
W czasie wojny w tym domu 
mieszkał scharführer SS Rudolf 
Wahlmanna. Jego pasją była fi-
latelistyka. Jako niemiecki oficer 
miał dostęp do znaczków pocz-
towych odebranych Żydom i 
innym więźniom transportowa-
nym z całej Europy do obozów 
koncentracyjnych oraz obozów 
pracy. Zlecono mu przeglądanie 
i segregowanie zrabowanych 
kolekcji. Co cenniejsze znaczki 
miał przekazywać do Berlina - 
ale kolekcjonerski instynkt wziął 
górę. Oszukując przełożonych, 
Rudolf Wahlmann ukrywał 
najwartościowsze eksponaty za 
wstążką kapelusza. Tak rosła 
jego prywatna kolekcja. Zanim 
z całą rodziną uciekł z Legni-

cy przed nadciągającymi od 
Wschodu Rosjanami, zakopał 
ten skarb w piwnicy domu, gdzie 
mieszkał. Przez lata utrzymywał 
tę historię w tajemnicy. Dopiero 
przed śmiercią zdecydował się 
opowiedzieć córce o zostawio-
nych w Polsce znaczkach.

Odkąd ta opowieść dotar-
ła do amerykańskiego pisarza 
i scenarzysty Garego Gilberta 
- też filatelisty - nie dawała mu 
spokoju.

- Codziennie do obozów 
trafiało 25 tysięcy ludzi. Jeśli za-
łożyć, że 1 procent z nich to fi-
lateliści, Wahlmann miał dostęp 
do setek tysięcy znaczków. Nie-
kiedy bardzo rzadkich i cennych. 
Zgodnie z tym, co mówiła córka 
oficera zgromadził niesamowity 
zbiór - mówi Gary Gilbert.

Dla specjalistów, dysponują-
cych wiedzą i odpowiednimi ka-
talogami, znaczki są jak odciski 
lini papilarnych. Można ustalić, 
do kogo należały, zanim zostały 
odebrane przez nazistów.

- Musiałem się tego do-
wiedzieć, żeby upamiętnić te 
miliony ludzi, które zginęły w 
obozach - mówi Gary Gilbert. 
Dlatego film "Liegnitz plot" od 
początku miał być czymś więcej 
niż tylko dokumentalną opowie-

ścią o poszukiwaniu zaginione-
go podczas wojny skarbu. Jego 
twórcy - Gary Gilbert, wielo-
krotnie nagradzana producentka 
Dylan Nelson i wybitny reżyser 
Dan Sturman, zdobywca Oscara 
- chcą sprawić, by przynajmniej 
część zrabowanych w czasie woj-
ny znaczków wróciła do swych 
prawowitych właścicieli albo ich 
spadkobierców. Reszta kolekcji 
pozostałaby w Legnicy, wzbo-
gacając zbiory Muzeum Miedzi.

- Od znajomego, który opo-
wiedział mi tę historię, dostałem 
mapę przedwojennego Liegnitz 
- mówi Gary Gilbert. Dyspono-
wał też czarno-białym zdjęciem 
dwóch dziewczynek przy domu 
Wahlmanna. Udało mu się zlo-
kalizować to miejsce. To dzisiej-
sza ul. Tatarska. Okazało się, że 
dom przetrwał wojnę. Istnieje 
do dziś.

- Wszystkich nas zafascy-
nowała możliwość znalezienia i 
zwrotu artefaktów skradzionych 
ponad 70 lat temu. Na swój wła-
sny, skromny sposób mieliśmy 
nadzieję na oddanie sprawiedli-
wości rodzinom osób, które  zgi-
nęły w Auschwitz  - dopowiada 
reżyser i współproducent filmu 
Dan Sturman. Podkreśla, że nie 
robią tego dla pieniędzy. To pro-

jekt, który przynosi straty. Jest 
jednak dla nich ważny ze wzglę-
dów emocjonalnych.

Prace nad filmem "The Lie-
gnitz Plot" trwają już 5 lat. W 
2015 roku Amerykanie po raz 
pierwszy przyjechali do Legnicy. 
Nie nadawali swojemu śledztwu 
rozgłosu, bojąc się wywołania 
zamieszania podobnego do tego, 
które towarzyszyło poszukiwa-
niom Złotego Pociągu w Wał-
brzychu. Nie chcieli przysparzać 
niepotrzebnych kłopotów loka-
torom kamienicy. Nie wiedzieli 
też, z kim mają do czynienia. 
Zachowując ostrożność, zdecy-
dowali się skłamać, by mieszkań-
cy wpuścili ich do środka.

- Kiedy po pewnym cza-
sie opowiedzieliśmy lokatorom 
prawdę, byli niezadowoleni - 
opowiada Dan Sturman. - Stra-
ciliśmy rok na wyjaśnienie tej 
sytuacji. W końcu wynegocjo-
waliśmy ich zgodę na kontynu-
owanie poszukiwań w piwnicy. 
Uzyskaliśmy wsparcie m.in. 
Muzeum Miedzi, Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, 
skompletowaliśmy zespół ar-
cheologów, wystaraliśmy się o 
wszelkie zezwolenia.

Według Amerykanów, 
mieszkańcy zażądali pieniędzy 
za dostęp do budynku. Kwota 
była znaczna i rok zajęło fil-
mowcom jej zebranie. Wrócili, 

ale wspólnota zmieniła stanowi-
sko. Nie pomogło nawet zaan-
gażowanie prezydenta Legnicy 
Tadeusza Krzakowskiego, który 
wspiera ekipę "The Liegnitz 
Plot".

- Jest takie angielskie powie-
dzenie, że najlepiej dezynfekuje 
słońce - mówi reżyser filmu Dan 
Sturman, wyjaśniając dlaczego 
po pięciu latach pracy zwołał ze 
swymi przyjaciółmi konferencję 
prasową w Legnicy. Ameryka-
nie są zdeterminowani skoń-
czyć swój dokument. Wierzą, że 
słońce świeci dla nich.

