
Najpierw COVID-19 
zdiagnozowano u jednej z 
pielęgniarek pracujących w 
Niebieskim Parasolu. Na-
tychmiast po otrzymaniu jej 
wyniku z laboratorium za-
padła decyzja o przebadaniu 
także innych pracowników i 
pacjentów ośrodka. Z pierw-
szej tury (50 testów) otrzy-
mano aż 36 wyników dodat-
nich. W niedzielę pobrano 
próbki od 81 kolejnych osób. 
We wtorek laboratorium wy-
konujące testy poinformowa-
ło o 22 następnych przypad-
kach zakażeń w Niebieskim 
Parasolu. Z aktualnych da-
nych Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w 
Legnicy wynika, że w sumie 
choruje 58 osób (36 pacjen-
tów, 22 pracowników). 

Placówka została za-
mknięta. Rozdzielono prze-
badanych. Pacjenci z do-
datnim wynikiem wraz z 
zakażonym personelem prze-
bywają w izolacji na parterze 
budynku Niebieskiego Para-
sola. Reszta jest zgrupowa-

na wyżej. Wszyscy mają za-
pewnioną opiekę medyczną. 
Część zakażonych pracow-
ników jest izolowana w do-
mach, ale niektórzy zdecydo-
wali się zostać z pacjentami. 
Na bieżąco doglądają stanu 
ich zdrowia. 

W poniedziałek rozma-
wialiśmy z Janem Serkiesem, 
burmistrzem Chojnowa. 
Mówił, że sytuacja w Ośrod-
ku Pielęgnacyjnym Niebieski 
Parasol, gdzie podczas week-
endu wykryto 36 nowych 
przypadków zarażenia koro-
nawirusem, została opano-
wana. 

- Wojewoda dolnośląski 
dostarczył do Niebieskiego 
Parasola sporą ilość sprzętu 
ochronnego dla personelu. 
My będziemy kupować po-
ściel jednorazowego użytku 
dla osób zarażonych – mówił 
nam Jan Serkies. 

W połowie tygodnia po-
jawiły się sygnały, że zapas 
środków ochrony osobistej 
błyskawicznie się zużywa. 
Załoga placówki błaga o 
pomoc. Pilnie potrzebne są 
maseczki, pościel, rękawi-
ce, czerwone worki. Brakuje 
wody pitnej dla pacjentów 
i ich opiekunów. Niebieski 
Parasol można też pomóc 
wpłacając pieniądze na konta 
ośrodka: 98 1090 2675 0000 
0001 3206 0112 oraz 74 1020 
3017 0000 2002 0192 3531. 

Burmistrz Chojnowa jest 
wdzięcznym służbom, dzięki 
którym bezzwłocznie przy-
stąpiono do ustalania kręgu 
zarażonych. Próbki do badań 
pobierali pracownicy Woje-

wódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Legnicy i szpi-
tala zakaźnego w Bolesławcu. 
Nad sytuacją w Niebieskim 
Parasolu czuwa Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Legnicy.

Niewykluczone, że ko-
ronawirus mógł rozprze-
strzenić się poza ośrodek, na 
Chojnów i inne miejscowo-
ści, z których dojeżdżali do 
pracy nieświadomi zarażenia 
członkowie załogi. Wśród 
zarażonych w Niebieskim 
Parasolu 53 osoby są miesz-
kańcami Chojnowa, 3 po-
chodzą z Legnicy, 2 z gminy 
Miłkowice, 1 z gminy Choj-

nów. 
Do środy w całym subre-

gionie legnickim COVID-19 
zdiagnozowano u 162 osób. 
Najwięcej zachorowań było 
w powiecie legnickim (69), 
lubińskim (40), w Legnicy 
(18) i powiecie złotoryjskim 

(15). W powiecie jaworskim 
sanepid wykazuje 8 przypad-
ków, w polkowickim – 4, w 
głogowskim – 10. Na terenie 
7 powiatów subregionu le-
gnickiego od początku epide-
mii zmarło 9 osób z potwier-
dzonym koronawirusem.

Aktualne informacje o 
sytuacji epidemiologicznej 
w subregionie legnickim za-
mieszczamy codziennie na 
stronie 24legnica.pl
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Gdzie poszła Ola 
do przedszkola
„Na pewno dzieci nie wrócą do przedszkoli 6 
maja. To zbyt poważna sprawa, by można było 
podejmować jakąkolwiek pochopną decyzję. 
Otworzymy przedszkola i żłobki dopiero, gdy 
będą bezpieczne dla dzieci, rodziców i pracowni-
ków.” - napisał na Facebooku prezydent Legnicy 
Tadeusz Krzakowski. Podobne decyzje zapadły 
w Jaworze i Złotoryi, ale w Lubinie i Ścinawie 
przedszkola ruszyły w środę. 

>>2

Karty wyborcze nosi wiatrWojna prasowa o maseczki
Karty do głosowania z nazwiskami kandydatów na prezy-
denta RP opatrzone pieczęcią walały się po ulicy Sien-
kiewicza w Głogowie. Oficjalnie nie istnieją, więc policja 
nie bada nawet, czy to oryginał, czy podróbka. - Na razie 
prowadzimy postępowanie pod kątem wykroczenia - mówi 
podinspektor Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej 
policji.       >>2

Trwa informacyjna wojna pomiędzy Gazetą Wyborczą 
a KGHM o sprzęt ochronny, który lubińska spółka na 
polecenie premiera przywiozła Antonowem z Chin. Ga-
zeta znów napisała, że maseczki nie mają certyfikatów 
i nadają się wyłącznie na śmietnik. KGHM odpowiada 
ostro: To fake news. nie będzie oświadczeń, wyślemy 
pozew.       >>4

Zaraza w Niebieskim Parasolu
Podczas majowego week-
endu wykryto duże ognisko 
COVID-19 w ośrodku pielę-
gnacyjno-rehabilitacyjnym 
Niebieski Parasol w Chojno-
wie. Podczas dwóch tur ba-
dań potwierdzono obecność 
koronawirusa u 36 pensjo-
nariuszy w podeszłym wieku 
oraz 22 osób z personelu. 
Większość zarażonych jest 
izolowanych w placówce. 
Mają zapewnioną opiekę le-
karską i pielęgniarską. Wła-
dze deklarują, że panują nad 
sytuacją. 



