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-Przestępczy proceder 
nielegalnej produkcji pa-
pierosów zlokalizowany był 
na terenie Dolnego Śląska 
w trzech miejscach: pod 
Głogowem, w Lubinie oraz 
w Polkowicach - informuje 
prokurator Lidia Tkaczy-
szyn, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy. - Został wykry-
ty przez funkcjonariuszy 
Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej. Śledztwo 
w tej sprawie Straż Granicz-
na prowadziła pod nadzo-
rem Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy w Legnicy II 
Wydział do Spraw Prze-
stępczości Gospodarczej.

W śledztwie ustalono 
skład grupy przestępczej, 
która produkowała i wpro-
wadzała do obrotu papiero-
sy oraz krajankę tytoniową. 

Przestępcy korzystali z hali 
produkcyjnej pod Głogo-
wem i hali przeładunko-
wej w Lubinie. W Lubinie 
mieścił się też magazyn 
nielegalnych papierosów. 
W Polkowicach parkowały 
pojazdy, wykorzystywane do 
tej działalności.

Jak informuje proku-
rator Lidia Tkaczyszyn, 
grupa działała od grudnia 
2018 roku. Na początku 
tylko organizowała bazę do 
przestępczej działalności. W 
sierpniu 2019 roku ruszyła 
z produkcją papierosów i 
krajanki tytoniowej. Interes 
stosunkowo szybko został 
namierzony i przerwany. 3 
września 2019 roku Straż 
Graniczna wspólnie z in-
nymi służbami weszłą do 
nielegalnej fabryki. Ujaw-
niła i zabezpieczyła linię 
produkcyjną do produkcji 
papierosów oraz materia-
ły służące do tej produkcji. 
Funkcjonariusze ujawnili 
też i zabezpieczyli około 8 
milionów sztuk wyproduko-
wanych nielegalnie papiero-
sów w paczkach i kartonach 
oznaczonych podrobionym 
znakiem towarowym znane-
go producenta, około 2.500 

kg papierosów luzem oraz 
około 5.000 kg krajanki ty-
toniowej.

-Jak wynika ze zgroma-
dzonych dowodów, w okre-
sie nielegalnej produkcji w 
owej hali pod Głogowem, 
tj. od sierpnia do 3 września 
2019 roku, oskarżeni wypro-
dukowali około 70.000.000 
sztuk papierosów - infor-
muje Lidia Tkaczyszyn.

Część oskarżonych za-
trzymano podczas prze-
szukań nieruchomości 
wykorzystywanych do prze-
stępczej działalności. Skład 
ławy oskarżonych powięk-
szył się w trakcie śledztwa. 
Prokurator zarzuca całej 
jedenastce udział w zor-
ganizowanej grupie prze-
stępczej mającej na celu 
popełnianie przestępstw 
karnych i skarbowych oraz 
wytwarzanie w celu wpro-
wadzenia do obrotu wyro-
bów tytoniowych wielkiej 
wartości w postaci papie-
rosów i krajanki tytoniowej 
z podrobionym znakiem 
towarowym poza składem 
podatkowym oraz wbrew 
przepisom Ustawy o podat-
ku akcyzowym, w wyniku 
czego doszło do nieujawnie-

nia organowi podatkowe-
mu przedmiotu i podstawy 
opodatkowania produkowa-
nych wyrobów tytoniowych 
podatkiem akcyzowym. 
W wyniku tej działalności 
doszło d uszczuplenia na-
leżności Skarbu Państwa z 
tytułu niezapłaconego po-
datku akcyzowego o war-
tości około 60 mln złotych. 
Przestępcy działali rów-
nież na szkodę producenta 
podrobionej marki papiero-
sów. Tego drugiego czynu 
tego dopuścili się działając 
w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej oraz wspólnie i 
w porozumieniu, w ramach 
grupy przestępczej.

Lidia Tkaczyszyn: - W 
toku śledztwa prokurator 
dokonał zabezpieczenia 
od oskarżonych na poczet 
przyszłych kar i roszczeń 
o naprawienie szkody nie-
ruchomości przez obciąże-
nie hipoteką przymusową 
domu, lokali mieszkalnych 
i działek oraz mienia rucho-
mego w postaci pieniędzy 
i samochodów. Wszyscy 
oskarżeni w niniejszej spra-
wie byli tymczasowo aresz-
towani. Sądy zamieniły im 
areszty na poręczenia mająt-

kowe w kwotach po 50.000 
złotych wobec pięciu oskar-
żonych i po 20.000 złotych 
wobec sześciu pozostałych 
oskarżonych oraz zaka-
zy opuszczania terytorium 
Polski połączone z zatrzy-
maniem paszportu.

Za udział w zorganizo-
wanej grupie przestępczej 
grozi oskarżonym kara po-

zbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5, a za prze-
stępstwa skarbowe i inne 
objęte niniejszym aktem 
oskarżenia grozi im kara 
pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 10 oraz wy-
sokie grzywny.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Badane oświadczenia Stasiaka Mocny cios w narkobiznes

25 lat  
dla nożownika z Lubina

Do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Śródmieście złożono nowe 
zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości w oświadczeniu 
majątkowym Dariusza Stasiaka - radnego województwa dolnoślą-
skiego i sekretarza gminy Ścinawa, jednego z czołowych polity-
ków Bezpartyjnych Samorządowców. Sprawa dotyczy pieniędzy, 
które Stasiak zarobił w 2019 r. pracując na umowy-zlecenia dla 
gminy Chocianów. 

>>2

Kilka kilogramów zabezpieczonych narkotyków oraz substancji 
chemicznych i urządzenia służące do konfekcjonowania środków 
odurzających i psychoaktywnych to efekty pracy policjantów z 
Zespołu Narkotykowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. 
Kryminalni zatrzymali do sprawy dwóch mężczyzn podejrzanych o 
narkotykowy proceder. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych 
substancji oszacowano na kwotę około 500 tys. złotych. 

