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Pięć lub pięść

Potrącił dziecko i uciekł
Tydzień temu w piątek w Legnicy 34-letni mężczyzna 
wjechał samochodem na przejście dla pieszych, po-
trącając 7-letnią dziewczynkę. Uciekł, nie udzieliwszy 
pierwszej pomocy. Dziecko w stanie zagrożenia życia 
trafiło do szpitala. Policjanci ustalili podejrzanego. Gdy 
go zatrzymywali, był pod wpływem narkotyków.
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Radny walczy ze śmieciami
Wszyscy narzekają, że w 
Legnicy jest brudno. Rad-
ny Piotr Niemiec próbuje to 
zmienić. Postanowił, że co-
dziennie do końca roku 2021 
będzie podnosił z ulicy co 
najmniej 5 śmieci i wrzucał 
je do najbliższego kosza. "5 
śmieci podnoszonych co-
dziennie daje w skali roku 
1825 sztuk. A co jeśli nie 
byłbym sam?" - pyta na Face-
booku. Liczy, że legniczanie 
dołączą do jego akcji.

Piotr Niemiec pisze: "Nie 
chodzę wszystkimi zakątka-
mi Legnicy i sam świata nie 
naprawię. Dlatego zachęcam 
wszystkich do podjęcia tego 
lub podobnego własnego wy-
zwania i pomoc w oczyszcze-
niu Legnicy ze śmieci, które 
patole i mordy nieskalane my-
śleniem codziennie rzucają na 
ziemię, pomimo że do śmiet-
nika jest zaledwie kilkadziesiąt 
metrów. Nie wytępimy tego 
robactwa, nie oduczymy zwie-
rząt chamstwa, ale możemy 
spróbować zniwelować skutki 
bezmyślnego działania niektó-
rych Legniczan. Zawsze moż-
na do tego celu wziąć sobie 

zapasową rękawiczkę foliową 
z marketu i nosić w kieszeni. 
Jeronimo i inni przez to nie 
zbankrutują".

Piotr Niemiec dostaje bra-
wa za dobry przykład. Akcja 
jest warta rozpropagowania. 
Pod postem radnego zgłasza-

ją się ludzie, którzy tak jak on 
podnoszą z ulicy cudze śmie-
ci i wyrzucają do kosza. Pani 
Dorota pisze: "I ja również 

zbieram, mało tego że śmieci, 
zbieram również kupy po nie 
swoich psach, bo legniczanom 
sprzątać się po swoich pupi-

lach jakoś nie bardzo się chce."

Piotr Kanikowski
RYC. FACEBOOK.PL



Do wypadku doszło ok. 
godz. 17:25 na ul. Chojnow-
skiej w Legnicy. - Kierują-
cy samochodem marki VW 
Golf, na oznakowanym przej-
ściu dla pieszych nie ustąpił 
pierwszeństwa przechodzą-
cym przez nie pieszym w 
wyniku czego doszło do po-
trącenia 7-letniej dziewczyn-
ki, która w stanie zagrożenia 
życia został przewieziona 
do Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Legnicy 

- opowiada asp. Anna Grześ-
ków z legnickiej policji. - 
Sprawca wypadku zbiegł z 
miejsca zdarzenia, nie udzie-
lając pomocy poszkodowanej.

Kilka chwil po zdarzeniu 
policjanci ujawnili samochód, 
który uczestniczył w wypad-
ku na ul. Chojnowskiej. Vol-
kswagen został porzucony 
przez kierowcę na ul. Lotni-
czej i podpalony w celu zatar-
cia śladów. Funkcjonariusze 
ugasili palące się wnętrze i 
zabezpieczyli pojazd na po-
trzeby procesu.

Anna Grześków mówi 
o intensywnych działaniach 
policji, dzięki którym już 
kilka godzin po zdarzeniu 
podejrzany o spowodowanie 
wypadku 34-letni legnicza-
nin został zakuty w kajdanki i 
przewieziony na komendę. W 
chwili zatrzymania miał przy 
sobie marihuanę. Narkotest 
wykazał, że jest również pod 

wpływem amfetaminy lub 
którejś z jej pochodnych.