Piotr Kanikowski
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Akt oskarżenia dla wuefisty Śmierć na Wzgórzu Zamkowym
Prokuratura Rejonowa w Legnicy zakończyła śledztwo i 
skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko legnickie-
mu wuefiście Tomaszowi P., który w październiku 2018 
roku zabrał swych uczniów ćwiczenia fizyczne do Lasku 
Złotoryjskiego. Podczas lekcji jeden z uczniów został 
przygnieciony konarem. Zmarł w szpitalu dwa tygodnie 
później, nie odzyskawszy przytomności.   >>2

Prokuratura Rejonowa w Lubinie skierowała do Sądu 
Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko 20-let-
niemu Karolowi F., który w maju 2019 r. na terenie 
Wzgórza Zamkowego w Lubinie zabił nożem piętnasto-
latka. Ławę oskarżonych będą dzielić z Karolem F. jego 
dwaj koledzy, Sebastian H. i Dawid M., bo wiedząc, co 
się stało, nie udzielili rannemu chłopcu pomocy.  >>3

Z USA do Legnicy po skarb
Idąc tropem niesamowitej hi-
storii opowiedzianej na łożu 
śmierci przez byłego oficera 
SS, ekipa amerykańskich do-
kumentalistów dotarła do Le-
gnicy. Znalazła kamienicę, w 
której prawdopodobnie ukrył 
bezcenną kolekcję znaczków 
pocztowych, odebranych Ży-
dom kierowanym do obozów 
na pewną śmierć. Przeszkodą 
w dalszych poszukiwaniach 
są mieszkańcy budynku, któ-
rzy nie chcą pozwolić na pra-
ce w piwnicy.



Legnica wspaniale ba-
wiła się i grała dla chorych 
dzieci. Dobroczyńcy Wiel-
skiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Akademii Ry-
cerskiej byli na koncertach 
i licytacjach. Mimo zimna, 
wielu pobiegło z serdusz-
kiem. A najodważniejsi 
weszli do lodowatej wody. 
Czego się nie robi, by dać 
serce innym… A konto Or-
kiestry rośnie nadal.

Nad ranem Miejski 
Sztab 28. Finału WOŚP w  
Legnicy ogłosił, że  z  pu-
szek i  licytacji doliczono  
się już 243tys. 567zł tys  zł. 
- Puszki były w  tym roku 
naprawdę ciężkie, a  legni-
czanie bardzo hojni - cie-
szyli  się wolontariusze. 
Kwestowało blisko 200 wo-
lontariuszy.

Do  Akademii Rycer-
skiej, gdzie odbyła  się w  
tym roku lwia część wyda-
rzeń związanych z  28. Fi-
nałem WOŚP - przez całą 
niedzielę przychodziły tłu-
my ludzi! Padł  też rekord 
licytacji prowadzonych ze  
sceny - za tzw. giclée (czyli 
specjalistyczną kopię z  li-
mitowanej serii) obrazu 

„Miasteczkolot Kupców 
Śledziowych” autorstwa 
pochodzącego z  Legnicy 
Jarosława Jaśnikowskiego, 
jednego z  czołowych twór-
ców realizmu fantastyczne-
go w  Polsce, nabywca za-
płacił aż  9 tys. zł! To była 
rekordowa aukcja, ale inne 
przedmioty i  wydarzenia 
także osiągały wysokie ceny. 
Choćby bombka choinkowa 
od  złotoryjskiego Vitbisu, 
której cena wywoławcza 
wynosiła 30 zł, została wy-
licytowana za aż  400  zł. 
Autorska publikacja w  le-

gnickich mediach - wspól-
na inicjatywa legnickich 
dziennikarzy - „poszła” za 
1500 zł, pokaz kuchni mo-
lekularnej na  wyłączność 
został sprzedany za 500 zł, 
a  koszulka Miedzi Legni-
ca z  podpisami piłkarzy za 
350 zł.

Wysokie ceny uzyskały  
też przedmioty licytowane 
na  rzecz WOŚP w  sobotę, 
podczas koncertu rocko-
wego w  Sali Maneżowej. 
Pacynka należąca do  „Sta-
siastego”, legnickiego mu-
zyka, który zmarł po cięż-

kiej chorobie w  ostatnim 
dniu 2019  r., została sprze-
dana za ponad 1600  zł. W  
sumie, podczas sobotniego 
koncertu, dla  WOŚP ze-
brano 5863 zł i  18 groszy.

Na ostateczne wyniki 
niedzielnych aukcji i  zbió-
rek jeszcze czekamy. Ale 
jedno nie  ulega wątpliwo-
ści: legniczanie, jesteście 
niesamowici! Zarówno ci 
z  was, którzy tak chętnie 
dawali datki na  tę najpięk-
niejszą na  świecie orkiestrę, 
jak  i  ci, którzy ubarwiali 
28. Finał WOŚP swoimi 

umiejętnościami, talentami, 
pokazami.

Ponieważ wydarzeń i  
atrakcji było w  niedzielę 
tyle, że  nie wszystkie aukcje 
udało  się poprowadzić ze  
sceny - zapraszamy Allegro. 
Tam trwa licytacja przed-
miotów i  usług, których 
nie  zdążyliśmy „sprzedać” 
w  dniu Finału. Przekiero-
wanie na  aukcje znajdziecie 
na  naszej stronie lck.art.pl

Źródło: EGO/ Legnickie 
Centrum Kultury

FOT. PK
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Po owocach 
poznacie

Dawid Wildstein, za-
stępca dyrektora TVP 1 do 
spraw publicystyki, napisał 
na Twitterze: „W WOŚP 
bierze udział zapewne wie-
lu świetnych ludzi. Ale nie 
zgadzam się na szantaż 
moralny „kochaj Owsiaka”. 
Bo Owsiak to obrzydliwy 
bufon, głupek, cham, pracu-
jący dla paskudnej formacji 
politycznej. Korzystający z 
każdej okazji, by nakręcać 
spiralę hejtu na tych, któ-
rych nie lubi”.

Po owocach poznacie 
ich - mówi Pismo. Patrzę 
na owoce i nie mam naj-
mniejszych wątpliwości. To 
telewizja Dawida Wildste-
ina szczuje ludzi na ludzi, 
skłóca Polaków, prowo-
kuje do rodzinnych waśni 
i domowych wojen. Jurek 
Owsiak natomiast potra-
fi sprawić, że raz w roku 
ogromna część tego podzie-
lonego przez polityków na-
rodu ma szansę cieszyć się 
z bycia ze sobą i wspólnie 
bezinteresownie robić coś 
dobrego dla innych. Zary-
zykowałbym twierdzenie, 
że od lat nie wydarza się 
nam, Polakom jako zbio-
rowości, nic piękniejszego, 
nic bardziej poruszającego i 
bardziej państwotwórczego, 
niż kolejne Finały Wiel-
kiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Wildstein nie 
ma w tym udziału. Wektor 
działania TVP jest przeciw-
ny – polega na rozbijaniu 
wspólnoty, na wywoływaniu 
i pogłębianiu społecznych 
podziałów, na generowaniu 
konfliktów.