>>6

Sąd Okręgowy w Legnicy skazał 21-letniego Karo-
la F. na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 
piętnastoletniego chłopca na Wzgórzu Zamkowym w 
Lubinie. Wyrok jest nieprawomocny, a prokuratura 
zapowiada apelację, nie zgadzając się z ustaleniem 
sądu, że zabójca działał z zamiarem ewentualnym. 
Według niej Karol F. zadając chłopcu cios nożem w 
serce chciał zabić. 

>>2

Podrobili 70 milionów papierosów!
Prokuratura Okręgowa w 
Legnicy zamknęła śledztwo 
w sprawie nielegalnej pro-
dukcji papierosów. Do sądu 
został skierowany akt oskar-
żenia przeciwko 11 członkom 
grupy przestępczej, w skład 
której wchodziło 5 Polaków, 
5 obywateli Paragwaju i Bra-
zylijczyk.
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Szpital 
grozi

Pozbawione włazów, 
niezabezpieczone studzien-
ki kanalizacyjne, podcię-
te ściany, dziurawe stropy, 
zdewastowane schody, wy-
bite szyby, walające się pod 
stopami odłamki szkła i 
gruz. W takich warunkach 
odbywa się „zwiedzanie” 
poradzieckiego komplek-
su szpitalnego w Lasku 
Złotoryjskim. Właściciel 
nieruchomości i legniccy 
urzędnicy udają, że tego nie 
wiedzą.

W 2013 roku zawalił się 
zdewastowany przez zło-
miarzy budynek po słodow-
ni w Chojnowie, grzebiąc 
pod gruzami jednego z in-
truzów. Podobna katastrofa 
może się zdarzyć w Legni-
cy. Na teren poradzieckiego 
kompleksu w Lasku Zło-
toryjskim nietrudno wejść 
zarówno dorosłym, jak 
dzieciom. Nikt go nie pil-
nuje. Płot jest przewrócony 
a brama otwarta na prze-
strzał. Grupy „turystów” 
ignorują napis, że wstęp 
wzbroniony i że przebywa-
nie grozi śmiercią. Snują 
się budynkach, zdewasto-
wanych przez wandali, po-
szukiwaczy złomu i łowców 
skarbów do tego stopnia, że 
tylko czekać kiedy runą.

Taki spacer przypomi-
na grę komputerową, gdzie 
na każdym kroku na gracza 
czyha jakieś niebezpieczeń-
two. W grze ma się kilka 
żyć. W realu życie jest jedno 
i łatwo je stracić w otwartej 
studzience kanalizacyjnej 
lub pod oknem, z którego 
wiatr strąca ostre kawałki 
szyb. Wielu ludzi jednak 
decyduje się na takie ryzy-
ko. Ciekawość wygrywa z 
lękiem.

Nie rozumiem, dla-
czego na ryzyko godzi się 
właściciel obiektu, któremu 
- zgodnie z art 61 a Prawa 
budowlanego - za nieza-
pewnienie odpowiedniego 
stanu technicznego i nieza-
bezpieczenie budynku gro-
zi grzywna, ograniczenie 
wolności lub rok więzienia. 
Nie wiem, jakie podstawy 
ma bezradność nadzoru 
budowlanego w tej sprawie. 
Oczekiwałbym również 
większego zaangażowania 
od władz miasta, policji i 
straży miejskiej jako orga-
nów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo na terenie 
Legnicy. Gdy dojdzie do 
katastrofy, wszyscy będzie-
my szukać winnych. I jeśli 
dziś wzruszymy ramionami, 
wszyscy będziemy winni.

Piotr Kanikowski
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W nocy z 10 na 11 maja 
Karol F. ciosem w prawą ko-
morę serca zabił piętnasto-
letniego chłopca. W sądzie 
mówił, że nie chciał go zabić, 
ale tylko postraszyć. Potem 
schował nóż i odszedł wraz 
z kolegami w stronę pobli-
skiej galerii handlowej. W 
nocy tym samym nożem kro-
ił kiełbasę na rozpalone na 
działach ognisko.

Nie ma stałego miejsca 
zamieszkania. W 2017 roku 
opuścił dom dziecka i od 
tego czasu tuła się w okoli-

cach Lubina. Bezpośrednio 
przed zabójstwem palił ma-
rihuanę, wypił 8 piw i 200 
gram wódki. Czuł pobudze-
nie. Szukał zaczepki. Stojąc 
w grupie kolegów i koleża-
nek na terenie przy Ośrodku 
Wzgórze Zamkowe czekał 
na brata, który miał mu przy-
nieść flaszkę z wesela ciotki. 
W złym momencie natknął 
na nich piętnastoletni Jakub, 
który z dwiema koleżankami 
wyszedł z seansu filmowego 
w kinie Muza. Doszło do 
sprzeczki między obu grupa-
mi. Jakub skoczył po zrzuco-
ne z muru okulary swej ko-
leżanki, a Karol F. ruszył za 
nim. Miał przy sobie nóż i 
postanowił go użyć.

Nóż Karola F. trafił Jakub 
w klatkę piersiową, przekłuł 
m.in. prawą komorę sercową 
i spowodował zgon. Kole-
żanki chłopca, zaniepokojo-
ne, że nie wrócił z okularami, 
odnalazły go w kałuży krwi, 
Wezwały pogotowie, ale 
piętnastolatka nie dało się już 

uratować.
Prokuratura wnioskowała 

o dożywocie dla zabójcy.
Sebastian H. i Dawid 

M., którzy byli tej nocy z 
Karolem F., zostali skazani 
na kary po sześć miesięcy 

pozbawienia wolności za nie-
zawiadomienie o dokonaniu 
przestępstwa. Sąd uniewinnił 
ich od zarzutu nieudzielenia 
pomocy pokrzywdzonemu. 
Dodatkowo Dawid M. zo-
stał skazany za posiadanie 

w telefonie komórkowym 
274 zdjęć osób małoletnich 
w trakcie czynności seksual-
nych.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Dariusz Stasiak w oświad-
czeniu majątkowym za rok 2019 
wykazał dochód w wysokości 
bez mała 497 tys. zł. Na tę kwo-
tę złożyły się pieniądze, które 
zarabia jako sekretarz gminy 
oraz dyrektor wydziału w Urzę-
dzie Gminy Ścinawa, dieta rad-
nego Sejmiku Samorządowego 
Województwa Dolnośląskiego, 
dieta członka Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu, ekwiwalent 
z Urzędu Gminy Krośnice, do-
chody z najmu mieszkań oraz z 
umów-zleceń.

