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Jest przetarg na autostradę A4

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy 
autostrady A4 od Krzyżowej do Wrocławia oraz budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa.
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- Ogłoszone postępowa-
nia przetargowe przybliżą nas 
do poznania najbardziej opty-
malnego wariantu budowy lub 
rozbudowy autostrady A4, któ-
ra wraz z drogą ekspresową S5 
stworzą nową jakość połączenia 
w korytarzu transportowym 
wschód-zachód - mówi To-
masz Żuchowski, p.o. General-
nego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

Przetargi są dwa. Pierwszy 
dotyczy opracowania doku-
mentacji dla 36-kilometrowego 
odcinka autostrady A4 od wę-
zła Krzyżowa do węzła Legnica 
Południe. W ramach STE-Ś 
(studium techniczno-eko-
nomiczno-środowiskowego) 
przeanalizowane mają zostać 
warianty rozbudowy tego frag-
mentu autostrady A4 po śladzie 
istniejącym. Drugi przetarg do-
tyczy odcinka A4 od węzła Le-
gnica Południe do węzła Wro-
cław Wschód/Stary Śleszów 
(ok. 80 km) oraz    drogi eks-
presowej S5 Bolków - Sobótka 
(ok. 50 km). Zdecydowano się 

proektować je równocześnie ze 
względu na wzajemne oddzia-
ływanie na siebie dróg S5 i A4.

Jakie warianty budowy/ 
rozbudowy A4 wraz z budową 
drogi S3 pozostają aktualne?

Pierwszy    wariant prze-
widuje, że autostrada między 
węzłami Legnica Południe a 
Wrocław Wschód pobiegnie 
po istniejącym śladzie, zostanie 
tylko rozbudowana. Po rozbu-
dowie będzie mieć trzy pasy ru-
chu wraz z pasem awaryjnym. 
Konieczna będzie przebudowa 
węzłów i obiektów inżynier-
skich.

W drugim i trzecim wa-
riancie przebudowy autostrady 
A4 kluczowy jest nowy węzeł 
Wichrów, który ma powstać 
w okolicy Kostomłotów, czyli 
mniej więcej w połowie trasy z 
Legnicy do Wrocławia. Mię-
dzy węzłem Legnica Południe 
a węzłem Wichrów autostrada 
będzie rozbudowana po istnie-
jącym śladzie. Od węzła Wi-
chrów w kierunku Wrocławia 
pobiegnie w nowym korytarzu 
(innym w każdym z tych wa-
riantów). Droga będzie mieć 
dwie jezdnie po trzy pasy ruchu 
oraz pas awaryjny.

GDDKiA informuje, że 
wszystkie warianty A4 i S5 
zostaną zaprojektowane w taki 
sposób, aby przebiegały możli-
wie jak najdalej od zabudowań, 

z zachowaniem dróg poprzecz-
nych łączących miejscowości. 
Ponadto w wariantach, które 
przewidują budowę A4 w no-
wym korytarzu, uwzględnione 
będą m.in. podwarianty całko-
wicie omijające obszary Natura 
2000. Na etapie opracowywa-
nia STEŚ-R organizowane 
będą spotkania informacyjne z 
udziałem mieszkańców wszyst-
kich gmin, przez które będą 
przebiegały warianty A4 i S5. 
Szczegółowo zostaną przedsta-
wione wszystkie możliwe wa-
rianty przebiegu A4 i S5.

Autostrada A4 stanowi krę-
gosłup układu komunikacyjne-
go Dolnego Śląska. Należy do 
III Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego sieci TEN-T 
oraz jest częścią drogi między-
narodowej E40 o długości 8500 
km (przebiega przez Belgię, 
Francję, Niemcy, Polskę, Ukra-
inę, Rosję i Kazachstan) i E462 
na odcinku Mysłowice - Balice. 
Na terenie Polski przebiega od 
granicy z Niemcami w Jędrzy-
chowicach koło Zgorzelca do 
przejścia granicznego z Ukrainą 
Korczowa - Krakowiec. Auto-
strada A4 na terenie Polski ma 
ok. 666 km długości, tym sa-
mym jest najdłuższą autostradą 
w naszym kraju.

Dolnośląski odcinek A4 od 
Wrocławia do Krzyżowej o dłu-
gości ok. 105 km. Wybudowany 

został w latach 30. XX wieku, 
co sprawia, że jest najstarszym 
odcinkiem autostradowym w 
naszym kraju. Autostrada A4 
na odcinku od Wrocławia do 
Krzyżowej nie spełnia w peł-
nym zakresie warunków tech-
nicznych przewidzianych dla 
autostrad m.in. nie posiada pasa 
awaryjnego (występuje on tylko 
na krótkich odcinkach), braku-
je Miejsc Obsługi Podróżnych, 
a geometria węzłów w wielu 
przypadkach nie jest dostoso-
wana do obecnych standardów 
autostradowych. Z roku na rok 
wzrasta natężenie ruchu, które 
momentami dochodzi do 100 
tys. pojazdów na dobę. Podczas 
wypadków, kolizji lub awarii 
tworzą się wielokilometrowe 
zatory drogowe. Dlatego roz-
budowa autostrady A4 do para-
metrów zgodnych z warunkami 
technicznymi dla autostrad jest 
sprawą pilną i niezwykle ważną.

Autostrada A4, droga eks-
presowa S5 wraz z budowaną 
obecnie S3 i projektowaną S8 
stworzą spójny układ komuni-
kacyjny dróg szybkiego ruchu. 
Realizacja tego ogromnego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego 
planowana jest w systemie Pro-
jektuj i buduj w latach 2026-
2029/2030.

Źródło: GDDKIA, opr. 
PEKA

Za budżetem zagłoso-
wali: Krystyna Barcik i Jan 
Szynalski z Koalicji Obywa-
telskiej, Joanna Śliwińska-
-Łokaj z Prawa i Sprawiedli-
wości oraz radni prezydenccy 
Ignacy Bochenek, Wojciech 
Cichoń, Ewa Czeszejko-So-
chacka, Elżbieta Dybek, Ma-
rek Filipek, Ryszard Kępa, 
Grażyna Pichla, Bogumiła 
Słomczyńska, Piotr Żabicki. 
Przeciwko przyjęciu budżetu 
głos oddali Aleksandra Krze-
szewska, Maciej Kupaj, Piotr 
Niemiec, Jarosław Rabczen-
ko i Lesław Rozbaczyło z 
KO oraz Łukasz Laszczyński 
i Zbigniew Rogalski z PiS. 
Wstrzymali się Jolanta Ko-
walczyk i Andrzej Lorenc z 

PiS.
Projekt budżetu miasta 

na 2021 rok zakłada dochody 
na poziomie 657 864 000 zł i 
wydatki na poziomie 686 889 
00 zł. Deficyt - 29 025 000 
zł - w lwiej części ma być po-
kryty z kredytu bankowego.

