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Proces byłej dyrektor szpitala 3 tysiące podpisów za Głombem
Przed Sądem Rejonowym w Legnicy toczy się proces byłej 
dyrektorki legnickiego szpitala i dwóch prezesów spółki z 
wybrzeża, z którą w 2015 roku roku podpisała 10-letni kon-
trakt na świadczenie usług diagnostyki obrazowej. O zarzu-
tach wobec oskarżonych mówi prokurator Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy.  

>>2

Pod koniec sierpnia zarząd województwa dolnośląskiego podjął 
uchwałę o zamiarze przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Jackowi Głombowi, 
który kieruje tą instytucją od 26 lat, 31 sierpnia 2021 kończy się 
kadencja. Sprzeciw wobec takiego zamiaru wyrazili niezwykle licz-
ni sygnatariuszy petycji do marszałka i zarządu Dolnego Śląska.  
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Sierra Gorda do kupienia
Japończycy postanowili po-
zbyć się udziałów w chilij-
skiej kopalni miedzi Sierra 
Gorda, którą eksploatują 
wspólne z KGHM. Spólki kon-
cernu  Sumitomo poinformo-
wały polskiego partnera, że 
wyprzedają wszystkie 45 pro-
cent udziałów w tym przed-
sięwzięciu.

Zarząd KGHM Polska 
Miedź S.A. poinformował o 
tym w komunikacie do swoich 
akcjonariuszy. W środę spółki  
Sumitomo Metal Mining Co., 
Ltd., Sumitomo Corpora-
tion oraz SMM Sierra Gorda 
Inversiones Limitada zawia-
domiły go  o planowanym 
rozpoczęciu procesu sprzeda-
ży 45 udziałów w spółce joint 
venture Sierra Gorda SCM  
oraz o działaniach przygoto-
wawczych mających poprze-
dzać formalne rozpoczęcie 
transakcji, w tym planowanym 
rozpoczęciu działań marketin-
gowych wśród potencjalnych 
inwestorów.

Czy KGHM Polska 
Miedź S.A. odkupi udziały 
od Japończyków i przejmie 
chilijską kopalnię na wyłączną 
własność? Z komunikatu do 

inwestorów wynika, że raczej 
nie. "Obowiązująca Strategia 
KGHM Polska Miedź S.A. 
na lata 2019-2023 nie zakłada 
zmiany skali zaangażowania 
Spółki w Sierra Gorda" - pod-
kreślają władze polskiego kon-
cernu. Zaznaczają jednocze-
śnie, że "wszystkie dotychczas 
prowadzone procesy optyma-
lizacyjne, mające na celu bu-
dowę wartości Sierra Gorda, 
będą kontynuowane" i że te 
działania przynoszą oczeki-
wane rezultaty. Sierra Gorda 
przekroczyła półroczne cele 
produkcyjne zawarte w budże-
cie na 2020 r.

Ale jak dotąd chilijska 
odkrywka generuje wyłącznie 
koszty. Pierwszych pieniędzy z 
tego przedsięwzięcia KGHM 
spodziewa się w roku 2021. 
Według optymistycznych pro-
gnoz w ciągu 25 lat swojego 
funkcjonowania Sierra Gor-
da ma przynieść polskiemu 
właścicielowi ok. 37 mld zł 
zysków. Herbert With, były 
prezes KGHM, przekonuje 
ponadto, że udokumentowa-
nie dwóch bliźniaczych złóż 
oraz zagospodarowanie rudy 
tlenkowej wydłuży możliwość 
działania kopalni do ok. 50 lat 

i  zwiększy zyski do ponad 70 
mld. Czyżby Japończycy nie 
wierzyli w ten interes?

Kopalnia Sierra Gorda zo-
stała kupiona przez KGHM 
w 2012 roku, za prezesury 
Herberta Wirtha, jako część 
aktywów kanadyjskiej spół-
ki Quadra FNX. Aby przejąć 
Quadra FNX polski koncern 
wydał 9,2 mld zł, uzyskanych 
m.in. ze sprzedaży akcji spółek 

telekomunikacyjnych Polkom-
tel i Dialog. Od tego czasu od-
krywka na pustyni Atakama 
jest wspólnym przedsięwzię-
ciem typu joint venture kon-
trolowanym przez KGHM 
Polska Miedź (55 procent), 
Sumitomo Metal Mining 
(31,5 procent) i Sumitomo 
Corporation (13,5 procent).

Analitycy giełdowi prze-
widują problemy w Chile. 

"Dotychczas mimo większego 
udziału KGHM, to Sumi-
tomo ze względu na większe 
kompetencje sprawował za-
rząd nad obiektem. Sumitomo 
również był głównym udzia-
łowcem odpowiedzialnym 
za uruchomienie projektu i 
jego poprawę efektywności w 
ostatnich latach. Sygnał, że 
Sumitomo chce się pozbyć 
projektu  Sierra  Gorda  jest 

naszym zdaniem negatywny  
i może oznaczać, że w krótkim 
czasie wyczerpały się możli-
wości szybkiej dalszej poprawy 
efektywności bez konkretnych 
nakładów kapitałowych" - pi-
sze  Jakub Szkopek, analityk 
BM mBanku.

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM. POLSKA 
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Jak ustaliliśmy w sane-
pidzie, zarażony ksiądz z 
parafii pw Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny prze-
bywa w izolacji, a dwóch 
pozostałych do 20 paździer-
nika ma nałożoną kwaran-
tannę. Kwarantanną objęto 
też młodych ludzi, którzy 
uczestniczyli w parafialnym 
spotkaniu przygotowują-
cym do bierzmowania, oraz 
wszystkich ich domowni-
ków.

Proboszcz wystarał się o 
zastępstwo, dlatego zarów-
no w niedzielę, jak i w tygo-
dniu w kościele Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny 
w Złotoryi odprawiane są 

msze święte, odbywa się 
modlitwa różańcowa.

W kościele św. Jadwigi, 
gdzie w środę 7 paździer-
nika wykryto koronawirusa 

u jednego z zakonników, 
wszystkie msze święte oraz 
nabożeństwa zostały od-
wołane co najmniej do 17 
października. Kościół jest 

zamknięty. Bracia modlą się 
w kaplicy klasztornej, bez 
udziału wiernych.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

Koronawirus pojawił się 
nie tylko u złotoryjskich 
franciszkanów, ale też w 
drugiej z trzech złotoryj-
skich parafii. 

Akt oskarżenia powstał 
w Prokuraturze Okręgowej 
w Legnicy i jeszcze pod ko-
niec ubiegłego roku został 
skierowany do sądu. Proces 
toczył się cicho. Dopiero 
wczoraj, gdy Radio Wrocław 
poinformowało o zarzutach 
wobec Krystyny B., wokół tej 
sprawy zrobiło się gorąco. W 
mediach nie brak głosów, że 
działania podporządkowa-
nej PiS-owi prokuratury są 
motywowane politycznie, bo 
eksdyrektor jest radną Koali-
cji Obywatelskiej, należy do 
Platformy Obywatelskiej.

