
Petycja powstała w reakcji 
na postawę legnickiego rad-
nego Prawa i Sprawiedliwości 
Andrzeja Lorenca, który po 
aresztowaniu Margot z kolek-
tywu Stop Bzdurom robił so-
bie w internecie rubaszne żar-
ty z więziennych gwałtów. O 
cierpiącej z powodu zaburzeń 
tożsamości płciowej aktywist-
ce LGBT+ pisał, że w celi na 
męskim oddziale więziennym 
"przynajmniej dowie się jakiej 
jest płci”. Na swoim Facebooku 
zamieścił też skandalicznego 
mema na ten temat. 9 sierpnia 
na naszym portalu nagłośni-
liśmy tę sprawe, a potem te-
mat podjęły inne media, także 
ogólnopolskie. Wśród miesz-
kańców Legnicy spontaniczne 

zrodził się pomysł na inicja-
tywę uchwałodawczą, mająca 
zapobiegać takim incydentom 
w przyszłości.

Radosława Janowska-La-
scar, Bogumiła Wszelaka, Joan-
na Zięciak, Aleksandra Lesiak, 
Małgorzata Pyzińska,  Gra-
żyna Szpinda i Jakub Tomasz 
Kaschuba przez miesiąc pełni-
li w legnickim Rynku dyżury, 
zbierając podpisy pod tekstem 
następującej petycji:

"Głęboko poruszeni wy-
darzeniami ostatnich dni w 
Warszawie, zarówno brutalną 
napaścią funkcjonariuszy poli-
cji na pokojową demonstrację 
solidarności z osobą transpłcio-
wą, jak i reperkusjami w postaci 
bezprawnego – bo odbywające-
go się z pogwałceniem wszel-
kich przepisów – pozbawiania 
wolności młodych, często nie-
pełnoletnich osób biorących 
udział w tej demonstracji, a 
także oburzeni reakcją Andrze-
ja Lorenca, radnego PiS w Ra-
dzie Miejskiej Legnicy, który 
zamieścił w mediach społecz-
nościowych ogólnodostępne 
komentarze dyskredytujące go 
jako przedstawiciela miesz-
kańców naszego miasta (...), 
domagamy się od Rady Miej-

skiej Legnicy podjęcia uchwały 
zakazującej radnym szerzenia 
mowy nienawiści w przestrze-
ni publicznej. Żądamy również 
wyciągnięcia konsekwencji wo-
bec radnego Andrzeja Lorenca. 
Jako obywatele Legnicy mamy 
do tego pełne prawo, ponieważ 
każdy radny jest pracownikiem 
podatników – czyli wszystkich 

mieszkańców naszego miasta 
– i powinien godnie ich repre-
zentować. Jak głosi promocyjne 
hasło Legnicy, wszystkim jest 
z nią po drodze, także osobom 
LGBT, które mają prawo czuć 
się u nas dobrze i bezpiecznie. 
Propagowanie transfobii, której 
wyrazem są pogardliwe komen-
tarze radnego Andrzeja Loren-

ca, nie mieści się w ramach za-
chowania osoby cywilizowanej, 
zwłaszcza zajmującej publiczne 
stanowisko, i powinno być po-
wszechnie potępione."

Jak informuje Jarosław 
Rabczenko, przewodniczący 
Rady Miejskiej Legnicy, pety-
cja w sprawie mowy nienawiści 
- jak każda - zostanie skiero-

wana do komisji skarg i petycji, 
w celu analizy i wypracowania 
stanowiska. Do wglądu dostaną 
ją też wszyscy legniccy radni. 
Niewykluczone, że temat bę-
dzie omawiany jeszcze na wrze-
śniowej sesji rady miejskiej.

Piotr Kanikowski
FOT. KAROL BUDREWICZ
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Rozbójnica Kopciuchy
70-letnia mieszkanka Legnicy została brutalnie napadnięta i pobi-
ta, bo nie chciała oddać torebki z pieniędzmi i rzeczami osobistymi. 
Ci sami sprawcy, używając miotacza gazu, zamknęli w magazynie 
ekspedientkę, gdy okradali sklep z papierosów. 29-letnia legni-
czanka, która zdaniem śledczych odpowiada za oba napady, trafiła 
pod dozór policji.  

>>2

Jak Legnica pozbyła się 2598 kopciuchów? W Legnicy od ponad 
pięciu lat działa program udzielania dotacji na wykonane przez 
mieszkańców inwestycje, polegające na zamianie ogrzewania 
paliwem stałym na ekologiczne. W latach 2015-2019 podpisano 
975 umów z mieszkańcami na kwotę 4.965.423,05 zł.

>>2

Petycja przeciw sianiu nienawiści
Na ręce Jarosława Rabczen-
ki, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Legnicy, została 
złożona petycja z podpisami 
250 legniczan, którzy doma-
gają się przyjęcia na sesji 
stanowiska zakazującego 
radnym szerzenia nienawiści 
w przestrzeni publicznej oraz 
wyciągnięcia konsekwencji 
wobec radnego Andrzeja Lo-
renca za żenujące wpisy na 
Facebooku.



Od 2015 roku miesz-
kańcy złożyli już 1463 
wnioski o dofinansowanie 
ekologicznych inwestycji 
grzewczych i zlikwidowa-
li 2598 starych pieców - 
„kopciuchów”.

W roku 2020 legni-
czanie złożyli ponad 500 
wniosków o dofinansowa-
nie modernizacji instala-
cji grzewczych na kwotę 
3.276.972,14 zł. Nadal trwa 
przyjmowanie wniosków 
osób ubiegających się o do-
tację i zawieranie kolejnych 
umów. W lipcu i sierpniu 
przeprowadzono ponad sto 
wizji lokalnych w miesz-
kaniach, których właścicie-
le zmodernizowali system 
ogrzewania.

Przypomnijmy zasady, 
jakie obowiązują w pro-
cedurach dofinansowania 
przedsięwzięć likwidacji 
ogrzewania opartego na pa-
liwie stałym lub biomasie 
na przyjazne środowisku, 

czyli: kotły gazowe, kotły 
na olej lekki opałowy, pie-
ce zasilane prądem elek-
trycznym, kotły na paliwa 
stałe lub biomasę (co naj-
mniej 5 klasa wg PN-EN 
303-5:2012), podłączenie 
budynków do sieci ciepłow-
niczej i Odnawialne Źródła 
Energii - pompy ciepła, ko-
lektory słoneczne, panele 
fotowoltaiczne.

Do korzystania z do-
tacji uprawnione są: oso-

by fizyczne (właściciele, 
współwłaściciele nierucho-
mości bądź najemcy lokali 
komunalnych, w tym oso-
by fizyczne, prowadzące 
działalność gospodarczą 
w lokalu mieszkalnym); 
wspólnoty mieszkaniowe, 
których członkowie korzy-
stają z ciepła wytworzonego 
we wspólnej kotłowni (dla 
pojedynczego budynku lub 
kilku budynków).

Dotacja będzie przy-

dzielana w wysokości do 50 
proc. poniesionych kosztów 
kwalifikowanych na zmia-
nę systemu ogrzewania w 
jednym lokalu mieszkal-
nym lub nieruchomości o 
charakterze mieszkalnym 
na terenie Legnicy, przy 
czym ustala się górne li-
mity wysokości dotacji: 
dla domu jednorodzinnego 
- 10.000,00 zł; dla miesz-
kania w bloku wielorodzin-
nym - 7.000,00 zł; w przy-

padku kotłowni zasilającej 
w ciepło budynek wielo-
rodzinny limit dotacji dla 
instalacji określony będzie 
w oparciu o liczbę obsłu-
giwanych mieszkań - jako 
iloczyn tej liczby i kwoty 
4.000,00 zł.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

- Zatrzymanie 29-latki to 
efekt pracy funkcjonariuszy 
Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Przeciwko Życiu 
i Zdrowiu Komendy Miej-
skiej Policji w Legnicy. Poli-
cjanci w wyniku intensywnej 
pracy operacyjnej i na pod-

stawie zebranego materiału 
dowodowego udowodnili 
kobiecie dokonanie dwóch 
rozbojów wspólnie i w poro-
zumieniu z drugim sprawcą 
- mówi asp. Anna Grześków, 
oficer prasowa Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy.

Przestępczy duet skradł 
kilkanaście paczek papiero-
sów ze sklepu na terenie Le-
gnicy. Napadnięta przez nich 
siedemdziesięciolatka straci-
ła torebkę, 600 zł oraz rzeczy 
osobiste.

- Ponadto, jak ustali-
li policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczością 
przeciwko mieniu, spraw-
czyni trudniła się sprzedażą 
kradzionych kosmetyków 
- dodaje asp. Anna Grześ-
ków. - Podczas przeszukania 

w jej mieszkaniu ujawniono 
telefon komórkowy oraz ar-
tykuły drogeryjne utracone w 
wyniku włamania do samo-

chodu. Zatrzymana posiada-
ła przy sobie również środki 
psychotropowe w postaci 
dwóch tabletek ecstasy.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA  
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Bezpartyjni 
Bezpartyjnym

Z mieszanymi uczu-
ciami oglądałem relację ze 
składania przez marszałka 
Cezarego Przybylskiego 
podpisu pod listem inten-
cyjnym w sprawie budowy 
Dolnośląskiej Autostrady 
Rowerowej.