Zaplanowano inwestycje 
drogowe: budowę obwodni-
cy południowo-wschodniej, 
budowę drogi stanowiącej 
połączenie S3 z ul. Lotni-
czą, budowę Zbiorczej Dro-
gi Południowej w Legnicy, 
przebudowę ul. Pocztowej i 
ul. Piastowskiej, przebudowę 
ul. Leszczyńskiej wraz z mo-
stem na Czarnej Wodzie oraz 
przebudowę ul. Sikorskiego. 
Łącznie przeznaczono na to 
46,8 mln zł. Kontynuowana 
będzie budowa układu ko-
munikacyjnego dla obszaru 
aktywności gospodarczej w 
rejonie ulic Nasiennej, Han-

garowej i Myrka w Legnicy. 
Budżet przewiduje wydatki 
na przebudowę ul. Łowickiej 
od ul. Pomorskiej do ul. Opa-
lowej, przebudowę ul. Ślą-
skiej od ul. Sikorskiego do ul. 
Łowickiej i rewitalizację Pla-
cu Słowiańskiego w Legni-
cy wraz z budową pomnika 
Henryka Pobożnego. Kwotę 
8 630 000 zł zaplanowano na 
przebudowę budynku daw-
nego Teatru Letniego w Le-

gnicy dla potrzeb adaptacji 
obiektu na Centrum Kultury, 
Nauki i Edukacji Witelona, 
rewitalizację parku Miejskie-
go i rewitalizacja zespołu za-
bytkowego palmiarni. Miasto 
będzie wspierać SAG przy 
przebudowie i administrowa-
niu zespołem basenów przy 
ul. Stromej.

Piotr Kanikowski
FOT. SCREEN Z SESJI 
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Pan da i banda
Obserwowałem burmi-

strza Ścinawy Krystiana Kosz-
tyłę i radnego wojewódzkiego 
Dariusza Stasiaka, jak urabiają 
legnickich radnych, by zgodzili 
się wpłacać 150 tysięcy złotych 
rocznie na ich stowarzyszenie.

Nic nie poradzę, skoja-
rzenia miałem lubińskie, sta-
re, sprzed kilkunastu lat, gdy 
gangsterzy terroryzowali wła-
ścicieli restauracji i dyskotek 
w mieście. Wpadali do lokalu, 
demonstrowali swą siłę i na 
odchodne oferowali ochronę w 
zamian za pieniądze. Jak ktoś 
chciał dalej prowadzić biznes, 
to płacił. A jak ktoś nie płacił, 
to biznes mu się mógł popsuć. 
Więc zastraszeni przedsiębior-
cy w końcu dochodził do wnio-
sku, że lepiej odłożyć te parę 
tysi na ochronę.

Skąd takie skojarzenie w 
przypadku wygadanych dżen-
telmenów spod znaku Rzecz-
pospolitej Samorządnej, którzy 
przecież nie noszą bejsboli, ni-
komu nie grożą i nikogo do ni-
czego nie zmuszają. Snują wizję 
tej swojej cudownej autostrady 
rowerowej a jak ktoś chce mieć 
taką samą u siebie, to mówią: 
ok, zapłać, przyjmiemy cię do 
naszej bandy i będziesz mógł 
dla swoich wyborców śnić ten 
sen razem z nami.

Nie ma nic nienormalnego 
ani nagannego w tym, że jed-
nostki samorządu terytorial-
nego łączą siły, aby zrealizować 
jakiś wspólny projekt. Taka 
sytuacja nabiera patologicz-
nych cech dopiero wtedy, gdy 
wmiksuje się w nią koniunk-
turalny układ polityczny od-
powiedzialny za dysponowanie 
unijnymi funduszami. W ślad 
za tym może się wkraść po-
dejrzenie - słuszne czy nie - że 
coś innego poza obiektywnymi 
kryteriami będzie decydować o 
rozdziale pieniędzy. Takie po-

dejrzenie wystarczy, aby ta kon-
kretna „wspólnota” wydawała 
się atrakcyjniejsza, bardziej 
uprzywilejowana niż inne, któ-
re nie mają personalnego prze-
łożenia na władzę. Jednostki 
samorządu terytorialnego stają 
się skłonne zapłacić za gwaran-
cję, że nie zostaną pominięte 
przy podziale tortu. Mniejsza 
o to, czy nazwiemy to składką 
członkowską, czy haraczem - 
stowarzyszenie przechwytuje 
publiczne środki na swoją dzia-
łalność.

Zatem mój dystans do 
Rzeczpospolitej Samorządnej 
wynika prawdopodobnie z tego 
samego, co większość legnic-
kich radnych byłaby skłonna 
uznać za jej największy atut. 
Chodzi o zblatowanie z wpły-
wowymi politykami Bezpar-
tyjnych Samorządowców, 
którzy wspólnie z Prawem i 
Sprawiedliwością dzierżą wła-
dzę na Dolnym Śląsku i będą 
decydować o podziale unijnych 
pieniędzy z nowej perspekty-
wy finansowej. Z mieszanymi 
uczuciami obserwuję zwłaszcza 
nadzwyczajne zaangażowanie 
marszałka Dolnego Śląska Ce-
zarego Przybylskiego w pro-
mocję projektu Dolnośląskiej 
Autostrady Rowerowej wśród 
samorządowców. Myślałem, 
że samorząd województwa 
powstał między innymi po to, 
aby koordynować takie projek-
ty, wykraczające poza granice 
powiatów. Gdyby pajęczynę 
dolnośląskich tras rowerowych 
kreślono pod jego szyldem - a 
nie jako projekt Rzeczpospo-
litej Samorządnej - sytuacja 
byłaby klarowna, czysta. Mam 
wątpliwość, czy dla marszałka 
i dla jego kolegów Bezpartyj-
nych Samorządowców „wspól-
nota” naprawdę oznacza to 
samo co dla mnie.

Piotr Kanikowski
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Jest przetarg na autostradę A4

12 głosami za, 7 przeciw, 
przy 2 wstrzymujących, Rada 
Miejska Legnicy przyjęła bu-
dżet na 2021 rok.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad ogłosi-
ła przetargi na opracowanie 
dokumentacji dla budowy lub 
rozbudowy autostrady A4 od 
Krzyżowej do Wrocławia oraz 
budowy drogi ekspresowej 
S5 od Sobótki do Bolkowa.

Co jest w budżecie Legnicy?
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Głównym celem projek-
tu, którego realizację podzie-
lono na 6 etapów i zaplano-
wano na lata 2020 – 2024, 
jest wzbogacenie infrastruk-
tury legnickich przedszkoli 
i podniesienie kompetencji 
cyfrowych pracowników, a 
także dzieci objętych opieką 
przedszkolną.

- Inwestujemy w młode 
pokolenie legniczan – mówi 
prezydent Tadeusz Krza-
kowski. – Jednym z takich 
działań jest wzbogacanie ich 
pracy nowoczesnymi tech-
nologiami. Spełnia to ocze-
kiwania związane postępem 
technologicznym i zwiększa 
możliwości funkcjonowania 
w społeczeństwie informa-
tycznym.

Na przełomie listopada i 
grudnia zrealizowano pierw-
sze z zaplanowanych zadań. 
Zakupiono 16 laptopów 
wraz z oprogramowaniem i 
niezbędnymi akcesoriami do 
wszystkich samodzielnych 
miejskich przedszkoli za 
łączną kwotę 53 tys. 172 zł. 
Docelowo planuje się zakup 
laptopów do każdej grupy 
przedszkolnej. Pod koniec 
grudnia natomiast do przed-
szkoli trafiło 77 monitorów 
interaktywnych, których 
koszt wyniósł ponad 350 tys. 
zł. Już w tym miesiącu każ-
da grupa przedszkolna bę-
dzie korzystała z monitora z 
ekranem dotykowym, który 
uatrakcyjni realizację podsta-
wy programowej wychowania 
przedszkolnego i korzystnie 

wpłynie na rozwój intelektu-
alny oraz spowoduje wzrost 
kompetencji poznawczych 
przedszkolaków. Na realiza-
cję dwóch zadań wydatko-
wano łącznie kwotę 407 tys. 
466 zł.