- Prokuratura Okręgo-
wa w Legnicy podtrzymuje 
zarzuty sformułowane w ak-
cie oskarżenia - mówi Lidia 

Tkaczyszyn. - Wszystkie są 
związane z konkursem ofert 
na wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych z zakresu ra-
diologii i radiodiagnosty-
ki przeprowadzonym przez 
Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny w Legnicy w 2015 
roku. Byłej dyrektor szpi-
tala zarzuca się, że przesłu-
chiwana w toku śledztwa w 
charakterze świadka złożyła 
fałszywe zeznania na okolicz-
ność znajomości z prezesami 
dwóch spółek medycznych z 
wybrzeża, zakresu tej znajo-
mości, utrzymywanych kon-
taktów a także ich wspólnego 
wyjazdu po wygranym kon-
kursie do Stanów Zjednoczo-
nych.

Prawdę na temat tej zna-
jomości ukrywali też obaj 
współoskarżeni prezesi, więc 
i oni mają wpisane do aktu 
oskarżenia zarzuty składania 
w śledztwie fałszywych ze-
znań. Gdy w 2015 roku wa-
żyły się losy legnickiego kon-
traktu, jeden był prezesem 
uczestniczącej w konkursie 
spółki medycznej. Drugi wy-
stępował jako jej reprezen-
tant, a kilka miesięcy później 
został powołany na jej preze-

sa.
- Jeden z mężczyzn ma 

postawiony zarzut wyłudze-
nia poświadczenia nieprawdy 
od komisji konkursowej w 
szpitalu w zakresie zdolności 
kredytowej spółki - kontynu-
je prokurator Lidia Tkaczy-
szyn.

O co chodzi? Żeby stanąć 
do konkursu na świadczenie 
usług dla szpitala należało 
spełnić szereg formalnych 
wymogów. Jednym z nich był 
wymóg wykazania na rachun-
ku oferenta środków w wyso-
kości co najmniej 1,5 mln zł. 
Według Lidii Tkaczyszyn, 
faktyczna zdolność kredyto-
wa spółki w tamtym czasie 
wynosiła zaledwie trzydzieści 
kilka tysięcy złotych. Proku-
ratura dowodzi w sądzie, że 
aby uzyskać z komisji konku-
rowej potwierdzenie posiada-
nia odpowiedniej zdolności 
kredytowej, dokonano chwi-
lowych przelewów pieniędzy 
od różnych podmiotów z wy-
brzeża i nie tylko. W chwili 
badania rachunku było na 
nim ok. 1,6 mln zł. Środki 
zostały potem wycofane, np. 
pod pretekstem omyłkowego 
przelewu. Ale ten podstęp 

wystarczył, aby komisja kon-
kursowa doszła do przekona-
nia, że oferent spełnia warun-
ki konkursu.

- Poza tym prokurator 
zarzuca obu prezesom szereg 
czynów przeciwko ustawie 
o rachunkowości, a miano-
wicie niezłożenie rocznych 
sprawozdań finansowych tej 
i innych spółek medycznych 
mających siedzibę na wybrze-
żu - mówi prokurator Lidia 
Tkaczyszyn.

Śledczy nie znaleźli ja-
kichkolwiek dowodów, by 
ewentualna znajomość byłej 
dyrektor szpitala z prezesa-
mi spółki z wybrzeża wpły-
nęła na wynik konkursu. W 
2015 roku zwyciężyła oferta 
korzystniejsza pod każdym 
względem: finansowym, tech-
nologicznym. Krystyna B. w 
Radiu Wrocław zapewnia, że 
nigdy nie działała na szko-
dę szpitala, nie utrzymywała 
kontaktów towarzyskich z 
żadnym ze współoskarżo-
nych prezesów, a ich znajo-
mość - wbrew twierdzeniom 
prokuratury - ograniczała się 
do kilku spotkań przy okazji 
sympozjów naukowych.

Piotr Kanikowski
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MOJE TRZY GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Mokre sny politruka
„To nie jest nasz teatr”. 

Tak w grudniu 2017 roku 
Adam Kowalczyk, wicepre-
zes Klubu Gazety Polskiej 
w Legnicy, objaśniał zwo-
lennikom Prawa i Sprawie-
dliwości, dlaczego zarząd 
KGHM wstrzymał dotacje 
dla Teatru Modrzejewskiej 
w Legnicy. W marcu 2018 
roku, w opublikowanej przez 
Gazetę Polską Codziennie 
rozmowie z Alicją Giedroyć, 
przekonywał, że Legnica to 
„miasto wciąż do zdobycia”, 
pełne złogów przeszłości, po-
niemieckich i peerelowskich 
resentymentów, którymi jako 
Polak się brzydzi.

Jest rok 2020. Niezłomni 
marszałkowie wyszli w końcu 
z lasu i przystąpili do wyzwa-
lania legniczan - na początek 
spod głombowego ucisku - a 
u ich boku, niemal na pierw-
szej linii frontu, dziarsko 
podskakuje ubabrany drukar-
ską farbą Adam Kowalczyk.

W wojsku najwierniejsi 
biorą na barki najtrudniejsze 
zadania - misją Kowalczyka 
jest dowieść, jak zły Legnica 
ma teatr i na jakie ideologicz-
ne manowce wyprowadził go 
obecny dyrektor. Wiceprezes 
Klubu Gazety Polskiej w Le-
gnicy z gorliwością stacha-
nowca, niemal dzień po dniu, 
publikuje w internecie swoje 
przemyślenia w tej sprawie.

Najnowszy tekst jest pro-
roctwem o fałszywym obrazie 
polsko-ukraińskich relacji w 
spektaklu „Chlebem i solą”. 
Spektakl jeszcze nie powstał, 
ale Adam Kowalczyk już 
swoje wie, i to mu w zasadzie 
wystarczy. Mogliby sobie paść 
w ramiona z dolnośląskimi 
radnymi, w szczególności Pa-
trykiem Wildem, który trzy 
lata temu, nie widząc „III Fu-
rii” w reżyserii Marcina Libe-
ry, zdołał przekonać kolegów 
z Sejmiku, że to na pewno 
antypolska ohyda. Gdzie in-
dziej Kowalczyk ze śmiertel-
ną powagą dowodzi, że Teatr 
Modrzejewskiej się skończył, 
bo pandemiczny „Król Lear” 
w reżyserii Anny Augustyno-
wicz miał w ogólnopolskich 
mediach mniej recenzji niż 
wcześniejsze spektakle. Po-
tem przekonuje, że „Ballada 
o Zakaczawiu” to furda, skoro 
takiego Zakaczawia nie ma i 
nigdy nie było (w odróżnie-
niu, na przykład, od zama-
chu smoleńskiego, w który 
cała redakcja Gazety Polskiej 
wierzy jak w dogmant o Naj-
świętszej Panience).