Już sama nazwa Dol-
nośląska Autostrada Ro-
werowa wprowadza w 
błąd. Sugeruje, że to wielki 
„ponadpartyjny” projekt 
uwzględniający potrzeby 
całego Dolnego Śląska. Nic 
podobnego. Idzie o inicjaty-
wę lokalnych kacyków spod 
znaku Bezpartyjnych Samo-
rządowców, którzy niczym 
sienkiewiczowski „postaw 
czerwonego sukna” wykroili 
sobie z województwa obszar 
roboczo zwany Rzeczypo-
spolitą Samorządną i korzy-
stają z faktu, że aktualnie ich 
formacja jest przy władzy. 
Dlatego tak zwana Dolno-
śląska Autostrada Rowero-
wa urywa się absurdalnie w 
Kuniach, o kilka kilometrów 
przed rogatkami Legnicy, 
i kompletnie ignoruje na-
jatrakcyjniejszą dla tury-
stów część województwa, 
czyli Sudety. Nie próbuje 
też łączyć się z podobnymi 
drogami po niemieckiej i 
czeskiej stronie granicy. Nie 
zahacza o powiaty lwówecki, 
złotoryjski, kamiennogórski, 
zdiagnozowane jako obsza-
ry wyklucznia: społecznego, 
komunikacyjnego, ekono-
micznego. Nie rozwiązuje 
żadnego z problemów połu-
dnia województwa.

Dlatego ze zdumieniem 
śledziłem, jak marszałek 
całego Dolnego Śląska za-
chwala komplementarność 
projektu Dolnośląskiej Au-
tostrady Rowerowej i udaje, 
że nie widzi jego oczywi-
stych mankamentów. Skoro 
na uroczystość podpisywa-
nia listu intencyjnego Ce-
zary Przybylski przyjechał w 
roli włodarza województwa, 
to jako mieszkaniec połu-
dnia miałem prawo oczeki-
wać, że będzie reprezento-
wał także moje interesy, nie 
tylko interes Bezpartyjnych 
Samorządowców. Chwaląc 
operatywność członków sto-
warzyszenia Rzeczypospoli-
ta Samorządna, którzy przy-
gotowali dla siebie projekt 
Dolnośląskiej Autostrady 
Rowerowej i wstępnie za-
pewnili sobie jego współfi-
nansowanie z budżetu woje-
wództwa, zgłaszam tu, Panie 
Marszałku, moje prywatne 
wotum nieufności.

Piotr Kanikowski
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Jak Legnica pozbyła się 2598 kopciuchów

Rozbójnica 

W Legnicy od ponad pię-
ciu lat działa program 
udzielania dotacji na wy-
konane przez mieszkańców 
inwestycje, polegające 
na zamianie ogrzewania 
paliwem stałym na eko-
logiczne. W latach 2015-
2019 podpisano 975 umów 
z mieszkańcami na kwotę 
4.965.423,05 zł.

70-letnia mieszkanka Legni-
cy została brutalnie napad-
nięta i pobita, bo nie chciała 
oddać torebki z pieniędzmi i 
rzeczami osobistymi. Ci sami 
sprawcy, używając miotacza 
gazu, zamknęli w magazynie 
ekspedientkę, gdy okradali 
sklep z papierosów. 29-letnia 
legniczanka, która zdaniem 
śledczych odpowiada za oba 
napady, trafiła pod dozór 
policji. Grozi jej do 12 lat po-
zbawienia wolności. 



Drugi nabór na studia  
w PWSZ im. Witelona w Legnicy!

Do 6 października 2020 roku 
w Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy trwa rekrutacja 
kandydatów na studia na rok 
akademicki 2020/2021 w ra-
mach drugiego naboru. Jest 
to szansa dla osób, które nie 
zdążyły zapisać się na studia 
wcześniej. Przyjmowanie 
dokumentów trwa do 7 paź-
dziernika 2020 r. Ogłoszenie 
list kandydatów przyjętych na 
I rok studiów odbędzie się 9 
października 2020 r.

W ofercie edukacyjnej 
przyszli studenci mają do 
wyboru następujące kie-
runki studiów:

 
Studia pierwszego 

stopnia (licencjackie i in-
żynierskie):

• Administracja – studia 
stacjonarne, studia nie-
stacjonarne

• Bezpieczeństwo we-
wnętrzne – studia sta-
cjonarne, studia niesta-
cjonarne

• Dietetyka – studia sta-
cjonarne

• Energetyka -  studia 
stacjonarne, studia nie-
stacjonarne

• Filologia angielska – 
studia stacjonarne

• Finanse, rachunkowość i 
podatki – studia stacjo-
narne, studia niestacjo-
narne

• Informatyka – studia 
stacjonarne, studia nie-
stacjonarne

• Logistyka i transport – 
studia stacjonarne, stu-
dia niestacjonarne

• Pielęgniarstwo – studia 
stacjonarne

• Ratownictwo medyczne 
– studia stacjonarne

• Zarządzanie – studia 
stacjonarne, studia nie-
stacjonarne

• Zarządzanie i inżynieria 
produkcji – studia sta-
cjonarne, studia niesta-
cjonarne

 Jednolite studia magi-
sterskie:

• Fizjoterapia – studia 
stacjonarne

• Prawo – studia stacjo-
narne

• Pedagogika przedszkol-
na i wczesnoszkolna – 
studia stacjonarne

Studia drugiego stop-
nia (magisterskie):

• Bezpieczeństwo we-
wnętrzne – studia sta-
cjonarne, studia niesta-
cjonarne

• Finanse i zarządzanie w 
przedsiębiorstwie – stu-
dia stacjonarne

• Pielęgniarstwo – studia 
stacjonarne

• Zdrowie publiczne – 
studia stacjonarne
 
Jak zapisać się na stu-

dia?
Wystarczy do 6 paź-

dziernika wejść za po-
średnictwem strony inter-
netowej Uczelni w system 
elektronicznej rejestracji 
kandydatów na studia. Na-
stępnie, podczas rejestracji 
wypełnić i zatwierdzić for-
mularz danych osobowych, 
wprowadzić informacje 
niezbędne w procesie kwa-
lifikacji a przede wszyst-
kim dokonać wyboru stu-
diów. Po rejestracji należy 
wnieść opłatę rekrutacyjną. 

Przyjmowanie doku-
mentów trwa do 7 paź-
dziernika 2020 r.

Ogłoszenie list kan-
dydatów przyjętych na I 
rok studiów odbędzie się 9 
października 2020 r.

Szczegóły na stronie 
Uczelni - www.pwsz.le-
gnica.edu.pl w zakładce 
Rekrutacja, pod numerami 
telefonów : 76 723 22 10 
do 11 lub pisząc na e-mail: 
rekrutacja@pwsz.legnica.
edu.pl

Dodatkowo, Państwo-
wa Wyższa Szkoła Za-
wodowa im. Witelona w 
Legnicy z powodu zagro-
żenia COVID-19, w trosce 
o bezpieczeństwo kandy-
datów na studia ustaliła 
następujące sposoby skła-
dania dokumentów o przy-
jęcie na studia:  

• drogą listową - za po-
średnictwem operatora 
pocztowego, 

• osobiście - we właści-
wym dziekanacie lub 
wyznaczonym punkcie 
rekrutacyjnym w usta-
lonym przez Uczelnię 
terminie,

• przez pełnomocnika.
W przypadku składania 

dokumentów drogą listową 
kandydat jest zobowiąza-
ny przesłać komplet wy-
maganych dokumentów. 
Przesyłkę należy nadać za 
potwierdzeniem odbioru 

na adres Uczelni, wpisu-
jąc na kopercie dodatkowo 
„rekrutacja na kierunek 
studiów............”. Przesyłkę 
należy nadać za potwier-
dzeniem odbioru.

W przypadku osobiste-
go składania dokumentów 
kandydat jest zobowiąza-
ny przed wizytą w Uczelni 
umówić telefonicznie lub 

drogą mailową jej termin 
i godzinę z pracownikiem 
dziekanatu wydziału lub 
punktu rekrutacyjnego. 
Jednocześnie przy składa-
niu dokumentów kandydat 
jest zobowiązany zachować 
wszystkie zasady ochrony 
osobistej. 

Możliwe jest rów-
nież złożenie dokumen-

tów przez pełnomocnika. 
Aby to było możliwe, peł-
nomocnik musi złożyć: 
komplet wymaganych do-
kumentów wraz z podpi-
sanym przez kandydata 
pełnomocnictwem (wzór 
pełnomocnictwa dostęp-
ny na stronie internetowej 
Uczelni), poza własnym 
dowodem tożsamości - 

kopię dowodu tożsamości 
kandydata na studia (nie 
musi być potwierdzona u 
notariusza), w imieniu któ-
rego działa - dokumenty do 
wglądu.

Wybór danej formy zło-
żenia dokumentów o przy-
jęcie na studia zależy od 
kandydata na studia.
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Jak informuje asp. sztab. 
Sylwia Serafin, oficer prasowa 
Komendy Powiatowej Policji 
w Lubinie, gehenna zaczęła 
się jeszcze w Niemczech, gdzie 
oboje młodzi próbowali ułożyć 
sobie życie. Nie mogąc znieść 
zachowania męża, kobieta 
uciekła zza granicy do Lubina, 
ale w czerwcu ubiegłego roku 
38-latek przyjechał za nią. Pi-
jany nachodził ją, dobijał się do 
drzwi, nękał. Gdy udało mu się 
dostać do środka, uderzył żonę, 
zniszczył jej telefon, groził po-
zbawieniem życia w obecności 
ich wspólnego półtorarorcznego 

dziecka.
- Jak ustalili policjanci, 

38–latek wielokrotnie poniżał, 
ośmieszał, wyzywał swoją żonę, 
ograniczał kontakty, krytykował 
i kontrolował. Oprócz przemo-
cy psychicznej, agresor stosował 
również przemoc fizyczną - wy-
jaśnia Sylwia Serafin. - Dzięki 
zebranym przez funkcjona-
riuszy dowodom, 38-latkowi 
przedstawiono zarzuty znęcania 
się psychicznego i fizycznego 
nad swoją 24–letnią żoną, a 
Sąd Rejonowy w Lubinie zde-
cydował o zastosowaniu wobec 
podejrzanego środka zapobie-
gawczego w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 
2 miesięcy. Lubinianin będzie 
również odpowiadał za umiesz-
czenie bez zgody swojej żony, jej 

nagiego wizerunku na portalu 
społecznościowym, a także po-
siadanie przy sobie metamfe-
taminy. Mężczyźnie grozi kara 
nawet do 5 lat pozbawienia wol-
ności. Mężczyzna był w prze-
szłości karany za przestępstwa 
przeciwko rodzinie i opiece.