Równocześnie w przed-
szkolach realizowane są za-
dania mające na celu stwo-
rzenie lub usprawnienie już 
istniejących łączy interneto-
wych niezbędnych do pełne-
go wykorzystania możliwości 
zakupionego sprzętu.

W kolejnych latach pla-
nuje się kontynuację roz-
poczętych działań w celu 
stworzenia optymalnych wa-
runków realizacji działalności 
dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. Przedszkola 
otrzymają jeszcze inny, no-
woczesny sprzęt, program o 
nazwie mobiPrzedszkole i 
dziennik elektroniczny. Na 
realizację zadań w zakresie 
cyfryzacji miejskich przed-
szkoli planuje się przezna-
czyć łącznie kwotę 1mln 
151tys. 260 zł.

Te zadania wpisują się w 
realizację polityki oświatowej 
w naszym mieście - Strate-
gię Rozwoju Miasta Legni-
cy, Strategii Informatyzacji 

Gminy. Mają one na celu 
poprawę jakości i warunków 
życia legniczan poprzez m. 
in. podwyższenie standardów 
działalności przedszkoli, za-
bezpieczenie potrzeb miesz-
kańców w zakresie opieki 
nad małymi dziećmi, rozwój 
technologii oraz usług pu-
blicznych i komercyjnych 
świadczonych drogą elektro-
niczną oraz przyczyniają się 
do popularyzacji nowocze-
snych i przyjaznych rozwią-
zań związanych

z koncepcją smart city.
Inwestycja w nowe poko-

lenie i rozwijanie kompeten-
cji cyfrowych dzieci zwiększa 
szanse edukacyjne na natu-
ralne wrastanie w społeczeń-
stwo informacyjne. Jest wy-
pełnieniem wymagań, jakie 
stawia przed najmłodszymi 
XXI wiek. Unowocześnie-
nie i doposażenie miejskich 
przedszkoli pozwoli na wyż-
szy poziom zarządzania pla-
cówką.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

W minionym roku wdrożono 
w Legnicy program komplek-
sowej cyfryzacji placówek 
wychowania przedszkolnego 
pn. „Cyfryzacja legnickich 
przedszkoli”. Te działania 
wpłyną na wyższy poziom 
pracy przedszkoli miejskich 
i wszechstronny rozwój naj-
młodszych.

Cyfrowe przedszkola

Zadaniem pełnomoc-
nika będzie m.in. bieżące 
zarządzanie projektem Cen-
trum Kultury, Nauki i Edu-
kacji Witelona w Legnicy, 
współudział w kampanii 
informacyjnej o nowej pla-
cówce, inicjowanie działań 
Centrum finansowanych ze 
środków zewnętrznych.

Urząd Miasta w Legnicy 
dwukrotnie ogłaszał nabór 
na to stanowisko. Za pierw-
szym razem nie zgłosił się 
kandydat, który sprostałby 
wymaganiom. W ogłosze-

niu o wynikach drugiego 
naboru Marek Białowąs, 
sekretarz miasta, informu-
je, że Marcin Andrzejewski 
„spełnił wymagania for-
malne naboru oraz posiada 
kompetencje odpowiednie 
do pracy na tym stanowi-
sku”.

Marcin Andrzejewski 
był dziennikarzem mu-
zycznym. Prowadził własną 
agencję public relations. 
Przede wszystkim jednak 
przez 8 lat, do kwietnia 
2016 roku, był wicedyrekto-
rem Legnickiego Centrum 
Kultury. Odchodząc ze sta-
nowiska zapowiadał, że za-
mierza skupić się na własnej 
działalności gospodarczej.

Piotr Kanikowski
FOT. PK

Człowiek od Witelona
Marcin Andrzejewski - były 
wicedyrektor Legnickiego 
Centrum Kultury - otrzymał 
stanowisko pełnomocnika 
Prezydenta Legnicy ds. Cen-
trum Kultury, Nauki i Eduka-
cji Witelona w Legnicy.

Lesław Rozbaczyło pro-
wadził sklep jubilerski w cen-
trum Legnicy. Kochał sport. 
Od 26 lat, z krótką przerwą, 
kierował Legnickim Stowa-
rzyszeniem Futbol-5, orga-
nizującym lokalne rozgrywki 

piłki halowej. W roku 2018, 
gdy stowarzyszenie obcho-
dziło 25-lecie istnienia, zo-
stał uhonorowany tytułem 
Sportowej Osobowości Roku 
w plebiscycie portalu Lca.pl. 
Doceniając wkład Lesława 
Rozbaczyło w rozwój sportu 
miasto wyróżniło go Odznaką 
Zasłużony dla Legnicy.

W 2012 roku zasiadł po 
raz pierwszy w Radzie Miej-
skiej Legnicy, zastępując 
zmarłego Czesława Kozaka. 
Potem jeszcze dwukrotnie - w 
2014 i 2018 roku - Platforma 

Obywatelska wystawiała go 
do wyborów samorządowych 
a Lesław Rozbaczyło w pięk-
nym stylu zdobywał mandat 
radnego w swoim okręgu. 
Cechowały go duża społecz-
na wrażliwość i skłonność do 
poszukiwania kompromisów. 
Był lubiany i szanowany także 
przez osoby stojące po drugiej 
stronie politycznej barykady. 

Jako redakcja 24 Tygodni-
ka składamy wyrazy współczu-
cia rodzinie Pana Lesława.

Piotr Kanikowski

31 grudnia w wieku 66 lat nie-
spodziewanie zmarł Lesław 
Rozbaczyło. Trzecią kadencję 
był radnym Rady Miejskiej w 
Legnicy, mieszkańcy znali go 
jednak także jako przedsię-
biorcę, społecznika i pasjo-
nata lokalnego sportu.

Nie żyje Lesław Rozbaczyło
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- Wielkie podziękowania 
należą się marszałkowi Dolnego 
Śląska Cezaremu Przybylskie-
mu, bo sprzęt zakupiliśmy za 
środki marszałkowskie, oddane 
do dyspozycji samorządom po-
wiatowym - podkreśla wicesta-
rosta Rafał Miara.

Włączając się w walkę 
z pandemią - uruchamiając 
oddział dla pacjentów z CO-
VID-19, punkt pobierania 
wymazów oraz punkt szczpień 
- złotoryjski szpital zakwalifi-

kował się do udziału w projekcie 
współfinansowanym z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
oraz pieniędzy Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-2020. 
Dlatego starostwo dostało 350 
tysięcy złotych na zakup nie-
zbędnego sprzętu medycznego.

Do szpitala dostarczono 
już m.in. 23 materace zmien-
nociśnieniowe, zapobiegające 
powstawaniu odleżyn, 5 apara-
tów EKG, 20 inhalatorów, 11 
kardiomonitorów kompakto-
wych, 2 ręczne urządzenia do 
dekontaminacji pomieszczeń i 
powierzchni, a także drobniej-
szy sprzęt, w tym termometry 
bezdotykowe itd. Starostwo 
kontynuuje zakupy - ma jeszcze 
do rozdysponowania 79 tys. zł.

- Ten sprzęt został dobrany 
pod kątem naszych potrzeb i 

wyzwań związanych z pandemią 
- wyjaśnia Jolanta Klimkiewicz, 
prezes spółki Szpital Powiatowy 
im. A. Wolańczyka w Złotoryi. 
- Są to urządzenia, które bardzo 
nam się przydadzą przy prowa-
dzeniu oddziału covdowego.