Z zawiadomienia, jakie 
zostało złożone we wrocław-

skiej prokuraturze wynika, że w 
oświadczeniu majątkowym z 27 
maja 2020 r. Dariusz Stasiak za-
niżył sumę uzyskaną w 2019 r. z 
umów-zleceń o 27 191 zł.

W 2019 r. Dariusz Stasiak 
zawarł dwie umowy-zlecenia z 
gminą Chocianów, gdzie rządzi 
sympatyzujący z Bezpartyjnymi 
Samorządowcami burmistrz 
Tomasz Kulczyński. Zobowią-
zał się w nich do „stałych usług 
doradczych”, polegających m.in. 
na analizowaniu możliwości 
pozyskania środków zewnętrz-
nych dla gminy oraz pomocy 
przy prowadzeniu i rozliczaniu 
gminnych inwestycji. W pierw-
szej z dwóch umów, z 28 stycz-
nia 2019 r, burmistrz Kulczyński 
postanowił płacić Stasiakowi za 
te usługi po 7 200. zł miesięcz-
nie. Umowa miała obowiązywać 
od 1 lutego do 31 marca 2019 
r. Gdy tylko wygasła, panowie 
podpisali drugą, podobną, na 
okres od 1 kwietnia do 31 grud-
nia 2019 r. za większe pieniądze 
(9 340 zł miesięcznie). Łączna 
wartość obu umów to 98 460 zł.

W swoje oświadczenie ma-
jątkowe Dariusz Stasiak wpisał 
z tego tytułu inną kwotę: 71 
296 zł. Jak sam wyjaśnia, prze-
pisał ją z PIT-u, jaki otrzymał 

z Urzędu Miasta i Gminy w 
Chocianowie. 71 296 zł to róż-
nica pomiędzy wykazanymi w 
jego PIT przychodami z tytu-
łu umów-zleceń (89 120 zł) a 
kosztami ich uzyskania (17 824 
zł). - Więc wszystko się zgadza 
- mówi Dariusz Stasiak.

Zostaje 9 340 zł różnicy 
pomiędzy wykazanymi w PIT 
przychodami z umów-zleceń 
(89 120 zł) a wyliczoną przez 
autorów zawiadomienia war-
tością dwóch umów Stasiaka z 
gminą Chocianów (98 460 zł). 
Jak wyjaśnia Dariusz Stasiak, 
to należność za ostatni miesiąc 
obowiązywania umowy, wy-
płacona już w styczniu 2020 
roku i w związku z tym nie 
ujęta w PIT za 2019 r. Zosta-
nie uwzględniona w PIT za rok 
2020 oraz w oświadczeniu ma-
jątkowym za rok 2020.

Ta sama prokuratura - 
Prokuratura Rejonowa Wro-
cław- Śródmieście - od 15 
lipca prowadzi postępowanie 
w sprawie złożenia niepraw-
dziwego oświadczenia majątko-
wego przez Dariusza Stasiaka. 
Tu przedmiotem wątpliwości 
stały się dwa mieszkania wraz 
z miejscami postojowymi o 
łącznej wartości 611 tysięcy 

złotych, które Dariusz Stasiak 
nabył notarialnie 31 grudnia 
2018 roku.   Wygląda na to, że 
przy zakupie obu nieruchomo-
ści nie korzystał ze środków ze-
wnętrznych, bo w rubryce, gdzie 
należało wymienić wszystkie 
zaciągnięte kredyty i pożyczki, 
wspomniał jedynie o kredycie 
odnawialnym w wysokości 60 
tys. zł oraz karcie kredytowej z 
limitem 18 tys. zł. W oświad-
czeniu majątkowym złożonym 
17 grudnia 2018 r. nie wykazał 

żadnych oszczędności, ani w 
złotówkach, ani w walucie obcej, 
ani w papierach wartościowych 
ale w oświadczeniu z 26 sierp-
nia 2016 r. miał wpisane 290 tys. 
zł oszczędności. Jako dyrektor 
departamentu w ścinawskim 
magistracie zarobił w roku 2018 
ok. 205 tys. zł. Według autorów 
zawiadomienia “niemożliwe by-
łoby zakupienie obu nierucho-
mości za gotówkę”.

Piotr Kanikowski

25 lat dla nożownika z Lubina

Prokuratura bada oświadczenia Stasiaka

Sąd Okręgowy w Legnicy ska-
zał 21-letniego Karola F. na 
25 lat pozbawienia wolności 
za zabójstwo piętnastoletnie-
go chłopca na Wzgórzu Zam-
kowym w Lubinie. Wyrok jest 
nieprawomocny, a prokura-
tura zapowiada apelację, nie 
zgadzając się z ustaleniem 
sądu, że zabójca działał z 
zamiarem ewentualnym. 
Według niej Karol F. zadając 
chłopcu cios nożem w serce 
chciał zabić.

Do Prokuratury Rejonowej 
Wrocław-Śródmieście złożo-
no nowe zawiadomienie w 
sprawie nieprawidłowości w 
oświadczeniu majątkowym 
Dariusza Stasiaka - radnego 
województwa dolnośląskiego 
i sekretarza gminy Ścinawa, 
jednego z czołowych poli-
tyków Bezpartyjnych Samo-
rządowców. Sprawa dotyczy 
pieniędzy, które Stasiak za-
robił w 2019 r. pracując na 
umowy-zlecenia dla gminy 
Chocianów.



