jak jego następca - Festiwal 
Pol`and Rock w Kosztynie 
nad Odrą - nie są organizo-
wane za pieniądze ze zbiórki 
na sprzęt medyczny. Spółka 
Złoty Melon jest w 100 pro-
centach własnością WOŚP. 
Nie należy i nigdy nie na-
leżała do Jerzego Owsiaka. 
Przynosi Fundacji dochód, 
który można spożytkować 
np. na najpiękniejszy festiwal 
świata. Szadowo Młyn to nie 
„willa Jurka” (jak głosą inter-
netowe memy), ale ośrodek 
szkoleniowy Złotego Melo-
na, gdzie m.in. uczy się dzie-
ci i młodzież z całej Polski 
udzielania pierwszej pomocy. 
Doświadczenie ostatnich lat 
zadaje kłam twierdzeniom, że 
bez wsparcia państwa - trans-
misji w TVP, zaangażowania 
wojska, policji itp - Owsiak 
nie byłby w stanie porwać 
tłumów.

W Polsce rośnie kolejne 
pokolenie, w którym kilka 
(a może kilkanaście lub kil-
kadziesiąt procent) to dzieci 
Orkiestry: młodzi ludzie za-
wdzięczający życie lub zdro-
wie temu, że ich rodacy co 
styczeń nie przechodzą obo-
jętnie obok wolontariusza z 
puszką WOŚP.

Piotr Kanikowski
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Matki walczą z ZUS-em
"ZUS swą słabość nam obna-
ża, sam decyzje swe podwa-
ża, raz nam daje raz zabiera 
i nami poniewiera" - napisały 
matki na jednym z banerów 
wywieszonych w środę o 
świcie w ramach protestu na 
ogrodzeniu legnickiego ZU-
S-u. Chwilę później po tym 
i innych transparentach nie 
było śladu. 

Kobiety, które prowa-
dząc działalność gospodar-
czą korzystały z zasiłków 
macierzyńskich, skarżą się, 
że są nękane przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Twierdzą, że na masowa 
skalę szuka się pretekstu, 
aby pozbawiać je świad-
czeń. Dlatego Ruch Spo-
łeczny Kobiety na Dzia-
łalności Gospodarczej 
przeciwko ZUS zorganizo-
wał w środę w całym kra-
ju całodniowe protesty w 
związku ze wzmożonymi 
kontrolami firm prowadzo-
nych przez kobiety. 

Katarzyna Nabożna, 
zielonogórska adwokat i 
jedna z liderek protestu, 
mówi: - Mogłabym długo 
wymieniać powody,  które 
doprowadziły do tej sytu-
acji. Widzimy, jak ZUS 
hurtowo wszczyna kon-
trole zasiłków macierzyń-
skich. Wszystkie matki, 
które pracowały, znalazły 
się pod obstrzałem. Urzęd-
nicy ZUS żądają od nich 
dokumentów sprzed paru 
lat i szukają czegokolwiek, 
co pozwoliłoby uznać, że 

wyłudziły pieniądze a na-
stępnie żądać zwrotu po-
branych świadczeń. 

Pod lupą znalazły się 
matki, które skorzystały z 
luki prawnej umożliwia-
jącej pobieranie zasiłku 
macierzyńskiego kobietom 
prowadzącym działalność 
gospodarczą chociażby 
przez krótki okres. Mają 
kłopot, choć nie zrobiły ni-
czego nielegalnego. Zgod-
nie z przepisami wystar-
czyło przez dwa miesiące 
opłacać składki, aby potem 
potem przez rok pobrać 
znacznie wyższe sumy na 
koszt ZUS.

Mnożą się zarzuty pro-
wadzenia fikcyjnej działal-
ności. Urzędnicy podejrzli-
wie patrzą na kobiety, które 
przed pójściem na urlop 
macierzyński opłacały so-
bie wyższe składki.

Środowy niemy protest 
w Legnicy trwał od godz. 
6 rano do godz. 20 wieczo-
rem. Jeszcze było ciemno, 
gdy kobiety wywiesiły przy 
ogrodzeniu ZUS-u swo-
je banery. Banery zostały 
ściągnięte przez pracowni-
ków ZUS.

- Transparenty nie zo-
stały zniszczone - infor-
muje Iwona Kowalska-Ma-
tis, rzeczniczka prasowa 
dolnośląskiego ZUS-u. 
- Wisiały na naszym ogro-
dzeniu, dlatego zostały 
ściągnięte i zabezpieczone. 
Przechowujemy je i odda-
my właścicielom.

Iwona Kowalska - Ma-
tis zapewnia, że jej firma 

nie prowadzi żadnej akcji 
ukierunkowanej na kobie-
ty pobierające zasiłki ma-
cierzyńskie. - Nie robili-
śmy też zestawień, która z 
kontrolowanych osób jest 
w ciąży, na urlopie macie-
rzyńskim czy po urlopie 
macierzyńskim. Kontro-
lujemy wszystkich, bez 
względu na płeć czy pro-
wadzoną działalność. Ruch 
się skutecznie utworzył, bo 
jedna z jego organizato-
rek ma dużo pieniędzy do 
zwrotu.

Iwona Kowalska- Matis 

przekonuje, że część przed-
siębiorców do sprawdzenia 
losuje komputer. Cza-
sem sygnałem do kontroli 
świadczeniobiorcy staje się 
np. dysproporcja pomiędzy 
wysokością wkładu a suma 
pobranych zasiłków. We-
dług ZUS, płeć nie ma tu 
nic do rzeczy.