- Cieszymy się, że ten dar 
będzie służył mieszkańcom po-
wiatu i pacjentom naszego szpi-
tala - mówił starosta Wiesław 
Świerczyński przy okazji pod-
pisania umowy darowizny na 
rzecz spółki Szpital Powiatowy 
im. A. Wolańczyka.

Zgodnie z ostatnią decyzją 
wojewody dolnośląskiego, szpi-
tal w Złotoryi musi zapewnić 
10 łóżek dla pacjentów z CO-
VID-19 i 4 dla osób z podej-
rzeniem zarażenia się korona-
wirusem. Aktualnie na oddziale 
przeznaczonym na ten cel prze-
bywa 8 pacjentów.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Podczas XXVI Sesji Rady 
Miejskiej Legnicy wśród rad-
nych rozgorzała dyskusja o 
ścieżkach rowerowych i rowerze 
miejskim. Opozycja z rozcza-
rowaniem mówiła o realizacji 
koncepcji przebiegu tras rowe-
rowych z 2017 roku. Dokument 
zakładał m.in. budowę 6 głów-
nych dróg rowerowych o długo-
ści 69 kilometrów, by umożliwić 
rowerzystom wygodne, szybkie 
i bezpieczne przemieszczanie 
się po całym mieście. Układ, 
uzupełniony docelowo o 12 
pomniejszych tras, miał skłonić 
mieszkańców do porzucenia 
samochodów na rzecz rowe-
ru jako alternatywnego środka 
transportu.

Omawiając zapisy Wielo-
letniej Prognozy Finansowej, 
legniccy radni zarzucili pre-
zydentowi Tadeuszowi Krza-
kowskiemu, że nie realizuje tej 
koncepcji. O ile w 2017 roku 
Legnica wybudowała lub prze-
budowała 6,7 km dróg rowe-

rowych, to w 2018 było to już 
tylko niespełna 600 metrów, a w 
2019 - 900 metrów.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski oponował, że pas dla 
rowerzystów wygospodarowano 
też wzdłuż wyremontowanej 
w 2020 roku ul. Szczytnickiej. 
Miasto przewiduje ponadto do-
prowadzenie ścieżki rowerowej 
do ul. Pątnowskiej i wpięcie jej 
w Dolnośląską Autostradę Ro-
werową, która ma biec przez 
gminę Kunice. To umożliwi 
wycieczki w stronę Prochowic, 
Ścinawy, Odry.

Radny Maciej Kupaj uważa, 
że legnickim rowerzystom bar-
dziej potrzebny jest bezpieczny 
dojazdu do centrum miasta. Za-
rzucał prezydentowi także brak 
parkingów dla rowerzystów, w 
tym krytych.

Duże obiekcje wśród rad-
nych budzi sens utrzymywania 
Legnickiego Roweru Miej-
skiego. W ciągu 4 lat z budżetu 
miasta wydano na ten projekt 
3,2 mln zł. W roku 2020 liczba 
wypożyczeń spadła o połowę 

(z prawie 94 tys. do nieco po-
nad 40 tys.). Radni mają świa-
domość, że to w jakiejś mierze 
efekt pandemii, m.in. okresu od 
1 kwietnia do 15 maja, kiedy 
rząd zamknął wypożyczalnie 
rowerów w całym kraju. Zda-
niem Macieja Kupaja, skoro do 
każdej przejażdżki na rowerze(-
niezależnie czy trwa minutę, czy 
dłużej) miasto dopłaca 18, 86 zł, 
to sensowniej byłoby wykorzy-
stać te pieniądze na budowę in-
frastruktury rowerowej: ścieżek i 
parkingów dla rowerzystów.

- Tylko 5,16 proc. wypoży-
czeń było płatnych, więc raczej 
to dopłata do kilku, maksymal-
nie 15 minut - twierdzi Maciej 
Kupaj.

- Za 3,2 mln zł na wypo-
życzalnię rowerów moglibyśmy 
kupić tysiąc dobrych rowerów 
dla młodzieży, która bierze 
udział w konkurach sportowych 
- policzył radny Lesław Rozba-
czyło.

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD MIASTA  

W LEGNICY

Budowa tego odcinka 
będzie kolejną bardzo ważną 
inwestycją drogową w naszym 
mieście. Jej zakres obejmuje 
m.in.: przebudowę ul. Okręż-
nej i odcinek ul. Sudeckie o 
parametrach drogi klasy Z. 
Budowę nowej drogi też o pa-
rametrach klasy Z na odcin-
kach: od ul. Bystrej do ronda 
przy ul. Sudeckiej i od ronda 
przy ul. Radosnej do ronda 
w rejonie al. Piłsudskiego. 
Budowę drogi o parametrach 
klasy L na odcinku od ronda 
przy ul. Myrka do ronda przy 
ul. Radosnej. A także chod-
ników, ścieżek rowerowych, 
oświetlenia ulicznego, sieci 
wodociągowych. Jednym z 
najpoważniejszych zadań bę-

dzie budowa wiaduktu nad 
torami PKP.

Zbiorcza droga południo-
wa ma dla miasta charakter 
strategiczny. Jej realizacja 
rozpoczęła się już w 2003 
roku. Wtedy ulica Grabskiego 
przez ul. Reja połączona zo-
stała ze Złotoryjską. Powsta-
ła dwujezdniowa droga. Trzy 
lata później ulicę Grabskiego 
przebudowano na odcinku od 
Kościuszki do Wojska Pol-
skiego. Powstały dwie jezd-
nie, każda z dwoma pasami 
ruchu, obustronne  chodniki, 
ścieżki rowerowe, oświetlenie 
uliczne, kanalizacja deszczo-
wa, parkingi i tereny zielone. 
W ramach przebudowy uli-
cy Jaworzyńskiej już w 2014 
roku kontynuowano budowę 
zbiorczej drogi południowej 
w kierunku wschodnim. Ulica 
Grabskiego od skrzyżowania 
z Wojska Polskiego sięgnęła 
poza skrzyżowanie z Jawo-
rzyńską.

W 2017 roku zakoń-

czył się etap drugi budowy 
zbiorczej drogi południowej. 
Powstała arteria od ul. Jawo-

rzyńskiej do al. Rzeczypospo-
litej wraz z mostem nad Ka-
czawą. Koszt tej inwestycji to 

około 60 mln zł. Zwyciężyła 
ona w prestiżowym plebiscy-
cie Modernizacja Roku w ka-

tegorii drogi i mosty.
Źródło: Urząd Miasta  

w Legnicy

Ogłoszony został przetarg na 
wybór wykonawcy budowy 
zbiorczej drogi południowej 
w Legnicy – etap III od al. 
Rzeczypospolitej do ul. Si-
korskiego. Termin składania 
ofert do 19 stycznia 2021 r.

Zbiorcza droga południowa – c.d.
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Starostwo kupiło sprzęt dla szpitala Z roweru Legnica nie zachwyca
Opozycja krytykuje prezy-
denta Legnicy za zastój w 
budowie ścieżek rowerowych 
umożliwiających bezpieczny 
dojazd do centrum miasta. 
Wątpliwości radnych zaczął 
też budzić sens utrzymywania 
Legnickiego Roweru Miej-
skiego, bo w 2020 roku do 
każdej godziny wypożyczenia 
roweru ratusz dopłacił ponad 
18 złotych.