W roku akademickim 
2020/2021 Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa im. 
Witelona w Legnicy oferuje 
kandydatom na studia 22 kie-
runki - dziesięć kierunków 
studiów licencjackich, pięć 
kierunków inżynierskich, 
cztery kierunki studiów ma-
gisterskich (dwuletnich po 
ukończeniu studiów licen-
cjackich lub inżynierskich) 
oraz trzy kierunki jednoli-
tych studiów magisterskich 
(pięcioletnich). Wszystkie 
prowadzone w naszej Uczel-
ni kierunki mają profil prak-
tyczny, znacznie zwiększający 
szansę na zatrudnienie po 
studiach. 

Dodatkowo, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy z 
powodu zagrożenia CO-
VID-19, w trosce o bezpie-
czeństwo kandydatów na 
studia ustaliła następujące 
sposoby składania dokumen-
tów o przyjęcie na studia:  
drogą listową - za pośrednic-
twem operatora pocztowego, 
osobiście - we właściwym 
dziekanacie lub wyznaczo-
nym punkcie rekrutacyjnym 
w ustalonym przez Uczelnię 
terminie. 

W przypadku składania 
dokumentów drogą listową 
kandydat jest zobowiązany 
przesłać komplet wymaga-
nych dokumentów. Przesyłkę 

należy nadać za potwierdze-
niem odbioru. W przypadku 
osobistego składania doku-
mentów kandydat jest zo-
bowiązany przed wizytą w 
Uczelni umówić telefonicz-
nie lub drogą mailową jej 
termin i godzinę z pracow-
nikiem dziekanatu wydziału 
lub punktu rekrutacyjnego. 
Jednocześnie przy składa-
niu dokumentów kandydat 
jest zobowiązany zachować 
wszystkie zasady ochrony 
osobistej. 

Możliwe jest również 
złożenie dokumentów przez 
pełnomocnika. Aby to było 
możliwe, pełnomocnik musi 
złożyć: komplet wymaga-
nych dokumentów wraz z 
podpisanym przez kandyda-
ta pełnomocnictwem (wzór 
pełnomocnictwa dostępny na 
stronie internetowej Uczel-
ni), poza własnym dowodem 
tożsamości - kopię dowodu 
tożsamości kandydata na 
studia (nie musi być potwier-
dzona u notariusza), w imie-
niu którego działa - doku-
menty do wglądu.

W przypadku składania 
dokumentów drogą listową 
kandydat jest zobowiązany 
przesłać komplet wymaga-
nych dokumentów na adres 
Uczelni, wpisując na koper-
cie dodatkowo „rekrutacja na 
kierunek studiów............”. 
Przesyłkę należy nadać za 
potwierdzeniem odbioru.

Wybór danej formy zło-
żenia dokumentów o przyję-
cie na studia zależy od kan-
dydata na studia.

Studia licencjackie
• ADMINISTRACJA
• BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE

• COACHING ZDRO-
WEGO STYLU ŻYCIA

• DIETETYKA
• FILOLOGIA – specjal-

ność filologia angielska 
• FINANSE, RACHUN-

KOWOŚĆ i PODATKI
• PEDAGOGIKA
• PIELĘGNIARSTWO
• RATOWNICTWO ME-

DYCZNE
• ZARZĄDZANIE

Studia inżynierskie
• ENERGETYKA
• INFORMATYKA
• INŻYNIERIA PROCE-

SÓW PRODUKCYJ-
NYCH*

• LOGISTYKA i TRANS-
PORT

• ZARZĄDZANIE i IN-
ŻYNIERIA PRODUK-
CJI

Studia magisterskie
• BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNETRZNE
• FINANSE i ZARZĄ-

DZANIE w PRZED-
SIĘBIORSTWIE

• PIELĘGNIARSTWO
• ZDROWIE PUBLICZ-

NE*

Jednolite studia magi-
sterskie

• FIZJOTERAPIA
• P E D A G O G I K A 

PRZEDSZKOLNA I 
WCZESNOSZKOLNA

• PRAWO

*rekrutacja będzie pro-
wadzona po uzyskaniu zgody 
ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego na uru-
chomienie kierunku

Niniejsza informacji nie 
stanowi oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego.

R
EKLAM

A

Wybierz Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową im. Witelona w Legnicy!

W Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy do 31 sierpnia 2020 
roku trwa rekrutacja kandy-
datów na studia na rok aka-
demicki 2020/2021. Komplet 
wymaganych dokumentów 
należy złożyć do 2 września 
2020 r.
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Jeśli jeszcze nie zapisaliście 
swoich dzieci na kolejne zaję-
cia, wciąż macie na to szansę! Są 
jeszcze wolne miejsca między in-
nymi na warsztaty florystyczne, 
które odbędą się już w najbliż-
szą niedzielę. Legnicka artystka 
Renata Michajłow pokaże jak 
wykonywać kolorowe bukiety z 
żywych kwiatów, zwracając uwa-
gę zarówno na poprawną tech-
nikę, jak i kompozycję. Bukiet 
skrętoległy to jedna z najbardziej 
popularnych form wiązanek o 
charakterystycznym, półokrą-
głym kształcie. To z pozoru ła-
twe zadanie wymaga nie tylko 
zmysłu estetycznego, ale sporej 
dozy precyzji i cierpliwości.

Równie ciekawie zapowia-
dają się warsztaty z tworzenia 

wielobarwnej biżuterii. Jak ją 
wykonywać pokaże Aleksandra 
Kondracka, na co dzień pracu-
jąca w legnickim Teatrze. Pod 
jej okiem młodzi artyści stworzą 
bransolety i kolczyki. Ozdoby 
powstaną przy użyciu materia-
łów z recyklingu, a także po-
chodzących z natury, takich jak 
muszle. W Otwartej Pracowni 
Sztuki będzie można nauczyć 
się także podstaw wykonywa-
nia kolażu. Zajęcia pod tytułem 

„Gdy będę dorosły” poprowadzi 
Justyna Tuchorska, absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Dzieci nauczą się 
twórczego, kreatywnego myśle-
nia oraz przekładania swoich 
myśli i odczuć na język sztuki.