- Jest droga sądowa. 
Każdy się może od decyzji 
ZUS odwołać. Część osób 
korzysta z takiej możliwo-
ści, a my wyroki wykonu-
jemy, bez względu na to, 
czy są po naszej myśli, czy 

wręcz przeciwnie - mówi 
Iwona Kowalska-Matis.

- Owszem - odpowiada 
Katarzyna Nabożna. - Pro-
blem w tym, że od wnie-
sienia sprawy do wyroku 
mogą minąć 3-4 lata. A w 
tym czasie cała rodzina od-
czuwa skutki decyzji ZU-
S-u.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/ 

RUCH SPOŁECZN Y  
KOBIETY NA  

DG KONTRA ZUS

Legniczanki bez szczepionek
W roku 2020 Legnica chce 
szczepić seniorów przeciwko 
grypie. W budżecie zabezpie-
czono środki na profilaktykę 
cukrzycy oraz czerniaka. Ale 
nie ujęto w nim programu 
profilaktycznych szczepień 
przeciwko rakowi szyjki ma-
cicy (HPV), choć od września 
dopominała się o to radna 
Aleksandra Krzeszewska.
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Zgodnie z umową z 2009 
roku, działalność Teatru Mo-
drzejewskiej jest finansowana 
wspólnie przez marszałka 
Dolnego Śląską i prezydenta 
Legnicy. Jednak z każdym ro-
kiem rośnie dysproporcja po-
między ich zaangażowaniem 
w utrzymanie legnickiej sce-
ny. W roku 2020 marszałek 
przeznaczy na ten cel 4 289 
880 zł, czyli o 1 179 823 zł 
więcej niż w roku ubiegłym. 
Prezydent Legnicy ma dla 
teatru zarezerwowane w bu-
dżecie tylko 1,5 mln zł, czyli 
minimum, do jakiego zobo-
wiązuje go umowa sprzed 
11 lat. Nie reaguje na apele 
pracowników Modrzejew-
skiej. Ignoruje liczne sukcesy 
teatru, który w powszechnej 
świadomości jest kojarzony 
raczej ze skąpiącym mu fun-
duszy miastem niż z hojniej-
szym marszałkiem.

441 735 zł z marszał-
kowskiej dotacji ma pokryć 

skutki ubiegłorocznych pod-
wyżek płac dla pracowników 
teatru. Reszta (738 088 zł) 
zwiększyła pulę środków na 
bieżące utrzymanie sceny w 
Legnicy.

- Te pieniądze załata-
ją nam dziurę budżetową, 
spowodowaną wycofaniem 
się KGHM ze sponsorowa-
nia naszych spektakli, i za-
bezpieczą stabilność w roku 
2020 - ocenia Jacek Głomb, 
dyrektor Teatru Modrzejew-
skiej w Legnicy. Szczególnie 
wdzięczny jest wicemarszał-
kowi Michałowi Bobowcowi, 
odpowiedzialnemu w zarzą-
dzie województwa dolnoślą-
skiego za kulturę,

- To wielki sojusznik 
naszego teatru. Człowiek, 
który rozumie rolę teatrów 

działających poza wrocław-
ską aglomeracją. Dziękuję 
też radnym Sejmiku, którzy 
podczas sesji budżetowej za-
głosowali za zwiększeniem 
dotacji - mówi Jacek Głomb.

Ponadto w budżecie Dol-
nego Śląska na rok 2020 za-
bezpieczono ponadto 6 mln 
zł na kolejne podwyżki dla 
pracowników wszystkich in-
stytucji kultury, których or-
ganizatorem jest Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.

Po zsumowaniu pieniędzy 
od marszałka Dolnego Śląska 
i prezydenta Legnicy budżet 
Teatru Modrzejewskiej na 
2020 rok wynosi blisko 5,8 
mln zł. Jacek Głomb liczy, 
że uda się go powiększyć o 
granty z Ministerstwa Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowe-
go. Teatr złożył 9 wniosków 
na swoje projekty. Czeka na 
rozstrzygniecie konkursów. 
Wyniki tych starań poznamy 
- w zależności od woli mini-
stra - pod koniec stycznia, w 
lutym lub w marcu.

Jacek Głomb zapowiada 
drugą próbę pozyskania środ-
ków z Funduszu Norweskie-
go na remont zabytkowego 
budynku na Nowym Świecie, 
gdzie teatr ma jedną ze swych 
scen. - Tych prac ani w ogóle 
żadnego innego remontu nie 
jesteśmy w stanie przeprowa-
dzić bez wsparcia zewnętrz-
nego - zaznacza dyrektor Ja-
cek Głomb.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

W miejscach przejść dla 
dzikich zwierząt wzdłuż auto-
strady A4 od Katowic po samą 
granicę z Niemcami GDD-
KiA ustawi prewencyjnie 
siatki o wysokości do 1,5 m. 
Siatki mają taką konstrukcję, 
by zatrzymać dziki nie utrud-
niając jednocześnie mniejszym 
zwierzętom przejścia na drugą 
stronę drogi. Mają gruby po-
wlekany drut i odstraszającą 
kolorową żerdź lub taśmę na 
górnej krawędzi. W miejscu 
występowania wilków zostaną 
wykonane specjalne przełazy. 

Tam, gdzie niemożliwe jest 
postawienie ogrodzeń (np w 
okolicy węzłów, gdzie nie ma 
ciągłości ogrodzenia drogi) 
zastosowane zostaną środki 
zapachowe odstraszające dziki.