A zawsze chodzi o to 

samo: że teatr nie jest „nasz”; 
że nie korzy się przed maje-
statem autorytarnej władzy, 
kwestionuje jej omnipoten-
cję, wyśmiewa gust, podważa 
oficjalnie lansowany system 
wartości, odkłamuje kazion-
ną narrację historyczną, czyli 
summa summarum ośmela 
się wchodzić w ideologiczny 
spór tam, gdzie należałoby, 
spuściwszy uszy po sobie, 
grzecznie realizować linię 
partii. Adam Kowalczyk wy-
wodzi, że wynika to wprost z 
prywatnego zaangażowania 
Jacka Głomba w działalność 
publiczną – prospołeczne, 
miejskie akcje Fundacji Na-
prawiacze Świata, obywa-
telską straż nad wolnością i 
konstytucyjnymi prawami 
jednostki w ramach Komi-
tetu Obrony Demokracji – a 
nie z odwiecznej powinności 
artystów, którzy mają wnosić 
w publiczną przestrzeń fer-
ment. Po to istnieją. Wspól-
nota poglądów, za którą tęsk-
ni Adam Kowalczyk i każdy 
politruk, zawsze zabija sztu-
kę. Dając artystom wolność, 
świat ma szansę unowocze-
śniać się i wyzwalać z prze-
starzałych wartości. Krępując 
ich, sam oddaje się tyranom 
w niewolę.

W tym kontekście stwier-
dzenie Adama Kowalczyka 
z 2017 roku, że „to nie jest 
nasz teatr”, budzi we mnie 
organiczny sprzeciw. Prze-
słanie jego tekstów jest takie, 
że zarząd Dolnego Śląska 
musi dokonać abordażu na 
pokład Teatru Modrzejew-
skiej, zmienić sternika i nadać 
osiadłej na mieliznach demo-
kracji scenie właściwy kurs 
ku świetlanej przyszłości. Nie 
mam wątpliwości, że jest to 
dokładnie ta sama przyszłość, 
ku której popłynęły po odbi-
ciu z rąk wroga flagowce PiS-
-u: radiowa Trójka, Stadnina 
Koni w Janowie Podlaskim, 
Telewizja Polska czy Trybu-
nał Konstytucyjny.

Jeśli rządząca dolno-
śląskim Sejmikiem kolacja 
Bezpartyjnych Samorzą-
dowców z Prawem i Spra-
wiedliwością urzeczywistni 
mokre sny politruka Adama 
Kowalczyka, to wraz z odej-
ściem Jacka Głomba zostanie 
pogrzebana nie tylko naj-
piękniejsza rzecz, jaką udało 
się wygenerować Legnicy po 
1945 roku, ale także kon-
kretna przestrzeń dla mojej i 
Twojej wolności.

Piotr Kanikowski
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Proces byłej dyrektor szpitala
Przed Sądem Rejonowym 
w Legnicy toczy się proces 
byłej dyrektorki legnickiego 
szpitala i dwóch prezesów 
spółki z wybrzeża, z którą 
w 2015 roku roku podpisała 
10-letni kontrakt na świad-
czenie usług diagnostyki ob-
razowej. O zarzutach wobec 
oskarżonych mówi prokura-
tor Lidia Tkaczyszyn, rzecz-
niczka prasowa Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

Księża pod kluczem
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Demontaż starej linii 400 kV 
Mikułowa – Czarna

Budowa nowej linii 400 
kV Mikułowa–Czarna została 
zakończona, a w zeszłym ty-
godniu z powodzeniem prze-
szła próby napięciowe i testy. 
Wkrótce stanie się jednym  
z kluczowych elementów sys-
temu przesyłowego w Polsce. 
Nowe połączenie zastąpi prze-
starzałą linię, od 1963 r. łączą-
cą stacje elektroenergetyczne 
Mikułowa i Czarna. Zgodnie 
z ustaleniami z samorządami  
i zapowiedziami PSE, stara li-
nia 400 kV zostanie rozebrana 
na odcinku od stacji Mikułowa 
(gmina Sulików) do istnieją-
cego słupa nr 233, zlokalizo-
wanego w gminie Ruja. Prace 
będą prowadzone w 12 gminach 
województwa dolnośląskiego: 
Sulików, Siekierczyn, Lubań, 
Lubań Miasto, Nowogrodziec, 
Lwówek Śląski, Pielgrzymka, 
Zagrodno, Złotoryja, Krotoszy-
ce, Legnickie Pole, Ruja. Ro-
boty demontażowe rozpoczną 
się w najbliższych tygodniach  
i potrwają około sześciu miesię-
cy. 

Jak będzie realizowany de-
montaż słupów?

Rozebranie starej linii  
to duże wyzwanie logistyczne 
dla wyspecjalizowanych ekip 
wykonawczych. Demontaż 
słupów rozpocznie się od zwi-
nięcia przewodów. Następnie 
słupy zostaną położone na zie-
mi i pocięte na mniejsze części. 
Kolejnym etapem jest usunięcie 
fundamentów. Prefabrykaty zo-
staną wyciągnięte koparką lub 
dźwigiem i wywiezione. Pozo-
stałe elementy fundamentów  
są kruszone i usuwane.

Przed rozpoczęciem prac 
przedstawiciele firmy wy-
konawczej skontaktują się  
z właścicielami nieruchomości,  

na których zlokalizowane są słu-
py przeznaczone do demontażu, 
i uzgodnią warunki przeprowa-
dzenia niezbędnych robót. Usta-
lenia zostaną spisane w formie 
protokołu wejścia na teren i pod-
pisane przez obie strony: wła-
ściciela działki i przedstawiciela 
firmy wykonawczej.

Po zakończeniu prac teren 
zostanie uprzątnięty. W sytuacji, 
gdy w związku  z prowadzonymi 
pracami powstaną szkody, wła-
ścicielom zostanie wypłacone 
stosowne odszkodowanie.

Za prace związane z demon-
tażem odpowiadać będą te same 
firmy, które budowały nową 
linię – IDS Energetyka oraz 
ENPROM HVL. 

Demontaż w uzgodnieniu z 
samorządami

Podobnie jak w przypadku 
budowy nowej linii, tak również 
przed demontażem wysłużonej 
infrastruktury, przedstawicie-
le firmy wykonawczej omówią  
z władzami miast i gmin kwestie 
związane ze sposobem prowa-
dzenia prac. Dotyczy to miedzy 
innymi wykorzystania miejsco-
wych dróg i bieżących napraw 
w przypadku uszkodzenia ich 
nawierzchni. 

W przypadku jakichkolwiek 
pytań lub wątpliwości właściciele 

nieruchomości mogą kontakto-
wać się przedstawicielami wy-
konawcy: Tomaszem Rzepliń-
skim (tel. 533 350 561) i Joanną 
Nowicką (tel. 533 350 557) lub 
Biurem Prasowym Inwestycji 
(Marek Ignar - tel. 504 672 616, 
e-mail: kontakt@liniamikulowa-
czarna.pl).

Nowa energia dla Dolnego 
Śląska

Polskie Sieci Elektroener-
getyczne realizują kompleksowy 

program inwestycji, którego ce-
lem jest rozwój i modernizacja 
elektroenergetycznej infrastruk-
tury przesyłowej na Dolnym 
Śląsku. Spółka przeznaczy na 
ten cel do 2030 r. ok. 950 mln zł. 
W ramach programu eksploato-
waną od 1963 r. linię Mikuło-
wa - Czarna zastąpi nowocze-
sne połączenie o długości 133 
km. Po ukończeniu inwestycji 
powstanie nowoczesny układ 
zasilania południowo-zachod-

niej Polski. Zmodernizowana 
infrastruktura przesyłowa przy-
czyni się również do poprawy 
warunków wyprowadzenia mocy  
z Elektrowni Turów po jej roz-
budowie o nowy blok o mocy 
480 MW.