13 stycznia 2019 roku 
w  Gdańsku kierowany 
nienawiścią do Platfor-
my Obywatelskiej Stefan 
W. zabił prezydenta Pawła 
Adamowicza.  Chciałbym, 
aby Dawid Wildstein zadał 
swojemu sumieniu pyta-
nie, kto podjudzał Stefana 
W. do tych uczuć. Kto i 
dla jakich celów podtrzy-
mywał w zbrodniarzu ten 
chory ogień? Które z haseł 
silniej do zabójcy przema-
wiało: pozornie patriotycz-
ne „Śmierć wrogom ojczy-
zny” czy pozornie liberalne 
„Róbta co chceta”?

I czy po tamtej tragedii 
nie lepiej ugryźć się w ję-
zyk zamiast pisać publicz-
nie o „paskudnej formacji 
politycznej” i szczuć nas, 
dopiero co zjednoczonych 
dobrem; szczuć nas, tym ra-
zem także na Owsiaka? 

Piotr Kanikowski
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Akt oskarżenia dla wuefisty

Rekordowo wielkie serca

Prokuratura Rejonowa w Le-
gnicy zakończyła śledztwo 
i skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko legnic-
kiemu wuefiście Tomaszowi 
P., który w październiku 2018 
roku zabrał swych uczniów 
ćwiczenia fizyczne do La-
sku Złotoryjskiego. Podczas 
lekcji jeden z uczniów zo-
stał przygnieciony konarem. 
Zmarł w szpitalu dwa tygo-
dnie później, nie odzyskaw-
szy przytomności.

243 567,34 zł - to dotychczas 
policzone pieniądze ze szta-
bu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Legnicy. 
W Lubinie jest już 115 tys. 
zł, w maleńkiej Złotoryi - 103 
796,66 zł, w Jaworze - 77 
454,24 zł. Liczenie trwa. Za 
nami piękna niedziela i mnó-
stwo wzruszeń. W tym roku 
WOŚP zamierza wesprzeć 
dziecięcą medycynę zabie-
gową.

Nauczyciel będzie są-
dzony za nieumyślne spo-
wodowanie śmierci. Według 
prokuratury, naraził też 
dziesięciu uczniów uczest-
niczących w terenowych 
zajęciach wuefu na nie-
bezpieczeństwo utraty ży-
cia i ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu. Trzeci zarzut 
to spowodowanie lekkich 
obrażeń ciała u jednego z 
chłopców. Tomasz P. nie 
przyznał się do winy. Od-

mówił złożenia wyjaśnień.
Chłopiec, który zmarł, 

miał trzynaście lat. Wraz z 
resztą uczniów na polece-
nie nauczyciela wykonywał 
ćwiczenia, mające wzmóc 
tężyznę fizyczną. Polegały 
m.in. na wspólnym dźwi-
gnięciu złamanego konara i 
przerzuceniu go nad głową. 
Chłopcy odrzucali ciężar, 
gdy jeden z nich potknął 
się i niefortunnie upadł. 
Ważący sto kilogramów 

konar uderzył go w głowę. 
Nauczyciel nie miał przy 
sobie telefonu komórko-
wego, więc nie można było 
natychmiast wezwać pomo-
cy. Po próbie reanimacji na 
miejscu, karetka zabrała nie-
przytomne dziecko z Lasku 
Złotoryjskiego do szpitala. 
Trzynastolatek przeszedł 
skomplikowaną operację 
neurochirurgiczną. Mimo 
starań lekarzy, po dwóch ty-
godniach zmarł.

Do wypadku Tomasz P. 
cieszył się w Legnicy bardzo 
dobą opinią. Uważano go za 
pasjonata sportu, nauczy-
ciela z powołania, dobrego 
i oddanego młodzieży. Po 
wypadku, został zawieszony 
w prawie wykonywania za-
wodu. Jeśli proces potwier-
dzi jego winę, grozi mu do 
5 lat pozbawienia wolności.

Piotr 
Kanikowski
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Prokuratura Rejonowa w 
Lubinie skierowała do Sądu 
Okręgowego w Legnicy akt 
oskarżenia przeciwko 20-let-
niemu Karolowi F., który 
w maju 2019 r. na terenie 
Wzgórza Zamkowego w Lubi-
nie zabił nożem piętnastolat-
ka. Ławę oskarżonych będą 
dzielić z Karolem F. jego 
dwaj koledzy, Sebastian H. i 
Dawid M., bo wiedząc, co się 
stało, nie udzielili rannemu 
chłopcu pomocy.

Śmierć na Wzgórzu Zamkowym

Do tragedii doszło póź-
nym wieczorem 10 maja 
2019 roku. Jak informuje 
prokurator Lidia Tkaczy-
szyn, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy, piętnastoletni Ja-
kub zaplanował, że spędzi 
go na maratonie filmowym 
w kinie Centrum Kultury 
Muza. W przerwie między 
seansami w towarzystwie 
dwóch koleżanek wyszedł 
na zewnątrz. Na terenie 
pobliskiego Ośrodka Kul-
tury Wzgórze Zamkowe 
natknęli się na grupę osób, 
która piła alkohol i popa-

lała marihuanę. Najpierw 
doszło do słownej utarczki 
pomiędzy jedną z dziew-
czyn z tej grupy, a koleżan-
ką towarzyszącą Jakubowi. 
Potem Sebastian H. za-
brał koleżance piętnasto-
latka okulary korekcyjne i 
wyrzucił je za mur. Jakub 
zeskoczył z muru, aby je 
podnieść i oddać. Udał się 
za nim 20-letni Karol F. 
Na dole wyjął nóż i zadał 
chłopcu cios w klatkę pier-
siową, a potem zostawił go 
i wrócił do swej kompanii. 
W trójkę, z Sebastianem 
H. i Dawidem M., odeszli 
w stronę pobliskiej galerii 
handlowej. Po drodze Karol 
F. opowiedział kolegom, że 
ugodził piętnastolatka no-
żem. Sebastian H. i Dawid 
M. nie zareagowali - nie za-
wrócili, by udzielić chłopcu 
pomocy ani nie zrobili ni-
czego, co mogłoby mu ura-
tować życie. Koleżanki Ja-
kuba, zaniepokojone, że nie 
wrócił z okularami, szukały 
go, odnalazły i wezwały do 
rannego, wykrwawiającego 

się chłopca pomoc medycz-
ną. Nie uratowało mu to 
życia. Jakub zmarł od obra-
żeń spowodowanych przez 
Karola F.