Głogowska policja za-

bezpieczyła kilkanaście kart z 
nagłówkiem ""Karta do głoso-
wania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
2020 r.". Wyglądają jak te, któ-
re kilka dni temu pokazywał 
Stanisław Żółtek, jeden z kan-
dydatów na prezydenta, wska-
zując na wyciek z firmy dru-
kującej pakiety do głosowania 
korespondencyjnego. Na kar-
tach są nazwiska 10 kandyda-
tów na Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, instrukcja dla 
głosujących, biało-czerwony 

pasek oraz grafika przypomi-
nająca urzędowe pieczęcie: 
orzeł w koronie, litery RP i 
napis: "Wybory prezydenckie 
I tura".

W legnickiej delegaturze 
Krajowego Biura Wyborcze-
go o kartach walających się po 
Głogowie urzędnicy usłyszeli 
od nas.

- Na naszym ternie nie 
mieliśmy dotąd podobnych 
zgłoszeń - mówi dyrektor 
Anna Zych. - Podobne zda-
rzenia należy bezzwłocznie sy-

gnalizować jednostkom policji.
Policja ma problem, bo 

oficjalnie żadne karty do gło-
sowania korespondencyjnego 
nie istnieją. Media donosiły, że 
wicepremier Jacek Sasin zlecił 
ich druk, ale póki nie ma usta-
wy o wyborach kopertowych, 
nie można ich traktować jako 
dokumentu podlegającego 
szczególnej ochronie. Dlatego 
z formalnego punktu widzenia 
nie ma znaczenia, czy znale-
zione w Głogowie papiery po-
chodzą z puli wydrukowanej 

dla Poczty Polskiej na pole-
cenie wicepremiera, czy z do-
mowej kserokopiarki. Pojawie-
nie się ich na ulicy na tydzień 
przed wyborami prezydenc-
kimi kompromituje organiza-
torów wyborów i wskazuje na 
wysokie prawdopodobieństwo 
sfałszowania wyników głoso-
wania. Policja traktuje sprawę 
jako wykroczenie, czyli np. 
śmiecenie w przestrzeni pu-
blicznej.

Piotr Kanikowski

Prezydent Tadeusz 
Krzakowski podjął decyzję 
o wstrzymaniu się z otwar-
ciem przedszkoli i żłobków 
po konsultacjach z Powiato-
wą Stacją Sanitarno-Epide-
miologiczną w Legnicy oraz 
dyrektorami jednostek. Aby 
przygotować cały system 
opieki nad najmłodszymi, 
potrzebny jest czas. Rodzice 
dzieci mogą w dalszym ciągu 
korzystać z zasiłku opiekuń-
czego.

- Jeżeli sytuacja epide-
miczna na to pozwoli, biorąc 
pod uwagę opinie dyrekto-
rów, ponowne otwarcie żłob-
ków i przedszkoli planujemy 
na 18 maja – mówi prezydent 
Legnicy Tadeusz Krzakow-
ski. – Dołożymy wszelkich 
starań, by było to jak najbar-
dziej bezpieczne.

Urząd miasta infor-
muje, że rozpoczęły się już 
prace nad przygotowaniem 
pomieszczeń oraz zapew-
nieniem środków ochrony 
osobistej pracownikom. W 
najbliższych dniach zostaną 
ostatecznie przyjęte proce-

dury i regulaminy, dotyczące 
funkcjonowania żłobków i 
przedszkoli, wymagane zno-
welizowanymi przepisami 
prawa oświatowego.

- Przede wszystkim musi-
my mieć pewność, że sytuacja 
zdrowotna na naszym terenie 
jest stabilna – podkreśla pre-
zydent Tadeusz Krzakowski. 
– W tej sprawie zasięgniemy 
opinii właściwych instytu-
cji. Musimy bowiem podjąć 
konkretne działania, których 
celem jest ochrona zdrowia i 
życia mieszkańców naszego 
miasta. Na bieżąco będziemy 
śledzić informacje, dotyczące 
sytuacji epidemicznej w Le-
gnicy i subregionie, by ewen-
tualnie weryfikować termin 
otwarcia placówek. Naszym 
marzeniem jest powrót do 
normalności.

W Złotoryi dyrekto-
rzy miejskich przedszkoli, 
żłobków i zerówek zrobili 
telefoniczny sondaż wśród 
rodziców. Okazało się, że 
niespełna jeden na dziesię-
ciu byłby gotów po 6 maja 
zostawić swoje dziecko w 
placówce. Biorąc pod uwagę 
wynik sondażu, opinie dyrek-
torów, wysokie wymagania 
sanitarne burmistrz Robert 
Pawłowski uznał, że otwar-
cie żłobków i przedszkoli w 
obecnej sytuacji epidemiolo-
gicznej nie ma sensu.

Wygląda na to, że również 
w Jaworze żłobki ani przed-
szkola nie wznowią dzia-
łalności 6 maja. Burmistrz 
Emilian Bera zapowiada, że 
przedszkola pozostaną za-
mknięte jeszcze przez trzy 

najbliższe tygodnie.
- Bezpieczeństwo miesz-

kańców, w szczególności tych 
najmłodszych, jest najważ-
niejsze - twierdzi Emilian 
Bera. - Dlatego po konsulta-
cji z dyrektorami przedszko-
li, którzy poinformowali o 
chęci udziału 40 z 620 dzieci 
w zajęciach, mając na wzglę-
dzie bezpieczeństwo zarów-
no dzieci, jak i pracowników 
placówek, a także możliwości 
kadrowe i sanitarne, pod-
jąłem decyzję, że placówki 
pozostaną zamknięte do 24 
maja

Na otwarcie przedszkoli i 
żłobków zdecydował się pre-
zydent Lubina, choć zgod-
nie z wprowadzonym przez 
rząd reżimem będzie w nich 
o połowę mniej miejsc. Zda-
niem miejskich władz to nie 
problem, bo duża grupa ro-
dziców deklaruje, że nie sko-
rzysta z możliwości posłania 
maluchów do uruchomio-
nych po przerwie placówek. 
Decyzja prezydenta Lubina 
sprawi jednak, że nie będą 
mogli korzystać dłużej z za-
siłku opiekuńczego.

Za przykładem Lubi-
na postąpiła gmina Ścina-
wa, gdzie od środy na dzieci 
czeka 96 miejsc w miejskim 
przedszkolu. W pierwszej 
kolejności będą mogły z nie-
go skorzystać dzieci rodzi-
ców, którzy muszą wrócić do 
pracy i nie mają możliwości 
zapewnienia innej opieki na 
czas swej nieobecności.