Do szpitala powiatowego w 
Złotoryi trafił sprzęt medycz-
ny zakupiony przez starostwo 
za 271 tysięcy złotych, w tym 
inhalatory, kompaktowe kar-
diomonitory, aparaty EKG. 
Starosta Wiesław Świerczyń-
ski zapowiada wkrótce kolej-
ną dostawę urządzeń, które 
pomogą w leczeniu chorych 
na COVID-19.
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Piątka w tytule spektaklu 
oznacza pięć palców ludzkiej 
dłoni. Kciuka - przyporząd-
kowanego pierwszemu od-
cinkowi, o podboju kosmosu 
- używa się aby pokazać, że coś 
poszło dobrze lub źle. Drugi 
palec, wskazujący, przydaje się 
przy selekcji, gdy trzeba wska-
zać na przykład, kto jest po-
trzebny a kto nie. Kto ma żyć, 
a kto prawa do życia nie ma. 
To klucz do drugiego odcinka.

- Spotkamy się w rzeczy-
wistości genetycznego tota-
litaryzmu - opowiada o nim 
Piotr Ratajczak.

Bohaterki tej części spek-

taklu urodziły się w styczniu 
2020 roku. Jako dzieci zostały 
poddane genetycznej analizie, 
mającej odłowić ze społeczeń-
stwa jednostki zdrowe, silne, 
wartościowe. Obie okazały się 
słabe genetycznie. Funkcjonu-
ją w mało atrakcyjnej rzeczy-
wistości jako niepotrzebny byt, 
ludzkie śmieci.

Upiorna wizja, którą snuje 
Magda Drab - jak wszystkie 
w serialu "5.0" - ma solidne 
naukowe podstawy. Autorka 
inspirowała się m.in. przewi-
dywaniami futurologów, ana-
lizujących wpływ wynalazków 
i odkryć naukowych na rozwój 
cywilizacji. W Chinach już te-
raz wprowadza się tzw. system 
zaufania społecznego (Social 
Credit System), w którym 
obywatele zostają poddani sta-
łej inwigilacji i profilowaniu 
pod kątem przydatności dla 
ogółu.

- Przy tym serialu czerpie-
my z pewnych motywów, któ-
re wydają się interesujące i są 
możliwe do wykorzystania w 
przestrzeni teatralnej - mówi 
Magda Drab.

Premierę drugiego odcin-
ka serialu teatralnego "5.0" 
będzie można obejrzeć bez-
płatnie 9 stycznia o godz. 19 
na platformie https://wirtual-
namodrzejewska.pl. Wystar-
czy wcześniej zarejestrować 
się na podanej stronie, by uzy-
skać kod dostępu. 8 stycznia o 

godz. 19 na kanale YouTube.
pl Teatru Modrzejewskiej w 
Legnicy zostanie przypomnia-
ny zapis pierwszego odcinka, 
również nieodpłatnie.

Jacek Głomb, dyrektor 
Teatru Modrzejewskiej w Le-
gnicy, deklaruje, że kiedy znów 
teatry zostaną otwarte dla wi-

dzów, cały serial będzie można 
obejrzeć raz jeszcze, na żywo, z 
fotela na widowni.

- Bardzo tęsknimy za kon-
taktem z widzem - wyznaje 
Jacek Głomb. - Spektakle on-
line to nie jest teatr. To proteza 
teatru. Ale musimy jej używać, 
aby nie zginąć. Stąd nasza de-

terminacja, aby zarzucać ludzi 
kolejnymi projektami i przy-
pominać, że jesteśmy.

"5.0" to pierwszy serial te-
atralny w historii Teatru Mod-
rzejewskiej w Legnicy.

Piotr Kanikowski
FOT. KAROL  

BUDREWICZ

Zawieszono śledztwo wokół WSM

Wacław D. jest założy-
cielem i kanclerzem Wyższej 
Szkoły Menedżerskiej w Le-
gnicy. Bazyli N. był rektorem 
jego uczelni. Jak informuje 
prokurator Radosław Wrę-
biak, szef Prokuratury Rejo-
nowej w Legnicy, śledztwo 
w którym występują jako 
podejrzani, dotyczy okresu 
od 2016 do 2018 roku. Pro-
kurator zarzuca im, że w tym 
czasie doprowadzili przynaj-
mniej kilkadziesiąt osób do 
niekorzystnego rozporządza-
nia mieniem w kwotach od 3 
150 do 12 500 zł, bo ofero-
wali pokrzywdzonym moż-
liwość płatnego kształcenia 
na określonych kierunkach 
studiów i uzyskania dyplomu, 
zatajając fakt, że 20 kwietnia 
2016 roku minister nauki i 
szkolnictwa wyższego cofnął 

Wyższej Szkole Menedżer-
skiej w Legnicy zezwolenie 
na działalność i nakazał jej 
likwidację. Wacław D. ma 
też postawiony drugi zarzut 
- że jako kanclerz uczelni 
utrudniał dochodzenie przez 
Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego wierzytel-
ności w kwocie 1 249 400 
zł poprzez ukrycie środków 
pieniężnych i przelanie ich 
na rachunki bankowe osób 
fizycznych.

- Śledztwo wobec Wacła-
wa D. zostało zawieszone ze 
względu na opinię biegłego 
z zakresu medycyny sądo-
wej. Wynikało z niej, że stan 
zdrowia podejrzanego nie 
pozwala na przeprowadzenie 
czynności prokuratorskich z 
udziałem Wacława D.    ani 
jego zatrzymanie czy aresz-
towanie - wyjaśnia prokura-
tor Radosław Wrębiak. - Po-
nowna ocena stanu zdrowia 
Wacława D. zostanie prze-
prowadzona w II kwartale 
2021. W przypadku ustania 
przeszkody, śledztwo zosta-
nie wznowione.

Wyższa Szkoła Mene-
dżerska powstała w lipcu 
1997 roku jako pierwsza sa-
modzielna uczelnia akade-
micka w powojennej historii 
miasta i przez dwie dekady 
zajmowała się kształceniem 

studentów.  20 kwietnia 2016 
r., po serii kontroli, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego 
cofnął zezwolenie na pro-
wadzenie uczelni i nakazał 
jej likwidację, ze względu na 
liczne nieprawidłowości w 
działaniu, m.in. brak przej-
rzystości finansowej oraz 
niewydawanie studentom 
dokumentów i dyplomów. 
Władze uczelni się odwoły-
wały, ale w 2018 roku Woje-
wódzki Sąd Administracyjny 
we Warszawie podtrzymał 
decyzję ministra a w styczniu 
2020 roku Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny oddalił skargę 
kasacyjną uczelni.

Część stwierdzonych 
przez MKiDN nieprawi-
dłowości była w 2011 roku 
przedmiotem śledztwa 
wszczętego przez legnicką 
prokuraturę na skutek zawia-
domienia złożonego przez 
studentów uczelni. Proku-
ratura umorzyła je po kil-
ku miesiącach. Stwierdziła 
„niedowład organizacyjny”, 
ale nie znalazła przesłanek 
do postawienia komukolwiek 
zarzutów karnych.

Za oszustwo Kodeks kar-
ny przewiduje karę do 8 lat 
pozbawienia wolności.

Piotr  
Kanikowski

Prokurator Rejonowy w Le-
gnicy Radosław Wrębiak po-
informował, że 28 grudnia 
2020 r. zawiesił śledztwo 
prowadzone przeciwko Wa-
cławowi D. i Bazylemu N., 
podejrzanym o oszustwo na 
szkodę co najmniej kilku-
dziesięciu osób. Postępowa-
nie przygotowawcze zostało 
zawieszone ze względu na 
pojawienie się długotrwałej 
przeszkody uniemożliwiają-
cej jego kontynuowanie.