Karol F. przebywa w 
tymczasowym areszcie. 
Według prokuratury, dzia-
łał z zamiarem pozbawie-
nia pokrzywdzonego życia. 
Dwudziestolatek podczas 
przesłuchania przyznał się 
do użycia noża, ale zaprze-
czył, że zadając uderzenie 
chciał zabić. Grozi mu co 
najmniej 8 lat więzienia. 
Może dostać nawet doży-
wocie.

Sebastian H. i Dawid 
M., niewiele starsi od no-
żownika, odpowiedzą przed 
sądem za nieudzielenie 
pomocy pokrzywdzonemu 
znajdującemu się w poło-
żeniu grożącym bezpośred-
nim niebezpieczeństwem 
utraty życia oraz   o karalne 
niezawiadomienie o zabój-
stwie organu powołanego 
do ścigania przestępstw. 
Kodeks karny przewiduje 
za to do 3 lat pozbawienia 

wolności.
Dawid M. może spo-

dziewać się jeszcze dodat-
kowej kary (od 3 miesięcy 
do 5 lat więzienia), bo w 
trakcie postępowania w 

jego telefonie śledczy zna-
leźli treści pornograficzne z 
udziałem osób małoletnich 
poniżej 18 roku życia.

Przesłuchani w charak-
terze podejrzanych Seba-

stian H. i Dawid M., tak jak 
Karol F., nie przyznali się 
do popełnienia zarzucanych 
im czynów.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LUBIN
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Inwestycja opiewa na 
kwotę 26 383 745,91 zł.

Realizację tę komentuje 
prezes Moris Polska Maurycy 
Bryła: -W relatywnie krótkim 
czasie będzie to dla nas już 
czwarta umowa na budowę 
kompleksu basenowego. Cie-
szymy się z tego kontraktu, 
ponieważ rynek wyraźnie do-
strzega, iż jesteśmy w najwęż-
szej krajowej czołówce reali-
zatorów tego typu inwestycji 
i że jest to jedna z naszych 
bardzo ważnych specjaliza-
cji. Kontrakt legnicki jest dla 
nas interesujący, ponieważ 
jest wielowątkowy i spoczywa 
na nas odpowiedzialność za 
różne czynniki, nie tylko za 
proste zbudowanie obiektu. 
Parafrazując przetargową for-
mułę »projektuj i buduj« dla 
nas w tym przypadku oznacza 
ona »przeprojektuj i buduj«, 
ponieważ odpowiadamy za 
skorygowanie wcześniejsze-
go projektu, jakim dysponuje 
nasz partner-inwestor. Na-
stępnie musimy znaleźć »złoty 

środek« w proporcji koszt-
-efekt, czyli w ramach budże-
tu dać społeczności Legnicy 
możliwie najlepsze rozwiąza-
nia technologiczne i funkcjo-
nalne. Czynnik trzeci to zmo-
dernizowanie obiektu według 
nowego projektu. Mamy w 
tym olbrzymie doświadczenie 
i jestem przekonany, że le-
gnicka społeczność na długie 
dekady będzie cieszyła się la-
tem swoim nowym obiektem 
rekreacyjnym.

W ostatnim okresie Mo-
ris Polska oddał do użytku 
dwa zbudowane przez siebie 
obiekty tego typu w Warsza-
wie – na Moczydle i w Powsi-

nie. Trzeci, w Wiśle-Malince, 
jest obecnie w trakcie realiza-
cji. Nowy projekt kompleksu 
basenowego w Legnicy będzie 
gotowy w pierwszej połowie 
tego roku, ale wejście na plac 
budowy ma miejsce już obec-
nie, ponieważ pewien zakres 
prac rozbiórkowych jest nie-
zależny od przyszłego projek-
tu. Tę fazę inwestycji można 
realizować natychmiast.

Po modernizacji Legnica 
otrzyma kompleks rekreacyj-
ny, na który złożą się brodzik 
dla dzieci, basen pływacki, 
zespół trzech zjeżdżalni oraz 
wodny plac zabaw dla naj-
młodszych dzieci. Oprócz 

tego gruntownie zmodernizo-
wane zostaną budynki szatni 
oraz budynki socjalne i gospo-
darcze.

Wybrane aspekty realiza-
cji legnickiego projektu ko-
mentuje dyrektor handlowy 
Moris Polska Tomasz Zieliń-
ski:   -Nieodparcie nasuwają 
się tutaj skojarzenia z odda-
nym przez nas w ubiegłym 
roku obiektem tego typu w 
warszawskim Powsinie. Zy-
skał on entuzjastyczne recen-
zje tak władz samorządowych, 
jak i użytkowników. Padają 
sformułowania w rodzaju 
»park wodny jak z luksusowe-
go hotelu«. Jestem przekona-

ny, że włożony przez nas wy-
siłek zostanie doceniony także 
w Legnicy. Olbrzymi nacisk 
w tym projekcie został poło-
żony między innymi na bez-
pieczeństwo dzieci. Zastosu-
jemy najnowsze rozwiązania 
funkcjonalne i materiałowe 
dokładnie na wzór Powsina. 
Na przykład specjalna an-
typoślizgowa nawierzchnia 
EPDM w wodnym placu za-
baw dla dzieci na pewno da 
poczucie bezpieczeństwa tak-
że rodzicom. Z kolei brodzik 
dla dzieci będzie specjalnie i 
bardzo subtelnie wyprofilowa-
ny. Jego głębokość będzie się 
rozpoczynała od zera i będzie 

dochodziła do kilkudziesię-
ciu centymetrów, aby każdy 
rodzic znalazł taki punkt, w 
którym dziecko będzie cał-
kowicie bezpieczne. Całość 
obiektu, jaki oddamy do użyt-
ku, należy ocenić jako ciekawy, 
duży i dobry jakościowo z do-
brze dobranymi rozwiązania-
mi funkcjonalnymi.

W związku z trwającymi 
obecnie pracami projektowy-
mi zakłada się wstępnie, iż 
wodny kompleks rekreacyjny 
w Legnicy przy ulicy Stromej 
3A zostanie oddany do użytku 
latem 2021 roku.

Źródło: Moris Polska
RYC. SAG

Drzewa w legnickim par-
ku masowo obsiadł sku-
pieniec lipowy - inwazyjny 
pluskwiak, który przeniósł 
się na północ z okolic Morza 
Śródziemnego. W Polsce po 
raz pierwszy zaobserwowano 
go w 2016 r. w Rzeszowie. - 
Jest pasożytem. Wysysa soki 
z młodych pędów i liści lip. 
Na szczęście według dotych-
czasowych badań nie „zabi-
ja” drzew - mówi przyrodnik 
Krzysztof Strynkowski.  