Lubińscy policjanci przeko-
nują, aby w sytuacjach, kiedy do-
chodzi do przemocy domowej, 
nie czekać, tylko zgłaszać poli-
cji lub prokuraturze przypadki 
krzywdzenia ze strony najbliż-
szych. Zbyt często świadkowie 
takich sytuacji decydują się na 
to, gdy jest już za późno, sytu-
acja wymyka się spod kontroli 
i dochodzi do nieodwracalnych 
tragedii.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LUBIN

- Dzięki porozumieniu 
między województwem, sa-
morządami i instytucjami 
państwowymi zrealizujemy 
inwestycję, która ustano-
wi nowe standardy budowy 
tras rowerowych. Wytycz-
ne określone przez Instytut 
Rozwoju Terytorialnego 
pozwolą wybudować ścieżki 
bezpieczne, dobrze oznako-
wane i solidnie wykonane. 
Dzięki rozmowom i zawar-
temu porozumieniu ele-
menty tras budowane przez 
poszczególne samorządy 
będą łączyć się w całość – 
wyjaśnia marszałek Cezary 
Przybylski z Bezpartyjnych 
Samorządowców.

Inicjatorem przedsię-
wzięcia jest stowarzyszenie 
Rzeczpospolita Samorząd-
na, skupiające kilkadziesiąt 
dolnośląskich samorządów 
i od kilku lat  wspierające 
rozwój społeczny, gospodar-
czy i kulturowy w regionie. 
Stowarzyszenie wśród swo-
ich najważniejszych celów 
stawia łączenie wspólnot 
lokalnych, a także promocję 
i realizację wspólnych inte-
resów jednostek samorządu 
terytorialnego.

- To wyjątkowa inwesty-
cja integrująca samorządow-

ców w różnych częściach 
Dolnego Śląska, którzy 
w ramach stowarzyszenia 
mogą realizować interesy i 
potrzeby swoich społecz-
ności  – wyjaśnia Dariusz 
Stasiak, Członek Zarządu 
Stowarzyszenia Rzeczpo-
spolita Samorządna i prze-
wodniczący sejmikowej ko-
misji Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

Partnerami przedsię-
wzięcia, oprócz dolnoślą-
skich samorządów, są Wody 
Polskie, PKP S.A., Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad i Lasy 
Państwowe, czyli instytucje, 
które są w części właści-
cielami działek przez które 
będzie przebiegać Dolnoślą-
ska Autostrada Rowerowa. 
Samorządy będą odpowie-
dzialne w szczególności za 
zapewnienie wkładu wła-
snego do finansowania, wy-
bór wykonawców projektu i 
robót budowlanych, a także 
późniejsze utrzymanie no-
wej infrastruktury.

Dolnośląska Autostrada 
Rowerowa uzupełni układ 
transportowy na Dolnym 
Śląsku i pozwoli ograni-
czać zjawisko wykluczenia 
komunikacyjnego. Projekt 
nada także nowy impuls 
lokalnym planom rozwoju 
ruchu turystycznego, pro-
mocji, a także pozytywnie 
wpłynie na dynamiczny roz-
wój lokalny i regionalny.

Zawarte porozumienie 
wpisuje się w lokalne strate-
gie rozwoju, a także w Dol-
nośląską Politykę Rowero-
wą. Realizacja wspomnianej 
inwestycji jest oczekiwana 
przez mieszkańców zarów-
no w aspekcie dostępności 
transportowej, jak i rozwi-
nięcia wachlarza usług tury-
stycznych.

Źródło: Urząd Mar-
szałkowski Województwa 

Dolnośląskiego
FOT. URZĄD MAR-

SZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA  

DOLNOŚLĄSKIEGO

Piekło domowe Dolnośląska Autostrada 
RowerowaPonad rok trwał dramat 

24-letniej kobiety, dręczonej 
fizycznie i psychicznie przez 
męża. Gdy uciekła przed 
nim z Niemiec, odszukał 
ją, nachodził, pobił, groził 
śmiercią. Chcąć upokorzyć 
żonę, opublikował na portalu 
społecznościowym jej nagie 
zdjęcie. Po interwencji poli-
cji 38-latek czeka na proces 
w tymczasowym areszcie a 
młoda kobieta, której zgoto-
wał piekło, w końcu jest bez-
pieczna.

Ponad pół tysiąca kilometrów 
długości, najwyższe standar-
dy wykonawcze i malowniczy 
przebieg – tak będzie wyglą-
dała Dolnośląska Autostrada 
Rowerowa. Samorządowcy 
i przedstawiciele instytucji 
zaangażowanych w projekt 
podpisali list intencyjny. 
Samorząd województwa re-
prezentowali marszałek Ce-
zary Przybylski oraz Paweł 
Wybierała, członek zarządu 
województwa.
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Woda ginęła. Co roku 
rosła strata i co roku gmina 
była zmuszona pokryć ją ze 
środków, które inaczej mo-
głaby wykorzystać na inwe-
stycje. To z kolei przekłada-
ło się na kolejne podwyżki 
stawek dla odbiorców.   

Mateusz Zając, kie-
rownik ZUK w Zagrodnie, 
przypuszcza, że cześć tych 
strat powstała przez wadli-
wie działające wodomierze. 
To – tłumaczy – urządzenia 
mechaniczne, których czę-
ści z wiekiem się zużywają. 
Powinny być regularnie le-
galizowane. Tylko wówczas 
można zaufać ich wskaza-
niom i rzetelnie rozliczać 
odbiorców ze zużytej wody.

- Większość tych, które 
są obecnie w użyciu na te-
renie gminy, nie była od lat 
legalizowana – mówi Ma-
teusz Zając. - Są już wie-
kowe, wyeksploatowane i 
prawdopodobnie dają błęd-
ne wskazania, dużo poza 
przewidywaną normą za-
wartą w ustawie o miarach. 
Dopóki ich wszystkich nie 
wymienimy, nie będziemy 
wiedzieli, skąd biorą się na-
sze straty.

Problem w tym, że przez 
wieloletnie zaniedbania 
ZUK musi jednocześnie za-
montować nowe, legalizo-
wane wodomierze u wszyst-
kich swoich odbiorców. To 
duży jednorazowy wydatek. 
Bez 400 tys zł dotacji z 
urzędu gminy nie udałoby 
się przeprowadzić te ope-
racji. 

Zakład Usług Komunal-
nych w Zagrodnie zdecydo-
wał się zakupić nowoczesne 
wodomierze z nakładką 
radiową, która umożliwia 
natychmiastowy zdalny od-
czyt pomiarów. Nie będzie 
już konieczności posyłania 
co dwa miesiące inkasenta, 
który chodząc od drzwi do 
drzwi zbierał dane do roz-
liczeń. To oszczędność cza-
su i pieniędzy. Dzięki temu 
faktury będzie można wy-
stawać co miesiąc, a nie jak 
dotąd co dwa miesiące. 

Wodomierz z modułem 
radiowym pozwoli też na-
tychmiast zareagować na 
wszelkie próby oszukiwa-
nia. Urządzenie podniesie 
alarm, jeśli użytkownik uży-

je magnesu neodymowego, 
zdejmie plombę albo zechce 
w jakikolwiek inny spo-
sób wpłynąć na wskazania. 
Uczciwi ludzie nie będą już 
płacić za cwaniaków krad-
nących wodę. 

- System zdalnego od-
czytu to dziś standard w 
wielu gminach w Polsce. 
Ma szereg zalet, które prze-
konują, że musimy wprowa-
dzić takie rozwiązanie tak-
że u nas - mówi kierownik 
ZUK w Zagrodnie. - Do tej 
pory wymieniliśmy wodo-
mierze u około 95 procent 
mieszkańców Grodźca i 
30 proc. mieszkańców Ol-
szanicy. Wracamy do tych 
odbiorców, których nie za-
staliśmy w domu, i ruszamy 

z montażem w  kolejnych 
wioskach, aby najpóźniej w 
połowie listopada mieć już 
ten temat całkowicie za-
mknięty.

Zmienia się sposób opo-
miarowania budynków wie-
lolokalowych. Do tej pory, 
niezgodnie z ustawą, nie 
było w nich wodomierza 
głównego, a jedynie wodo-
mierze u poszczególnych 
lokatorów, co mogło po-
wodować straty po stronie 
dostawcy. Teraz w takich 
budynkach będzie jeden 
wspólny wodomierz i na 
podstawie jego wskazań 
będą prowadzone rozlicze-
nia ze wspólnotą. 

Choć brzmi to niepraw-
dopodobnie, największi 

odbiorcy i niektórzy miesz-
kańcy w ogóle nie posiadali 
wodomierzy – byli rozlicza-
ni ryczałtem, bez możliwo-
ści kontrolowania rzeczywi-
stego zużycia.

- Urząd gminy przeka-
zał nam pieniądze na upo-
rządkowanie gospodarki 
wodnej. To działanie wie-
lotorowe, a wymiana wodo-
mierzy jest tylko jednym z 
jego elementów – podkreśla 
Mateusz Zając. 