Podobne zabezpieczenia 
pojawią się na przecinających 
Wielkopolskę fragmentach 
dróg ekspresowych S5 i S3. W 
ten sposób GDDKiA włącza 
się w działania mające po-
wstrzymać rozprzestrzenianie 
się wirusa ASF - śmiertelnego 
zagrożenia dla hodowli trzody 
chlewnej. Ogniska choroby 
stwierdzono w Wielkopolsce, 
Lubuskiem i części Dolne-
go Śląska, gdzie od listopada 
stwierdzno 53 p rzypadki ASF 
u dzików. Część to padłe osob-
niki, część - ustrzelone przez 
myśliwych.

Każdy dzik jest podejrza-
ny o bycie nosicielem ASF. W 
związku z zagrożeniem choro-
bą, myśliwi prowadzą zmaso-
wany odstrzał tych zwierząt. 
Polski rząd planuje wspomóc 
ich wojskiem.

Piotr Kanikowski

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  we wsi 

Bartoszów w  gminie Legnickie Pole

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Legnickie Pole  uchwały nr XXXI.186.2017 z dnia 24 kwietnia 
2017r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  we wsi 
Bartoszów w  gminie Legnickie Pole obejmującego wybrany obszar 
miejscowości wsi Bartoszów zgodnie z załącznikiem nr 1  do w/w 
uchwały. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych 
zmian planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w 
Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenho-
fera 1, 59-241 Legnickie Pole lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres sekretariat@legnickiepole.pl w terminie 21 
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018r., poz. 2081 
ze zmianami) zawiadamiam, że  wszczęto  postępowanie w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  
we wsi Bartoszów. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, ul. 
Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole  oraz za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@
legnickiepole.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego 
ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gmi-
ny Legnickie Pole.  

Wójt Gminy Legnickie Pole
   Rafał Plezia
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28. Finał WOŚP w Legnicy
Zbliża się 28. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. W tym roku ta największa 
na świecie orkiestra, złożona 
z dobrych, ludzkich serc, za-
gra 12 stycznia.

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego zna-
cząco - o prawie 1,2 mln zł 
- zwiększył dotację dla Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy. 
To pozwoli placówce odzy-
skać finansową równowagę, 
utraconą w roku 2015 po wy-
cofaniu się KGHM ze sponso-
rowania legnickich spektakli. 
Dotacja prezydenta Legnicy 
dla miejskiej sceny od 2009 
roku nie wzrosła o grosz.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zain-
staluje przy autostradzie A4 
i części drogi S3 specjal-
ne przegrody w miejscach 
przejść zwierząt. Mają za-
trzymać migrację dzików i w 
ten sposób zapobiec rozprze-
strzenianiu się wirusa ASF - 
afrykańskiego pomoru świń. 
Ogniska groźnej choroby 
stwierdzono w Wielkopolsce 
i Lubuskiem i na północnych 
obrzeżach Dolnego Śląska.

- Będziemy zbierać środki 
na zakup najnowocześniej-
szych urządzeń dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci, które 
potrzebują różnego rodzaju 
operacji - mówi Jurek Owsiak, 

dyrygent Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. - Chi-
rurdzy wszystkich specjalności 
dzień i noc w całej Polsce ratu-
ją życie tych dzieci. Będziemy 
się skupiać przede wszystkim 
na takich dziedzinach medy-
cyny dziecięcej jak chirurgia 
ogólna, kardiochirurgia czy 
neurochirurgia. Cel Finału 
obejmuje także zakup wypo-
sażenia dla oddziałów inten-
sywnej terapii pooperacyjnej 

- dodaje Jurek Owsiak.
W Legnicy wydarze-

nia związane z 28. Finałem 
WOŚP rozpoczną się już 11 
stycznia - koncertem roc-
kowym w Sali Maneżowej 
Akademii Rycerskiej, podczas 
którego wystąpią zespoły Air-
strike, Anastasis, Diler Mu-
sic Band, Lift Off, Metalion, 
Miasto Gniewu, No Idea, 
Polish Fiction. W przerwach 
między koncertami odbędą się 

licytacje, z których dochód w 
całości zostanie przeznaczony 
na WOŚP. Początek koncertu 
o godz. 17.00. Wstęp: 10 zł 
(lub więcej) do puszki WOŚP.

W niedzielę, 12 stycznia, 
zapraszamy na wielki Finał 
WOŚP do Akademii Rycer-
skiej. Start o godzinie 14.00, 
wstęp wolny.

Źródło: EGO/ Legnickie  
Centrum Kultury

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

DZIEDZINIEC AKADEMII RY-
CERSKIEJ
Strefa gastronomiczna
godz. 14.00 - 17.00 - Legnic-
cy motocykliści
Prezentacja amerykańskich 
aut – Wowers
godz. 15.00 - Kąpiel legnic-
kich morsów
SALA MANEŻOWA (wejście 
od dziedzińca)
Licytacje i występy: MCK, 
Diamond Studio, Dziecię-

co-Młodzieżowa Legnicka 
Orkiestra Dęta, Studio Fame 
Art, pokaz tańca flamenco, 
Bartek Rzepka (półfinalista 
Must Be The Music), duet 
akrobatyczny Daria i Aleksan-
dra (półfinalistki Mam Talent)
Gwiazda wieczoru: The Vanil-
la Shake
godz. 20.00 - Światełko do 
nieba
LICYTACJE NA SCENIE
godziny: 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30
HALL
Domowe wypieki, strefa zdro-
wia i urody, pokazy pierwszej 
pomocy i wiele innych atrak-
cji
I PIĘTRO
Warsztaty plastyczne dla 
dzieci
SALA KRÓLEWSKA (wejście 
od ul. B. Bilsego)
godz.16.00 - Zwiedzanie z 
przewodnikiem