Piotr Kanikowski
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Poczta 
polska

Panie Redaktorze. Przy-
szedł do mnie listonosz i 
przyniósł mi list od córki, że 
pozdrawia i że tam u niej w 
Londynie wszystko dobrze. 
Zdenerwowałam się, że oni 
takie głupoty noszom a pa-
kietu wyborczego na czas 
dostarczyć nie umiejom.

Bojem się że jak ta pocz-
ta tak działa to pewnie zno-
wu totalna opozycja wybory 
10 maja nam zafałszuje i 
nasz kochany pan Prezydęt, 
który tyle dobrego zrobił dla 
Polski, pójdzie w odstawkę 
siedzieć. Mówię zatem do 
męża: „Władysław, wsiadaj 
w samochód i jedź szyb-
ko do Głogowa, bo pisali w 
internecie, że tam karty do 
głosowania na Prezydęta 
Dudę już są żeby nie zabra-
kło”. Pojechał ale za cztery 
godziny wrócił z pustymi 
ręcami. Mówi, że karty były, 
ale policja wszystkie zabrała 
i nie chce oddać obywatelom, 
żeby zrobili w Polsce wolne 
wybory. Niech pan Redak-
tor napisze, żeby wszystkie 
ludzie w całej Polsce sie do-
wiedzieli, że nawet policja 
przeszkadza rekolekcjono-
wać naszego pana Prezydę-
ta, żeby dalej dobrze rządził 
Polską. I jak to przeczyta pan 
Jacek Sasin lub premier Ma-
teusz Morawiecki to niech 
zrobią POrządek z tymi 
zdradzieckimi POlicjanta-
mi w Głogowie, które chyba 
dalej są za Tuskiem, bo jak 
inaczej ich brak poszanowa-
nia dla Konstytucji mam jako 
społeczeństwo sobie wytłu-
maczyć??? Chciałabym też, 
aby po moim liście zgłosił się 
do mnie jakiś dobry patrijota 
z kolorową kserokopiarką, bo 
sąsiadka, która też zawsze 
głosuje na PiS, zgodziła się 
mi pożyczyć na wzór swojom 
karte wyborczom capniętą 
w porę w Głogowie przez 
syna, co robi tam w hucie 
KGHM. Sąsiadka mówi, że 
wzór jest prosty do skopio-
wania, wystarczy sam czarny 
i czerwony tusz, więc jak pan 
nie ma różowego ani po-
marańczowego to niech się 
nie martwi, że bez tego nie 
damy rady zabezpieczyć w 
Polsce szacunku i demokra-
cji na najbliższą kadencję. W 
ostatnich słowach mego listu 
pozdrawiam gorąco naszego 
kochanego pana Prezydę-
ta i życzę mu, żeby pokonał 
koronawirusa i pojechał na 
narty w Alpy, bo należy mu 
sie odpocząć od tej brudnej 
kąpani.

Piotr Kanikowski
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Gdzie poszła Ola do przedszkola

Karty wyborcze nosi wiatr
Karty do głosowania z nazwi-
skami kandydatów na prezy-
denta RP opatrzone pieczęcią 
walały się po ulicy Sienkie-
wicza w Głogowie. Oficjalnie 
nie istnieją, więc policja nie 
bada nawet, czy to oryginał, 
czy podróbka. - Na razie pro-
wadzimy postępowanie pod 
kątem wykroczenia - mówi 
podinspektor Bogdan Kaleta, 
oficer prasowy głogowskiej 
policji.

„Na pewno dzieci nie wró-
cą do przedszkoli 6 maja. 
To zbyt poważna sprawa, 
by można było podejmować 
jakąkolwiek pochopną decy-
zję. Otworzymy przedszkola i 
żłobki dopiero, gdy będą bez-
pieczne dla dzieci, rodziców 
i pracowników.” - napisał na 
Facebooku prezydent Legnicy 
Tadeusz Krzakowski. Podob-
ne decyzje zapadły w Jawo-
rze i Złotoryi, ale w Lubinie i 
Ścinawie przedszkola ruszyły 
w środę.
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W relacji Pawła Kukiza ta 
sytuacja wygląda tak:

"Do Stanisława Żuka, po-
sła Kukiz’15 z okręgu legnic-
kiego, dzwoni szef gabinetu 
premiera Morawieckiego, po-
seł Krzysztof Kubów, i prosi o 
spotkanie. Ponieważ nasz poseł 
od lat osobiście zna premiera - 
godzi się na spotkanie. Kubów 
wsiada w limuzynę i jedzie do 
okręgu legnickiego. Rozmowa 
przebiega mniej więcej tak, że 
pan Kubów pyta posła Żuka 
czy dla „dobra Polski” mógłby 
nie głosować w sprawie wy-
borów korespondencyjnych? 

Czy mógłby na chwilę wyjść 
do łazienki czy coś. Kiedy Żuk 
się dziwi i mówi, że prawdo-
podobnie będzie głosował z 
domu, pada sugestia, że może 
by mu się akurat popsuł ta-
blet przez który ma głosować. 
Poseł Stanisław Żuk to wspa-
niały i zasłużony człowiek, do-
świadczony samorządowiec i 
wieloletni menadżer w branży 
energetycznej. Człowiek o po-
glądach centro-prawicowych, 
państwowiec, który całe życie 
uczciwie służył Polsce. Bycie 
posłem z ramienia Kukiz’15 
jest zwieńczeniem jego życio-
wej kariery. Tymczasem przy-
jeżdża do niego dwukrotnie 
młodszy, partyjny aparatczyk, 
wysłannik premiera Morawiec-
kiego i traktuje go, jak swoich 
partyjnych towarzyszy zachę-
cając do zachowania niegod-
nego. Do zdrady podglądów, 
wyborców. Do zaprzedania się 
partii władzy. Nie muszę do-
dawać, że szef gabinetu Mo-
rawieckiego wrócił do swojego 
pryncypała z niczym."

Próbowaliśmy potwierdzić 
opowieść Pawła Kukiza u Sta-

nisława Żuka, ale okazało się to 
niemożliwe. Od jego asystenta 
usłyszeliśmy, że pan poseł bie-
rze udział w posiedzeniu Sejmu 
i w związku z tym do czwartku 
włącznie będzie nieuchwytny.