W ramach tego same-
go zadania ZUK prowadzi 
montaż studni wodomie-
rzowych oraz zasuw odcina-
jących, które ograniczą stra-
ty wody przy awariach sieci. 
Zasuwy pozwolą ponadto na 
odcięcie od wody np. części 

miejscowości (a nie - jak do-
tąd - kilku wiosek) podczas 
prowadzenia jakichkolwiek 
prac na sieci. Ponadto urząd 
gminy zapewnił pieniądze 
na wymianę zbiorników hy-
droforowych w Zagrodnie 
ponieważ istniejące są cał-
kowicie wyeksploatowane 
i najprawdopodobniej nie 
spełnią wymogów UDT. 
Istnieje ryzyko, że podczas 
usunięcia korozji rozszczel-
nią się, co wyłączy ujęcie z 
eksploatacji. 

- Chcemy doprowa-
dzić do spadku cen wody i 
ograniczeniu jej strat – pod-
sumowuje Mateusz Zając. 
- Nasze działania realnie 
przełożą się na złotówki.

Piotr Kanikowski

Prawie wszyscy mieszkań-
cy Grodźca i jedna trzecia 
mieszkańców Olszanicy ma 
już wymienione wodomie-
rze na nowe – sprawne, no-
woczesne, umożliwiające 
odczyt drogą radiową. Naj-
później do połowy listopada 
Zakład Usług Komunalnych 
w Zagrodnie zainstaluje je 
w całej gminie. Robi to z 
wielu powodów, m.in. po to, 
by ograniczyć straty wody i 
zahamować stały wzrost jej 
ceny.

Po co gmina zmienia wodomierze



Za wotum zaufana dla 
wójt Karoliny Bardowskiej 
zagłosowało 4 radnych 
(Izabela Grabka, Paweł Ke-
klak, Jan Łuc, Ewa Sitko), 
przeciwnych było 9 ( Jan 
Kotylak, Bartosz Kunecki, 
Danuta Kuźniar, Walen-
ty Luszniewski, Stanisław 
Olechowski, Halina Paw-
lus, Anna Senko, Piotr Si-
wak i Franciszek Szklarz). 
Przy głosowaniu nad abso-
lutorium za rok 2019 rad-
ni zagłosowali podobnie, 
poza Walentym Luszniew-
skim, który wstrzymał się 
od głosu, i Janem Łucem, 
który tym razem oddał 
głos przeciw. Wójt Karolina 
Bardowska nie otrzymała 
absolutorium pomimo po-
zytywnej oceny wykonania 
budżetu za rok 2019 wyra-
żonej przez komisję rewi-
zyjną oraz Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Legnicy. 
Wynik głosowania nie był 
dla niej zaskoczeniem. Jesz-
cze zanim do niego doszło, 
zwróciła się do radnych z 
apelem o bardziej zdecydo-
wane działanie.

- Zróbcie w końcu to 
referendum. Po co straszyć? 
Miejmy ten punkt progra-
mu za sobą – mówiła na 
sesji Karolina Bardowska. 
– Przy okazji tej imprezy, 
mega kosztownej, zróbcie 
też referendum o odwołanie 
rady gminy – zaproponowa-
ła.

Jej emocjonalne wystą-
pienie odzwierciedla napię-
cie między organami władzy 
w gminie Zagrodno. Niemal 
od początku kadencji radni 
zapowiadają referendum w 
sprawie odwołania wójt Ka-
roliny Bardowskiej. W maju 
br. przewodniczący rady 
Walenty Luszniewski prze-
konywał, że nie chodzi wca-
le o osobiste urazy i animo-
zje w relacjach radni – wójt, 
ale o coraz powszechniejsze 
poczucie niezadowolenia 

wyborców z nowych po-
rządków w gminie. – Zgła-
szają się do nas mieszkańcy. 
Żądają referendum w spra-
wie odwołania wójta. Jest 
ich coraz więcej – mówił w 
sponsorowanym materiale 
opublikowanym przez Ga-
zetę Złotoryjską.

Ustawa o samorządzie 
gminnym umożliwia uru-
chomienie takiej proce-
dury w przypadku, kiedy 
w dwóch kolejnych latach 
wójtowi nie zostało udzie-
lone wotum zaufania. Rada 
gminy może zainicjować 
referendum także jeśli nie 
udzieli mu absolutorium 
oraz podejmie w odpowied-
nim trybie uchwałę o prze-
prowadzeniu referendum w 
sprawie odwołania wójta z 
powodu nieudzielenia mu 
absolutorium. Obie prze-
słanki zachodzą obecnie w 
gminie Zagrodno.

W obliczu społecznej 
presji, o jakiej opowiadał 

Walenty Luszniewski, rad-
ni z Zagrodna wcale nie 
musieli czekać na sesję ab-
solutoryjną. W Ustawie o 
samorządzie gminnym jest 
artykuł 28b.1, który daje im 
możliwość zorganizowania 
referendum przeciw wójt 
wcześniej, na wniosek 1/4 
ustawowego składu rady. 
Zagrodzieńscy radni nie 
palą się do wykorzystania 
tej możliwości. Dlaczego? 
Ze względu na art. 67.3 
Ustawy o referendum lo-
kalnym: “Jeżeli w ważnym 
referendum o odwołanie 
wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta), przeprowa-
dzonym na wniosek rady 
gminy z innej przyczyny niż 
nieudzielenie absolutorium, 
przeciwko odwołaniu wój-
ta (burmistrza, prezydenta 
miasta) oddano więcej niż 
połowę ważnych głosów, 
działalność rady gminy ule-
ga zakończeniu z mocy pra-
wa.”

Referendum o odwoła-
nie wójta i rady gminy (lub 
jednego z tych organów) 
może zostać przeprowa-
dzone również na wniosek 
10 proc. uprawnionych do 
głosowania mieszkańców 
gminy. W przypadku gmi-
ny Zagrodno wystarczyłyby 
podpisy nieco ponad 400 
wyborców.

Utrzymujący się od sa-
mego początku kadencji 
konflikt pomiędzy większo-
ścią radnych a wójt zaognił 
się w ostatnich miesiącach. 
29 maja Rada Gminy Za-
grodno podjęła uchwałę w 
sprawie odwołania wójt ze 
względu na naruszenie prze-
pisów antykorupcyjnych, 
unieważnioną później przez 
wojewodę dolnośląskiego 
jako niezgodną z prawem 
(radni złożyli skargę do 
sądu administracyjnego na 
rozstrzygnięcie nadzorcze 
wojewody i czekają na wy-
rok). Na tej samej majowej 

sesji rada obniżyła Karolinie 
Bardowskiej wynagrodzenie 
do 6 tys. zł brutto, czyli nie-
znacznie powyżej średniej 
krajowej (ok. 4,3 ty. zł net-
to). Wójt nosi się z zamia-
rem pozwania radnych za 
tę uchwałę do sądu. Na ręce 
przewodniczącego Walen-
tego Luszniewskiego zło-
żyła przedsądowe wezwanie 
do uregulowania stosunku 
pracy i polubownego zakoń-
czenia sporu. Jej propozycja 
została 27 sierpnia odrzuco-
na. Radni podtrzymali pod-
jętą w maju decyzję o obni-
żeniu wynagrodzenia pani 
wójt. Karolina Bardowka 
odbiera ich działania jako 
nieuzasadnioną represję, 
mającą za cel zniechęcenie 
jej do pracy w urzędzie.

- Nie ukrywam, że ta-
kie mam odczucia – mó-
wiła o tym bez ogródek na 
sesji absolutoryjnej. – Od 
początku Szanowana Rada 
chciała pozbyć się mnie ze 

stanowiska. Cały czas było 
mówione: nie damy wotum 
zaufania raz, drugi, potem 
będzie referendum. Szuka-
nie haków, donosy… różne 
były tam rzeczy. Pojawił 
się ostatni pomysł: obniży-
my jej wynagrodzenie, to 
może sama odejdzie, bo się 
jej nie będzie chciało i nie 
będzie opłacało. Jeżeli to 
był pomysł, żebym odeszła, 
to Szanowni Państwo, szu-
kajcie dalej, bo prawda jest 
taka, że ja nie przyszłam na 
to stanowisko dla pieniędzy. 
Ja mam za co żyć. Nie przy-
szłam tu nawet, żeby doro-
bić sobie do emerytury lub 
renty. Przyszłam, bo obie-
całam pomóc ludziom, coś 
dobrego dla nich zrobić. i 
będę to robić, choćbyście mi 
odebrali ostatnią złotówkę.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  
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Podczas sesji 27 sierpnia 
Rada Gminy w Zagrodnie nie 
udzieliła wójt Karolinie Bar-
dowskiej wotum zaufania ani 
absolutorium z wykonania 
budżetu za rok 2019. Dzieje 
się tak drugi rok z rzędu. To 
świadectwo głębokego am-
bicjonalnego konflktu pomię-
dzy młodą wójt a większością 
sładu rady.

Rada odmówiła wójt absolutorium



Ragnar Ólafsson wydobył 
magię miejsca. Do dźwięków 
i emocji warto się przywiązy-
wać, warto o nich mówić i bez 
wątpienia warto je wyśpiewać. 
Artysta prezentuje kolejne 
porcje autorskich kompozy-
cji, a jego twórczość od lat 
zbiera pozytywne recenzje. 
Artystę supportowała Kathia 
– songwriterka o wyjątkowym, 
oryginalnym głosie. Razem 
zagrali kilka utworów. Później 
było jeszcze magiczniej – duet 
wspierała rozśpiewana pu-
bliczność.

Koncert rozpoczął się w 
pięknej scenerii otoczonej 

murami zamku Grodziec, po-
goda miała zgoła odmienne 
zdanie i bezpardonowo wy-
musiła przeniesienie koncertu 
do sali biesiadnej.