9 stycznia o godz 19 Teatr 
Modrzejewskiej w Legnicy 
zaprasza widzów na ciąg 
dalszy teatralnego serialu 
science-fiction „5.0” Magdy 
Drab w reżyserii Piotra Rataj-
czaka. W pierwszym odcinku 
twórcy bujali się w kosmosie. 
Teraz - jak zapowiada reżyser 
- ekipa wraca na Ziemię. - 
Przeniesiemy się jednak tro-
chę w czasie, do roku 2053 
– dodaje.

R
EK

LA
M

A

Serial Teatru Modrzejewskiej
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Fiołkowej 37, działka nr 321/2  o powierzchni 1065 m2,  obręb Przybków.                                        

KW LE1L/00099551/3.

Cena wywoławcza 200.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 20.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 08.02.2021 r. o godz. 11.00 w  Legnickim Centrum Kultury,

ul. Chojnowska 2, sala przed s Maneżową
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 Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Legnica.

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości nieza-

budowanej, położonej w Legnicy przy ul. Okólnej 3.

Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  nr 763/13 powierzchni 0,0334 ha, obręb Czarny 
Dwór. KW LE1L/00067190/1.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  58.000,00 zł + podatek  od towarów  i  usług  VAT
                                                  Wadium  -    6.000,00 zł  

Przetarg odbędzie się  08.02.2021 r. o godz.11.30
w LCK, ul. Chojnowska 2.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300 oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, 

tel.767212-310. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości nieza-

budowanej, położonej w Legnicy przy ul. Odrzańskiej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  przy ul. Odrzańskiej, działka nr  1915 
o powierzchni  1304 m2. Obręb Piekary Osiedle. 

KW nr LE1L/00097485/5.
Cena wywoławcza 200.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 20.000,00 zł. 

Przetarg odbędzie się  08.02.2021 r. o godz.10.30
w LCK, ul. Chojnowska 2.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300 oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, 

tel.767212-310. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości nieza-
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Rzeczpospolita Samorząd-
na to stowarzyszenie założone 
przez polityków związanych z 
Bezpartyjnymi Samorządow-
cami. Utrzymuje się ze środ-
ków publicznych wpłacanych 
przez województwo dolno-
śląskie i inne jednostki samo-
rządu terytorialnego, które 
są jego członkami. Tuż przed 
wyborami samorządowymi w 
2018 roku sfinansowało billbo-
ardy "Partyjny czy bezpartyjny 
samorząd", łudząco przypo-
minające materiały wyborcze 
Bezpartyjnych Samorządow-
ców. W związku z podejrze-
niem nielegalnego finansowa-
nia kampanii wyborczej partia 
Razem złożyła w tej sprawie 
doniesienie do wrocławskiej 
prokuratury. Jak twierdzi Da-
riusz Stasiak, radny wojewódz-
twa i członek zarządu stowa-
rzyszenia, śledztwo zostało rok 
temu prawomocnie umorzone 
ze względu na brak znamion 
przestępstwa.

15 września 2020 roku 
Rzeczypospolita Samorząd-
na zaprezentowała publicznie 
kolejny swój projekt: Dolno-
śląską Autostradę Rowerową. 
Z pompą, przy nadzwyczaj-
nym zaangażowaniu marszał-
ka Dolnego Śląska Cezarego 

Przybylskiego, zapowiedziano 
wybudowanie w ciągu 7 lat 
sieci dróg rowerowych liczą-
cych ponad 500 kilometrów. 
Większość funduszy potrzeb-
nych do zrealizowania projektu 
ma pochodzić z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2021-2027. Wystarczył 
rzut oka na mapę, by dostrzec, 
że Dolnośląska Autostrada 
Rowerowa ominie gminy i 
powiaty, w których nie rządzą 
Bezpartyjni Samorządowcy. 
Przy planowaniu jej przebiegu 
pominięto niemal całe połu-
dnie, czyli najbardziej atrak-
cyjną pod względem turystycz-
nym część Dolnego Śląska. 
Droga miała dochodzić do Ku-
nic i urywać się na rogatkach 
Legnicy.

Prezentacja DAR wywoła-
ła wśród samorządowców kon-
sternację. Potem do Rzeczpo-
spolitej Samorządnej zaczęły 
zgłaszać się pominięte gminy 
i powiaty, zainteresowane do-
łączeniem do projektu. Roz-
mowy z władzami stowarzy-
szenia prowadził też prezydent 
Legnicy Tadeusz Krzakowski. 
Ponieważ warunkiem udziału 
w projekcie Dolnośląska Au-
tostrada Rowerowa jest przy-
należność do Rzeczypospolitej 
Samorządnej, na sesję Rady 
Miejskiej Legnicy trafił projekt 
uchwały w sprawie przystąpie-
nia do stowarzyszenia.

Jednostki samorządu będą-
ce członkami stowarzyszenia 
obowiązuje składka członkow-
ska w wysokości 2 złotych od 
mieszkańca. Legnica musiała-
by płacić ok. 200 tys. zł rocz-
nie, ale prezydent wytargował, 

że składka będzie wynosić nie 
więcej niż 150 tys. zł. To i tak 
bardzo dużo pieniędzy, zwłasz-
cza jeśli zważyć, że niedawno 
miasto zdecydowało o wystą-
pieniu z Dolnośląskiej Orga-
nizacji Turystycznej, by zaosz-
czędzić 8 tys. zł rocznie.

Jeśli zarząd Rzeczypospo-
litej Samorządnej zatwierdzi 
nowego członka, prezydent 
Legnicy będzie jednym z naj-
większych płatników w sto-
warzyszeniu, po zarządzie 
województwa dolnośląskiego, 
który płaci rocznie ok. 600 tys. 
zł oraz prezydencie Głogowa 
ze składką w wysokości 178 
tys. zł. Ok. 150 tys. zł wynosi 
też składka dla Lubina. - W 
tej chwili ze składek płaconych 
przez członków stowarzyszenia 
uzyskujemy rocznie kwotę po-
nad 2 mln zł - mówi Krystian 
Kosztyła, prezes Rzeczypospo-
litej Samorządnej, pełniący też 
funkcję burmistrza Ścinawy.

Radni z Koalicji Obywa-
telskiej - m.in. Jarosław Rab-
czenko, Maciej Kupaj, Piotr 
Niemiec i Jan Szynalski - pod-
czas sesji zgłaszali szereg obaw 
związanych z finansowym 
zaangażowaniem Legnicy w 
działalność Rzeczpospolitej 
Samorządnej. Mówili o mało 
precyzyjnym statucie stowa-
rzyszenia, o jego uwikłaniu w 
politykę, o niskiej wiarygod-
ności i szokującym sposobie 
działania. Ale gdy doszło do 
głosowania, okazało się, że 
większość Rady Miejskiej Le-
gnicy nie podziela tych uwag.

W zamian za 150 tys. zł 
rocznie, Rzeczpospolita Sa-
morządna dopisze Legnicę do 
uczestników swego projektu. 

Według przedstawionego na 
sesji wariantu, miasto będzie 
mogło wpiąć się do Dolnoślą-
skiej Autostrady Rowerowej w 
rejonie Pątnowa Legnickiego. 
Wybudowana zostanie droga 
rowerowa w kierunku ul. Za-
chodniej, z wylotem przez La-
sek Złotoryjski na Krotoszyce 
i Złotoryję. Wójt Krotoszyc i 
burmistrz Złotoryi tak jak pre-
zydent Legnicy zabiegają, by 
DAR pobiegł przez ich gminy 
w stronę Bolesławca.