Spotkania odbywać się będą 
do końca sierpnia, w każdą środę 
i niedzielę, w Otwartej Pracowni 
Sztuki działającej przy Galerii 
Sztuki w Legnicy. Pracownia 
mieści się przy ulicy Chojnow-

skiej 19. Zajęcia są bezpłatne, 
jednak ze względu na związa-
ne z obecną sytuacją wymogi 
sanitarne, przeznaczone są dla 
maksymalnie sześcioosobowych 
grup dzieci.

Zapisy odbywają się poprzez 
adres e-mail:  pracownia@gale-
ria.legnica.eu.

Źródło: Galeria Sztuki  
w Legnicy

FOT. GALERIA SZTUKI 
W LEGNICY

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 07.09.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 5 położonego  w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 7

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303. 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 07.09.2020 r. o godz.11.00 w LCK,

ul. Chojnowska 2 , pokój 318

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Wrocławska 7
 KW Nr LE1L/00044982/3
 Budynek mieszkalno-użyt-
kowy, 5-kondygnacyjny, 
teren uzbrojony 

Dz. nr 1395  o pow. 558 m2, 
obręb Stare Miasto
Lokal mieszkalny nr 5 na 
III piętrze 

4 pokoje, 2 kuchnie, 2 
przedpokoje, łazienka z 
wc, łazienka,wc,piwnice 
nr 05,010 i nr 011 
140,86 m2 i  3,09 m2
6,46 m2, 5,35 m2

235.000,00 
zł

/29. 400,00 
zł/

24.000,00 zł

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 07.09.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 5 położonego  w Legnicy przy ul. Św. Wojciecha 20

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - 
Agnieszka Romanowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

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

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
 Przetarg odbędzie się 07.09.2020 r. o godz.11.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Św. Wojciecha 
20
 KW Nr LE1L/00063261/2
 Budynek mieszkalny, 
5- kon.                   teren  
uzbrojony 

Dz. nr 435/2  o pow. 315 
m2, obręb Fabryczna
Lokal mieszkalny nr 5 na 
II piętrze

Trzy pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka 
z wc
64,40 m2
Piwnica
9,20 m2

116.000,00 
zł

/12. 000,00 
zł/

12.000,00 zł
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Wakacje dla kreatywnych dzieci
Wakacyjne Twórcze Spo-
tkania w Otwartej Pracowni 
Sztuki już ruszyły! Dziś, pod-
czas pierwszych zajęć, dzieci 
stworzyły kolorowe kubki, 
ucząc się kalkomanii cera-
micznej pod okiem Agnieszki 
i Grzegorza Matwiejszynów 
– artystów, którzy od lat spe-
cjalizują się w tworzeniu kre-
atywnych gadżetów pod mar-
ką Ja Cię Broszę.
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Podobnie jak “Twój 
Vincent” także “Chłopi”, na 
podstawie powieści laureata 
Literackiej Nagrody Nobla 
Władysława Reymonta, zo-
staną zrealizowani w tech-
nice animacji malarskiej. 
Odmiennie jednak niż w 
panoramicznej powieści to 
właśnie kobiety, a w szcze-
gólności tragiczna postać 
pięknej i tajemniczej Ja-
gny (Kamila Urzędowska), 
znajdą się w sercu fabuły.

- Unikalny mikroświat 
wiejskiej wspólnoty stanie 

się pretekstem do opo-
wiedzenia uniwersalnej i 
niesamowicie aktualnej 
historii. Historii o tragicz-
nej miłości i życiu w małej 
społeczności, gdzie reguły i 
brutalne zasady gry wyzna-
czają każdemu określone 
miejsce w grupie, a wyjście 
poza ciasne ramy grozi upo-
korzeniem i odrzuceniem 
– objaśnia koncepcję filmu 
reżyserka Dorota Kobiela.

Film już powstaje. Sce-
ny kręcone z aktorami we 
wszystkich porach roku po-
trwają 36 dni. – Następnie 
każdą klatkę ręcznie nama-
lujemy jako obraz olejny, 
łącznie powstanie ok. 72 
tys. klatek. By tego doko-
nać, w projekcie weźmie 
udział ponad 50 malarzy 
pracujących w trzech stu-
diach: głównym w Sopocie, 
w Serbii oraz na Ukrainie 
– mówi Tomasz Wochniak, 
producent studia Break-
Thru Films.

W obsadzie filmu są 
także m.in.: Mirosława 
Baka (Maciej Boryna), So-
nia Mietelica (Hanka), Ewa 
Kasprzyk (Dominikowa), 

Andrzej Konopka (Wójt), 
a także Małgorzata Kożu-
chowska i Julia Wieniawa. 
W filmie wykorzystane 
zostaną motywy malarstwa 
okresu Młodej Polski, które 
idealnie oddają nastrój po-
wieści. Na dużym ekranie 
pojawią się interpretacje 
dzieł takich artystów jak: 
Józef Chełmoński, Ferdy-
nand Ruszczyc czy Leon 
Wyczółkowski. Muzykę do 
filmu stworzy wielokrotnie 
nagradzany producent Łu-
kasz L.U.C. Rostkowski.

W s p ó ł s c e n a r z y s t ą 
“Chłopów” jest Hugh Wel-
chman, absolwent Uniwer-
sytetu Oksfordzkiego, bry-
tyjskiej National Film and 
Television School, który 
wyprodukował 16 filmów 
krótkometrażowych i dwa 
filmy pełnometrażowe dla 
studia BreakThru Films, 
zdobył ponad 60 nagród 
na międzynarodowych fe-
stiwalach, w tym Oscara za 
najlepszą animację krótko-
metrażową w 2008 roku za 
film “Piotruś i wilk” oraz 
Europejską Nagrodę Fil-
mową za “Twojego Vin-

centa” w kategorii najlepszy 
film animowany.