Kameralna przestrzeń sali 
ani trochę nie przeszkodziła w 
delektowaniu się delikatnymi 
dźwiękami. Romantycznie, 
czarująco – koncerty w zamku 
Grodziec są flirtem odbiorcy 
z dźwiękiem. Warto o tym 
wspominać, bo koncertów i 

wydarzeń w średniowiecznych 
murach będzie jeszcze więcej.

 -Nowe kulturowe inicja-
tywy to nowe życie zamku. Ta 
artystyczna odsłona obiektu 
sprawia, że staje się on miej-
scem, gdzie mieszkańcy chcą 
się spotykać. Dwa koncerty 
za nami, kolejne wydarzenia 
wkrótce.Wśród nich Interak-
tywny Spektakl Historycz-
ny – to będzie pierwsze takie 
wydarzenie w murach zam-
ku Grodziec. Cieszę się, że 
mogę obserwować zmiany i je 
wspierać. – mówi wójt gminy 
Zagrodno Karolina Bardow-
ska.

Organizatorami koncertu 
była Gmina Zagrodno, Za-
mek Grodziec oraz Agencja 
Sudety.pro.

Źródło: Gmina Zagrodno
FOT. GMINA ZAGRODNO 

W ramach Tarczy An-
tykryzysowej 4.0 rząd prze-
znaczył prawie 6 mld zł na 
wsparcie samorządów przy 
lokalnych inwestycjach. Gmi-
na Zagrodno mogła apliko-
wać w ramach przyznanego 
limitu o 500 tys. zł – przy-
gotowała wniosek i uzyskała 
dotację. Przydzielone środki 
spożytkuje na drogę dla 21 
rodzin z Zagrodna, które od 
lat zabiegały o taką inwesty-
cję. Aktualnie do swych po-

sesji dojeżdżają drogą utwar-
dzaną tłuczniem. W wynku 
kolejnych napraw jej poziom 
podniósł się znacznie, co po-
woduje zalewanie budynków. 

Gmina jest zdeterminowa-
na, aby rozwiązać problem. 
Kończy skomplikowany, wy-
magający pozwolenia wodno-
-prawnego projekt porządnej 

drogi i na przyszły rok zapo-
wiada jego realizację. 

Piotr Kanikowski 
FOT. GMINA ZAGRODNO

Promocyjna cena biletu 
wstępu to zachęta adresowa-
na przede wszystkim do tych 
mieszkańców gminy, którzy 
dawno, być może nigdy, nie 
byli na zamku w Grodźcu. 
Bramy zabytku, uznawanego 
za architektoniczną perełkę i 
jedno z najatrakcyjniejszych 
miejsc na Dolnym Śląsku, zo-
stały dla nich szeroko otwarte 
do końca września. Średnio-

wieczna warownia zbudowana 
na szczycie dawnego wulkanu, 
kryje mnóstwo tajemnic, które 
teraz łatwiej odkrywać. Była 
domem hitlerowskiego am-
basadora, miejscem przecho-
wywnia archwum planu Bar-
barossa, skrytką, w której pod 
koniec wojny ukrywano dzieła 
sztuki i cenne księgi. Jest oka-
zja, by zabrać rodzinę i przeżyć 
fantastyczną przygodą lub po 
prostu spędzić miły dzień w 
uroczym zakątku gminy Za-
grodno. 

Piotr Kanikowski
RYC. GMINA ZAGRODNO
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Islandczyk czarował dźwiekami

Tarcza gminy Zagrodno

Brochocin bez pompy i z pompą

Za nami już kolejna artystycz-
na odsłona średniowiecznego 
zamku w Grodźcu. 28 sierp-
nia w murach romantycznej 
budowli odbył się niezwykły 
koncert islandzkiego artysty 
Ragnara Ólafssona. Wy-
darzenie zorganizowano w 
ramach cyklu „Najbardziej 
nastrojowych koncertów w 
regionie”.

Na konto Urzędu Gminy w Za-
grodnie wpłynęło 500 tys zł 
z rzadowego Funduszu Inwe-
stycji Samorządowych. Pie-
niądze zostaną wykorzystane 
na wykonanie drogi dojazdo-
wej dla 21 rodzin z Zagrodna. 

Stara, przez dziesiątki lat 
zaniedbywana sieć wodocią-
gowa w Brochocinie ostat-
nio dwukrotnie zawodziła. 
Awarie szybko usunięto, bo 
po tegorocznych przeglądach 
gmina zdążyła przygotować 
się do takich sytuacji. 

Do 30 września wszystkim 
mieszkańcom gminy Zagrod-
no wystarczy złotówka, by 
zwiedzić zamek w Grodźcu.

14 września pękła rura i na 
kilka godzin trzeba było wstrzy-
mać dostawy wody dla wsi. Po-
ważniejsza awaria przydarzyła 
się tydzień wcześniej. Spaliła 
się stara pompa głębinowa przy 
ujęciu, z którego Zakład Usług 
Komunalnych w Zagrodnie 
czerpie wodę dla mieszkańców 
Brochocina. Jej zły stan został 
ujawniony przy okazji powadzo-
nych od wiosny przeglądów i re-
nowacji wszystkich studni głębi-
nowych w gminie. Tylko w tym 
jednym przypadku nie udało się 
zwiększyć wydajności ujęcia do 
poziomu 60 m3 wody na godzi-
nę. Od tego czasu spodziewano 
się tej awarii i w myśl zasady, że 
przezorny zawsze ubezpieczno-
ny, w gminie od razu, jeszcze w 
kwietniu, zlecono zakup nowej 

pompy głębinowej za 12 tysię-
cy dla Brochocina. Gdyby nie 
ta decyzja, na naprawę zamiast 
kilku godzin trzeba by czekać 
kilka dni, bo tego rodzaju pomp 
nie da się kupić od ręki - są przy-
gotowywane na zamówienie. 
Mając w magazynie zapasowe 
urządzenie, ekipa specjalistów 7 
września o ósmej rano przystą-
piła do wymiany, a o godzinie 
trzynastej było już po robocie. 

Ujęcie wody dla Brochocina 
i Łukaszowa przeszło w ostat-
nim roku najpoważniejszą od lat 
renowację. Zakupiono i zamon-
towano nowe pompy, poddano 
konserwacji zestaw hydroforo-
wy, wymieniono rury, ale ryzyko 
powtarzających się awarii wciąż 
jest duże. Dlatego w trosce o 
bezpieczeństwo mieszkańców 
wójt Zagrodna Karolina Bar-
dowska widzi konieczność zro-
bienia dodatkowego odwiertu i 
wybudowania w perspektywie 
3 najbliższych lat nowej studni 
głębinowej, która zapewni obu 
wioskom solidne zaopatrzenie 
w wodę. 

Piotr Kanikowski

Perła za zlotówkę



Latem 1566 roku powie-
trze pulsowało od żaru. My-
szy na polach i w ogrodzie 
było tyle, jakby Pan niebieski 
umyślił sobie z przyjściem pa-
stora poddać Adelsdorf jednej 
z egipskich plag. Ponieważ bi-
blijna Księga Wyjścia zawiodła 
w starciu z gryzoniami, Jacob 
Colerus zaczął wertować inne 
stare inkunabuły w poszuki-
waniu sposobów na ocalenie 
grządek z marchewką i buracz-
kami. Gdy nadarzyła się okazja, 
nie omieszkał rozpytywać w 
tej kwestii znajomych, którzy 
mieli więcej niż on doświad-
czenia na roli. Wszystkie rady 
wypróbowywał z iście nauko-
wym zacięciem, robiąc zapiski 
i upychając po szafach kartki z 
obserwacjami. A że miał zwy-
czaj postępować w ten sposób z 
każdym problemem – począw-
szy od grzechu pierworodnego, 
skończywszy na nawożeniu pól 
krowim łajnem i karmieniu 
niosek – zapiski pastora zaczę-
ły z czasem wypadać z mebli i 
ksiąg w bibliotece jak cytrusy z 
rogu obfitości.

Pastor Jacob
Jacob i Urszula nie mieszka-

li w Adelinie długo. Już w 1567 
Georg II von Brieg, książę le-
gnicki, ściągnął ich do Wohlau 
(Wołowa), gdzie nadzwyczaj 
bystry umysł pastora miał 
szansę spełnić się w sporach 
teologicznych prowadzonych 
przez zwolenników różnych 
nurtów protestantyzmu: lute-
ran, kalwinistów, anabaptystów, 
szwenkfeldystów. Potem Jacob 
Colerus obejmował kolejne pa-
rafie: w Neukirch (Nowym Ko-
ściele) w księstwie jaworskim, 

w Berlinie i Güstrow. Pracując 
dla brandenburskiego elektora 
przygotowywał trzytomowe 
wydanie Biblii. Wykładał też 
język hebrajski na uniwersyte-
cie we Frankfurcie. Największe 
uznanie zyskał dzięki dyspucie 
teologicznej zorganizowanej 
przez Sebastiana von Zedlitza 
na jego zamku w Langenau  
(Wleniu) w dniach 4-12 maja 
1574 roku. Jacob Colerus prze-
wodził wtedy gronu lokalnych 
kaznodziejów, którzy toczyli 
publiczny spór o grzech pier-
worodny i wolną wolę ze słyn-
nym teologiem Matthiusem 
Flaciusem, przybyłym na śląską 
prowincję z samej Wittenber-
gii, kolebki luterskich nauk. 