- Nie mam sobie nic do 
zarzucenia - mówi minister 
Krzysztof Kubów. - Jako szef 
gabinetu politycznego pre-
miera codziennie prowadzę 
z politykami różne rozmowy, 
czego efekty często widać w 
Sejmie, gdy dobre ustawy zdo-
bywają poparcie wszystkich lub 
większości klubów parlamen-
tarnych. Nie będą zaprzeczał, 
że do spotkania z posłem Sta-
nisławem Żukiem też doszło. 
Przekaz medialny, w którym 
mówi się, jakobym propono-
wał mu wyjście w decydującym 
momencie do toalety albo wy-
łączenie tabletu, jest niespój-
ny. Ja dokładnie pamiętam tę 
rozmowę i zapewniam, że nic 
takiego nie miało miejsca. Rze-
czywiście, odbyliśmy spotkanie 
w cztery oczy. Rozmawialiśmy 
o tematach politycznych. W 
wielu kwestiach mieliśmy inne 
zdanie, ale odnosiliśmy się do 

siebie z dużym szacunkiem. 
Uważam, że to była bardzo 
dobra rozmowa, i żałuję tylko, 
że pan poseł naruszając zasady 
obowiązujące w polityce zde-
cydował się nią pochwalić. Nie 
wiem, czy Stanisław Żuk chce 
zbudować na tym jakiś kapitał 
polityczny, czy może zbudować 
swoją pozycję wewnątrz wła-
snego obozu.

Paweł Kukiz w swoim wpi-
sie przytacza też sytuacje, które 

noszą znamiona korupcji poli-
tycznej. Jarosławowi Sachajce, 
posłowi Kukiz`15 z okręgu 
chełmskiego, drobiarz występu-
jący w roli wysłannika premiera 
Mateusza Morawieckiego, miał 
rzekomo sugerować stanowisko 
w ministerstwie rolnictwa. Były 
poseł PiS próbował kupić głos 
posłanki Agnieszki Ścigaj.

Minister Krzysztof Kubów   
zdecydowanie zaprzecza, jako-
by brał udział w próbach sko-

rumpowania posłów opozycji: - 
Ja propozycji korupcyjnych nie 
składam. Ja po prostu rozma-
wiam o różnych rozwiązaniach   
związanych z legislacją, ale też 
z   funkcjonowaniem polskie-
go parlamentaryzmu. Nic, co 
mogłoby budzić kontrowersje, 
w rozmowie z posłem Stanisła-
wem Żukiem nie padło.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Przychodzi Kubów do Żuka...
Paweł Kukiz podał na Face-
boku przykłady nieczystych 
zagrań polityków PiS przed 
sejmowym głosowaniem nad 
specustawą w sprawie wy-
borów korespondencyjnych. 
Według Kukiza, pochodzący z 
Lubina minister Krzysztof Ku-
bów - szef gabinetu politycz-
nego premiera - przekony-
wał posła Stanisława Żuka, 
by na czas tego głosowania 
wyszedł do toalety. Kubów 
zaprzecza.
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14 marca największy samolot 
transportowy świata z 80 tonami 
zakupionych przez Polskę w Chi-
nach środków ochrony osobistej 
wylądował w Warszawie, demon-
strując światu, jak sprawnie polski 
rząd organizuje walkę z korona-
wirusem. Wynajęcie do tej ope-
racji ukraińskiego samolotu An-
tonov 225 Mrija kosztowało (jak 
pisze dziś inny dziennik, Rzeczo-
spolita) 1,6 mln dolarów (czyli ok 
6,5 mln zł). W "realizację trans-
portu" były zaangażowane spółki 
Skarbu Państwa: KGHM i Lotos.

Ledwie gazeta z drugim 
tekstem Jacka Harłukowicza 
kwestionującym jakość chińskich 
maseczek, ukazała się w kioskach, 
KGHM przypuścił kontratak. 
Ok. godz. 6.30 rano prezes Mar-
cin Chludziński zakpił na Twit-
terze: "Co raz bardziej kłamliwe 

teksty, jutro okaże się, że w na-
szych kopalniach wyzyskujemy 
dzieci, a za dwa dni że reptilianie 
opanowali świat".   Natychmiast 
KGHM opublikował w interne-
cie zdjęcie pierwszej strony Ga-
zety Wyborczej z ostrzeżeniem 
"Fake news" i komentarzem: 
"Kolejny FakeNews "Gazety 
Wyborczej". Przez niewiedzę i 
brak rzetelności - "GW" wpro-
wadza Polaków w błąd. Nie bę-
dzie oświadczeń, wyślemy pozew. 
Maseczki już pomagają w walce 
z koronawirus, ich jakość jest po-
twierdzona badaniami. Hejt nie 
zatrzyma pomocy dla polskich 
szpitali."

Co twierdzi Gazeta Wybor-
cza? To samo, co we wcześniej-
szym tekście: że sprowadzone z 
pompą chińskie maseczki mogą 
być zagrożeniem dla życia i zdro-
wia stosujących je osób, bo nie zo-
stały certyfikowane. Gazeta jesz-

cze dobitniej niż dotąd podważa 
wartość dokumentacji przedłożo-
nej przez producenta maseczek. 
Prezes Marcin Chludziński po-
kazywał zdjęcie dokumentów w 
internecie jako dowód, że nie Pol-
ska nie kupiła w Chinach kota w 
worku, maseczki mają certyfikat 
i można ich bezpiecznie używać. 
Według Jacka Harłukowicza, do-
kument na zdjęciu prezesa nie jest 
certyfikatem, a jedynie powiado-
mieniem o  zarejestrowaniu wyro-
bu medycznego. "Nie stanowi on 
żadnych gwarancji i  nie może być 
podstawą jakichkolwiek oświad-
czeń ani gwarancji" - czytamy w 
dzisiejszym artykule. Jego słowa 
potwierdza cytowana w artykule 
Brittney Manchester, rzecznik 
FDA (amerykańska Agencja 
Żywności i Leków).

Piotr Kanikowski
FOT. TWITTER.COM/ KGHM 

POLSKA MIEDŹ S.A

Wojna prasowa o maseczki
Trwa informacyjna wojna 
pomiędzy Gazetą Wyborczą 
a KGHM o sprzęt ochronny, 
który lubińska spółka na po-
lecenie premiera przywiozła 
Antonowem z Chin. Gazeta 
znów napisała, że maseczki 
nie mają certyfikatów i na-
dają się wyłącznie na śmiet-
nik. KGHM odpowiada ostro: 
To fake news. nie będzie 
oświadczeń, wyślemy pozew.
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66-letni mężczyzna zainsta-
lował w miejscu swego zamiesz-
kania nielegalną linię do produk-
cji sałatek. W obskurnej piwnicy, 
z pogwałceniem wszelkich norm 
sanitarnych, przechowywał i 
przerabiał warzywa. Swoje pro-
dukty sprzedawał do lokali ga-
stronomicznych. Uczynił sobie z 
tego stałe źródło dochodu.