Stołeczna firma general-
nego wykonawstwa Moris 
Polska podpisała dziś umo-
wę na kolejną dużą inwesty-
cję z zakresu budownictwa 
sportowego. Firma wygrała 
przetarg legnickiej spółki 
miejskiej Strefa Aktywności 
Gospodarczej na moderni-
zację odkrytego kompleksu 
basenowego w tym mieście 
przy ulicy Stromej. Kontrakt 
w formule „projektuj i buduj” 
będzie realizowany od stycz-
nia br. do połowy roku 2021.

Intruz z południa w parku

Moris Polska zrobi „Aquafun”

Na lipach po obu stro-
nach Alei Orła Białego widać 
wyglądając jak narośl liczne 
skupiska tysięcy owadów. Po-
jedyncze osobniki mają 4,5-6 
mm długości. Zimują liczny-
mi rojami w szczelinach kory, 

preferując południową ekspo-
zycję. Nawet zahibernowane i 
nieruchome, wyglądają bardzo 
niepokojąco.

To pluskwiak występujący 
dotąd w Basenie Morza Śród-
ziemnego, Oxycarenus lava-
terae. Krzysztof Strynkowski, 
przyrodnik: - Gatunek jest u 
nas tak nowy, że polską nazwę 
- skupieniec lipowy - nadano 
mu dopiero w 2019 roku.

Prawdopodobnie poja-
wienie się skupieńca lipowe-
go w Polsce ma związek ze 
zmianami klimatycznymi. Na 
południu zrobiło się dla tego 
gatunku zbyt sucho i zbyt go-
rąco, pasożyt szuka więc sobie 
nowego terytorium. Nasilenie 
ekspansji nastąpiło w roku 
2018. Od tego czasu owady 

intensywnie kolonizują Dolny 
Śląsk. Mroźna zima mogłaby 
zdziesiątkować populację pa-
sożyta, ale na to się nie zanosi. 
W Legnicy przeprowadzo-
no w ubiegłym roku opryski 
preparatami zalecanymi przez 
Państwową Inspekcję Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa, by 
ratować lipy. Ich efekt okazał 
się niewystarczający, Owadów 
są tysiące, co można zaobser-
wować spacerując po Parku 
Miejskim.

Barbara Lis, Marcin Kadej 
i Janusz Mazurek - naukowcy 
z Uniwersytetu Opolskiego, 
którzy prowadzą badania nad 
skupieńcami lipowymi - piszą: 
"Trudno (...) jednoznacznie 
stwierdzić, czy lipy stanowią 
pokarm O. lavaterae, czy też 

wyłącznie miejsce zimowania. 
(...) znaczenie O. lavaterae, 
jako szkodnika lip jest mniej-
sze, niż wynikałoby to z jego 
liczebności, co wiąże się z jego 
wrażliwością na niskie tempe-
ratury. Ponadto lipy stanowią 

dla tego owada źródło pokar-
mu, co najwyżej przez krótki 
okres w ciągu roku".

Krzysztof Strynkowski su-
geruje, by nie lekceważyć za-
grożenia, póki nie dowiemy sie 
więcej o intruzie z południa: 

- Nie wiadomo ciągle, czy sku-
pieniec lipowy nie przenosi z 
drzewa na drzewo chorób, na 
przykład grzybowych.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Prócz biegłego Sąd Rejo-
nowy w Legnicy przesłuchał 
najciężej poszkodowanego z 
czworga pracowników Karoliny 
R. Mężczyzna krótko pracował 
przy ul. Gwiezdnej jako ku-
charz. Feralnego dnia wymieniał 
wyczerpaną butlę gazową na 
pełną. W trakcie tej operacji z 
butli gwałtownie ulotnił się gaz. 
Doszło do jego zapłonu i wybu-
chu, bo na taborecie kuchennym 

podłączonym do innej butli go-
tował się garnek z wodą. Lokal 
nagle stanął w płomieniach. Ku-
charz zeznawał w sądzie, że w 
tych płomieniach bezskutecznie 
próbował jeszcze kluczem fran-
cuskim i rękami zakręcić zawór 
butli. Potem chciał uciekać, ale 
drzwi nie dało się już otworzyć. 
Przez stłuczoną szybę - z pomo-
cą koleżanki, która szybciej wy-
biegła z lokalu - wydostał się na 
zewnątrz. Miał poparzone ręce 
do łokci, poparzoną twarz, szyję, 
spalone włosy na głowie. Parzą-
ce płomienie zdołały wcisnąć 
się także pod nogawki specjali-
stycznych spodni kucharskich, 
ale gdyby nie te spodnie i kitel 
gastronomiczny nie skończyłoby 
się na poparzeniu 20 proc. ciała. 
Kucharz byłby cały poparzony, 
gdyby zapaliła się na nim odzież.

Fala uderzeniowa i tempe-
ratura towarzyszące zapłonowi 
gazu (rzędu 2 tysięcy stopni 
Celsjusza) - jak zauważył biegły 
- działały przez ułamek sekundy, 
ale ten ułamek sekundy skut-
kował licznymi wypaleniami i 

poparzeniami. W temperaturze 
powyżej 35 stopni Celsjusza 
płynny gaz propan butan sto-
sowany w butlach ulega roz-
prężeniu. To znaczy, że zmaga-
zynowane w lokalu butle mogły 
wybuchnąć, gdyby Dalia Abaid 
odważnie nie wróciła z gaśni-
cą po schronione na zapleczu 
koleżanki i szybko nie ugasiła 

pożaru. Zdaniem biegłego są-
dowego, eksplozja pociągnęłaby 
straszliwe skutki dla budynku i 
znajdujących się w pobliżu ludzi: 
katastrofę budowlaną z ofiarami 
śmiertelnymi.

Z ustaleń prokuratury wy-
nika, że Karolina R. nie prze-
szkoliła swoich pracowników w 
zakresie BHP i w zakresie wy-

miany butli gazowych. Budynek 
był podłączony do sieci gazowej, 
co wykluczało używanie w nim 
gazu w butlach. Karolina R. sa-
mowolnie wstawiła kuchenkę i 
taboret kuchenny zasilane ga-
zem w miejsce nieefektywnych 
kuchenek elektrycznych.

Karolina R. jest oskarżona o 
niedopełnienie obowiązków w 

zakresie BHP, składanie fałszy-
wych zeznań oraz nakłanianie 
świadków, by kłamali przed pro-
kuratorem.