Klęska Flaciusa
W popularnych za re-

formacji dysputach teologów 
chodziło o coś znacznie więcej 
niż tylko intelektualną rozryw-
kę. W latach sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych XVI wieku 
księstwa piastowskie  i stany 
śląskie wahały się jeszcze, czy 
reformować świat wyłącznie w 
duchu luterańskim, czy też dać 
większy posłuch kalwinistom 
lub innym naukom. Zwycię-
stwo Matthiusa Flaciusa – re-
ligijnego fanatyka, ortodoksa, 
surowego sędziego grzesznej 
natury człowieka - mogło 
oznaczać radykalizację postaw, 
waśnie i niepokoje. Tak się nie 
stało. Po tygodniowej szermier-
ce na argumenty wittenberg-
czyk wyjechał z Langenau po-
konany, dzięki czemu na Śląsku 
aż do czasów potrydenckich 
mogła swobodnie rozwijać się 
tradycyjna, pogodna i bardziej 
pobłaźliwa dla ludzkich sła-
bości odmiana luteranizmu, 
reprezentowana przez pastora 
Colerusa. Echa wleńskiej dys-
puty rozeszły się szeroko po 
całym regionie, nie bez udziału 
Jacoba, który w 1585 roku wy-
dał dzieło szczegółowo oma-
wiające toczony z Matthiusem 
Flaciusem spór. 

Byt nasz podniebny
Choć nie na równi ze spra-

wami niebieskimi, to jednak 
przez sporą część życia gło-
wę pastora Jacoba Colerusa 
zaprzątały kwestie dotyczą-
ce ziemskiego bytowania. Po 
urodzonym w Zagrodnie Jo-
hannesie, Urszula powiła mu 
jeszcze dziesięcioro dzieci, więc 

pomyśloność ich rodziny zawi-
sła w dużej mierze na stajniach 
oraz plonach zbieranych z pól 
i ogrodu. Gospodarując w pa-
rafiach w Zagrodnie, Wołowie 
i Nowym Kościele, pastor zo-
rientował się, że nie do końca 
może polegać na wskazówkach 
starożytnych Greków i Rzy-
mian piszących o uprawie roli 
i hodowli, bo wiele z ich za-
leceń odnosiło się do klimatu 
śródziemnomorskiego. Prosił 
o rady mieszkających po są-
siedzku rolników, hodowców, 
ogrodników i razem z Urszulą, 
jakby przy okazji, gromadził 
materiały, które miały rozsławić 
później jego najstarszego syna, 
Johannesa.  

Literatura dla gospodarzy
Ów chłopiec, którego 

pierwszy wrzask oderwał Ja-
coba Colerusa od rozprawy z 
myszami w zagrodzieńskim 
ogrodzie, zdążył w międzycza-
sie przestać krzyczeć; wyrósł i 
udał się na studia medyczne do 
Frankfurtu nad Odrą. Potem 
jako ochmistrz towarzyszył 
pewnemu młodemu szlachci-
cowi w podróży edukacyjnej 
do Austrii i Włoch. W latach 
dziewięćdziesiątych XVI wie-
ku, gdy kończył prawo i teo-
logię na uniwersytecie w Jenie, 
Johannes wpadł na pomysł, 
aby zebrać przewożone z ple-
banii na plebanię zapiski ojca 
dotyczące hodowli zwierząt i 
uprawy roli, uzupełnić je wła-
sną wiedzą i wydać. Wydruko-
wane w 1592 roku w Witten-
berdze dzieło „Calendarium 
Oeconomicum et perpetuum” 
uchodzi za pierwszy niemiecki 
podręcznik rolnictwa. Książka 
wielokrotnie wznawiana, dała 
początek nowemu rodzajowi 
piśmiennictwa, tzw. Hausväter-
literatur (literaturze dla gospo-
darzy), adresowanej do wiel-
kich posiadaczy ziemskich. 

16 tomów Hedwiga
Wittenbergski drukarz 

Paul Hedwig, który wydał to 
dzieło, natychmiast zoriento-
wał się, że trafił na żyłę złota. 
Za duże pieniądze odkupił od 
Johannesa Colerusa prawa au-
torskie do kolejnej, znacznie 
obszerniejszej książki na ten 
sam temat„Oeconomia oder 
Hausbuch”. Wystarał się też u 
cesarza Rudolfa II o specjalne 
zarządzenie, które zakazywa-

ło innym drukarzom robienia 
przedruków. Następnie w roku 
1593 zaczął wydawać książkę 
Colerusa podzieloną spryt-
nie na mniejsze fragmenty, by 
utrudnić życie plagiatorom 
i podsycać zainteresowanie 
subskrybentów. Widząc, jak 
błyskawicznie kolejne części 
rozchodzą się po kraju, Paul 
Hedwig namawiał autora do 
robienia coraz to nowych uzu-
pełnień i dodatków. Ostatecz-
nie dzieło zamknęło się w 16 
tomach wydanych w ciągu 13 
lat. Poza tym, że dostarczało 
praktycznej wiedzy ze wszyst-
kich działów gospodarstwa 
wiejskiego - zasiewu i uprawy 
pól, ogrodnictwa, sadownic-
twa, winiarstwa, pielęgnacji 
łąk i pastwisk, gopodarki le-
śnej, hodowli zwierząt, rybołó-
stwa, pszczelarstwa, myślistwa, 
ptasznictwa – zawierało też 
rady dotyczące leczenia chorób 
u ludzi i zwierząt, przyrządza-
nia leków, handlu, rachunko-
wości a także przepisy kulinar-
ne. Colerus dbał, by informacje 

były dla czytelników użyteczne, 
przy okazji nie omieszkał jed-
nak podzielić się z nimi cało-
kształtem swojej rozległej wie-
dzy przyrodniczej, głównie z 
zakresu botaniki i zoologii. 

Aureo-Montanus Silesius
W poradnikach Johannesa 

Colerusa można było znaleźć 
radę w przeróżnych życiowych 
sytuacjach: jak łapać pchły, jak 
zrobić lampę, jak ufarbować 
włosy albo „jak za pomocą 
witriolu, saletry, salmiaku i sa-
dzy oblicze tak czarnym jak u 
murzyna uczynić”. Zawierały 
tysiące tego rodzaju wskazó-
wek, dlatego, dosłownie, trafiły 
pod strzechy. Tak za życia ich 
autora, jak i po śmierci były 
wielokrotnie wznawiane, wy-
dawane pod różnymi tytułami 
lub – zmodyfikowane – jako 
Nowy Colerus. Przez dziesiątki 
lat uchodziły na Śląsku za naj-
rzetelniejsze źródło wiedzy rol-
niczej. Ten prestiż psuli łasi na 
pieniądze wydawcy, dodając do 
oryginału napisane przez in-

nych autorów senniki i astrolo-
giczne przepowiednie, przez co 
z czasem zaczęto uważać całość 
za zbiór przesądów i zabobo-
nów. Mimo wszystko książki 
Johannesa Colerusa cieszyły się 
dużą popularnością aż po wiek 
XIX, stąd do czasów współcze-
snych zachowały się w sporej 
ilości egzemplarzy.  

 
Niemieccy badacze i hi-

storycy literatury w każdej 
publikacji o Johannesie Co-
lerusie piszą, że urodził się 19 
sierpnia 1566 roku w „Adelsorf 
bei Goldberg in Schlesien”. 
On sam z czasem na kartach 
tytułowych swoich książek 
zaczął używać przydomka 
nawiazującego do łacińskiej 
nazwy Złotoryi „Aureo-Mon-
tanus Silesius”. Chyba warto, 
by Zagrodno pamiętało, że to 
tutaj urodził się człowiek, który 
wywarł gigantyczny wpływ na 
rozwój niemieckiego rolnictwa 
i literatury rolniczej. 

Piotr Kanikowski
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Dobre rady z Zagrodna
19 sierpnia 1566 roku przez 
pokoje plebanii w Zagrodnie 
(noszącym wówczas inną 
nazwę: Adelsdorf) poniósł 
się pierwszy krzyk jednego z 
najpoczytniejszych autorów 
w siedemnastowiecznych 
Niemczech. Młody pastor, 
który dopiero co objął para-
fię, przybiegł na ten wrzask 
z ogrodu, gdzie doglądał za-
lewnia mysich nor miksturą 
z wrotyczu. Sił, zdawało mu 
się, ma dość, te jednak zu-
pełnie zawiodły go w progu, 
gdy spojrzał, jak jego żona, 
Urszula, próbuje  uciszyć 
czerwonego z wściekłości 
malca. 
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Mann dostał Szpilę z Legnicy

Legnica po drodze do celów

Jak uzasadniła wybór Ka-
pituła Szpil Satyrykonu 2020? 
Nietuzinkowy dziennikarz 
otrzymał to ważne wyróżnienie 
za wierność zasadom, entuzjazm 
i mądre puenty.

W skład Kapituły weszli: 
Artur Andrus, Stanisław Tym, 
Piotr Bukartyk, Jerzy Kisie-
lewski, Michał Nogaś, Andrzej 
Poniedzielski, Grzegorz Szcze-
paniak.

Ze względu na pandemię 
sam laureat - mający 72 lata 
Wojciech Mann - nie pojawił się 
na uroczystości. W Jego imieniu 
nagrodę odebrał syn Marcin, 
nie kryjąc radości z otrzymanej 
z rąk Grzegorza Szczepaniaka, 
dyrektora Legnickiego Centrum 
Kultury statuetki. Jak zaznaczył, 
nie przygotował żadnej mowy, 
ale serdecznie podziękował w 
imieniu Taty za Szpilę i obiecał, 
że odwiedzą wspólnie Legnicę.