Premiera “Chłopów” 
planowana jest na 2022 
rok. Dystrybutorem filmu 

w Polsce będzie Next Film. 
Obejrzyj zwiastun kon-
cepcyjny filmu, w którym 
Antka odtwarza Robert 
Gulaczyk, zaś Jagnę zagrała 

Dominika Kryszczyńska.

Grzegorz Żurawiński, @
kt Legnicka Gazeta Teatralna

RYC. “CHŁOPI”
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Półkolonie w Jaśmino-
wej Akademii nadal trwają i 
trwać będą do końca sierp-
nia. Uczestnicy w słoneczne 
dni poprawiają sprawność 
fizyczną poprzez udział w 
zawodach sportowych na 
podwórku przedszkolnym,  
a w dni deszczowe lepią z 
mas plastycznych lub gliny. 
Szerokim zainteresowaniem 
cieszą się zabawy animacyj-
ne z chustą, balonami i bań-
kami oraz kreatywne wiąza-
nie balonów czy malowanie 
twarzy. Zabawy tematyczne 
organizowane są pod katem 
tematyki tygodniowej, bo 
półkolonia podzielona jest 
na cykle tygodniowe. Koszt 

tygodnia to 400 złotych, w 
tym całodniowe wyżywie-
nie. Kto uczestniczył w pół-

kolonii, wie, że w szklarni 
przedszkolnej uczestnicy 
posadzili już warzywa i zioła 
oraz kwiaty. Teraz czekamy 
tylko na zbiory...

Organizatorom nie brak 
też pomysłów na kolejne ty-
godnie, więc zapraszamy.

Rodziców, którzy szu-
kają odpowiedniego miejsca 
w grupie przedszkolnej na 
nowy rok szkolny, zachęca-
my do podglądania warun-
ków przedszkola z plaży 
przedszkolnej, dostępnej dla 
rodziców w godzinach funk-
cjonowania przedszkola.

Półkolonie w Jaśminowej Akademii

Jaśminowa Akademia ul. Magnoliowa 4; 59-220 Legnica; 
tel. 76 85 03 813; 692 492 609 jasminowaakademia.pl; jasmiowaakademia@wp.pl; 

Po wielkim światowym suk-
cesie pełnometrażowej ani-
macji filmowej jaką był “Twój 
Vincent” reżyserka Dorota 
Kobiela ponownie zaprosiła 
na plan legnickiego aktora 
Roberta Gulaczyka. W bardzo 
malarskich “Chłopach” aktor 
wcieli się w postać Antka Bo-
ryny (w serialu i filmie Jana 
Rybkowskiego z początku lat 
70. ub. wieku postać tę grał 
Ignacy Gogolewski), syna 
Macieja, męża Hanki i ojca 
dwójki dzieci, ale przede 
wszystkim kochanka głównej 
postaci powstającego filmu, 
którą będzie Jagna.

Gulaczyk będzie Antkiem z „Chłopów”
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Kryminalni z Zespołu do 
Walki z Przestępczością Nar-
kotykową Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy od dłuższego 
czasu „przyglądali się” osobom 
podejrzanym o przestępczość 
narkotykową na terenie Le-
gnicy. W wyniku zaplanowa-
nych działań policjanci, kilka 

dni temu weszli do jednego z 
mieszkań na terenie miasta. W 
trakcie przeszukania funkcjo-
nariusze ujawnili i zabezpie-
czyli m.in. ponad 3 kilogramy 
marihuany, ponad kilogram 
metamfetaminy, blisko 200 
gram amfetaminy, 76 tabletek 
MDMA, kokainę oraz bli-
sko kilogram nieustalonej na 
chwilę obecną sproszkowanej 
i skrystalizowanej substancji. 
Środki odurzające i psychoak-
tywne były ukryte na półkach 
w szafie, szufladzie, a także w 
lodówce. W mieszkaniu kry-
minalni znaleźli także sprzęt 
służący do konfekcjonowania 
narkotyków. Czarnorynkową 
wartość zabezpieczonych sub-
stancji oszacowano na kwotę 
około 500 tys. złotych.

Do sprawy zatrzymano 
dwóch legniczan w wieku 32 i 
40 lat. Mężczyźni wielokrotnie 
byli zatrzymywani do różnego 

rodzaju przestępstw. Usłysze-
li zarzut posiadania znacznej 
ilości narkotyków oraz wpro-
wadzania ich do obrotu, w tym 
starszemu z ich przedstawiono 
zarzut w warunkach recydywy. 
W środę Prokurator Rejonowy 
w Legnicy zastosował wobec 
32-latka dozór policji. Nato-
miast wobec 40-latka zasto-
sowano tymczasowy areszt na 
okres trzech miesięcy.

Ustawa o przeciwdziała-
niu narkomanii za posiadanie 

znacznej ilości narkotyków 
przewiduje karę więzienia do 
10 lat, a w przypadku wpro-
wadzania ich do obrotu na-
wet do lat 12. W przypadku 
dopuszczenia się czynu, będąc 
uprzednio skazanym za tego 
typu przestępstwo, sąd może 
wymierzyć karę w wysokości 
do górnej granicy ustawowe-
go zagrożenia zwiększonego o 
połowę.

Źródło: Policja Legnica
FOT. POLICJA LEGNICA

Projekt legnickiej lau-
reatki nosi tytuł „Fahren-
heit 451 – interdyscypli-
narne warsztaty z nauki 
czytania”. Tytułowe 451 
stopni Fahrenheita z po-
wieści Raya Bradbury’ego 
to – jak czytamy w książ-
ce – temperatura, w której 
samoczynnie zapala się 
papier. Opowieść przedsta-
wia rzeczywistość, w której 
książki są zakazane, a ludz-
ka zdolność do samodziel-

nego rozumowania zanika 
poprzez zastąpienie komu-
nikacji słownej obrazkową 
komunikacją mediów ma-
sowych.