Na trop nielegalnej wytwór-
ni sałatek wpadli funkcjonariusze 
wydziału kryminalnego Komen-
dy Powiatowej Policji w Jaworze. 
W towarzystwie pracowników 
Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Jaworze 
udali się pod ustalony adres.

- Przed posesją mężczyzny 
kryminalni zastali pojazdy oso-
bowe i ciężarowe świadczące o 
prowadzeniu działalności po-

legającej na dystrybucji sałatek 
warzywnych - informuje asp.szt. 
Ewa Kluczyńska w zastępstwie 
oficera prasowego jaworskiej 
policji. - W piwnicy policjan-
ci znaleźli nie tylko spore ilości 
zmagazynowanych warzyw oraz 
odpadów, ale także hermetycznie 
zamknięte opakowania oraz po-
jemniki z tworzywa sztucznego, 
zawierające gotowe do sprzedaży 
sałatki. Na opakowaniach tych 
nie było jednak żadnych etykiet z 
informacją o dacie produkcji, ter-
minie ważności czy pochodzeniu 
produktu.

Jak ustalili śledczy, proceder 
mógł trwać nawet cztery lata, a 
wyroby z nielegalnie prosperu-
jącego zakładu trafiały na stoły 
różnych restauracji, barów i ja-

dłodajni. 66-latek nie miał zare-
jestrowanej działalności rolniczej. 
Nie składał do Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Jaworze 
wniosku o zarejestrowanie rolni-
czego handlu detalicznego. Po-
nadto okazało się, że ma aktywny 
zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej wydany przez Sąd 
Rejonowy w Legnicy.

- Podejrzany usłyszał już 
zarzut z ustawy z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia. Za tego 
typu przestępstwo kodeks karny 
przewiduje karę nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności - dodaje 
asp. sztab. Ewa Kluczuńska.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA JAWOR

Mieszkaniec powiatu jawor-
skiego w skandalicznych 
warunkach sanitarnych nie-
legalnie produkował sałatki 
warzywne dla restauracji, 
barów i jadłodajni. Działają-
cą kilka lat wytwórnię odwie-
dzili w końcu policjanci i pra-
cownicy Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Jaworze. Biznesmen może 
spodziewać się odsiadki.

Cios w sałatkowe podziemie
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Zatrzymany to 23-letni 
mieszkaniec Chocianowa. 
Był na zakupach ze swoją 
partnerką. Twierdzi, że czuł 
się niekomfortowo, bo był 
obserwowany przez 49-letnią 
ekspedientkę. Przyszło mu 
do głowy, że kobieta patrzy 
na niego jak na złodzieja. To 
go zdenerwowało. Zaatako-
wał ekspedientkę słownie, 
a kiedy sprzedawczyni po-
prosiła go, by zachowywał 
się grzecznie, sięgnął do 
podręcznej saszetki i wyjął z 
niej pistolet pneumatyczny. 
Wycelował go w 49-latkę, 
zagroził jej śmiercią. Jego za-
chowanie wzbudziło obawę 
ekspedientki o życie. Part-
nerka chocianowianina pro-

siła, aby się uspokoił, ale to 
nie skutkowało. Był wulgarny 
i agresywny.

Po uzyskaniu informacji 
o zdarzeniu funkcjonariusze 
wydziału prewencji rozpo-
częli poszukiwania napast-
nika. Sprawca szybko został 
zatrzymany i trafił do celi w 
komendzie.

- Początkowo zaprze-
czał aby wyciągał w kierun-
ku pokrzywdzonej broń. Po 
chwili dotarło do niego co 
zrobił i mocno skruszony 
przepraszał za swoje nerwo-
we zachowanie - mówi asp. 
Krzysztof Pawlik, zastępca 
oficera prasowego lubińskiej 
policji. - Przy zatrzymanym 

ujawniono broń pneuma-
tyczną krótką, działającą na 
sprężone powietrze, która nie 
była naładowana kulkami. 
Mężczyzna miał też przy so-
bie magazynek do pistoletu i 
kulki, które zostały zajęte ra-
zem z pistoletem. Policjanci 
ponadto przeszukali miesz-
kanie zatrzymanego w celu 
ustalenia, czy nie jest on w 
posiadaniu innej broni lub 
przedmiotów pochodzących 
z przestępstwa albo służą-
cych do jego popełnienia.

23-latek stanie przed są-
dem. Grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LUBIN

66-letni mężczyzna zain-
stalował w miejscu swego za-
mieszkania nielegalną linię do 
produkcji sałatek. W obskurnej 
piwnicy, z pogwałceniem wszel-
kich norm sanitarnych, prze-
chowywał i przerabiał warzywa. 
Swoje produkty sprzedawał do 
lokali gastronomicznych. Uczy-
nił sobie z tego stałe źródło do-
chodu.

Na trop nielegalnej wytwór-
ni sałatek wpadli funkcjona-
riusze wydziału kryminalnego 
Komendy Powiatowej Policji w 
Jaworze. W towarzystwie pra-
cowników Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Jaworze udali się pod ustalony 
adres.

- Przed posesją mężczyzny 

kryminalni zastali pojazdy oso-
bowe i ciężarowe świadczące o 
prowadzeniu działalności po-
legającej na dystrybucji sałatek 
warzywnych - informuje asp.szt. 
Ewa Kluczyńska w zastępstwie 
oficera prasowego jaworskiej 
policji. - W piwnicy policjanci 
znaleźli nie tylko spore ilości 
zmagazynowanych warzyw oraz 
odpadów, ale także hermetycz-
nie zamknięte opakowania oraz 
pojemniki z tworzywa sztucz-
nego, zawierające gotowe do 
sprzedaży sałatki. Na opakowa-
niach tych nie było jednak żad-
nych etykiet z informacją o da-
cie produkcji, terminie ważności 
czy pochodzeniu produktu.

Jak ustalili śledczy, proceder 
mógł trwać nawet cztery lata, 
a wyroby z nielegalnie prospe-
rującego zakładu trafiały na 

stoły różnych restauracji, barów 
i jadłodajni. 66-latek nie miał 
zarejestrowanej działalności 
rolniczej. Nie składał do Powia-
towego Inspektora Sanitarnego 
w Jaworze wniosku o zarejestro-
wanie rolniczego handlu deta-
licznego. Ponadto okazało się, że 
ma aktywny zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej wy-
dany przez Sąd Rejonowy w 
Legnicy.