Polskie Sieci Elektroener-
getyczne są operatorem systemu 
przesyłowego energii elektrycz-
nej w Polsce. Spółka zarządza 
siecią przesyłową, w której skład 
wchodzą linie 400 kV oraz 220 

kV o łącznej długości ponad  
14 tys. km, umożliwiające prze-
sył energii na duże odległości, 
oraz 107 stacji elektroenerge-
tycznych. Stacje są istotnymi 
elementami sieci przesyłowej  
– ich zadaniem jest zmiana napię-
cia przesyłanej energii elektrycz-
nej, obniżając je do  poziomu, 
który umożliwia jej dostarcze-
nie do gospodarstw domowych  
za pośrednictwem sieci lokalnych 
operatorów dystrybucyjnych.

Polskie Sieci Elektroener-
getyczne realizują zatwierdzony 
przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki program inwesty-
cyjny - ponad 170 projektów  
o wartości około 14 miliardów zł.  

W rezultacie do 2030  
r. w całym kraju powstanie blisko 
3600 km nowych linii 400 kV,  
a modernizację przejdzie 1600 
km linii najwyższych napięć  
i 44 stacje elektroenergetyczne. 
PSE są jedyną firmą w Europie 
Środkowej, która na taką ska-
lę buduje nową infrastrukturę 
przesyłową. Dzięki tym inwesty-
cjom w Polsce powstanie jeden z 
najnowocześniejszych systemów 
przesyłowych w Europie, któ-
ry przez kolejne dziesięciolecia 
będzie istotnym filarem bezpie-
czeństwa systemu elektroenerge-
tycznego i zapewni jego nieza-
wodne działanie.

Energia elektryczna już pły-
nie nową linią 400 kV Mi-
kułowa – Czarna. To ozna-
cza, że wkrótce rozpocznie 
się demontaż starej linii.  
Dzięki jej rozebraniu gmi-
ny będą mogły zagospoda-
rować tereny dotychczas 
zajęte przez infrastrukturę 
przesyłową. 

Nowa linia 400 kV Mikułowa - Czarna została już wybudowana i pozytywnie przeszła testy
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Ogłoszenie nazwisk 
laureatów konkursu "Am-
basador Polski 2020" nie 
nastąpi w październiku, jak 
pierwotnie planowano. "Z 
uwagi na rosnące zagrożenie 
koronawirusem, przenosimy 
Galę Finałową na listopad 
i przedłużamy głosowanie 
w Nagrodzie Publiczności 
do 30.10 do godz. 12" - po-
stanowił KGHM Polska 
Miedź S.A. jako pomysło-
dawca i organizator kon-
kursu.

Pod pretekstem pande-
mii KGHM dokonał ma-
nipulacji w tych zapisach 
regulaminu konkursu, które 
dotyczą internetowego gło-
sowania nad wyborem lau-
reata Nagrody Publiczno-
ści. Zmiany wyeliminowały 
7 z 10 osób, które spółka 
wcześniej sama poddała pod 
głosowanie internautów. 
Poza budzącym kontrower-
sje Tomaszem Sakiewiczem 
arbitralnie usunięto aktorkę 
Joannę Kulig, kolarza Ra-
fała Majkę, siostrę Martę 
Cichoń z Domu Samotnej 
Matki w Chicago, kucharza 
Łukasza Koczocika, któ-
ry powstrzymał terrorystę 
w London Bridge, sędzie-
go piłkarskiego Szymona 
Marciniaka oraz dyrektora 
Muzeum Powstania War-
szawskiego Jana Ołdakow-
skiego. Choć głosowanie 
publiczności trwa do końca 
października, wyżej wymie-
nieni nie mogą brać w nim 
udziału. Dlaczego?

Pierwotnie głosowanie 
nad Nagrodą Publiczno-
ści zaplanowano jako jeden 
etap. Internautom przed-
stawiono 10 nazwisk, spo-
śród których w ciągu dwóch 
tygodni - między 7 a 20 
września 2020 roku - mieli 
wyłonić swego laureata. Tak 
było jeszcze 9 września, gdy 
napisaliśmy o kandydaturze 
Tomasza Sakiewicza i zada-
liśmy organizatorowi kon-
kursu pytanie, czy ta nomi-
nacja  świadczy, że KGHM 
popiera zainicjowaną i 
prowadzoną przez Gazetę 
Polską akcję wyznaczania w 
Polsce tzw. stref wolnych od 
LGBT. Pytanie było chyba 
kłopotliwe, bo nagle zaczęto 
majstrować przy regulami-
nie, by uniknąć tego rodzaju 
skojarzeń. Zarządzono, że 
laureat Nagrody Publiczno-
ści zostanie wybrany nie w 
jednym, ale w dwóch eta-
pach. KGHM skrócił głoso-
wanie na 10 kandydatur do 
jednego tygodnia i ogłosił, 
że od 12 września inter-
nautom wolno głosować 
już tylko na "3 finalistów z 
największą liczbą głosów". 
To: żużlowiec Tomasz Gol-
lob, st. sierż. Maciej Kąkol 
- otwocki policjant, który 
podczas wczasów w Chor-
wacji skutecznie reanimo-
wał ofiarę wypadku, i filan-
tropka Daria Mejnatrowicz.

Czy KGHM miał prawo 
do takich zmian. Art 6 pkt 7 
regulaminu (w obu wersjach, 
wcześniejszej i późniejszej) 
ujmuje to tak: "Organizator 
jest uprawniony do zmiany 
postanowień Regulaminu, o 
ile nie wpłynie to na pogor-
szenie warunków uczestnic-
twa w Konkursie. Dotyczy 
to w szczególności zmian 
terminów poszczególnych 
czynności konkursowych. 
Zmienione postanowienia 

Regulaminu wchodzą w 
życie z chwilą ich opubli-
kowania na Stronie Kon-
kursowej." Czy ta zmiana 
wpłynęła na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w 
konkursie osób, które były 
i nagle przestały być jego 
uczestnikami? Niewątpliwie 
tak.

KGHM tłumaczy zmia-
ny "rosnącym zagrożeniem 
koronawiruem", ale z no-
wych zapisów w regulami-
nie wynika, że wprowadzo-
no je... już miesiąc temu, 
kilka dni po tym jak rząd 
posłał uczniów i nauczycieli 
do szkół, twierdząc, że będą 
w nich bezpieczni.

Zgodnie z regulaminem 
konkursu publiczność może 
przyznać tytuł Ambasador 
Polski 2020 osobie, “która 
swoim zachowaniem przy-
czyniła się do budowania 
dobrej opinii o Polakach 
jako narodzie poza grani-
cami Polski.” Umieszcze-
nie nazwiska Sakiewicza 
w takim kontekście było 
wizerunkowym błędem, z 
którego organizator próbuje 
się niezbyt zręcznie - mani-
pulując regulaminem - wy-
cofać.