Następna - być może ostat-
nia - rozprawa w jej procesie zo-
stała wyznaczona przez sąd na 
marzec.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

W 2017 roku Marek Wa-
rzeszak w krytycznym stanie 
trafił na oddział intensywnej 
opieki Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego w Le-
gnicy. Lekarze zdiagnozowali 
zapalenie rdzenia kręgowego, 
niewydolność oddechową i 
krążeniową, co zakończyło się 
porażeniem czterokończyno-
wym i zabiegiem tracheotomi 
– przebicia gardła plastikową 

rurką, co uratowało go przed 
uduszeniem. Przez trzy miesią-
ce leżał w szpitalu, podłączony 
do specjalistycznej aparatury bo 
– jakby nieszczęść było mało – 
przytrafiła mu się sepsa. Na 
ogół prowadzi do śmierci. Mar-
kowi z pomocą lekarzy udało 
się z nią wygrać. Wszyscy wi-
dzą w tym ślad nieprzeciętnej 
siły jego organizmu i ogromnej 
woli życia. 

Aby życie Marka nie za-
mieniło się w smutną wegeta-
cję, potrzebna jest intensywna 
wielomiesięczna, być może 
kilkuletnia rehabilitacja w spe-
cjalistycznych ośrodkach. Ta, 
którą w ramach powszechnych 
świadczeń zapewnia Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, wymaga 
długiego oczekiwania na wolne 
łóżko. Pomimo uprzywilejowa-
nia wynikającego ze znacznego 
stopnia niepełnosprawności, 
Marek już dwa lata czeka w 
kolejce na przyjęcie do szpitala 
w Zgorzelcu. Dlatego dla niego 
nie ma innej drogi do normal-
nego życia jak skorzystanie z 

oferty prywatnych ośrodków 
rehabilitacyjnych specjalizują-
cych się w usprawnianiu ludzi 
po porażeniach. Możliwości  
finansowe rodziny Marka są 
jednak ograniczone. Bliskim, 
którzy go kochają, nie pozosta-
je więc nic innego, jak odwołać 
się do szczodrości innych ludzi 
i firm. 

Choć rehabilitacja jest 
żmudna, wyraźnie widać jej 
efekty. W pierwszym etapie 
udało się odłączyć Marka od 
respiratora i sprawić, by zaczął 
samodzielnie oddychać. Leka-
rze i rehabilitanci we wrocław-
skim ośrodku Axon ostatnie 
miesiące poświęcili pracy nad 
przywróceniem sprawności 
sparaliżowanym po chorobie 
rękom. Z determinacją, z jaką 
zwalczył sepsę – i z uśmiechem 
na twarzy – Marek wykonu-
je zalecone ćwiczenia. Ma już 
dość siły, by podnieść każdą 
z nich, ale jego dłonie wciąż 
pozostają niesprawne. Brak 
funduszy na rehabilitację grozi 
zaprzepaszczeniem tego, co już 

dokonał.   
Marek pochodzi z Rud-

nej. Ma 54 lata, syna w wieku 
szkolnym, dwie dorosłe córki 
i wnuka, którego chciałby kie-
dyś, jak inni dziadkowie, utulić 
w ramionach. Ma pasję – jest 
wędkarzem, członkiem Pol-
skiego Związku Wędkarskiego. 
Póki mógł, pomagał innym. 
Teraz sam potrzebuje pomocy.

Gdy rok temu opowiedzie-
liśmy historię Marka i w jego 
imieniu poprosiliśmy o pomoc, 
na podane pod artykułem kon-
to Axis Stowarzyszenia Po-
mocy dla Chorych Po Urazie 
Rdzenia Kręgowego wpłynęło 
16,9 tys. zł z tzw. 1 procenta 
podatku. Pieniądze wystarczyły 
na półtora miesiąca intensyw-
nej rehabilitacji. Marek Wa-
rzeszak i jego bliscy są bardzo 
wdzięczni za ten dar. 

Niestety, musimy ponowić 
nasz apel. Jeden miesiąc rehabi-
litacji Marka w ośrodku Akson 
kosztuje 10 tys. zł. Plus 3 tys. zł 
za opiekę. A potrzebne są fun-
dusze co najmniej na rok… 

Marek chciałby Was kiedyś uścisnąć!
Marek Warzeszak z Rudnej 
walczy o swoje życie. Dzię-
kuje dobrym ludziom, którzy 
wspierają finansowo jego 
rehabilitację po ciężkiej cho-
robie. Dzięki niej może już 
podnieść ręce do góry. I jest 
nadzieja, że za kilka mie-
sięcy będzie w stanie po raz 
pierwszy od trzech lat sam 
jeść widelcem, pić wodę z 
kubka. Poza wytrwałością i 
wolą życia, której Markowi 
nie brakuje, potrzebne są 
pieniądze, dlatego prosimy 
o wpłaty na podane pod tym 
artykułem konto.   

Proces Karoliny R. zbliża się 
ku końcowi. 7 września 2017 
r w prowadzonym przez nią 
lokalu gastronomicznym przy 
ul. Gwiezdnej w Legnicy do-
szło do wybuchu oparów gazu 
i pożaru, w którym poszko-
dowanych zostało czworo 
pracowników. W środku były 
dwie pełne butle propan-bu-
tanu a pod budynkiem biegła 
miejska sieć gazowa - Gdyby 
doszło do eksplozji tych butli, 
nie uniknęlibyśmy katastrofy 
budowlanej z ofiarami śmier-
telnymi - ocenia sądowy bie-
gły z zakresu BHP.

Jeśli możesz, wypełniając PIT za rok 2019 oddaj Markowi Warzeszakowi 1 procent ze swego podatku.   To proste: Wystarczy w deklaracji PIT, w rubryce poświęconej organizacjom pożytku 
publicznego wpisać dane: „KRS: 0000070747” z dopiskiem „dla Marka Warzeszaka”. 
Rodzina będzie też wdzięczna za każdą wpłatę na specjalne konto założone dla Marka przez stowarzyszenie Axis. Poniżej podajemy niezbędne dane potrzebne do zrobienia przelewu: AXIS 
Stowarzyszenie Pomocy Dla Chorych Po Urazach Kręgosłupa, ul. Bierutowska 23, 51-317 Wrocław nr konta bankowego: 95 1160 2202 0000 0000 1622 3120,    z dopiskiem „Rehabilitacja 
Marka Warzeszaka”. 
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O krok od katastrofy
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Po majowej zmianie w 
przepisach, za zmianę stanu 
licznika lub inne działania 
mające wpływ na jego pra-
widłowy pomiar grozi kara 
pozbawienia wolności do 
lat 5. To przestępstwo. Po-
licja w całym kraju prowadzi 
kontrole samochodów także 
pod tym kątem.