Wręczenie Szpili odbyło 
się podczas wernisażu Między-
narodowej Wystawy Satyrykon 
2020 w Muzeum Karykatury 
w Warszawie. W otwarciu wy-
stawy wzięli udział m.in. Piotr 

Bukartyk, lauretat ubiegłoroczej 
Szpili, pani dyrektor Muzeum 
Karykatury Elżbieta Laskowska 
oraz Elżbieta Pietraszko, szefowa 
fundacji Satyrykonu czy Grze-
gorz Szczepaniak, dyrektor Le-
gnickiego Centrum Kultury.

Ekspozycja w Muzeum Ka-
rykatury będzie czynna w stolicy 
do 25 października.

Szpile Satyrykonu wręczane 
są od 2013 r. twórcom, których 
cechuje otwarty umysł, poczu-
cie humoru, dystans do siebie i 
otaczającego świata, za działania 
poruszające intelekt społeczny 
oraz chodzenie pod prąd fasa-
dowej poprawności i wątpliwej 
normalności.

Do tej pory laureatami Szpil 
zostali: Maria Peszek i Marek 

Raczkowski (2013) Robert Gór-
ski i Tymon Tymański (2014) 
Maria Czubaszek oraz Michał 
Walczak i Maciej Łubieński 
(2015) Joanna Kołaczkowska 
i Wojciech Młynarski (2016) 
Robert Górski i Maciej Stuhr 
(2017) Stanisław Tym i Henryk 
Sawka (2018) Piotr Bukartyk 
i Andrzej Poniedzielski (2019) 
oraz Wojciech Mann (2020).

Wykonaną z brązu Szpilę 
Satyrykonu - ważącą niemal pół-
tora kilograma statuetkę przypo-
minającą damski but na szpilce 
- zaprojektował artysta rzeźbiarz 
Leszek Michalski.

EGO/ Legnickie Centrum 
Kultury

FOT. LCK

Będzie to zabawa w gronie 
najbliższych, a także zdobywanie 
wiedzy z zakresu zrównoważo-
nego rozwoju i historii Legnicy. 
To świetny sposób na spędzenie 
niedzieli z rodziną i znajomymi. 
Wszystko odbywać się będzie na 
zewnątrz i z zachowaniem odpo-
wiednich środków bezpieczeń-
stwa sanitarnego.

Zadaniem uczestników, 
którzy będą podzieleni na 
4-osobowe zespoły, będzie zna-
lezienie kolejnych stacji, rozwią-
zanie zadań i zagadek, a wszyst-
ko, by zdobyć jak największą ilość 
punktów i dobrze się bawić. Dla 
zwycięzców gry przewidziane są 
nagrody.

Organizatorami wydarzenia 
jest Stowarzyszenie UNA Po-
land oraz miasto Legnica. Zapi-
sywać można się do 24 września, 
przesyłając formularz zgłosze-
niowy dostępny na stronie una-
poland.org lub wypełnienia for-

mularza online. Organizatorzy 
zapraszają do udziału wszystkich 
legniczan, a także odwiedzają-
cych i przyjezdnych.

Impreza odbędzie się w ra-
mach działań promocyjnych 
związanych z realizacją zawarte-
go przed miesiącem porozumie-
nia Legnicy ze Stowarzyszeniem 
United Nations Association-Po-
land (Cele Zrównoważonego 
Rozwoju). To pierwsza taka ini-
cjatywa w naszym kraju.

- Jesteśmy otwarci na no-
woczesne projekty i współpracę 
we wszystkich sferach, budując 
świadome społeczeństwo oby-
watelskie – podkreśla prezydent 

Tadeusz Krzakowski.
- To nie będą działania eks-

perckie, lecz szeroko otwarte na 
lokalną społeczność. Wiemy, 
że Legnica ma w tej dziedzinie 
znaczące, wręcz pionierskie osią-
gnięcia – dodaje prezes stowa-
rzyszenia, Adam Dziedzic.

United Nations Association 
(UNA) Poland - Stowarzysze-
nie Narodów Zjednoczonych w 
Polsce realizuje projekty wspie-
rające i popularyzujące wiedzę 
na temat Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i roli Polski w tej 
organizacji. Prowadzi programy 
z zakresu zrównoważonego roz-
woju i Agendy 2030, aktywności 

społeczno-obywatelskiej, eduka-
cji i angażowania ludzi młodych 
oraz z zakresu praw człowieka i 
demokracji.

Kluczową rolę w tym pro-
cesie mają do odegrania właśnie 
miasta i społeczeństwo, dlatego 
UNA Poland, we współpracy z 
Urzędem Miasta Legnicy, zorga-
nizują kilka wydarzeń, mających 
przybliżyć mieszkańcom tema-
tykę zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na 24le-
gnica.pl

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY

Do wypadku doszło w 
miniony weekend. 27-letni 
kierowca samochodu marki 
Opel Corsa wykonywał ma-
newr wyprzedzania jadącego 
przed nim pojazdu. Wymu-
sił przy tym pierwszeństwo 
na jadącym prawidłowo po 
przeciwległym pasie rowe-
rzyście i uderzył w niego, a 

następnie uciekł z miejsca 
zdarzenia nie udzielając po-
mocy poszkodowanemu.

Został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy Komisa-
riatu Policji w Chojnowie 
i osadzony w policyjnym 
areszcie. Opuścił go wpraw-
dzie, ale został objęty poli-
cyjnym dozorem. Grozi mu 
do 8 lat pozbawienia wol-
ności, bo rowerzysta odniósł 
ciężki uszczerbek na zdro-
wiu.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

14 września (poniedziałek) 
w Muzeum Karykatury w 
Warszawie odbyła się uro-
czystość wręczenia Szpili 
Satyrykonu 2020. Laureatem 
został Wojciech Mann.

W niedzielę, 27 września br. 
o godzinie 12.00 na placu 
zamkowym w Legnicy, roz-
pocznie się jedyna w swoim 
rodzaju gra miejska „Legni-
ca, z nią zawsze po drodze do 
celów”.

Nie uniknie kary 27-letni 
kierowca opla, który po po-
trąceniu rowerzysty w Mił-
kowicach zbiegł z miejsca 
zdarzenia, nie udzieliwszy 
pomocy poszkodowanemu. 

Potrącił rowerzystę 
i uciekł
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Nie rozbiorą Wilczej Góry
Szczecińska spółka PGWP 
przejmuje od koncernu Colas 
kopalnię na Wilczej Górze i 
ważną jeszcze 7 lat konce-
sję na eksploatację złoża. 
Zaniepokojony o przyszłość 
róży bazaltowej i unikalnego 
rezerwatu, złotoryjski staro-
sta zorganizował spotkanie 
z przedstawicielami przed-
siębiorstwa. Uzyskał od nich 
zapewnienie, że firma nie 
zamierza kontynuować wydo-
bycia na Wilczej Górze i prze-
prowadzi jej rekultywację.

- Kilka miesięcy temu 
Colas i PGWP zapowiada-
ły, że dogadują się w sprawie 
sprzedaży kopalni na Wilczej 
Górze – mówi starosta Wie-
sław Świerczyński. – Nastąpiło 
podpisanie aktu notarialnego, 
trwają uzgodnienia w sprawie 
przekazania koncesji na eks-
ploatację złoża bazaltu oraz do-
tycące rekultywacji wyrobiska. 
Obie kwestie są także dla nas 
niesłychanie istotne. Chcieliby-
śmy znać zamierzenia nowego 
właściciela kopalni.

Pomysł spotkania wyszedł 
od działaczy Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Złotoryjskiej, 
którzy zwrócili się w tej spra-
wie do zlotoryjskiego starosty. 
Wiesław Świerczyński mówi, 
że Daniel Miazga, członek 
zarządu PGWP S.A., z dużą 
otwartością przyjął jego zapro-
szenie. W spotkaniu w Staro-
stwie Powiatowym w Złotoryi 
oprócz starosty i wicestarosty 
Rafała Miary uczestniczyli 
przedstawiciele TMZZ repre-
zentowani przez prezes Kazi-
mierę Tuchowską oraz grupę 
ekspertów – byłych dyrektorów 

przedsiębiorstw eksploatują-
cych złoża surowców skalnych 
w okolicach Złotoryi. Obecni 
byli również geolog powiato-
wa Maria Tylka oraz kierownik 
wydziału ochrony środowiska 
w starostwie Arnold Hochuł.

Stan ostatniego fragmentu 
Wilczej Góry, który ostał się 
kopalni – najcenniejszego, z 
unikalnym w skali światowej 
układem słupów bazaltowych 
– nie wygląda dobrze. Zgod-
nie z zatwierdzonymi planami 
eksploatacji Colas probował 
wybierać kamień z obszaru, 
który w przeszłości był filarem 

ochronnym rezerwatu przyro-
dy. Miał ekspertyzy, z których 
wynikało, że to bezpieczne. 
A jednak rok temu doszło do 
katastrofy: z wierzchołka pod-
kopanej przez górników góry 
runęło w dół kilka tysięcy ton 
kamienia. Osuwiska się powta-
rzają. Schodzące samoistnie 
w dół lawiny zagrażają bez-
pieczeństwu ludzi. Okręgowy 
Urząd Górniczy we Wrocławiu 
wstrzymał pracę zakładu, a Co-
las informował o specjalstycz-
nych badaniach mających dać 
odpowiedź na pytanie, jak w 
tych warunkach kontynuować 
eksploatację, bo koncesja na 
Wilczą Górę wygaśnie dopiero 
w 2027 roku.

Wczoraj podczas spotka-
nia w złotoryjskim starostwie 
Daniel Miazga z PGWP S.A. 
poinformował zebranych, że 
eksploatacja złoża Wilcza 
Góra nie zostanie wznowiona. 
Jego spółka przejmuje bocznicę 
kolejową i część produkcyjną z 
parkiem maszyn po Colasie, bo 
potrzebuje zaplecza produkcyj-
nego do przeróbki bazaltu z le-

żącej o półtora kilometra dalej 
Koziej Góry.