- Podejrzany usłyszał już 
zarzut z ustawy z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia. Za tego 
typu przestępstwo kodeks karny 
przewiduje karę nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności - dodaje 
asp. sztab. Ewa Kluczuńska.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA JAWOR

Klient z pistoletem
W jednym ze sklepów z bie-
lizną w centrum Lubina agre-
sywny klient groził pozba-
wieniem życia ekspedientce, 
bo nie spodobało mu się, 
jak na niego patrzy. Celował 
w kobietę z pistoletu pneu-
matycznego. Chwilę później 
wyszedł, nie robiąc nikomu 
krzywdy. Policja szybko go 
namierzyła i zatrzymała.

Mieszkaniec powiatu jawor-
skiego w skandalicznych 
warunkach sanitarnych nie-
legalnie produkował sałatki 
warzywne dla restauracji, 
barów i jadłodajni. Działają-
cą kilka lat wytwórnię odwie-
dzili w końcu policjanci i pra-
cownicy Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Jaworze. Biznesmen może 
spodziewać się odsiadki.
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Śmierć w sprzeczce



W Wojewódzkim Szpita-
lu Specjalistycznym w Legnicy 
oddział zakaźny dla pacjentów 
z koronawirusem funkcjonuje 
od kilku tygodni w tzw. ma-
łym budynku, opróżnionym z 
pacjentów onkologicznych, he-
matologicznych, paliatywnych i 
psychiatrycznych. Ma wolne 29 
sal.  Są zarezerwowane do lecze-
nia i przyjmowania pacjentów z 
dużym prawdopodobieństwem 
ryzyka COVID- 19.

Ale w czasie epidemii lu-
dziom nie przestały zagrażać 
zawały serca, udary mózgu, 
nowotwory i inne przypadłości. 
A Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny w Legnicy ma strate-

giczne znaczenie dla leczenia 
stanów nagłych w regionie le-
gnickim. Z tego powodu dodat-
kowo utworzono oddział bufo-
rowy. Powstał, aby chronić część 
„białą" szpitala, która nie będzie 
mogła normalnie funkcjonować, 
jeśli nie będzie trwale wolna od 
koronawirusa.

Oddział buforowy to przej-
ściowy etap w hospitalizacji pa-
cjentów w stanie nagłym, u któ-
rych zachodzi ryzyko zarażenia 
koronawirusem SARS CoV-2. 
Dopóki testy nie wykluczą cho-
roby, nie można ich bezpiecznie 
położyć w tzw. "białej" części 
szpitala.

Poza Legnicą oddziały 
buforowe utworzono również: 
w Dolnośląskim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. T. Marci-
niaka - Centrum Medycyny 
Ratunkowej we Wrocławiu, w 
Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym we Wrocławiu, w 
Wielospecjalistycznym Szpitalu 
- Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Zgorzelcu, w Dolnośląskim 
Centrum Chorób Płuc we 
Wrocławiu, w Wojewódzkim 
Centrum Szpitalnym Kotliny 
Jeleniogórskiej, w Specjalistycz-
nym Szpitalu im. dra Alfreda 

Sokołowskiego w Wałbrzychu, 
w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Świdnicy, w Zespole Opie-
ki Zdrowotnej w Kłodzku, w 
Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy, w Powiatowym 
Zespole Szpitali w Oleśnicy, w 
Powiatowym Centrum Zdro-
wia w Kamiennej Górze, w 
Dolnośląskim Centrum Onko-
logii we Wrocławiu i w Uniwer-
syteckim Szpitalu Klinicznym 
im. Jana Mikulicza-Radeckiego 
we Wrocławiu.

Lista nie jest zamknięta. 
Ewentualne decyzje o two-
rzeniu oddziałów buforowych 
w kolejnych placówkach będą 
podejmowane na podstawie da-
nych epidemiologicznych oraz 
zaleceń konsultanta krajowego 
i wojewódzkiego. W pierwszej 

kolejności wybierano podmio-
ty lecznicze, które dysponują 
odpowiednimi możliwościami 
lokalowymi, mają więcej respi-
ratorów i są zlokalizowane w 
miejscowościach strategicznych 
dla zespołów ratownictwa me-
dycznego.

Zapytaliśmy służby prasowe 
wojewody, czy lokalizacja od-
działów buforowych została po-
przedzone symulacją dotyczącą 
dalszego rozwoju epidemii na 
terenie Dolnego Śląska. Dosta-
liśmy nieco wymijającą odpo-
wiedź, że "wszystkie podejmo-
wane działania dostosowywane 
są do aktualnych zaleceń kon-
sultantów, Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego i Ministerstwa 
Zdrowia".

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudo-

wanej  położonej w Legnicy przy ul. Pierwiosnków 6
 Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy

 ul. Pierwiosnków 4, działka nr 927/26  o powierzchni 1031 m2,  obręb Przybków. 
KW nr LE1L/00043098/2.

Cena wywoławcza 150.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 15.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się  08.06.2020 r. o godz.10.00

w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 sala 318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji prze-
targu - Wioletta Mazur, tel.767212-301, pokój 313. Pełne ogłoszenie zamieszczono 
na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudo-

wanej  położonej w Legnicy przy ul. Pierwiosnków 6
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy

 ul. Pierwiosnków 6, działka nr 927/24  o powierzchni 1034 m2,  obręb Przybków.                                        
KW nr LE1L/00043098/2.

Cena wywoławcza 150.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 15.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 08.06.2020 r. o godz. 10.30  w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański  8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami - Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetar-
gu - Wioletta Mazur, tel.767212-301, pokój 313. 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 niezabudo-

wanej  położonej w Legnicy przy ul. Pierwiosnków 8
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy

 ul. Pierwiosnków 8, działka nr 927/22  o powierzchni 1040 m2,  obręb Przybków.                                        
KW nr LE1L/00043098/2.

Cena wywoławcza 150.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 15.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 08.06.2020 r. o godz. 11.00  w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański  8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami - Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetar-
gu - Wioletta Mazur, tel.767212-301, pokój 313. 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 niezabudo-

wanej  położonej w Legnicy przy ul. Pierwiosnków 10
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy 

ul. Pierwiosnków 10, działka nr 927/20  o powierzchni 1045 m2,  obręb Przybków.                                        
KW nr LE1L/00043098/2.