W ramach projektu w 
legnickiej Galerii Sztu-
ki zostaną zrealizowane 
między innymi wykłady, 
warsztaty wideo i wideo-
-art’u, warsztaty graficzne 
oraz typograficzne, a całość 
podsumuje wystawa.

Ośrodek Działań Ar-
tystycznych Firlej, jako 
operator programu Bardzo 
Młoda Kultura 2019-2021 
– Dolny Śląsk, wspiera i 
promuje inicjatywy z za-
kresu edukacji kulturowej, 
tworzone wspólnie przez 
przedstawicieli podmio-
tów kultury oraz placówek 
oświatowo-edukacyjnych, 

skierowane do dzieci i mło-
dzieży szkolnej oraz kadry 
oświatowej, rodziców i 
opiekunów. Pomysły muszą 
się wyróżniać oryginalno-
ścią, wysokim potencjałem 
kulturotwórczym i edu-
kacyjnym, mieć lokalny i 
oddolny charakter, a także 
angażować lokalną spo-
łeczność i partnerów.

Małgorzata Dancewicz 
jest naukowcem i artyst-
ką jednocześnie. Autorka 
tekstów i scenariuszy per-
formansów, kuratorka pro-
jektów performatywnych, 
prowadzi również działal-
ność naukową. Kształciła 
się wokalnie, między in-
nymi pod kierunkiem Olgi 
Szwajgier. Jej zaintereso-
wania twórcze koncentrują 
się wokół związków sztuki 

performans i nowych tech-
nologii oraz wpływu au-
diowizualności na rozwój 
sztuk performatywnych. 
Swoje sceniczne oraz na-
ukowe działania prezento-
wała między innymi w ra-
mach Wrocław Industrial 
Festival, Gender Music 
Voice w Institut für Musi-
kwissenschaft w Wiedniu i 
w wielu innych miejscach.

Prowadzi legnicki Fe-
stiwal Form Audiowizual-
nych Intermediale, cyklicz-
nie organizowany przegląd 
bieżących tendencji we 
współczesnych sztukach 
performatywnych, który 
w zeszłym roku obchodził 
25-lecie.

Źródło: Urząd Miasta 
w Legnicy\

W sobotę wśród parko-
wej zieleni gimnastykowali-
śmy się z seniorami. Zajęcia 
prowadził instruktor To-
masz Kaptur.

Natomiast w niedzielę 
aktywnie spędziliśmy czas 
z Patrycją Rezner, instruk-
torką z Fitness World - Ga-
leria Ferio w Legnicy. Pani 
Patrycja zaproponowała 
nam dwugodzinny, łagodny 
zestaw ćwiczeń rozciągają-
cych, rozluźniających i re-
laksujących całe ciało.

- Podczas tych ćwiczeń 
były wprowadzone elementy 
jogi, co bardzo mi się po-
dobało – cieszyła się pani 

Joasia. - Tego było mi dzi-
siaj potrzeba. W następną 
niedzielę na pewno tutaj 
wpadnę.

Podczas leniuchowania 
do naszej dyspozycji był też 
mobilny punkt informacyjny 
LBO, w którym mogliśmy 
dowiedzieć się wszystkie-
go o tegorocznej edycji. Na 
dzieciaki jak zwykle czekały 
bańki mydlane, które zawsze 
sprawiają im radość. Było 
również malowanie twarzy 
i zabawa z postacią z bajki.

W najbliższą niedzielę 
(9 sierpnia) odwiedzi nas 
ponownie Ewa Zając – le-
gnicka specjalistka od re-
laksu. Tym razem poprowa-
dzi wyciszające i delikatne 
zajęcia Slow Jogi. Całości 
dopełni kąpiel w dźwiękach 
gongów i mis tybetańskich.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy
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Legnicka szkoła leniuchowania
W miniony weekend już po 
raz trzeci leniuchowaliśmy na 
Polanie Angielskiej w parku 
Miejskim podczas kolejnego 
spotkania z cyklu „PoLEŃ się 
latem. Weekendowy relaks w 
parku Miejskim”.

Kilka kilogramów zabezpie-
czonych narkotyków oraz 
substancji chemicznych i 
urządzenia służące do kon-
fekcjonowania środków odu-
rzających i psychoaktywnych 
to efekty pracy policjantów z 
Zespołu Narkotykowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Le-
gnicy. Kryminalni zatrzymali 
do sprawy dwóch mężczyzn 
podejrzanych o narkotykowy 
proceder. Czarnorynkową 
wartość zabezpieczonych 
substancji oszacowano na 
kwotę około 500 tys. złotych.

Małgorzata Dancewicz z Le-
gnickiego Centrum Kultury, 
współpracująca też z Galerią 
Sztuki, zdobyła grant w wyso-
kości 10 tys. zł w programie 
Bardzo Młoda Kultura 2019-
2021 – Dolny Śląsk. Jury na-
grodziło 8 projektów.

Mocny cios w narkobiznes

Grant dla legnickiej performerki
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Teatr wraca do pracy
- Wracamy do pracy, a od 15 
sierpnia także do prezentacji 
naszych przedstawień. Na 
początek w plenerze dzie-
dzińca Zamku Piastowskiego 
w Legnicy - poinformował w 
poniedziałek 3 sierpnia szef 
legnickiego teatru Jacek 
Głomb podczas pierwszej po 
sezonowej przerwie konfe-
rencji prasowej.

- Najważniejsze będzie 
przełamanie obaw i bariery 
psychicznej u widzów. Mam 
nadzieję, że sierpniowe pre-
zentacje naszych widowisk 
plenerowych ułatwią pu-
bliczności powrót do teatru. 
Będzie bezpiecznie i zgodnie 
z epidemicznymi wymogami 
sanitarnymi (dystans, ma-
seczki, płyny dezynfekcyjne, 
oświadczenia o zdrowiu) - 
zapewnia Jacek Głomb.