- Legnica ma szansę sze-
rzej funkcjonować na rynku 
turystycznym - przekonywał 
radnych Dariusz Stasiak. - 
DAR to ponad 750 kilome-
trów tras rowerowych, z czego 
ponad 600 km ma już uzgod-
niony przebieg. Rozmawiamy 
z Lasami Państwowymi, spół-
ką Wody Polskie, Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad, Dolnośląską Służ-
bą Dróg i Kolei, PKP. Chcemy 
przejąć pod budowę DAR 200 
kilometrów nieczynnych linii 
kolejowych.

Aktualnie stowarzyszenie 
Rzeczpospolita Samorządna 
zrzesza 47 dolnośląskich sa-
morządów. Prezes Krystian 
Kosztyła zakłada, że w przy-
szłym roku będzie ich 66 lub 
67, co przełoży się na 4 mln 
zł uzyskiwane ze składek. Sto-
warzyszenie liczy, że z RPO 
pozyska ok. 300-350 mln zł 
na realizację swego projektu. 
Gminy i powiaty będą musiały 
zapewnić wkład własny na bu-
dowę ścieżek na swoim ternie 
(łącznie ok. 100 mln zł).

Piotr Kanikowski
FOT. SCREENY Z SESJI 

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

Do Sejmu PiS wprowa-
dziłby z okręgu legnicko-
-jeleniogórskiego 5 (a nie 6) 
posłów. Koalicja Obywatelska 
utrzymałaby swój stan posia-
dania (3 mandaty), podobnie 
jak Lewica (2 mandaty). Swe-
go jedynego reprezentanta 

straciłyby PSL oraz Koalicja 
Polska. Beneficjentem zmian 
w poparciu wyborczym jest 
Polska 2050 Szymona Hołow-
ni, która - według Paladego 
- przejęłaby 2 mandaty posel-
skie w okręgu legnicko-jele-
niogórskim.

W skali kraju PiS wygrał-
by wybory, ale nie byłby w sta-
nie samodzielnie rządzić (213 
mandatów). Drugą siłą w Sej-
mie byłaby Koalicja Obywa-
telska (130 mandatów), trzecią 
- Polska 2050 (55 mandatów), 
czwartą - Lewica (37 manda-
tów), piątą - PSL (18 manda-
tów), szóstą - Konfederacja (6 
mandatów).

Piotr Kanikowski
RYC. TWITTER.COM/ 

MARCIN PALADE

Hołownia skubie 
PiS i PSL

Marcin Palade - socjolog 
polityki - przeliczył średnie 
poparcie sondażowe z grud-
nia 2020 roku na mandaty 
poselskie dla poszczegól-
nych okręgów. Z jego anali-
zy wynika, że gdyby wybory 
parlamentarne odbyły się 
teraz, to w okręgu legnicko-
-jeleniogórskim PiS i PSL 
straciłyby po jednym man-
dacie na rzecz Polski 2050 
Szymona Hołowni.

Rada Miejska Legnicy pod-
jęła uchwałę o przystąpieniu 
do stowarzyszenia Rzecz-
pospolita Samorządna, aby 
miasto nie zostało pominięte 
przy wytyczaniu przebiegu i 
budowie Dolnośląskiej Auto-
strady Rowerowej. Za przy-
należność do stowarzyszenia 
będzie Legnica płacić 150 
tysięcy złotych rocznie.

Haracz za rowerową autostradę
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Teledysk z piosenką po-
jawił się w internecie przed 
świętami w ramach zainicjo-
wanej przez Drużynę Modrze-
jewskiej akcji #zostawGlomba.

"Nim kulturalna tragedia 
się stanie, zaklinamy, zmień 
zdanie" - śpiewają aktorzy w 
muzycznej odezwie do mar-
szałka Cezarego Przybylskiego, 
choć on akurat żadnego zdania 
na temat dyrektorowania Jacka 
Głomba nie ma. Przy podej-
mowaniu uchwały o zamiarze 
przeprowadzenia konkursu w 
Teatrze Modrzejewskiej Przy-

bylski wstrzymał się od głosu. 
Za konkursem głosowali trzej 
wicemarszałkowie: Marcin 
Krzyżanowski i Grzegorz 
Macko z PiS-u oraz Tymo-
teusz Myrda reprezentujący 
Bezpartyjnych Samorządow-
ców. Każdego z osobna zapy-
taliśmy o uzasadnienie. Żaden 
nie udzielił nam odpowiedzi.

Piosenkę z chwytliwym 
refrenem "Zostaw w teatrze 
Głomba, inaczej będziesz trą-
ba" nagrali też widzowie Teatru 
Modrzejewskiej. Od miesiąca 
w mediach społecznościowych 
pojawiają się zdjęcia ludzi z ha-
słem "#zostawGlomba". W ra-
towanie legnickiej sceny zaan-
gażowali się w ten sposób m.in. 
Romuald Wicza-Pokojski - re-
żyser, dyrektor Opery Bałtyc-
kiej w Gdańsku, kostiumograf-
ka Barbara Sikorska-Boufall 
- członkini Polskiej Akademii 
Filmowej, Karolina Kuszyk - 
autorka głośnej ostatnio książ-
ki "Poniemieckie" , Giordana 
Raczak - córka założyciela 
Teatru Ósmego Dnia, Alina 
Moś-Kerger - reżyserka i dra-

matopisarka, Andro Enuki-
dze. - dyrektor Teatru im. Ilii 
Czawczawadzego w Batumi, 
aktorzy teatrów w Batumi i 
Skopje: Anoo Zurashvili, Tite 
Komakhidze, Otar Katama-
dze, Tatia Tatarashvili, Simona 
Spirovska, Biljana Jovanovska i 
inni.

W ramach akcji "#zo-
stawGłomba" aktorzy robią 
różne szalone rzeczy. Ola Li-
stwan, Mateusz Krzyk i Paweł 
Palcat wypisali sobie na ciałach 
przesłanie do marszałka przed 
mrożącym krew w żyłach mor-
sowaniem w Kaczawie. "Dla 
ciebie mogę zrobić wszystko..." 
- zaśpiewała dyrektorowi Ola 
Listwan po tym, jak po szyję 
zanurzyła się w lodowatej wo-
dzie. "Zostaw Głomba, albo 
sikam" - zagroził marszał-
kowi z rzeki "ekoterrorysta" 
Paweł Palcat. Magda Skiba 
za przykładem zbuntowanego 
Bogusia z "Made in Poland" 
zdemolowała kijem bejsbolo-
wym samochód na szrocie. Jo-
anna Gonshorek przebrana za 
Czarną Mambę z "Kill Billa" 

radzi marszałkowi, by zostawił 
Głomba, bo pożałuje.

Za 8 miesięcy Jackowi 
Głombowi wygaśnie umowa 
na kierowanie Teatrem Mod-
rzejewskiej w Legnicy. Zgod-
nie z prawem, zarząd Dolnego 
Śląska mógłby ją przedłużyć 
bez przeprowadzania kon-
kursu, tak jak postępował do-
tychczas. Nie chce tego zrobić, 
choć nie zaprzecza, że Jacek 
Głomb pod każdym wzglę-
dem - finansowym, organiza-
cyjnym, artystycznym - przez 
26 lat sprawdził się na tym 
stanowisku. Nie formułując 
wobec dyrektora żadnego za-
rzutu, władze Dolnego Śląska 
zapowiadają, że 16 lutego 2021 
roku rozpoczną postępowanie 
konkursowe na szefa legnic-
kiego teatru. Jacek Głomb, jeśli 
zechce, będzie mógł wziąć w 
nim udział na takich samych 
zasadach, jak inni potencjalni 
kandydaci.