MUZEUM MIEDZI
godz. 12.00 - 16.00 - Zwie-
dzanie wystawy „Poczet kró-
lów i książąt polskich” Jana 
Matejki, wstęp: dowolny da-
tek do puszki WOŚP
OSiR
Legnicki Bieg i Marsz z Ser-
duszkiem; start o godz. 15.00 
spod siedziby OSiR, ul. NMP 
7; zapisy w biurze biegu 
(OSiR) 12 stycznia od 14.00.

Co się będzie działo w niedzielę

Chore dziki nie przejdą?

Teatr odetchnął dzięki marszałkowi



Strona 4 10 stycznia 2020WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

R
EKLAM

A

Nożownik za kratkami

Obydwaj ugodzeni no-
żem mężczyźni uczestniczy-
li w zakładowej wigilii zor-
ganizowanej przez jedną z 
chojnowskich firm. 21 grud-
nia około godz. 19 w towa-
rzystwie trzeciego kolegi 
wyszli z spotkania na drogę. 
Czekali na transport. Wów-
czas obok jednego z nich, 
stojącego osobo, zatrzymał 
się samochód osobowy. Sie-
dzący za kierownicą niezna-
jomy rozpoczął kłótnię, ale 
odjechał, dostrzegłszy, że 
dwaj pozostali mężczyźni 
zainteresowali się hałasem i 
ruszają chodnikiem w jego 
kierunku. Chwilę później 
zahamował, wysiadł z auta 
i z nożem w ręce rzucił się 
na stojących przy drodze.   
Zadając ciosy w różne czę-
ści ciała, ranił dwie osoby. 
Szybko zawrócił, wsiadł do 
samochodu i odjechał.

Poszkodowani wymaga-

li natychmiastowej pomo-
cy medycznej. Wezwany na 
miejsce zdarzenia zespół 
ratownictwa medycznego 
opatrzył im rany i odtrans-
portował do Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego 
w Legnicy. Dzięki natych-
miastowej pomocy obydwaj 
przeżyli atak nożownika.

Zbiegły sprawca przez 
10 dni był poszukiwany 
przez Komendę Miejską 
Policji w Legnicy. 31 grud-
nia został ujęty. 1 stycznia w 
Prokuraturze Rejonowej w 
Złotoryi zostały mu przed-
stawione zarzuty usiłowania 

zabójstwa dwóch mężczyzn. 
Jak informuje Lidia Tka-
czyszyn, rzeczniczka praso-
wa Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy, przesłuchany w 
charakterze podejrzanego 
26-letni Mateusz W. przy-
znał się do winy i złożył wy-
jaśnienia.

Podejrzany trafił do 
tymczasowego aresztu. Cze-
ka go sądowy proces, po któ-
rym - zgodnie z Kodeksem 
karnym - może spędzić w 
więzieniu 15 lat, 25 lat lub 
resztę życia.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

W Sylwestra policja ujęła 
26-letniego Mateusza W., 
który wieczorem 21 grudnia 
w Chojnowie ranił nożem 
dwóch mężczyzn. Na wniosek 
prokuratury Sąd Rejonowy 
w Złotoryi aresztował go na 
trzy miesiące. Podejrzany 
przyznał się do winy i złożył 
wyjaśnienia.
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 10.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego   nr 35 położonego  w Legnicy przy ul. Mazowieckiej 2

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 10.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 15 położonego  w Legnicy przy ul. Brackiej 4

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 10.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 9 położonego  w Legnicy przy ul. Kwiatowej 11

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Wioletta Mazur -tel. 7672-12-301, pokój 313 III p. 

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 Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta 

Mazur- tel. 7672-12-310. 

Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica

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.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 10.02.2020 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 10.02.2020 r. o godz.11.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 10.02.2020 r. o godz. 11.00  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 lokalu

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Mazowiecka 2
 KW Nr LE1L/00039747/6
 Budynek mieszkalny, 11-kondygna-
cyjny, teren uzbrojony 

Legnica ul. Bracka 4
 KW Nr LE1L/00042888/0
 Budynek mieszkalny, 5-kondygnacyj-
ny, teren uzbrojony 

Legnica ul. Kwiatowej 11
 KW Nr LE1L/00042878/7
 Budynek mieszkalny, 5-kondygnacyj-
ny, teren uzbrojony 

Dz. nr 127/4 o pow. 542m2, 
obręb Piekary Osiedle
Lokal mieszkalny nr 35 na 
V piętrze

Dz. nr 861  o pow. 948 m2, 
obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 15 na 
poddaszu

Dz. nr 788 o pow. 584 m2, 
obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 9 na 
III piętrze

Jeden pokój, 
kuchnia, 
przedpokój, 
łazienka z wc, 
36,90 m2

Pokój,kuchnia, 
przedpokój             
37,58 m2 wc 
w zęściach 
wspólnych,   
piwnica nr 10
3,00 m2

Pokój,
kuchnia, 
przedpokój, 
łazienka z wc             
26,86 m2
piwnica nr 6
3,14 m2

113 000,00 zł
(1.400,00 zł)