- Legniczaninowi pobra-
no krew do dalszych badań i 
osadzono w policyjnym aresz-
cie. Na miejscu zdarzenia po-

licjanci pod nadzorem proku-
ratora wykonali czynności z 
udziałem biegłego z zakresu 
wypadków drogowych - mówi 
asp. Anna Grześków. - Za po-
pełnione przestępstwo spraw-

cy grozi kara do 12 lat pozba-
wienia wolności.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA  
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Afera została odkryta 
w 2018 roku. Podczas we-
wnętrznej kontroli ujawniono 
wówczas funkcjonujący przez 
7 lat mechanizm wyłudza-
nia zasiłków chorobowych. 
Według informacji prze-
kazywanych mediom przez 
prokuraturę i centralę ZUS, 
krewni pracowników zakładu 
(mężowie, żony, rodzeństwo, 
teściowie) mieli wyłudzać za-
siłki chorobowe. W tym celu 
najpierw zakładali działalność 
gospodarczą, potem przez 
kilka miesięcy odprowadzali 
składkę chorobową w od-
powiednio dużej wysokości, 
a następnie przechodzili na 
zwolnienie lekarskie i doma-

gali się wypłaty zasiłku cho-
robowego w wysokości kilka 
tysięcy złotych miesięcznie. 
Zgodnie z procedurami pra-
cownicy ZUS powinni zwe-
ryfikować zasadność pobiera-
nia świadczenia, ale tego nie 
robili. Po ujawnieniu niepra-
widłowości cała dyrekcja od-
działu ZUS została odwołana 
ze stanowisk za brak właści-

wego nadzoru nad pracowni-
kami.

Przez dwa lata szero-
ko zakrojone śledztwo w tej 
sprawie prowadziła Proku-
ratura Okręgowa w Jeleniej 
Górze.

Franciszek W. stanie 
przed sądem jako oskarżony 
o niedopełnienie ciążących na 
nim obowiązków służbowych 

w okresie od 2011 do 2018 
r., bo jako naczelnik wydziału 
zasiłków nie sprawował na-
leżytego nadzoru nad podle-
głymi mu pracownikami. W 
szczególności nie podjął dzia-
łań, których efektem byłaby 
kontrola, czy orzeczenia o 
czasowej niezdolności do pra-
cy członków rodzin pracow-
ników ZUS zostały wydane 

zasadnie oraz czy ubezpiecze-
ni w prawidłowy sposób wy-
korzystują   zwolnienia lekar-
skie. Ponadto dopuszczał do 
sytuacji, by podlegli mu pra-
cownicy rozpatrywali sprawy 
dotyczące własnych krew-
nych. Franciszek W. - według 
aktu oskarżenia - naraził ZUS 
na niebezpieczeństwo po-
wstania szkody w wysokości 
blisko 3 mln zł.

Wioletta R. została oskar-
żona o przekroczenie służbo-
wych uprawnień. Zdaniem 
prokuratury, pomimo zaist-
nienia konfliktu interesów, 
nie wyłączyła się od udziału 
w procesie rekrutacji na wa-
kujące stanowisko w oddziale 
ZUS w Legnicy i doprowa-
dziła do zatrudnienia na nim 
członka swojej rodziny.

Zgodnie z Kodeksem kar-
nym, funkcjonariusz publicz-
ny, który, przekraczając swoje 
uprawnienia lub nie dopeł-
niając  obowiązków, działa na 
szkodę interesu publicznego 
lub prywatnego, podlega ka-
rze pozbawienia wolności do 
lat 3.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  
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Pięć lub pięść
Legnica. Leżą na ulicy 

śmieci. Można je podnieść 
i wrzucić do kosza. Lub 
pogrozić pięścią prezyden-
towi.

Wśród argumentów, 
jakie bloger Matka Kurka 
używał przeciwko Owsia-
kowi, jest taki, że stworzona 
przez niego fundacja wyrę-
cza państwo. Demoralizuje 
je, robiąc coś, co należy się 
obywatelom z podatków. 
Zdaniem blogera, zorgani-
zowane w Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy spo-
łeczeństwo jest jak nado-
piekuńcza matka, która 
zamiast wyegzekwować od 
dorastającej córki porządek 
w pokoju, wciąż sama ściele 
jej łóżko i zbiera porozrzu-
cane po podłodze zabawki.

Ten sam argument po-
jawił się w dyskusji nad 
noworocznym postanowie-
niem legnickiego radnego 
Piotra Niemca, gdy – licząc 
na naśladowców – ogłosił 
publicznie, że codziennie 
będzie podnosił z ulicy i 
wrzucał do kosza co naj-
mniej pięć śmieci. Ludzie 
piszą w komentarzach, że 
po to łożą na sprzątanie 
miasta, by podczas space-
rów nie brodzić w śmie-
ciach i nie musieć schylać 
się po cudze papierki. A 
ostatecznie w Legnicy jest 
przecież Straż Miejska, 
więc niech patrole wezmą 
się za wypisywanie manda-
tów brudasom.