Cena wywoławcza 150.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 15.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 08.06.2020 r. o godz. 11.30  w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański  8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami - Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetar-
gu - Wioletta Mazur, tel.767212-301, pokój 313. Ogłoszenie zamieszczono na www.
legnica.eu.     w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny w Legnicy jest jedną 
z 13 placówek na Dolnym 
Śląsku, gdzie uruchomiono 
oddział buforowy. Będą tu 
tymczasowo przyjmowani 
pacjenci z podejrzeniem ko-
ronawirusa wymagający spe-
cjalistycznej pomocy. Jeśli 
testy potwierdzą COVID-19, 
trafią na oddział zakaźny. 
Jeśli nie - będzie ich można 
bezpiecznie umieścić na od-
powiednim oddziale z tzw. 
strefy „białej”.
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Po co oddział buforowy w szpitalu?
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Inspiracją dla aktorów był 
skandaliczny "Dekameron" 
napisany przez Giovanniego 
Boccaccia w połowie XIV wie-
ku. Na dzieło Boccaccia składa 
się 100 pikantnych, podszy-
tych erotyką nowel, które dla 
zabicia czasu opowiada sobie 
10 szlachetnie urodzonych pa-
nien i młodzieńców zmuszo-
nych do ucieczki z Florencji 
przez dżumą. Podobieństwa z 
obecną sytuacją, spowodowaną 
koronawirusem, są oczywiste. 
Jacek Głomb - dyrektor Teatru 
Modrzejewskiej, który podjął 
się opieki reżyserskiej nad tym 

projektem - mówi, że w le-
gnickim "Nowym Dekamero-
nie" zaczerpnięte od Boccaccia 
krotochwile to zaledwie tło do 
głębszej refleksji o spękanym 
nagle świecie.

- "Nowy Dekameron" po-
wstał, żeby nie marudzić - opo-
wiada Jacek Głomb. - Żeby 
pomimo ograniczeń wynikają-
cych z pandemii zająć się czymś 
twórczym. W ostatnich dniach 
sięgaliśmy często do naszego 
archiwum proponując widzom 
obejrzenie online zapisów na-
szych działań z przeszłości. 
Tym razem pokazujemy coś , co 
powstało teraz, w ciągu ostat-
nich 6 tygodni.

"Nowy Dekameron" po-
wstawał w sposób kompletnie 
inny niż wszystkie spektakle 
Teatru Modrzejewskiej. 22 
części, jakie złożyły się na ten 
projekt, rodziły się w odosob-
nieniu, w domach aktorów. 
Zostały przez nich wymyślone, 
zagrane, nagrane, zmontowane 
i powierzone Karolowi Budro-
wiczowi do dalszej obróbki fil-
mowej. Aktorzy stosowali róż-
ne konwencje: od klasycznego 
filmu przez teledysk, szablony 
kina niemego, teatr cieni po 

animację komputerową. Zgod-
nie z zapowiedzią dyrektora, 
widzowie mogą jednak ocze-
kiwać koherentnego spektaklu, 
a nie zlepku odrębnych scen. 
Spoiwem jest muzyka Łukasza 
Matuszyka i niektóre postacie, 
jak na przykład pojawiający się 
w prologu bohater grany przez 
Rafała Cielucha.

- Pomysł tego projektu był 
dla mnie znaczący, bo od po-
czątku pandemii nie robię nic 
innego, tylko cały czas marudzę 
- mówi Rafał Cieluch. - Robie-
nie teatru w takich warunkach 
jest nie do końca wyobrażalne. 
Dla mnie teatr to kontakt z 
drugą osobą - aktorem, widzem 
- a tu musieliśmy się odnaleźć 
w innej sytuacji. Do ogarnięcia 
były też kwestie techniczne. 
Szukałem więc formy, która 
ułatwiłaby mi wykonanie tego 
zadania w taki sposób, abym nie 
tracił czasu, jeśli nie będę umiał 
w odpowiednie miejsce kliknąć. 
Nie chciałem, żeby technologia 
mnie przygniotła.

Dla Ewy Galusińskiej pra-
ca nad "Nowym Dekamero-
nem" była sposobem na nudę. 
Aktorka opowiada o teatrze, 
który trzeba było robić w nor-

malnie funkcjonującym domu, 
wśród domowników, pomiędzy 
odrabianiem lekcji z dziećmi 
i dziesiątkami prozaicznych 
czynności. Próby zaczynała 
więc o godzinie 23, kiedy jej ro-
dzina spała, i kończyła o 4 nad 
ranem.

- Postawiłam sobie zadanie, 
żeby posługiwać się wyłącznie 
tym, czym dysponuję w świe-
cie, jaki zastałam - mówi Ewa 
Galusińska. - Wymyśliłam, że 
zrobię teledyski do czterech 
pieśni z Boccaccia i nakręciłam 
je w domu swoim telefonem. To 
doświadczenie uświadomiło mi, 
że przychodząc do pracy, wiele 
rzeczy dostaję gotowych. Teraz 
musiałam być swoją charakte-
ryzatorką, ubrać się, przestawić 
pół mieszkania, żeby uzyskać 
kawałek białej ściany na tło, 
ustawić światło, obsłużyć ka-
merę w aparacie.

Efekt sześciu tygodni twór-
czej kwarantanny będzie można 
zobaczyć w weekend na kanale 
Teatru Modrzejewskiej w ser-
wisie internetowym YouTube.
pl i na Facebooku Teatru Mo-
drzejewskiej. Trailer "Nowego 
Dekameronu" już pojawił się w 
sieci. Premiera została podzie-

lona na dwie części. W sobotę 9 
maja o godz. 20 zostanie poka-
zana pierwsza, trwająca 72 mi-
nuty. Dzień później, też o godz. 
20 widzowie będą mogli obej-
rzeć część drugą (52 minuty). 
Jacek Głomb mówi, że decyzja 
o takim podzieleniu premiery 
zapadła w zasadzie w ciemno. - 
Nie wyobrażam sobie zmusza-
nia widzów do spędzenia kilku 
godzin przed komputerem - 
mówi Jacek Głomb.