11.000,00 zł

55.000,00 zł
/9. 800,00 zł/
6.000,00 zł

40.000,00 zł
/6. 800,00 zł/
4.000,00 zł

Powiat idzie na wojnę z Sejmikiem

Na listopadowej sesji 
Sejmik Samorządowy Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
podjął 15 uchwał o pozba-
wieniu różnych dróg kategorii 
drogi wojewódzkiej i jedno-
czesnym przekazaniu ich sa-
morządom niższych szczebli. 
Uchwały dotyczą powiatów: 
złotoryjskiego, polkowickiego, 
głogowskiego, jaworskiego, 
górowskiego, trzebnickiego, 
wrocławskiego, wałbrzyskiego 
i średzkiego. Zgodnie z usta-
wą o kaskadowym przekazy-
waniu dróg, powiaty mogłyby 
pozbyć się problemu, przeka-
zując byłe drogi wojewódzkie 
szczebel niżej, do gmin. Te 
nie miałyby już możliwości 
zrobienia uniku.

W przypadku powiatu 
złotoryjskiego kategorię dro-
gi wojewódzkiej tracą dwie 
arterie biegnące przez Złoto-
ryję: ul. Zagrodzieńska oraz 
ciąg ul. Legnicka - Staszica - 
Wojska Polskiego. Wszystkie 
poza wyremontowaną w 2018 
r. ul. Wojska Polskiego są w 
złym stanie: dziurawe, pełne 
wybojów i kolein. Ich przeję-
cie wiąże się z koniecznością 
przeprowadzenia modrrniza-

cji na własny koszt.
Rada Powiatu Złotoryj-

skiego zbuntowała się prze-
ciwko arbitralnie podjętej de-
cyzji. Na specjalnie zwołanej 
sesji radni zdecydowali, że za-
skarżą do sądu administracyj-
nego obie dotyczące Złotoryi 
uchwały.

Za skierowaniem sporu 
na drogę sądową zagłosowało 
11 radnych. Przeciwko było 
4 radnych PiS-u. Przewod-

niczący Klubu PiS Lech Ol-
szanicki wyjaśniał, że uważa 
sprawę za przegraną. - Nie 
będziemy głosować przeciw-
ko uchwale Sejmiku, gdzie w 
tej chwili rządzi PiS łącznie 
z Bezpartyjnymi Samorzą-
dowcami - zapowiadał przed 
głosowaniem.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI

Powiat złotoryjski zaskarży 
do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego dwie 
uchwały dolnośląskiego 
Sejmiku o przekazaniu mu 
dróg wojewódzkich biegną-
cych przez Złotoryję. Drogi 
są w złym stanie technicz-
nym. Radni obawiają się 
wydatków, jakie trzeba 
będzie ponieść na ich re-
monty.
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Oszuści ciągle modyfikują 
swoje metody działania i korzy-
stają z każdej nadarzającej się 
okazji, aby wprowadzić w błąd 
i wykorzystać zaufanie niczego 
nie podejrzewających osób. Co-
raz chętniej podszywają się pod 
firmy kurierskie i wysyłają SMS 
z informacją o konieczności do-
płaty do przesyłki. Zazwyczaj 
kwota jest bardzo niska w gra-
nicach 1 zł. Osoba, która często 
otrzymuje paczki, może nicze-
go nie podejrzewać. Być może 
akurat oczekuje na przesyłkę. W 
wiadomości podany jest także 
link, który, może przekierowy-
wać na stronę łudząco podobną 
do stron operatorów płatności. 
Tam będzie możliwość poda-
nia swoich danych albo danych 
karty płatniczej. Link może 
też przekierowywać na kolejną 
podrobioną stronę, tym razem 

należącą do banku, gdzie nicze-
go nieświadoma osoba podaje 
dane do logowania.

Inni oszuści w wiadomo-
ści przesyłają link do aplikacji, 
które infekują telefon. Mogą 
wyciągać hasła do aplikacji 
bankowych czy też przekiero-
wywać SMS-y, które umożli-
wiają im włamanie się na konto 
bankowe. Telefony są bardzo 
często na celowniku oszustów. 
Głównie dlatego, że są znacznie 
mniej bezpieczne niż kompute-
ry osobiste.

W miony weekend ofiarą 
takiego oszustwa stał się miesz-
kaniec powiatu legnickiego, 
który otrzymał wiadomość 
SMS z prośbą o dopłatę do 
przesyłki w kwocie 1 zł. Męż-

czyzna kliknął w link dołączony 
do wiadomości SMS po czym 
dokonał przelewu na „brakującą 
kwotę". Jak się później okazało 
z jego konta nie zniknęła suma 
1 zł. a prawie 18 tys. zł.

Policja apeluje o ostrożność!
Przede wszystkim nie kli-

kajmy w linki w wiadomościach 
czy mailach. A jeśli nam się to 
zdarzy, dokładnie sprawdzajmy, 
na jakiej stronie się znajdujemy. 
Czytajmy też dokładnie wiado-
mości od rzekomych operato-
rów czy kurierów. Poświęcenie 
kilku sekund na sprawdzenie, 
jaką transakcję mamy zaak-
ceptować, może uratować nas 
przed stratą pieniędzy.

Źródło: Policja Legnica

Legnicka firma Izobet, 
która złożyła najkorzystniejszą 
ofertę (nieco ponad 226 tys. zł), 
zainstalowała kilkanaście latar-
ni na ul. Oświęcimskiej i św. 
Elżbiety. Oświetlenie swoją sty-
listyką nawiązuje do zabytkowej 
architektury dzielnicy.