Uważam ten argument 
za głupi, szkodliwy i nie da-
jący się pogodzić z ideą spo-
łeczeństwa obywatelskiego, 
czyli zbiorowości zorgani-
zowanej w taki sposób, że 
potrafi sama, bez oglądania 
się na państwo, rozwiązy-
wać problemy pojawiające 
się w przestrzeni publicz-
nej. Należy wymagać od 
państwa, ale tam, gdzie 
państwo ewidentnie od lat 
nie daje rady, lepiej jest dla 
własnego dobra wrzucić 5 
złotych do puszki Owsiaka 
albo podnieść z ulicy choć 
kilka śmieci niż umierać w 
niedoinwestowanych szpi-
talach i codziennie poić się 
żółcią, bo ktoś znów cisnął 
flaszkę w żywopłot.

Przy okazji dyskusji nad 
akcją zainicjowaną przez 
Piotra Niemca okazało się, 
że są w Legnicy ludzie, któ-
rzy spacerując z psem zbie-
rają z trawnika kupy za in-
nych psiarzy. Myślę o nich 
z szacunkiem. Z czułością. 
Dobrze, że są, bo niezależ-
nie od sprawności państwa 
zawsze znajdą się tacy, któ-
rym sprzątać po pupilu się 
nie chce.

Piotr Kanikowski
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Potrącił dziecko i uciekł

Akt oskarżenia po aferze w ZUS-ie

Tydzień temu w piątek w 
Legnicy 34-letni mężczyzna 
wjechał samochodem na 
przejście dla pieszych, po-
trącając 7-letnią dziewczyn-
kę. Uciekł, nie udzieliwszy 
pierwszej pomocy. Dziecko 
w stanie zagrożenia życia 
trafiło do szpitala. Policjanci 
ustalili podejrzanego. Gdy go 
zatrzymywali, był pod wpły-
wem narkotyków.

Prokuratura Okręgowa w 
Jeleniej Górze zamyka śledz-
two w sprawie afery w legnic-
kim Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. Do sądu został 
skierowany akt oskarżenia 
przeciwko dwóm osobom: 
naczelnikowi wydziału zasił-
ków Franciszkowi W. i jego 
podwładnej Wioletcie R. Na 
dniach zapadnie decyzja, 
która zakończy postępowanie 
w pozostałym zakresie.
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Już w lutym 2021  
XII Legnickie Prezentacje Edukacyjne on-line

Na specjalnie utwo-
rzonej platformie w ra-
mach strony internetowej 
www.pwsz.legnica.edu.pl  
zaprezentowane zostaną 
oferty edukacyjne legnic-
kich szkół ponadpodsta-
wowych, uczelni wyższych 
a także instytucji eduka-

cyjno-szkoleniowych. W 
ramach platformy zosta-
ną udostępnione wykła-
dy popularno-naukowe, 
prezentacje oraz prelekcje. 
Wszystkie zamieszczone 
materiały reklamowe będą 
dostępne przez dwa mie-
siące i będzie je można po-
brać na swój komputer lub 
urządzenie mobilne. 

Impreza ta jest rów-
nież doskonałą okazją do 
zapoznania się ofertą edu-
kacyjną Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy na rok 
akademicki 2021/2022. 
Zaprezentowane zostaną 
poszczególne Wydziały 
Uczelni oraz kierunki stu-
diów.

XII  Legnickie Prezen-
tacje Edukacyjne to do-
skonała okazja by uzyskać 
informacje o zasadach re-
krutacji w roku 2021 oraz 

zapoznać się z materiałami 
prezentującymi szkoły i 
uczelnie w formie elektro-
nicznej. Dzięki zmianie 
formuły targów młodzi 
ludzie będą mogli poznać 
odpowiedzi na nurtują-
ce ich pytania związane z 
wyborem ścieżki eduka-
cyjnej oraz planowaniem 
swojej kariery zawodowej 
bez potrzeby wychodzenia 
z domu. 

Uczniowie, którzy czę-
sto mają trudności z pod-
jęciem decyzji związanej z 
dalszą edukacją będą mieli 
doskonałą okazję poznać 
wszystkie aspekty zwią-
zane z rekrutacją do szkół 
ponadpodstawowych i 
uczelni wyższych w roku 
2021.