Poza deklaracją, że bazalt 
z Wilczej Góry szczecińskiej 
spółki nie interesuje, ważna 
jest informacja, że PGWP S.A. 
przejmie po Colasie zobowią-
zania dotyczące rekultywacji 
wyrobiska na Wilczej Górze.

W 2015 roku koncern 
mamił mieszkańców wizją 
stworzenia w tym miejscu ge-
oparku, czyli czegoś w rodzaju 
“geologicznego arboretum” z 
przykładami wszystkich skał 
występujących na Dolnym 
Śląsku, skalnym amfiteatrem, 
wiatą z punktem widokowym, 
z którego można by oglądać 
bazaltową różę, itd. Miała to 
to być unikatowa, niespotyka-
na nigdzie w Polsce realizacja, 
którą przyciągnie do Złotoryi 
wycieczki szkolne i turystów z 
całego kraju. Już wiadomo, że 
trudno będzie zrealizować te 
zamierzenia, bo pod osuwają-
cą się Wilczą Górę nie można 
wpuścić ludzi. W wyniku do-
tychczasowych prac górniczych 
chroniona część Wilczej Góry 

uległa znacznemu osłabieniu i 
postępującej destrukcji, co wy-
maga aktualizacji planu rekul-
tywacji wyrobiska.

Jak informuje złotoryjskie 
starostwo, strony ustaliły dalsze 
wspólne działanie celem trwa-
łego wyłączenia Wilczej Góry 
z jakichkolwiek robót eksplo-
atacyjnych oraz przygotowanie 
i udostępnienie tej atrakcji dla 
ruchu turystycznego. Zdaniem 
starosty Wiesława Świerczyń-
skiego, wskazane byłoby jak 
najszybsze rozpoczęcie rekul-
tywacji. Wymaga to jednak 
wprowadzenia przez gminę 
Złotoryja zmian w miejsco-
wym planie zagospodarowania 
przestrzennego i podzielenia 
terenu kopalni na część eks-
ploatacyjną i przemysłową. Na 
działkach przemysłowych spół-
ka PGWP mogłaby kruszyć i 
konfekcjonować bazalt z Koziej 
Góry, a równocześnie przystą-
pić do rekultywacji wyrobiska 
w części eksploatacyjnej, przy 
rezerwacie.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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„Owszem, zdarza się tak, że 
misja człowieka w określonym 
miejscu pracy dobiega końca. 
Przecież nic na ziemi (oprócz 
podłości i – niestety - zwykłego 
chamstwa) nie może być niewy-
czerpalne. Jednak dla nas , jak i 
dla całej trupy Teatru Modrze-
jewskiej, dla każdego widza w 
Legnicy, jest absolutnie jasne, 
że teatr znajduje się w swoim 
twórczym apogeum. Jednak-
że pełnowartościowy rozwój 
teatru bez kierownictwa pana 
Jacka Głomba jest po prostu 
niemożliwy.” - pisze w liście 
przesłanym do Legnicy Andro 
Enukidze.

W związku z dobiegającą 
powoli końca kadencją Jacka 
Głomba, zarząd Dolnego Ślą-
ska postanowił nie skorzystać 
z możliwości powołania go na 
następne 4 lata bez konkursu i 
ogłosił zamiar przeprowadzenia 
postępowania konkursowego, 
które wyłoni dyrektora Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy. 
Decyzja władz województwa 
jest odczytywana przez zespół 
aktorski, publiczność, krytyków, 
środowisko artystyczne jako 
zagrożenie dla trwałości legnic-
kiej sceny, jej rangi, jej dorobku. 
Sprawa - jak dowodzi list z Ba-
tumi - odbija się echem także 
poza granicami Polski.

Oto list z Batumi w tłuma-
czeniu autorstwa Olgi Krasec-
kiej (za @kt Legnicka Gazeta 
Teatralna):

„Drodzy przyjaciele, partne-
rzy z Teatru im. Heleny Modrze-
jewskiej w Legnicy!

Pozwólcie, że   w imieniu 
całej załogi Państwowego Teatru 
Dramatycznego im. Ilji Czaw-
czawadzego w Batumi wyrażę 
absolutne poparcie dla dążenia, 
aby   Wasz teatr był dalej kiero-
wany przez dyrektora pana Jacka 
Głomba, wybitnego reżysera i or-
ganizatora przedsięwzięć teatral-
nych!

Jako dyrektor teatru pan 
Głomb ma dużo zasług   dla 
miasta Legnicy, ma wyjątkowo 
ekspresyjny wpływ na procesy kul-
turalne w całej Polsce. Ogromna 
ilość rożnego rodzaju tak polskich, 
jak i międzynarodowych nagród, 
wyróżnień całkowicie i absolutnie 
potwierdzają tę opinię. Ale z na-
szej strony nie wypada przypomi-
nać o tym komukolwiek z polskiej 
strony!

Owszem, zdarza się tak, że 
misja człowieka w określonym 
miejscu pracy dobiega końca. Prze-
cież   nic na ziemi (oprócz podłości 
i – niestety - zwykłego chamstwa) 
nie może być niewyczerpalne. Jed-
nak dla nas , jak i dla całej tru-
py Teatru Modrzejewskiej,   dla 
każdego   widza w Legnicy, jest 
absolutnie jasne, że teatr znajduje 
się   w swoim twórczym apogeum. 
Jednakże   pełnowartościowy 
rozwój teatru bez kierownictwa 
pana Jacka Głomba jest po prostu 
niemożliwy.

Pozwólcie także   wyrazić 
wszystkim wam, drodzy przyja-
ciele, naszą wdzięczność za nasze 
wspólne doświadczenia, za waszą 
zadziwiająco błyskotliwą, twór-
czą, bardzo profesjonalną dzia-
łalność podczas naszych wspól-
nych projektów, które były ozdobą 

teatralnych sezonów nie tylko w 
Batumi, lecz także w Tbilisi, Ku-
taisi, Legnicy, Wrocławiu, Gorzo-
wie, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i 
wielu innych miastach. I gdyby nie 
pandemia, to z całkowitą pewno-
ścią możnaby powiedzieć, że sztu-
kę „Klasyczna koprodukcja” zoba-
czyłyby inne miasta, festiwale w 
Gruzji, Polsce, Europie.

Wkład Jacka Głomba i jego 
trupy w organizację i realizację 
I   Międzynarodowego Festiwa-
lu Teatralnego w Batumi jest nie 
do przecenienia, zasługuje na 
najwyższe pochwały. Pozwólcie, 
że   zapewnię   Państwa, że pan 
Jacek Głomb był i zawsze będzie 
rzeczywistym członkiem Rady 
Dyrektorów naszego Festiwalu.

W naszych partnerskich pla-
nach jest jeszcze bardzo dużo 
ciekawych projektów. Natomiast 
ich realizacja absolutnie nie jest 

możliwa bez udziału Jacka. Po-
zostaje nam mieć nadzieję na so-
lidarność Waszej załogi ze swoim 
twórczym liderem, który razem 
z   Wami stworzył zadziwiający 
twórczy fenomen Teatru Mod-
rzejewskiej!

Życzę wam, drodzy przyja-
ciele, powodzenia, a władzom - 
więcej mądrości i rozsądku.   Bo 
przecież może tak się zdarzyć, że 
w jednej sekundzie zostanie zruj-
nowane to, co tworzyliście   razem 
z Jackiem od 20 lat!

Andro Enukidze, Dyrektor 
Artystyczny Państwowego Teatru 
Dramatycznego im. Ilji Czaw-
czawadzego w Batumi, PhD, 
profesor Państwowego Uniwer-
sytetu Teatru i Filmu im. Szoty 
Rustawelego w Tbilisi.

Batumi, 10.09.2020”
Piotr Kanikowski

FOT. KAROL BUDREWICZ
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PREZYDENT MIASTA  LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabu-

dowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 120

Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  nr 401/1 powierzchni 0,0890 ha, obręb Bartniki. KW 
LE1L/00061152/1.

Cena wywoławcza nieruchomości  - 200.000,00 zł + podatek  od towarów  i  usług  VAT
                                                  Wadium  -   20.000,00 zł 

Przetarg odbędzie się 21.10.2020 r. o godz. 11.30  w  LCK, ul. Chojnowska 2

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami - Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, 

tel.767212-301, pokój 313. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu.     w Biuletynie Informa-
cji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 21.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 3 położonego  w Legnicy przy ul. Reymonta 8a

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta 

Mazur- tel. 7672-12-301. 
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 21.10.2020 r. o godz.11.00 w LCK,

ul. Chojnowska 2

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. Reymonta 8 a
 KW Nr LE1L/00060554/2
 Budynek mieszkalno-usłu-
gowy, 6-kondygnacyjny, 
teren uzbrojony 

Dz. nr 309/2 o pow. 748 m2, 
obręb Ochota
Lokal mieszkalny nr 3 na 
I piętrze 

2 pokoje,
kuchnia, wc, przedpo-
kój, piwnica
49,14 m2
I
6,30 m2

 130.000,00 
zł

/24. 300,00 
zł/

13.000,00 zł

Gruziński głos za Głombem
Andro Enukidze - dyrektor 
artystyczny Państwowego Te-
atru Dramatycznego im. Ilji 
Czawczawadzego w Batumi, z 
którym Teatr Modrzejewskiej 
stworzył w ubiegłym roku 
„Klasyczną koprodukcję” - 
zareagował na podejmowane 
przez zarząd Dolnego Śląska 
przygotowania do odsunięcia 
Jacka Głomba od kierowania 
legnicką sceną. List z Batumi 
to kolejny głos w tej bulwer-
sującej legniczan sprawie.
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