Z kolei firma Jarotel kończy 
montaż na montaż 30 latarni na 
ul. Kolbego (od Złotoryjskiej 
do Wojska Polskiego) i Okrzei 
(od Grunwaldzkiej do Ander-
sa). Wartość tej inwestycji to ok. 
267 tys. zł.

Montaż nowych lamp jest 
kolejnym już etapem wymiany 
oświetlenia ulicznego dzielnicy 
Tarninów. W ostatnich latach 
zainstalowano nowe latarnie na 
ulicach Korfantego, Łukasiń-
skiego, Roosevelta, Mickiewi-
cza, Chłapowskiego i Traugutta.

- Dotychczas na Tarnino-
wie zamontowaliśmy ok. 250 
nowych, stylizowanych latarni 
– mówi Andrzej Szymkowiak, 

dyrektor Zarządu Dróg Miej-
skich. – Obecnie przygotowuje-
my się do realizacji podobnych 
projektów w innych częściach 
miasta.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że  10.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż  gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym położonego w Legnicy 

przy  ul. Wandy 5
Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  nr 299/3  powierzchni 269 m2, Piekary 

Wielkie. KW Nr LE1L/00063887/6 przy ul. Wandy 5 zabudowana budynkiem mieszkalnym,                
2 kondygnacyjny z poddaszem dwupoziomowym, częściowo podpiwniczony, posiada przyłącza: 
wodno-kan. i energetyczne. Parter: 3pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, pom. gosp., klatka 
schodowa; I piętro: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, klatka schodowa; poddasze I 

poziom: pokój, poddasze strychowe; poddasze II poziom: poddasze; piwnica:0.1 pom. piwniczne, 
0.2 pom. piwniczne;

Nieruchomość wolna od obciążeń  kwalifikuje się do remontu kapitalnego. 
Cena wywoławcza za nieruchomość- 200.000,00 zł

W tym cena gruntu – 47.000,00 zł
Wadium – 20.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 10.02.2020 r. o godz.10.00  w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  Wioletta Mazur -tel. 7672-12-301, pokój 313 III p. 

Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Uwaga na SMS-y od oszustów!Nowe latarnie na Tarninowie
- W miniony weekend miesz-
kaniec powiatu legnickiego 
dostał SMS z prośbą o dopła-
tę za przesyłkę w kwocie 1 zł. 
Gdy kliknął w podany w wia-
domości link i zrobił przelew 
na "brakującą" kwotę, stracił 
prawie 18 tysięcy złotych - 
ostrzega sierż. szt. Anna Ter-
sa z legnickiej policji.

Zakończyły się prace przy 
montażu energooszczędnych 
i nowoczesnych latarni na ul. 
Oświęcimskiej i św. Elżbiety. 
Na ukończeniu jest montaż 
oświetlenia na ul. Kolbego i 
Okrzei.
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W inauguracyjnych za-
jęciach uczestniczyło 22 
piłkarzy. Indywidualnie 
trenował Jan Ostrowski. 
Na boisku po raz pierwszy 
z zespołem spotkał się po-
zyskany zimą Josip Šoljić. 
Kilku graczy w Legnicy 
pojawi się w późniejszym 
terminie. Nemanja Mi-
jusković i Valerijs Sabala 
dołączą do zespołu jutro, 
natomiast Artur Pikk i 
Omar Santana w piątek. 16 
stycznia wznowi treningi 
Marquitos, który kończy 
rehabilitację po zabiegu. 
Natomiast Aboubacar Si-
diki Condé wciąż leczy 
kontuzję.

- Jeszcze nie jesteśmy 
w komplecie, ale na dniach 
wszyscy dołączą i powoli 
kadra będzie kompletna. 

Czeka nas duża rywali-
zacja, z czego bardzo się 
cieszymy. Myślę, że jakość 
będzie zdecydowanie wyż-
sza niż jesienią – zauważa 
trener Dominik Nowak.

Pierwsze dni upłyną 
legniczanom na badaniach 
oraz treningach wprowa-
dzających. Pierwszy spa-
ring czeka zielono-nie-
biesko-czerwonych 16 
stycznia. Wówczas zmierzą 
się ze Śląskiem Wrocław. 
9 lutego zespół wyleci na 
zgrupowanie do Turcji.

- Na pewno brakowa-
ło treningów i piłki. Teraz 
musimy ruszyć z kopyta 
i dawać z siebie wszystko 
na każdym z treningów. 
Badania nie są uciążliwe, 
bardziej jest to dla nas po-
mocne, żeby pilnować się 
w czasie wolnym. Jak do 
wszystkiego podchodzi się 
ze zdrowym rozsądkiem, to 
nie ma problemów – mówi 
napastnik Patryk Makuch.

Źródło: Miedź Legnica
FOT. MIEDZLEGNI-

CA.EU

XI. Legnickie Prezentacje 
Edukacyjne odbywać się będą 
pod honorowymi patronatami: 
Wojewody Dolnośląskiego Ja-
rosława Obremskiego, Dolno-
śląskiego Kuratora Oświaty Ro-
mana Kowalczyka, Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezarego Przybylskiego, Prezy-
denta Miasta Legnicy Tadeusza 
Krzakowskiego, Starosty Powia-
tu Legnickiego Adama Babuśki 
oraz JM Rektora PWSZ im. 
Witelona w Legnicy prof. dra 
hab. inż. Ryszarda K. Pisarskie-
go.