Spektakl jest bezpłatny. Po 
premierze teatr pokaże go w 
maju jeszcze kilka razy, a kiedy 
zagrożenie minie, powstanie 
sceniczna wersja "Nowego De-
kameronu". Wszystkim, któ-
rzy będą chcieli po pandemii 
obejrzeć ją na żywo (i wesprzeć 
teatr w trudnym czasie izola-
cji), Modrzejewska proponu-
je pakiety Przyjaciela Teatru 
w trzech formach: 1. bilet na 
spektakl "Nowy Dekameron" 
w Teatrze (50 zł); 2. bilet na 
spektakl "Nowy Dekameron" w 
Teatrze plus pakiet teatralnych 
wydawnictw (100 zł); 3. bilet na 
spektakl "Nowy Dekameron" 
w Teatrze z teatralnym pakie-
tem wydawnictw i udziałem w 
spotkaniu z aktorami i twórca-

mi spektaklu (150 zł). Zakup 
pakietu możliwy jest poprzez 
wpłatę na subkonto teatru: 21 
1090 2066 0000 0001 2140 
4424.

Wszyscy wiedzą, że legnic-
ka premiera - choć wyjątkowa i 
spektakularna - stanowi jednak 
zaledwie ersatz żywego teatru. 
Brakuje go legnickim widzom 
i aktorom.

- Bardzo tęsknimy za po-
wrotem do teatru - mówi Ewa 
Galusińska. - Myślimy, jak zro-
bić tego Boccaccia na scenie. 
Oby jak najszybciej.

Ta sama tęsknota zżera Ra-
fała Cielucha. Chciałby, aby te-
atrom pozwolono grać już teraz. 
Marudzi.

- Dla mnie to sytuacja zero-
jedynkowa, walka o życie teatru 
- przekonuje. - Teatr bez pu-
bliczności na żywo nie istnieje. 
Nawet znaczne ograniczenie 
liczby osób na widowni byłoby 
lepsze od obecnej sytuacji. Teatr 
dla 10 widzów, którzy siądą na 
widowni; których będę czuł, to 
już coś. Zdalny teatr? To tak, 
jakby masażyście kazać praco-
wać online.

Piotr Kanikowski

Obniża i znosi opłaty
Kierując się jedną z myśli  

Sokratesa, „że nie z pieniędzy 
dzielność rośnie, ale z dzielno-
ści pieniądze” dyrekcja, mimo 
iż jest to trudny okres także 
dla właścicieli przedszkola, 
od pierwszych dni  ogłoszenia 
pandemii obniżyła czesne o 
50% a od 1 maja, mimo peł-
nego zaangażowania w zdalne 
nauczanie,  nie pobiera przy-
słowiowej złotówki - i tak bę-
dzie do czasu oficjalnego po-
wrotu dzieci do placówki.

Organizuje zdalne na-
uczanie poprzez:

• formę wysyłkową zadań 
dydaktycznych, zgodnych 
z tygodniowymi rozkła-
dami  materiału, tworzo-
nymi w oparciu o wy-
tyczne MEN w sprawie 
podstawy programowej  
wychowania przedszkol-
nego z uwzględnieniem 
czterech obszarów roz-
woju dziecka - fizycznego, 
emocjonalnego, społecz-
nego i poznawczego;

• zadania graficzne, grafo-
motoryczne i artystyczne  
z wykorzystaniem portali 

edukacyjnych, tj.Super-
kids, Nie ma nudy czy 
Moje dziecko kreatywnie;

• filmiki z nauczycielami 
przedszkola w roli głów-
nej, jak np.: deklamacje 
wierszy tematycznych, 
nauka śpiewu piosenek, 
realizacja zabawowych 
form języka angielskiego, 
nauka składania życzeń 
świątecznych itp.;

• interaktywne formy  włą-
czania samych  przed-
szkolaków w realizację 
poszczególnych cyklów 
tematycznych  poprzez 
nagrywanie filmików z 
zakresu tworzenia wiel-
kanocnych pisanek, po-
szukiwania pierwszych 
oznak  wiosny, graficzne-
go obrazu drzewa gene-
alogicznego czy etapów 
rozwoju wybranych ga-
tunków świata przyrody.

Efektami zdalnego na-
uczania,  przedszkolaki chwalą 
się na stworzonej specjalnie dla 
takich potrzeb grupie whatsa-
powej „Jaśminowi Rodzice”. 
Tam realizują się same - za-
dania z zakresu wychowania 
społecznego, doświadczania 

emocji z samozadowolenia, 
dzielenia się efektami własnej 
pracy z innymi oraz odbiera-
nia pochwał i doświadczanie 
sukcesu na forum grupy. Do-
datkowo umożliwia to kontakt 
pośredni dzieci z sobą nawza-
jem. 

Realizuje terapie: 
• z zakresu integracji sen-

sorycznej poprzez zadania 
opisane przez specjalistów 
do realizacji w warunkach 
domowych; 

• zajęcia rewalidacyjne, 
opracowywane indywidu-
alnie do każdego dziecka; 

• psychomotorykę w formie 
filmików instruktażowych 
w wykonaniu terapeuty 

zajęciowego;
• bajko-terapię w formie 

coczwartkowych wideo-
-sesji indywidualnych z 
dzieckiem, zadeklarowa-
nym w dogodnej godzinie 
i do wybranego nauczy-
ciela;

• terapia logopedyczna w 
formie sesji indywidu-
alnych i zespołowych w 
każdy wtorek tygodnia;

Zapewnia: 
• realną możliwość anga-

żowania się rodziców we 
współtworzenie zdalnego 
nauczania;

• codzienny whatsapowy 
lub telefoniczny kontakt 
z dyrektorem placówki w 

związku z realizacją zało-
żeń edukacyjnych;

• cotygodniowy kontakt 
wideo  przedszkolaka ze 
swoimi wychowawcami 
poprzez organizowane 
formy aktywności;

• konsultacje z psycholo-
giem na zgłoszone życze-
nie rodzica;

• konsultacje pedagogiczne 
na zgłoszone życzenie ro-
dzica.

JAŚMINOWA AKADEMIA W CZASIE  PANDEMII 

Jaśminowa Akademia ul. Magnoliowa 4; 59-220 Legnica; 
tel. 76 85 03 813; jasminowaakademia.pl; jasmiowaakademia@wp.pl; 

„Nowy Dekameron”. Premiera online
W najbliższą sobotę i nie-
dzielę Teatr Modrzejewskiej 
pokaże online swe najnowsze 
dzieło: dwugodzinny "Nowy 
Dekameron" zrealizowany 
przez legnickich aktorów, za-
mkniętych w domach, stęsk-
nionych za sceną oraz widow-
nią. To pionierska, pierwsza 
w Polsce teatralna premiera 
online zrobiona, z konieczno-
ści, bez żywej widowni. Za-
praszamy 9 i 10 maja o godz. 
20 do Facebooka i na kanał 
Modrzejewskiej w serwisie 
YouTube.pl
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