- W piątek po godzi-
nie 12:00 na jednej z ulic w 
Legnicy funkcjonariusze z 
Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Po-
licji w Legnicy zatrzymali 
do kontroli drogowej pojazd 
osobowy marki Volkswa-
gen. Po weryfikacji danych 
w systemie informatycznym 
Centralnej Ewidencji Po-
jazdów okazało się, że stan 
licznika podczas ostatniego 

badania technicznego był 
o ponad 60 tysięcy kilome-
trów większy niż obecnie - 
opowiada sierż. szt. Anna 
Tersa, oficer prasowa legnic-
kiej policji.

Dzisiaj po północy poli-
cjanci z Legnicy zatrzymali 
BMW z licznikiem, na któ-
rym brakowało ponad 100 
tysięcy kilometrów przebie-
gu. Kierowca zachowywał 
się dziwnie. Funkcjonariu-
sze sięgnęli po narkotest. I 
nie mylili się - mężczyzna 
znajdował się pod wpływem 
środków odurzających.

- Sprawą liczników w 
obu pojazdach zajmą się 
funkcjonariusze pionu do-
chodzeniowo-śledczego z 
Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy, którzy w toku 
prowadzonego postępo-
wania będą wyjaśniać jak 
doszło do zmiany wskazań 
drogomierza i kto jest za to 
odpowiedzialny. Natomiast 
kierowca z BMW dodatko-
wo odpowie za kierowanie 
pojazdem będąc pod wpły-
wem środków odurzających 
- informuje Anna Tersa.

Piotr Kanikowski
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Nowe przepisy pozwalają 
policjantom sprawdzać prze-
bieg pojazdu podczas każdej 
kontroli drogowej. W związku 
z tym każdy dzień przynosi 
informacje o cudach na licz-
niku. W jednym z pojazdów, 
zatrzymanych przez legnicką 
drogówkę, cofnięto go o po-
nad 100 tysięcy kilometrów, 
w innym o ponad 60 tysięcy 
kilometrów.Galeria Satyrykon zaprasza w 

piątek (17 stycznia) na wer-
nisaż wystawy „Szeptem o 
istocie i naturze” autorstwa 
Joanny Concejo. Początek 
o godz. 18.00, wstęp wol-
ny. Prace autorki możemy 
oglądać od 2 stycznia do 29 
lutego.

Cuda na licznikachSzeptem 
Concejo

Joanna Concejo jest 
prawdziwą Europejką. Uro-
dziła się w Słupsku. Dzie-
ciństwo i wczesną młodość 
spędziła w pomorskiej wsi. 
Studiowała w Poznaniu. 
Wyszła za mąż za Hiszpa-
na, od blisko 20 lat mieszka 
we Francji (blisko Paryża), 
a pracuje głównie we Wło-
szech.

Jednak bez względu na 
miejsce, w którym przeby-
wa, swój "czuły kompas" 
artystka zawsze ustawia na 

człowieka oraz relacje czło-
wieka z naturą. Właśnie 
m.in. to możemy zobaczyć 
na wystawie w Legnicy. 
Ekspozycja jest również 
mocno związana z szeptem, 
który stanowi dla artystki 
sposób artykulacji - nie-
co przygaszonej, ale jakże 
znaczącej ekspresji. Wysta-
wa pokazuje też technikę, 
którą Joanna Concejo uko-
chała i która jest jej zna-
kiem rozpoznawczym: czyli 
wykorzystanie w pracach 
ołówka i kredek. - Ołówek 
traktuję jako przedłużenie 
swoich myśli - mówi ar-
tystka.

Książki z jej ilustra-
cjami ukazują się regular-
nie we Włoszech, Francji, 
Hiszpanii, Szwajcarii i Pol-
sce. Za ilustracje do książki 
Marka Bieńczyka "Książę 

w cukierni" otrzymała tytuł 
"Najlepsza Książka Roku 
2013" w kategorii Grafika.

Jej prace pokazywane są 
na wielu wystawach zbio-
rowych i indywidualnych 
(m.in. we Włoszech, Fran-
cji, Anglii, Iranie, Portu-
galii). Współpracuje m.in. 
z Le Petit Atelier de Paris 

oraz z włoskimi szkołami 
ilustracji - Ars in Fabula 
(Macerata) i Scuola Inter-
nazionale d’Illustrazione di 
Sàrmede.

Źródło: EGO/ Legnickie 
Centrum Kultury

RYC. JOANNA CON-
CEJO/ SATYRYKON



„Urodziła się w tym sa-
mym roku, w którym położono 
kamień węgielny pod hote-
lem Bristol w Warszawie, gdy 
na ulicę Ołomuńca wjechały 
pierwsze tramwaje elektrycz-
ne…”. Kto? – „Kobieta, żona, 
artystka, matka, Żydówka, Po-
lka, kochanka, ateistka, wdowa, 
gorszycielka, ponoć piękność”. 
Tak pisano o Irenie Krzywickiej 
– pisarce, działaczce społecznej 
i skandalistce, co to majtkami 
machała jak sztandarem, bo nie 
chciała być schematyczna jak 
haft krzyżykowy. Kochanka Ta-
deusza Boya-Żeleńskiego, po-
dobnie jak on, była najbardziej 
znaną przedwojenną propaga-
torką świadomego macierzyń-
stwa, antykoncepcji i edukacji 
seksualnej.

W Polsce końca drugiej de-
kady XXI   wieku, w której sło-
wo gender wypowiadane przez 
kościelnych hierarchów i ich 
politycznych akolitów jest jak 
młot na czarownice, kochanek 
Krzywickiej mógłby bez utraty 
aktualności przedrukowywać 
swoje blisko stuletnie teksty: 
„Nasi okupanci”, „Dziewice 
konsystorskie”, „Piekło kobiet”. 
Minęło kilkadziesiąt lat. Za 
nami doświadczenia wojennej 
masakry, zagłady Żydów, ko-
munizmu, festiwalu Solidarno-

ści, demokracji. Zmieniło się 
niemal wszystko, a jednocześnie 
tak niewiele, skoro to w moim 
kraju można było usłyszeć i taki 
głos: „Jedyna dobra rzecz, którą 
Niemcy uczynili, to rozstrze-
lanie Boya-Żeleńskiego” – na-
pisał dziesięć lat temu pewien 
szanowany ksiądz, autor „Dog-
matyki katolickiej” z profesor-
skim tytułem.