Patroni medialni XI. Le-
gnickich Prezentacji Edukacyj-

nych: Portal LCA.PL, Portal 
e-legnickie.pl, Portal 24legnica.
pl, Portal legnica24h.pl, Portal 
RegionFan.pl, Portal TuLegni-
ca.pl, TV Regionalna.

W godzinach od 9:00 do 
14:00 zaprezentowane zostaną 
oferty edukacyjne legnickich 
szkół ponadpodstawowych oraz 
uczelni wyższych.

XI. Legnickie Prezenta-
cje Edukacyjne to doskonała 
okazja, by w jednym miejscu 
uzyskać informacje o zasadach 
rekrutacji w roku 2020 oraz za-
opatrzyć się w materiały prezen-
tujące szkoły i uczelnie. Dzięki 
takiej formule targów młodzi 
ludzie mogą poznać odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania zwią-
zane z wyborem ścieżki eduka-
cyjnej oraz planowaniem swojej 
kariery zawodowej.

Podobnie jak podczas po-
przedniej edycji szkoły będą 
miały możliwość występu pod-
czas Pokazu Talentów. 

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w XI. Legnickich Pre-
zentacjach Edukacyjnych.

Źródło: PWSZ im. Witelona 
w Legnicy

Piłkarze Miedzi rozpoczęli 
w środę przygotowania do 
rundy wiosennej w Fortuna 
1 Lidze. Rano zawodnicy 
przeszli badania lekarskie, 
a o godz. 11 spotkali się 
na pierwszym w 2020 roku 
treningu.

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w 
Legnicy zaprasza na jedenastą 
już edycję Legnickich Prezen-
tacji Edukacyjnych, które od-
będą się 5 lutego 2020 roku w 
Centrum Konferencyjno-Wido-
wiskowym naszej Uczelni. Ter-
min potwierdzenia udziału w 
targach mija 13 stycznia 2020 
r. Formularz zgłoszeniowy jest 
zamieszczony na stronie PWSZ 
im. Witelona w Legnicy – www.
pwsz.legnica.edu.pl

Piłkarze Miedzi już trenują

Plan zimowych przygotowań Miedzi
8 stycznia – rozpoczęcie przygotowań
10 stycznia – badania wydolnościowe

16 stycznia – sparing ze Śląskiem Wrocław
25 stycznia – sparing (rywal do ustalenia)

1 lutego – sparing z Odrą Opole
7 lutego – sparing z Chrobrym Głogów

9 lutego – wylot do Turcji
21 lutego – powrót z Turcji

28 lutego - inauguracja rundy wiosennej Fortuna 1 Ligi

Legnickie Prezentacje 
Edukacyjne już w lutym
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„Makbet” Szekspira. I Raczaka

„Makbet” należy do najczę-
ściej wystawianych i adaptowa-
nych sztuk szekspirowskich. 
Nic dziwnego, że nieustająco 
inspiruje teatr i jego twórców, 
ale także wielkich artystów 
kina, takich jak Orson Welles, 
Akira Kurosawa, czy Roman 
Polański. Tytułowy bohater 
każdorazowo przypomina nam, 
że: „Krwawa nauczka, którą 
chcemy dać światu, obraca się 
przeciw nam samym, a puchar, 
w który wlaliśmy truciznę, bez-
stronna sprawiedliwość właśnie 
nam do ust przytyka”.

Na legnicką scenę powra-
ca dwugodzinna opowieść o 
wiernym słudze króla i dziel-
nym rycerzu Makbecie (Rafał 
Cieluch), którego ambitna i 
bezwzględna żona - niczym 
biblijna Ewa podająca Adamo-
wi zakazany owoc – sprowadza 
na drogę śmiertelnego grzechu, 
z której nie ma już odwrotu. 
Lady Makbet (Magda Skiba) 
manipuluje chwiejnym mężem, 
bo „nic się w życiu na lepsze nie 
zmienia, jeśli nie cieszą speł-
nione marzenia”. W miarę roz-
woju akcji małżonkowie coraz 
bardziej przypominają Nicka i 
Mallory z „Urodzonych mor-
derców” Olivera Stone’a.

W pełnej obłudy, zdra-
dy i fałszu historii o krwawej 

drodze do tronu trup ściele się 
gęsto, bo „co zaczęła zbrodnia, 
umocnią nowe zbrodni dzieła” 
usłyszymy od jednej z Wiedźm, 
które w inscenizacji Lecha 
Raczaka są pełnoprawnymi 
uczestniczkami krwawych wy-
darzeń. Wiedźmy (Gabriela 
Fabian, Ewa Galusińska, Mał-
gorzata Urbańska) w legnickim 
przedstawieniu są jak greckie 
erynie (furie) - uosobienia 
gniewu, kary, nieuchronnej ze-
msty za wszelką nieprawość, 
ale też wyrzutów sumienia po 
złamaniu tabu. Transowe sce-
ny zbiorowe z ich udziałem, 
w wykonaniu seksownego tria 
niemal żywcem przeniesionego 
z bolkowskiego zamku i gotyc-
kiego Castle Party, to najmoc-
niejsza i najbardziej efektowna 
część legnickiego spektaklu.

Opętane ambicją sięgnięcia 
po koronę i władzę zbrodnicze 
małżeństwo popadnie w sza-
leństwo i skończy marnie. Kara, 
jaka ich spotka, będzie równie 
okrutna, co nieunikniona. Czy 
jednak odwet sprawi, że zwy-
cięży sprawiedliwość, a świat 
wróci na drogę ładu i cnoty? 
Naruszenie tabu zbrodni kró-
lobójstwa będzie miało swoją 

cenę i konsekwencje. Nowy 
władca także zacznie od rzezi.