Blamaży towarzyszą-
cych tegorocznej edycji 
KGHM-owskiego konkur-
su "Ambasador Polski" jest 
więcej. Warto wspomnieć, 
że wśród nominowanych do 
tytułu Ambasador Polskiej 
Kultury decyzją Kapitu-
ły znalazł się muzyk disco 
polo Zenon Martyniuk, co 
świadczy, jak niskie pojęcie 
o polskiej kulturze mają no-
minujący go luminarze biz-
nesu. Ewentualnie jak nisko 
upadła polska kultura za 
rządów PiS.

FOT. KGHM
FOT. TWITTER.PL

Do konkursu zgłosili się 
Jolanta Klimkiewicz, Mał-
gorzata Barańska i Dariusz 
Sitkowski.

- Wszyscy kandydaci 
spełniają wymogi formaln-
0-prawne - informuje zło-
toryjski starosta Wiesław 
Świerczyński. - Zostali po-
wiadomieni o dopuszczeniu 
do II etapu konkursu.

Jolanta Klimkiewicz 
była przez ponad 4 lata pre-
zesem Powiatowego Cen-
trum Medycznego w Wo-

łowie.
Małgorzata Barańska 

była krótko (od stycznia 
do kwietnia 2019 r.) preze-
sem Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Lwówku Ślą-
skim. Wcześniej była m.in. 
dyrektorem Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej 
w Lwówku Śląskim, preze-
sem Nowego Szpitala we 
Wschowie i prezesem No-
wego Szpitala w Szprotawie.

Dariusz Sitkowski był 
dyrektorem do spraw tech-
nicznych w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym 
w Legnicy.

Spółka, należąca w stu 
procentach do złotoryj-
skiego starostwa, zarządza 
szpitalem powiatowym w 
Złotoryi. Od roku na jej 
czele stoi Wiktor Król. Po 
dramatycznym okresie, kie-
dy szpitalem zarządzał ze-
wnętrzny dzierżawca, pre-
zes ustabilizował sytuację 
finansową placówki. Na 

polecenie władz starostwa 
opracował też wielowarian-
tową strategię rozwoju spół-
ki Szpital Powiatowy im. A. 
Wolańczyka. Oczekiwano, 
że będzie ją realizował.

Niespodziewanie ty-
dzień temu Zgromadze-
nie Wspólników Szpitala 
Powiatowego im. A. Wo-
lańczyka w Złotoryi repre-
zentowane przez starostę 
Wiesława Świerczyńskiego 
ogłosiło konkurs na  sta-
nowisko prezesa szpital-
nej spółki. „Oświadczam, 
że powyższe działanie nie 
ma żadnego związku z sy-
tuacją finansową placówki 
ani zagrożeniem dla reali-
zacji jego zadań w obszarze 
ochrony zdrowia. Przyjęty 
dobry kierunek rozwoju 
gwarantuje, iż sytuacja szpi-
tala jest stabilna, a miejsca 
pracy nie są w żaden sposób 
zagrożone” - uspokaja sta-
rosta w wydanym kilka dni 
temu komunikacie.

Piotr Kanikowski

Do groźnie wyglądającego 
wypadku doszło w piątkową 
noc kilka minut po północy w 
Grzymalinie. Prawdopodob-
nie nadmierna prędkość w po-
łączeniu z alkoholem sprawiła, 
że kierowca audi stracił pano-

wanie nad pojazdem, zjechał 
na pobocze i uderzył w drze-
wo. Samochód zatrzymał się w 
przydrożnym rowie na dachu.

Karetki zabrały trzech 
mężczyzn z licznymi obra-
żeniami ciała do szpitala. Po 
przebadaniu alkomatem u 
dwóch uczestników wypadku 
stwierdzono ponad 1,5 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Po opatrzeniu, 
obaj znaleźli się w policyj-
nym areszcie. Pasażer, który 
podróżował z nimi na tylnym 
siedzeniu bez zapiętych pasów 
bezpieczeństwa, miał mniej 
szczęścia. Jeszcze jakiś czas 
będzie dochodził do siebie w 
szpitalu.

- Na szczęście w tym zda-

rzeniu nikt nie zginął - mówi 
podkom. Jagoda Ekiert, oficer 
prasowa Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy. - Kierowcy, 
którzy wsiadają za kierow-
nicę samochodu po spożyciu 
alkoholu są przekonani, że 
promile nie wpływają na ich 
koncentracje, szybkość reakcji, 
ocenę odległości i szybkości 
na drodze. Często wychodzą z 
założenia, że do domu to tylko 
parę metrów, kilometrów i na 
pewno nic się nie stanie. Otóż 
okazuje się, że życie pisze róż-
ne scenariusze i w jednej chwi-
li możemy stracić wszystko, co 
dla nas najcenniejsze - zdrowie 
lub życie własne oraz pasaże-
rów, których przewozimy.

Piotr Kanikowski

Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy zastosowała dozór 
policyjny wobec legniczani-

na, który na terenie jednego z 
marketów dokonał kradzieży 
kilku kaw oraz trzech bute-
lek whisky o wartości 510 zł i 
próbował się z niego oddalić. 
Pracownik ochrony zoriento-
wał się, że mężczyzna prze-
kroczył linię kas nie płacąc za 
towar więc poprosił o zwrot 
zabranych rzeczy. Niestety 
29-latek nie miał zamiaru od-
dać swojego łupu i próbując 
utrzymać się w posiadaniu za-
branych artykułów zaczął od-
pychać, szarpać a także grozić 
pozbawieniem życia i zdrowia 

ochroniarzowi. Na miejsce 
wezwano grupę interwencyj-
ną, która obezwładniła i ujęła 
agresora. Dzięki uporowi i 
właściwej reakcji pracowni-
ka ochrony mężczyzna został 
przekazany w ręce funkcjona-
riuszy i osadzony w policyj-
nym areszcie a towar powrócił 
do dalszej sprzedaży.

Kara jaką może Sąd zasto-
sować wobec sprawcy to 5 lat 
pozbawienia wolności.

asp. Anna Grześków/  
Policja Legnica

Konkurs czy hucpa?

KGHM zmienił zasady swego 
konkursu "Ambasadora Pol-
ski 2020". W wyniku zmian 
z gry wypadł m.in. Tomasz 
Sakiewicz - redaktor naczel-
ny Gazety Polskiej, która w 
biegłym roku prowadziła ho-
mofobiczną akcję znakowa-
nia "stref wolnych od LGBT".

Trójka kandydatów zgłosiła 
się do konkursu na stanowi-
sko prezesa spółki Szpital 
Powiatowy im. A. Wolańczy-
ka w Złotoryi. Zgromadzenie 
Wspólników dokonało oceny 
formalno-prawnej złożonych 
dokumentów. Zaakceptowa-
ło wszystkie kandydatury. 
Zakwalifikowani do II etapu 
kandydaci mają 11 dni na 
złożenie koncepcji funkcjo-
nowania, zarządzania oraz 
rozwoju spółki.

Chojnowscy policjanci pod 
nadzorem prokuratora wy-
jaśniają okoliczności zda-
rzenia, do którego doszło w 
miniony weekend w Grzy-
malinie. Audi A6 uderzyło 
w drzewo, odbiło się i wy-
lądowało w rowie kołami do 
góry. Kierowca trzeźwiał w 
policyjnym areszcie, a w tym 
samym czasie w szpitalu le-
karze ratowali poszkodowa-
nego w wypadku pasażera.