Na dziedzińcu Zamku 
Piastowskiego w Legnicy 
teatr przypomni swoje dwa 
historyczno-muzyczno-ba-
śniowe widowiska plenero-
we napisane przez Roberta 
Urbańskiego: "Człowiek na 
moście" w reżyserii Jacka 

Głomba (15 i 16 sierpnia 
oraz 22 i 23 sierpnia o godz. 
20.30) oraz "Skarb wdowy 
Schadenfreude" w reżyserii 
Lecha Raczaka (29 i 30 sierp-
nia o godz. 20.30). Pierwszy 
ze spektakli inspirowany jest 
barwną postacią arystokra-
ty ducha, charyzmatycznego 
pedagoga, miłośnika muzy-
ki i historii Henryka Kar-
lińskiego, założyciela chóru 
Madrygał, twórcy Turnieju 
Chórów „Legnica Cantat” i 
patrona Legnickiego Cen-
trum Kultury. Drugie z wi-
dowisk to mieszanka historii, 
fantazji, kryminału, podwór-
kowego romansu i nostalgii. 
Przywoływana jest fikcyjna 
opowieść, jaka tuż po wojnie 
mogła się wydarzyć w każ-
dym zakątku Dolnego Śląska 
pełnego legend o poniemiec-
kich skarbach i ich strażni-
kach.

Zaprezentowane przez 
dyrektora legnickiego teatru 
plany do końca bieżącego 
roku są bardzo ambitne. Po 
sukcesie, jakim była zespo-
łowa produkcja i internetowe 
emisje "Nowego Dekamero-

nu" wg Boccaccia teatr zamie-
sza kontynuować realizację 
spektakli online. Pierwszym 
będzie "E-migrant" dla mło-
dzieży wyreżyserowany przez 
Martynę Majewską (premie-
rowa emisja 9 października), 
kolejnym polsko-ukraiński 
spektakl "Chlebem i solą" 
zrealizowany we współpracy 
i z udziałem aktorów Teatru 
Muzyczno-Dramatycznego 
w Iwano-Frankiwsku w re-
żyserii Rafała Cielucha (pre-
mierowa emisja 24 paździer-
nika).

- Ważnym adresatem 
tego drugiego spektaklu on-
line będzie liczna społecz-
ność ukraińska pracująca i 
coraz częściej osiedlająca się 
na stałe w Polsce - objaśnia 
dyrektor legnickiego teatru 
zastrzegając, że wszystkie 
terminy planowanych w tym 
roku premier muszą być z 
powodu pandemii opatrzone 
znakami zapytania.

Wkrótce legnicki teatr 
przystąpi do kontynuacji roz-
poczętych w czerwcu prób do 
koprodukcji z Teatrem Ko-
chanowskiego w Opolu, jaką 

jest "Król Lear" Szekspira w 
reżyserii Anny Augustyno-
wicz z udziałem aktorek obu 
scen oraz z gościnnym udzia-
łem w roli tytułowej jedynego 
mężczyzny w obsadzie, jakim 
będzie Mirosław Zbrojewicz. 
Premierę na Scenie Gadzic-
kiego w Legnicy zaplanowa-
no na 12 września (premiera 
opolska przewidziana jest na 
październik i uzależniona od 
zakończenia remontu tego 
teatru).

Ostatni z tegorocznych 
planów premierowych zwią-
zany jest z realizacją sztuki 
Bertolta Brechta "Kaukaskie 
kredowe koło" w przekładzie 
Roberta Urbańskiego i go-
ścinnej reżyserii gruzińskie-
go twórcy Andra Enukidze-
go (marcowe próby do tego 
przedstawienia przerwała wi-
rusowa epidemia). Połączona 
z balem premiera na Scenie 
Gadzickiego zaplanowana 
jest na sylwestrowy wieczór 
31 grudnia.

Nie wyczerpuje to bardzo 
napiętych tegorocznych pla-
nów Teatru Modrzejewskiej. 
W drugiej połowie sierpnia 

wystartuje realizowane wy-
jazdowo i we współpracy z 
Chobieńskim Ośrodkiem 
Kultury "Lato w teatrze" w 
formie artystycznych półko-
lonii dla dzieci i młodzie-
ży. Jesienią teatr wyruszy ze 
spektaklem Pawła Wolaka 
i Katarzyny Dworak-Wo-
lak (PiK) "Wierna wataha" 
w objazd w programie Teatr 
Polska. Ze zrealizowanym 
wspólnie z Państwowym Te-
atrem Dramatycznym im. Ilii 
Czawczawadzego w Batumi 
dwujęzycznym spektaklem 
"Klasyczna koprodukcja" w 
reżyserii Jacka Głomba te-
atr wyjedzie na występy do 
Gruzji. Jesienią legnicki teatr 
przystąpi także do reaktywa-
cji działającej w latach 2004-
2011 Sceny na Piekarach w 
nowym obiekcie na tym osie-
dlu. Na grudzień zaplanowa-
no finałowe rozstrzygnięcie 
konkursowej "Czytelni Mo-
drzejewskiej" dla młodych 
reżyserów.

- Wrócimy także do pre-
zentacji bardzo świeżych 
spektakli, które mamy w re-
pertuarze, ale które - z powo-

du zawieszenia działalności 
- pospadały wiosną z afisza. 
Będzie wśród nich na pew-
no także tegoroczna realiza-
cja, jaką był spektakl "Fanny 
i Aleksander" Bergmana w 
reżyserii Łukasza Kosa - do-
daje Jacek Głomb.

Mimo epidemii i wielo-
tygodniowego zawieszenia 
działalności sytuacja finan-
sowa Teatru Modrzejewskiej 
jest stabilna. Jest tak głów-
nie za sprawą skutecznego 
pozyskiwania środków ze-
wnętrznych na produkcje ar-
tystyczne i inwestycje. Dzięki 
wsparciu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Instytutu Adama 
Mickiewicza, Narodowego 
Centrum Kultury, Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa 
Raszewskiego oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
legnicki teatr pozyskał na te 
cele na rok 2020 roku dodat-
kowo ponad milion zł.

Grzegorz Żurawiński,  
@kr Legnicka  

Gazeta Teatralna
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