Magda Piekarska, Gazeta 
Wyborcza Wrocław: „Lecha 
Raczaka interesuje nie tyle los 
głównego bohatera, co urucho-
miony przez niego mechanizm. 
Tutaj naprawdę przechlapane 
mają ci, co przyjdą po nim.”

Piotr Kanikowski, 24le-
gnica.pl: „Prawdziwa siła le-
gnickiej inscenizacji „Makbeta” 
tkwi w scenach zbiorowych z 
udziałem Wiedźm. Spektakl 
zaczyna się długą, dynamiczną 
sekwencją bitwy we mgle i rów-
nie efektowną bitwą się kończy. 
Obie mają w sobie coś z baletu, 
podobnie jak uczta u Makbeta, 
która w wizji Raczaka bardziej 
niż wytwornym przyjęciem jest 
upiorną orgią u schyłku świata.”

Leszek Pułka, Teatralny.pl:  
„Lech Raczak stworzył w Le-
gnicy spektakl wybitny, daleki 
od banalnego zgiełku mediów. 
Intrygująca fonosfera, klarow-
ność formy i czystość narracji 
to niepodważalne atrybuty 
tej inscenizacji. Znakomity 
pomysł, by krwawą historię 
Makbeta zagrać niczym pokaz 
haute couture, z jednej strony 
kapitalnie puentuje współcze-

sność – narysowaną przez de-
signerów, więc nie ludzką, lecz 
celebrycką, przeestetyzowaną, 
sezonową, z drugiej daje czas 
na przyglądanie się gwiazdom 
modowego wybiegu – ich cia-
łom okrytym intrygującymi 
kostiumami i tekstem Szek-
spira.”

William Szekspir „Mak-
bet” w przekładzie Stanisława 
Barańczaka. Reżyseria: Lech 
Raczak, scenografia: Bohdan 
Cieślak, kostiumy: Natalia Ko-
łodziej, muzyka: Jacek Hałas, 
ruch sceniczny: Tomasz Dajew-
ski. Premiera 11 lutego 2017 r. 
Wieczorne spektakle na Scenie 
Gadzickiego legnickiego Teatru 
Modrzejewskiej w sobotę i nie-
dzielę (11 i 12 stycznia) o godz. 
19.00. Przedpołudniowe we 
wtorek, środę i czwartek (14, 
15 i 16 stycznia) o godz. 11.00. 
Bilet 35 zł (ulgowy 30 zł). Re-
zerwacja tel. 76 72 33  505 lub 
bilety@teatr.legnica.pl. Bilet 
można kupić także w Interne-
cie: https://teatrlegnica.inter-
ticket.pl

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna

FOT. KAROL BUDREWICZ

Jedno z najbardziej znanych 
dzieł Szekspira o obłędzie, 
jaki towarzyszy ścielonej tru-
pami drodze do władzy, peł-
ne jest najzupełniej współ-
czesnego niepokoju o losy 
świata, który łamie tabu i 
reguły w samobójczej drodze 
ku katastrofie. To klasyka w 
wielce widowiskowym wyda-
niu i intrygującym kostiumie. 
Wieczorne spektakle na le-
gnickiej Scenie Gadzickiego 
w sobotę i niedzielę 11 i 12 
stycznia o godz. 19.00.

UWAGA! Dzięki Teatrowi Modrzejewskiej mamy do rozdania dwa dwuosobowe zaproszenia na spektakl grany 12 stycznia. 
Zainteresowanych prosimy o telefon albo SMS na numer 784 604 641.

Z hali zginęło 5 spe-
cjalistycznych spawarek, 
każda o wartości 100 ty-
sięcy złotych. A ponadto 
przewody elektryczne, 
olej napędowy, nagrzew-
nica i klimatyzator. 
Poszkodowany przed-
siębiorca złożył zawiado-
mienie o przestępstwie.

- Funkcjonariusze z 
Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie pro-
wadzili działania ukie-
runkowane na ustalenie 
i zatrzymanie sprawców 
kradzieży - informuje 
asp. szt. Sylwia Seraf in, 
of icer prasowa. - Dzię-

ki intensywnej i ścisłej 
współpracy policjantów 
pionu kryminalnego i 
prewencji, już kilka dni 
od zgłoszenia w ręce 
mundurowych wpadło 
trzech mieszkańców Lu-
bina w wieku 19, 20 i 35 
lat. Mężczyźni zostali 
zatrzymani i traf ili do 
policyjnej celi.

Skradzione przed-
mioty były ukryte w 
kanale samochodowym 
w jednym z garaży na 
terenie miasta. Dzięki 
skutecznym działaniom 
policjantów, mienie o 
wartości ponad pół mi-
liona złotych, traf iło z 
powrotem do właściciela, 
a podejrzani usłyszeli w 
prokuraturze zarzut kra-
dzieży mienia znacznej 
wartości. Może im grozić 
kara nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Piotr  
Kanikowski

Trzej mieszkańcy Lubi-
na włamali się do hali 
produkcyjnej na terenie 
miasta i ukradli sprzęt 
wart ponad pół miliona 
złotych. Nim zdążyli go 
upłynnić, byli już w rę-
kach policji. Skradzione 
przedmioty wróciły do 
właściciela.

Policja odzyskała 
półmilionowy łup
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