Na wniosek Wydziału do 
Walki z Przestępczością 
Przeciwko Życiu i Zdrowiu 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy Prokuratura Rejono-
wa zastosowała środek zapo-
biegawczy w postaci dozoru 
Policji wobec 29-latka, który 
dokonał kradzieży rozbójni-
czej w jednym z marketów a 
także groził pozbawieniem 
życia pracownikowi ochrony.

Troje chętnych na prezesa

Alkoholowa jazda

Rozbójnik w markecie
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NEWAG S.A. w sumie do-
starczy Kolejom Dolnośląskim 
sześć hybrydowych Impulsów 
II. Postępowanie przetargowe 
dotyczyło dwóch pociągów, z 
dodaną opcją zakupową na ko-
lejne 6. Przewoźnik postanowił 
z tej możliwości skorzystać 
od razu kupując dodatkowe 4 
sztuki z opcji. Pierwsze składy 
na Dolnym Śląsku pojawią się 
za półtora roku, a kolejne - dwa 
miesiące później. Pociągi od 
NEWAG-u spełniają wszyst-
kie obowiązujące normy emisji 
spalin. To doskonałe rozwiąza-
nie do wykorzystania na tra-
sach, które nie są zelektryfiko-
wane w całości.

- Zakup sześciu hybry-

dowych Impulsów II to w tej 
chwili największy kontrakt na 
tego typu pojazdy w Polsce. 
Zdecydowanie i mocno sta-
wiamy na transport szynowy. 
Stopniowe przejmowanie linii 
kolejowych oraz powiększanie 
floty o nowoczesne i ekologicz-
ne pociągi to ważne elementy 
naszej strategii rozwoju kolejo-
wego transportu pasażerskiego  
– zapewnia marszałek  Cezary 
Przybylski z Bezpartyjnych Sa-
morządowców.

Hybrydowe Impulsy II 
dla Kolei Dolnośląskich to 
trzyczłonowe, wygodne pociągi 
przystosowane do obsługi osób 
z ograniczoną możliwością po-
ruszania się. Każdym z nich 
będzie mogło wygodnie podró-
żować około 315 pasażerów. 
Składy zostaną wyposażone w 
klimatyzację i bezprzewodowy, 
ogólnodostępny internet. W 
trakcji elektrycznej rozwijają 
prędkość aż 160 km/h, a w spa-
linowej – do 120 km/h.

Nowe pociągi pojadą na 
trasie Trzebnica – Wrocław – 
Sobótka – Świdnica, gdzie będą 
mogły wykorzystać swój dwu-
systemowy napęd. Linia kole-
jowa nr 285 pomiędzy Wrocła-
wiem a Sobótką i Świdnicą jest 

obecnie w trakcie rewitalizacji, 
co pozwoli na przywrócenie na 
niej ruchu regularnych połą-
czeń pasażerskich po około 20 
latach. Zgodnie z zapowiedzia-
mi PKP PLK prace mają zostać 
ukończone w przyszłym roku. 
Rewitalizacja współfinansowa-
na jest ze środków RPO Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

- Dzięki tej inwestycji 
mieszkańcy między innymi 
Sobótki i Świdnicy zyskają 
możliwość łatwego i wygod-
nego dojazdu do stolicy woje-
wództwa.  Naszym celem jest 
maksymalne ułatwienie Dol-
noślązakom dotarcia do miejsc 
pracy i nauki, ośrodków kultu-
ralnych i rekreacyjnych, żeby 
komfort ich życia stale rósł  
– mówi  Tymoteusz Myrda, 
Członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Podpisany właśnie kon-
trakt Kolei Dolnośląskich i 
NEWAG-u o wartości 170 
mln zł to kolejna już w tym 
roku umowa na zakup nowo-
czesnych pociągów. Pod koniec 
września przewoźnik zamó-
wił od bydgoskiej PESY pięć 
5-członowych elektrycznych 
Elfów 2.

- Cieszy mnie, że dzięki 

umowie koalicyjnej pomię-
dzy Bezpartyjnymi Samo-
rządowcami oraz Prawem i 
Sprawiedliwością Koleje Dol-
nośląskie stale rozwijają swoją 
ofertę przewozową. Zakup 11 
nowych pociągów zostanie do-
finansowany w ramach umowy 
z Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych kwotą po-
nad 85 mln zł  - mówi  Grze-
gorz Macko, Wicemarszałek 
Województwa.

Koleje Dolnośląskie hybry-
dowymi Impulsami II intere-
sowały się już w ubiegłym roku 
w perspektywie uruchamiania 
połączeń na liniach częściowo 
zelektryfikowanych.

- Ostateczna decyzja o 
zakupie hybryd była poprze-
dzona wieloma analizami, ale 
one potwierdziły, że nasz tabor 
powinien zostać rozbudowany 
o dwunapędowy typ pojazdów. 
Tylko tak zagwarantujemy 
sobie pełną swobodę realizo-
wania przewozów, a w efekcie 
stworzymy dla Kolei Dolno-
śląskich nowe perspektywy 
rozwoju  – wyjaśnia  Damian 
Stawikowski, prezes Kolei 
Dolnośląskich.

Hybrydowe Impulsy II od 
spółki NEWAG S.A. dołączą 

do 27 elektrycznych Impulsów 
I użytkowanych obecnie na 
trasach w regionie.

- Ta decyzja pokazuje, że 
Koleje Dolnośląskie nie scho-
dzą z raz obranej ścieżki i dbają, 
aby ich flota zawsze składała się 
z najnowocześniejszych tech-
nologicznie pociągów dostęp-
nych na rynku. Nasze hybrydy 
to konstrukcja, która jest efek-
tem nowatorskiego podejścia 
NEWAG-u do poszukiwanej 
przez przewoźników optyma-
lizacji oferty, wyjściem naprze-
ciw oczekiwaniom w zakresie 
ekonomiki eksploatacji i eko-
logii taboru kolejowego.  Za-
montowane jednocześnie oba 
silniki, elektryczny i spalino-
wy, pozwolą obsługę każdego 
rodzaju tras. Nasze produkty 
słyną ze swojej niezawodno-
ści, także jestem przekonany, 
że będą służyć Dolnoślązakom 
przez wiele lat zapewniając 
im komfort podróży  – mówi  
Zbigniew Konieczek, prezes 
NEWAG S.A.

Samorząd wojewódz-
twa swoją politykę eliminacji 
wykluczenia transportowego 
realizuje także poprzez przej-
mowanie i rewitalizację linii 
kolejowych nieużytkowanych 

często przez kilkanaście lub 
kilkadziesiąt lat. Celem tego 
przedsięwzięcia jest udostęp-
nienie mieszkańcom możliwo-
ści korzystania z transportu ko-
lejowego wszędzie tam, gdzie 
jest to możliwe między innymi 
do realizacji codziennych prze-
jazdów do pracy czy szkoły.

-  Ważny jest także fakt, że 
inni mieszkańcy Dolnego Ślą-
ska i odwiedzający nas turyści 
zyskają dostęp bezpiecznym, 
regularnym, publicznym trans-
portem zbiorowym do abso-
lutnie eksportowych atrakcji 
turystycznych województwa  – 
podkreśla  Patryk Wild, radny 
Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego.

Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w sumie 
przejmie od PKP S.A. prawie 
400 km nieruchomości linii 
kolejowych. Wnioski dotyczą-
ce wszystkich 26 linii zostały 
już złożone do ich obecnego 
właściciela, część zakończona 
jest sukcesem, a w pozostałych 
przypadkach procedura prze-
kazywania trwa.

Źródło: Urząd Marszał-
kowski Województwa  

Dolnośląskiego
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Hybrydy Kolei Dolnośląskich
Koleje Dolnośląskie kupują 
nowe pociągi. Sześć hybrydo-
wych Impulsów II dołączy do 
floty przewoźnika. To kolejne 
nowe składy, po elektrycz-
nych Elfach 2, które niedługo 
wyjadą na tory Dolnego Ślą-
ska. Będą szybkie, wygodne, 
nowoczesne i ekologiczne. 
Wartość sześciu elektryczno 
– spalinowych pociągów to 
prawie 170 mln zł. Pierwszy-
mi z nich podróżni pojadą już 
za półtora roku.



R
EK

LA
M

A



Strona 716 października 2020 WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Petycję podpisywano głów-
nie w internecie. Podpisy zbie-
rano także w teatralnej kawiarni 
Ratuszowa. Ile ich było? W sieci 
dokładnie 2669. Na papierze 
były kolejne.

Wiosną tego roku Jacek 
Głomb zwrócił się do Zarządu 
Województwa Dolnośląskie-
go z prośbą o powierzenie mu 
kierowania legnickim teatrem 
bez przeprowadzania konkursu 
na kolejną pięcioletnią kaden-
cję. Możliwość taka wymaga 
akceptacji ministra kultury, ale 
jest przewidziana w ustawie o 
prowadzeniu działalności kul-
turalnej dla osób o wyjątkowym 
dorobku lub zasługach dla pol-
skiej kultury. W ostatnich dniach 
sierpnia, zamiast odpowiedzi, 
legnicki teatr poinformowany 
został o zamiarze dolnośląskich 
władz, by stanowisko dyrektora 
obsadzić w wyniku konkursu, 
który miałby odbyć się wiosną 
przyszłego roku.

Uchwała zarządu woje-
wództwa zaskoczyła zarówno 
załogę legnickiego teatru, jak 
i polskie środowisko teatral-
ne. Wyrazem niezrozumienia 
intencji władz wojewódzkich 
jest skierowana do nich petycja 
- teatralnych widzów, przed-
stawicieli środowiska kultury, w 
tym teatru i mediów. Nie tylko z 
Legnicy i niemal z całej Polski, 
ale także z wielu innych krajów 
(m.in. z Gruzji, Macedonii Pół-

nocnej, Litwy, Rumunii, Nie-
miec, Wielkiej Brytanii, Rosji, 
Francji i USA).

"My, przedstawiciele pol-
skiego środowiska teatralnego 
oraz społeczność widzów Te-
atru Modrzejewskiej w Legnicy 
z niedowierzaniem przyjęliśmy 
informację o uchwale podjętej 
przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego, a dotyczącej 
zamiaru ogłoszenia konkursu 
na kandydata na stanowisko dy-
rektora Teatru im. Heleny Mo-
drzejewskiej w Legnicy. Decyzję 
Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego odczytujemy jako nie-
chęć powołania Jacka Głomba, 
który od ćwierć wieku z sukcesa-
mi zarządza Teatrem w Legnicy, 
na kolejną kadencję. W naszej 
opinii jest to niechęć komplet-
nie niezrozumiała. Pragniemy 
przypomnieć, że Jacek Głomb 
swoim autorskim sposobem za-
rządzania stworzył z prowincjo-
nalnego teatru w Legnicy jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych 
scen w Polsce, mającą wyrazisty 
charakter i własny, niepowtarzal-
ny styl" - czytamy we wstępie do 
obszernie uzasadnianej petycji.

Wśród sygnatariuszy pety-
cji (świadomie pominąłem na 
liście pracowników legnickiego 
teatru oraz wszystkich - kilkuset 
- mieszkańców Legnicy, by nie 
rodziło się podejrzenie o akcji 
prowincjonalnego i manipulo-
wanego grajdoła) są m.in: Jan 
Buchwald, Łukasz Czuj, Tade-
usz Słobodzianek, Mirek Kacz-
marek, Gabriel Fleszar, Adam 
Cywka, Małgorzata Bogajew-
ska, Wojciech Majcherek, Alina 
Moś-Kerger, Cezary Studniak, 
Magda Piekarska, Leszek Pułka, 
Agata Kucińska, Marek Fiedor, 
Jacek Hałas, Michał Litwiniec, 
Jacek Bończyk, Magdalena En-
gelmajer, Martyna Majewska, 
Jacek Kondracki, Julia Hole-
wińska, Tomasz Lulek, Miro-
sław Jasiński, Mariusz Urbanek, 
Bartosz Zaczykiewicz, Andro 

Enukidze, Jerzy Halbersztadt, 
Robert Talarczyk, Ewa Pilaw-
ska, Anna Augustynowicz, Er-
nest Nita, Jacek Multanowski, 
Krystyna Janda, Sonia Bohosie-
wicz, Igor Kujawski, Norbert 
Rakowski, Marcin Liber, Jan 
Tomaszewicz, Bartosz Szy-
dłowski, Magdalena Łazarkie-
wicz, Joanna Kos-Krauze, Jerzy 
Zoń, Marcin Kęszycki, Rado-
sław Krzyżowski, Paweł Szko-
tak, Wawrzyniec Kostrzewski, 
Bohdan Cieślak, Łukasz Kos, 
Bartosz Straburzyński, Wiesław 
Cichy, Mariusz Kilian, Maria 
Seweryn, Tomasz Broda, Wik-
tor Rubin, Sambor Dudziński, 
Iwona Kusiak, Paweł Wodziński, 
Dorota Buchwald, Anna Koch-
nowicz-Kann, Danuta Marosz, 
Przemysław Bluszcz, Romu-
ald Wicza-Pokojski, Andrzej 
Churski, Piotr Rudzki, Konrad 
Imiela, Marcin Pempuś, Leszek 
Budrewicz, Andrzej Kłak, Da-
riusz Maj, Sylwia Boroń, Paweł 
Skrzywanek, Aleksander Gle-
ichgewicht, Remigiusz Lenczyk, 
Katarzyna Lubiniecka-Różyło, 
Anna Haba, Tomasz Domagała, 
Leszek Bzdyl, Piotr Krajewski, 
Joanna Klass, Robert Czechow-
ski, Antonina Choroszy, Jakub 
Krofta, Artur Barciś, Krzysztof 
Skiba, Maciej Szukała, Łukasz 
Maciejewski, Robert Drobniuch, 
Tatiana Drzycimska, Beata Ma-
ciejewska, Dejan Projkovski, 
Anna Nasiłowska, Adam Popra-
wa, Sylwia Chutnik, Grzegorz 
Wojdon, Andrzej Hamerski, 
Antoni Komasa-Łazarkiewicz, 
Ula Małecka, Przemek Wojcie-
szek, Anda Rottenberg, Barba-
ra Lubos, Agnieszka Holland, 
Karolina Micuła, Agata Sara-
czyńska, Agnieszka Krakowiak-
-Kondracka, Andrzej Dopierała, 
Marek Kocot, Maciej Kowalew-
ski, Aleksandra Maj, Barbara 
Marcinik, Paweł Czepułkowski, 
Emil Orzechowski, Alina Czy-
żewska, Janusz Chabior, Andrzej 
Seweryn, Adam Chmielewski, 