Sześć bohaterek legnickiej 
sztuki to sześć pokoleń kobiet 
urodzonych w XX wieku. Naj-
starsza jeszcze przed II wojną 
światową, najmłodsza u schył-
ku ubiegłego stulecia.  Mimo 
upływu lat wszystkie zmagać 
się będą ze swoją kobiecością 
poddaną presji tradycji, rodziny, 
religii, uprzedzeń, historii i po-
lityki. Wszystkie, niczym ryby 
wyrzucone na brzeg, bezrad-
nie upominać się będą o swoją 
podmiotowość. Będą się miotać 
niczym marionetki pociągane 
za sznurki   i pozostaną w roz-
darciu pomiędzy pragnieniem 
wolności i miłości, a brutalną 
prozą życia i jego społecznymi 
kanonami. Całość podzielona 
jest na sekwencje, które są jak 
rodzaje krwi: miesiączka, utrata 
dziewictwa, miłość, poród, cho-
roba i wreszcie śmierć.

Piotr Kanikowski, 24legni-

ca.pl:  "Każda z opowiedzia-
nych na scenie historii zderza 
się z oficjalną patriotyczno-re-
ligijną narracją, z polskimi mi-
tami, z kakofonią kościelnych 
pieśni, mickiewiczowskich 
strof zakuwanych na pamięć w 
szkole, wojskowych piosenek, 
podręczników, cytatów z tele-
wizji, disco polo   i tak zwanych 
życiowych mądrości. Cały ten 
śmietnik nieustannie grzechoce 
w głowach bohaterek."

Magda Piekarska, Gazeta 
Wyborcza Wrocław:  "Femini-
styczny manifest? Tak, aktorki 
niosą w wyciągniętych nad gło-
wami rękach czerwone majtki 
jak sztandar. Ale jeśli ten spek-
takl traktuje o prawach kobiet, 
to pierwszym z nich jest prawo 
do tworzenia biografii, w której 
dominantą będzie to, co intym-
ne i co z kobiecością najściślej 
związane."

Jacek Sieradzki, Zwiercia-
dło:  "Sześć babskich historii 
splecionych w polifoniczny 
akord, perfekcyjnie wykona-
ny przez legnickie aktorki, nie 
pierwszy raz sprawdzające się 
w podobnych tragikomicz-
nych opowieściach. Reżyserka 
Alina Moś-Kerger ubrała je w 
intymność, nieozdobne halki, 
bose nogi, majtki czerwone po 

stracie niewinności. Zunifor-
mizowała zgrzebnym strojem, 
czyniąc je jednocześnie bliskie 
widzom. Bez łatwizny i tanich 
łez."

„Krzywicka/Krew” to naj-
bardziej kobieca realizacja w 
dziejach legnickiego Teatru 
Modrzejewskiej. W sztuce Julii 
Holewińskiej wyreżyserowa-
nej przez Alinę Moś-Kerger 
na scenie zobaczymy aktor-
ski sekstet: Magda Biegańska, 
Katarzyna Dworak, Gabriela 
Fabian, Joanna Gonschorek, 
Zuza Motorniuk i Magda Ski-
ba. Panie zadbały także o opra-
wę przedstawienia. Muzyka: 
Magda Kleszcz, scenografia: 
Małgorzata Bulanda, kostiumy: 
Magdalena Jasilkowska.

Wieczorne spektakle na Sce-
nie Gadzickiego legnickiego Te-
atru Modrzejewskiej w sobotę i 
niedzielę 18 i 19 stycznia o godz. 
19.00. Przedpołudniowe 21 i 22 
stycznia o godz. 11.00. Bilet 35 
zł (ulgowy 30 zł). Rezerwacja 
tel. 76 72 33  505 lub bilety@te-
atr.legnica.pl. Bilet można także 
kupić w Internecie: https://te-
atrlegnica.interticket.pl.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna

FOT. KAROL BUDREWICZ
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowaną boksem 

garażowym nr 12.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 

ul. Łabędziej, działka nr  438 – obręb Piekary (0,1134 ha) 422/6 (0,0001 ha) i nr 422/7 (0,0001 
ha) obręb Wrocławskie Przedmieście, garaż  o powierzchni  16 m2. 

KW LE1L/00073119/5.
Cena wywoławcza 15.000,00 zł (w tym grunt 4.165,00 zł) . Wadium 1.500,00 zł. 

Przetarg odbędzie się 17.02.2020 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami  - Agnieszka Lipiec  tel. 7672-12-302, pokój 315 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.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowaną boksem 

garażowym nr 12.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 

ul. Łabędziej, działka nr  438 – obręb Piekary (0,1134 ha) 422/6 (0,0001 ha) i nr 422/7 (0,0001 
ha) obręb Wrocławskie Przedmieście, garaż  o powierzchni  16 m2. 

KW LE1L/00073119/5.
Cena wywoławcza 15.000,00 zł (w tym grunt 4.165,00 zł) . Wadium 1.500,00 zł. 

Przetarg odbędzie się 17.02.2020 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami  - Agnieszka Lipiec  tel. 7672-12-302, pokój 315 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.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowaną boksem 

garażowym.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 

ul. Rolniczej, działka nr  176 o powierzchni  34 m2. Obręb Zosinek.                 
KW LE1L/00056117/6.

Cena wywoławcza 18.000,00 zł. Wadium 1.800,00 zł. 
Przetarg odbędzie się 17.02.2020 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieru-

chomościami  - Agnieszka Lipiec  tel. 7672-12-302, pokój 315 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.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nierucho-
mości zabudowanej boksem garażowym.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy 
ul. Spokojnej (obręb Piekary). Działka nr 439/2 o powierzchni  29 m 2.

KW LE1L/000101117/7. 
Cena wywoławcza 15.000,00 zł. Wadium 1.500,00 zł. 

Przetarg odbędzie się 17.02.2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami  - Agnieszka Lipiec  tel. 7672-12-302, pokój 315 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.

„Krzywicka/ Krew” w wekeend
Nazwisko w tytule spektaklu 
sugeruje feministyczny mani-
fest. Jest coś na rzeczy, choć 
w opowiadanej na scenie hi-
storii więcej jest kobiecego 
samokrytycyzmu, goryczy i 
rezygnacji, niż bojów o rów-
nouprawnienie. Całość spla-
ta się z dramatami polskiej 
historii ostatniego stulecia. 
Nieprzypadkowo w przedsta-
wieniu dominują dwa kolory: 
biel i czerwień. Jak w naro-
dowym sztandarze. Ale też 
jak niewinność i krew. Spek-
takle wieczorne w sobotę i 
niedzielę 18 i 19 stycznia o 
godz. 19.00.
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