Dla Prawa i Sprawiedli-
wości oraz prezydenta Legnicy, 
który wspólnie z marszałkiem 
zrzuca się na utrzymanie teatru, 

konkurs stwarza możliwość 
odwetu za zaangażowanie się 
Jacka Głomba w działalność 
Komitetu Obrony Demokra-
cji, obronę Konstytucji, a także 
krytyczny stosunek do władz 
miasta. Ale przed opinią pu-
bliczną obłudnie ukrywa się 
prawdziwe motywy. Rzecznik 
marszałka przekonuje, że za-
rząd województwa zdecydował 
się na przeprowadzenie kon-
kursu, bo chce przy obsadzie 
kierowniczych stanowisk w 
instytucjach kultury stoso-
wać przejrzyste procedury. To 
blef, bo konkursu na dyrekto-
ra Filharmonii Dolnośląskiej 
w Jeleniej Górze nie będzie, 
choć Tomaszowi Janczakowi 
kadencja kończy się dokładnie 
w tym samym dniu co Jackowi 
Głombowi.

Do zmiany decyzji nie 
skłoniły zarządu województwa 
protesty załogi Teatru Mo-
drzejewskiej, widzów i ludzi 
kultury, w tym petycja podpi-
sana przez 3 043 osoby z kraju 
i zagranicy. W obronie Jacka 
Głomba i legnickiej sceny sta-

nęli m.in.  Krystyna Janda, Ar-
tur Barciś, Andrzej Seweryn, 
Mirosław Baka, Anna Augu-
stynowicz, Agnieszka Hol-
land, Magdalena Łazarkiewicz, 
Joanna Koś-Krauze, Gianina 
Cărbunariu, Lucian Dan Teo-
dorovici, Sylwia Chutnik, Ja-
nusz Anderman i wiele innych 
znakomitości.

Realne jest niebezpie-
czeństwo, że jeszcze w trakcie 
trwania konkursu rozpadnie 
się wyjątkowy zespół aktorski, 
zbudowany przez Jacka Głom-
ba - słynna Drużyna Modrze-
jewskiej. Tak rozpierzchli się po 
kraju aktorzy Teatru Polskiego 
we Wrocławiu, gdy władze wo-
jewództwa zastąpiły dyrektora 
Krzysztofa Mieszkowskiego 
Cezarym Morawskim. Dlate-
go Zuza Motorniuk i Mateusz 
Krzyk nie przesadzają, gdy w 
"Balladzie dla marszałka" śpie-
wają:  "Konkurs to dla nas ato-
mowa bomba. Zostaw Głom-
ba! Zostaw Głomba!".

Piotr  
Kanikowski

O ściganie pana Adama 
zwróciło się do Prokuratury 
Rejonowej w Złotoryi sześć 
osób, w tym były starosta i 

czworo pracowników złoto-
ryjskiego nadzoru budowla-
nego. Twierdzą, że w okre-
sie od 1 grudnia 2019 do 11 
grudnia 2020 byli przez niego 
nękani. Pan Adam jest też 
podejrzany o kierowanie w 
ich stronę gróźb pozbawienia 
życia.

- Nikomu nie groziłem - 
zarzeka się pan Adam. - Do-
chodziłem sprawiedliwości. 
Chciałem, by nie można było 
bezkarnie wynosić doku-
mentów z PINB-u. Ludzie, 
którym to było nie na rękę, 
próbują mnie zastraszyć, bym 
przestał zajmować się tą spra-
wą.

Jako podejrzanego o nę-

kanie i groźby karalne, pan 
Adam został 28 grudnia ob-
jęty policyjnym dozorem. Ma 
też prokuratorski zakaz kon-
taktowania się z poszkodowa-
nymi.

- Będę składał zażalenie - 
zapowiada złotoryjanin.

W połowie 2017 roku, 
przy porządkowaniu papie-
rów do burzliwej sprawy roz-
wodowej, pan Adam znalazł 
w domu dokumenty z Powia-
towego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego w Złoto-
ryi.   Jeden dotyczył znanego 
złotoryjskiego przedsiębiorcy, 
drugi – mieszkańca Wojcie-
szowa. Jak twierdzi, były to 
jedne z wielu dokumentów, 

które przynosiła do domu 
była żona, zatrudniona w 
PINB. Znalezione papiery 
zawierały informacje, które 
powinny podlegać ochro-
nie, m.in. adresy petentów i 
szczegóły dotyczące ich in-
westycji. Sądząc, że nie po-
winny trafić w niepowołane 
ręce, pan Adam natychmiast 
odniósł je do złotoryjskiego 
starostwa i przekazał ówcze-
snemu staroście Ryszardowi 
Raszkiewiczowi. Urzędnicy 
nie byli jednak zainteresowani 
wyjaśnieniem sprawy i wycią-
gnięciem konsekwencji wobec 
winnych. Ani PINB, ani sta-
rostwo nie powiadomiły orga-
nów ścigania, choć na funk-

cjonariuszach publicznych, 
którzy podejmą wiedzę o 
przestępstwie, spoczywa taki 
obowiązek. Przed dopytują-
cym się o sprawę panem Ada-
mem urzędnicy udawali, że 
skierowali na policję zawiado-
mienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa. Złotory-
janin szybko zorientował się, 
że to nieprawda, a sprawa jest 
zamiatana pod dywan. Poiry-
towany nachalnością, starosta 
nazwał go złodziejem, co po-
działało na pana Adama jak 
płachta na byka.   Postanowił, 
że nie odpuści.

Zgłosił się do mediów. 
Nagłośnił sprawę w interne-
cie. Interweniował u nowego 

starosty - bezskutecznie. Pró-
bował opowiedzieć o niepra-
widłowościach w PINB na 
sesji Rady Powiatu Złotoryj-
skiego - nie został dopusz-
czony do głosu. Skierował 
do Prokuratury Rejonowej 
w Złotoryi doniesienie o po-
dejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. Od kilku miesięcy 
na jego wniosek prokuratura 
prowadzi postępowanie w 
sprawie przekroczenia upraw-
nień oraz niedpopełnienia 
obowiązków przez urzęd-
ników PINB oraz złotoryj-
skiego starostwa. Nikomu z 
urzędników dotąd nie posta-
wiono zarzutów.

Piotr Kanikowski

"Zamiast siać chaos i kolejne 
zamieszanie, lepiej zmień zda-
nie, proszę, zmień zdanie" - 
śpiewają legniccy aktorzy Zuza 
Motorniuk i Mateusz Krzyk w 
"Balladzie dla marszałka". W 
jakiej sprawie? W sprawie 
konkursu na stanowisko dyrek-
tora Teatru Modrzejewskiej. 
Zarząd województwa upiera 
się, by go przeprowadzić, ry-
zykując rozpad jednej z najlep-
szych scen w kraju.

Pan Adam od 3 lat zabiega o 
wyjaśnienie okoliczności wy-
noszenia dokumentów z Pań-
stwowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego w Złotoryi. 
Prokuraturze poskarżył się 
także na byłego starostę, że 
próbował zamieść tę sprawę 
pod dywan. Śledztwo toczy się 
już rok. Ostatnio prokuratura 
wszczęła drugie, w którym były 
starosta oraz urzędnicy PINB 
występują jako poszkodowani, 
a pan Adam jako podejrzany o 
ich nękanie.

Zostaw Głomba. Alboś trąba!

Walka o sprawiedliwość czy nękanie?
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