Janusz Majcherek, Konrad Szo-
łajski, Grzegorz Sierzputowski, 
Łukasz Witt-Michałowski, 
Tomasz Mościcki, Janusz An-
derman, Joanna Trzepiecińska, 
Dionisios Sturis, Tadeusz Ny-
czek, Eryk Lubos, Marta Mi-
łoszewska, Andrzej Domalik, 
Barbara Sikorska-Bouffal, Ewa 
Wójciak, Andrzej Rzepliński, 
Agata Duda-Gracz, Grażyna 
Bułka, Magda Fertacz, Mirosław 
Neinert, Mirka Olbińska, Piotr 
Ratajczak, Henryka Krzywono-
s-Strycharska, Izabela Stronias, 
Iwona Reichardt, Igor Kujawski, 
Lena Frankiewicz, Małgorzata 
Sikorska-Miszczuk, Jacek Dy-
bowski, Cezary Żołyński, Ja-
cek Wakar, Jadwiga Oleradzka, 
Krzysztof Czyżewski, Jarosław 
Fret, Ewa Raczak, Daria Anfelli, 
Jerzy Limon, Janusz Opryński, 
Sławomira Łozińska, Krzysztof 
Rogulski, Zbigniew Machej, 
Krzysztof Gierat, Jakub Tabisz, 
Marta Lempart, Małgorzata 
Abramowicz, Jan Karow, Kata-
rzyna Przyłuska-Urbanowicz, 
Michał Buszewicz, Krzysztof 
Domagalik, Kalina Zalewska, 
Maryla Zielińska, Mieczysław 
Abramowicz, Ewa Tetlak, Linas 
Zaikauskas, Janusz Degler, Mi-
rosław Baka, Zbigniew Gluza, 
Jerzy Zoń, Roman Pawłowski, 
Katarzyna Klebba, Artur So-
łomonow, Iza Kała, Grzegorz 
Kwieciński, Dorota Stalińska, 
Wojtek Mann, Jerzy Makselon, 
Barbara Chabior, Cristian Teo-
dorescu, Joanna Damięcka, Gia-
nina Cărbunariu, Lucian Dan 
Teodorovici i wielu, naprawdę 
wielu innych.

Zbieranie podpisów zakoń-
czono w niedzielę 11 październi-
ka. Stowarzyszenie "Teatr Nie-
zbędnie Potrzebny" w Legnicy 
przekaże tę listę marszałkowi 
Dolnego Śląska. Pod rozwagę i 
z oczekiwaniem na wymaganą 
prawem odpowiedź.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 16.11.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 2 położonego  w Legnicy przy ul. Orzeszkowej 21

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 16.11.2020 r. o godz.11.30 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. Orzeszkowej 21
 KW Nr LE1L/00066066/6
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Dz. nr 659/13  o pow. 363 
m2, obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 2  na 
I  piętrze

Sześć pokoi, dwie 
kuchnie, łazienka z wc, 
przedpokój, spiżarka 
(158,80 m2) oraz 
piwnice nr 2
(12,50 m2) , 2 A (10,60 
m2)

250.000,00 
zł

/34. 000,00 
zł/

25.000,00 zł

3 tysiące podpisów za Głombem
Pod koniec sierpnia zarząd 
województwa dolnośląskiego 
podjął uchwałę o zamiarze 
przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy. 
Jackowi Głombowi, który kie-
ruje tą instytucją od 26 lat, 
31 sierpnia 2021 kończy się 
kadencja, na którą go powo-
łano. Sprzeciw wobec takiego 
zamiaru wyrazili niezwykle 
liczni sygnatariuszy petycji 
do marszałka i zarządu Dol-
nego Śląska.

Do 25 października w Galerii 
Sztuki (pl. Katedralny 1) trwa 
wystawa Action Collection. 
To niecodzienna okazja do 
zapoznania się z Międzynaro-
dową Kolekcją Współczesnej 
Sztuki Złotniczej, której duża 
część (blisko 250 prac) czeka 
na Państwa w salach wysta-
wienniczych.

Galeria pokazuje 
swe skarby

Wyjątkowego charakteru 
prezentacji nadaje pochodze-
nie eksponowanych obiektów. 
Wszystkie bowiem należą do 
zbiorów Galerii, która od lat 
gromadzi najciekawsze przy-
kłady współczesnej sztuki złot-
niczej, biżuterii artystycznej i 
tzw. małego designu. Kolekcja 
ta jest unikatowa w skali świa-
towej, znajdują się w niej dzieła 
znanych i cenionych twórców 
takich tak Ted Noten, Ruudt 
Peters, David Bielander, czy 
Otto Künzli. Świadczy to o 
randze Legnickiego Festiwalu 
SREBRO – organizowanego 
co roku przez Galerię mię-
dzynarodowego wydarzenia 
mającego na celu prezentację i 
promocję tej dziedziny sztuki – 
jak również o roli Legnicy jako 
ośrodka spotkań środowiska 
artystów-złotników, twórców i 
projektantów biżuterii z całe-
go świata.- W przeciwieństwie 
do wielu zbiorów muzealnych, 
gdzie regułą jest klucz chrono-
logiczny, przyjętym założeniem 
selekcji i systematyki legnickiej 
kolekcji stały się analogie sty-

listyczne lub technologiczne. 
Zgrupowanie obiektów w tercje 
jest nieprzypadkowe – układ 
wystawy odzwierciedla kon-
strukcję Instagrama, co w cza-
sach ograniczonych możliwo-
ści podróżowania i osobistego 
zwiedzania wystawy (w kata-
stroficznym roku 2020) ułatwia 
jej odbiór w przestrzeni wirtu-
alnej – wyjaśnia prof. Sławomir 
Fijałkowski (Wydz. Architek-
tury i Wzornictwa, Akademia 
Sztuk Pięknych w Gdańsku).

-Serdecznie zapraszamy 
wszystkich legniczan do spo-
tkania z naszą Kolekcją w mu-
rach Galerii Sztuki. Poprzez 
wystawę Action Collection 
chcemy pokazać mieszkańcom 
miasta jak cenna i wyjątkowa 
jest nasza Kolekcja biżuterii ar-
tystycznej, w której skład wcho-
dzą dzieła sztuki autorstwa 
światowej klasy artystów, w tym 
także prace unikatowe – zachę-
cają do wizyty pracownicy.

Ekspozycja czynna jest od 
czwartku do soboty w godzinach 
14:00 do 18:00 oraz w niedzielę 
od 12:00 do 18:00. Podczas zwie-
dzania obowiązuje dostosowanie 
się do wytycznych sanitarnych.

Wstęp wolny.
Wystawa prezentowana jest 

także wirtualnie na Instagramie:
https://www.instagram.

com/action_collection_legni-
ca/?hl=pl

Źródło: Galeria Sztuki  
w Legnicy
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