XII Legnickie Prezen-
tacje Edukacyjne odbywać 
się będą pod honorowym 
patronatem JM Rektora 

PWSZ im. Witelona w 
Legnicy dra hab. Andrzeja 
Panasiuk, prof. PWSZ.

Termin potwierdzenia 
udziału w targach mija 22 
stycznia 2021 r. Wraz ze 

zgłoszeniem należy prze-
słać plik tekstowy oraz 
linki z ofertą – np. filmy, 
prezentacje multimedial-
ne, galerie zdjęciowe, treść 
wpisu. 

Formularz zgłoszenio-
wy jest zamieszczony na 
stronie PWSZ im. Witelona 
w Legnicy – www.pwsz.
legnica.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w 
Legnicy zaprasza na dwu-
nastą już edycję Legnickich 
Prezentacji Edukacyjnych, 
które rozpoczną się 9 lutego 
2021 roku. Tym razem wyda-
rzenie organizowane jest w 
bezpiecznej formule on-line i 
trwać będzie przez dwa mie-
siące. Ideą jest przybliżenie 
uczniom szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych do-
stępnej oferty edukacyjnej 
oraz możliwości rozwoju oso-
bistego. Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny.

Pomimo nakazu zamknięcia 
instytucji kultury oraz nieja-
snych perspektyw jego znie-
sienia, Galeria Sztuki pracuje 
na pełnych obrotach i wraz z 
rozpoczęciem nowego roku 
zaczyna realizację nowych 
planów wystawienniczych. 
W Galerii Ring właśnie trwa 
montaż wystawy Jerzego Ko-
sałki, która zostanie będzie 
udostępniona wraz z ponow-
nym otwarciem Galerii.

Sztuka w czasach pandemii

Ekspozycja kultowego 
wrocławskiego artysty pt. 
„Dialogi – Alternatywna hi-
storia sztuki według Jerze-
go Kosałki” będzie pokazem 
kilkunastu obrazów, rzeźb, 
obiektów i instalacji, inspiro-
wanych zarówno najbardziej 
znanymi motywami ze sztuki 
(Mona Lisa), jak i popkultury 
(coca-cola). Artysta, z cha-
rakterystycznym poczuciem 
humoru prowadzi z nimi (i za 
ich pomocą) pełen swady dia-
log. Nie zabraknie odwołań 
do społeczno-politycznych 
realiów, które Jerzy Kosał-
ka komentuje z równie dużą 
dawką sarkazmu. To pokaz 
nie tylko sztuki współczesnej, 
ale i dystansu, krytycyzmu i 

autoironii, okraszonych nie 
pozostawiającym złudzeń ko-
mentarzem autora.

Nie jest pewne czy Ga-
leria zaprosi na wernisaż, ale 
nie zabraknie oprowadzania 
online, na które zaprosi w 
styczniu.

Organizatorzy zaprasza-
ją także na trwające i wciąż 
czekające na otwarcie dla pu-
bliczności „E-mocje!”, nawią-
zujące do tradycji Ogólnopol-
skiego Przeglądu Malarstwa 
Młodych PROMOCJE. 
Spacer po ekspozycji można 
odbywać w tej chwili wyłącz-
nie online – na platformie 
Kunstmatrix.

W przestrzeni trzech 
wirtualnych sal zapoznać się 
można z każdą z 71 prac, któ-
rym towarzyszą opisy i infor-
macje o artystach. „E-mocje!” 
to, poza samą ekspozycją, 
program działań online, któ-
rego zapisy wciąż dostępne są 
na stronie internetowej Gale-
rii. Są to: debata ekspertów na 
temat kondycji młodej sztuki, 
malarstwa w ogóle i realiów, 
w jakich funkcjonują młodzi 
twórcy, podkasty o sztuce i 
wirtualne wizyty w pracow-
niach artystów – uczestników 
PROMOCJI.

Co jeszcze czeka miło-
śników sztuki współczesnej w 
nowym roku? W marcu Gale-
ria zaprosi na wystawę Karo-
liny Jaklewicz, wrocławskiej 
artystki, która po siedmiu 
latach powraca do Legnicy, 
kontynuując dalsze poszu-
kiwania sensów w obrębie 
malarstwa balansującego na 
granicy abstrakcji, geometrii 
i metafizyki. Ojciec odchodzi 
to wystawa, która w symbo-
liczny sposób rozprawia się 
nie tylko z ostatecznym roz-
staniem z ojcem artystki, ale 
także z kulturą opartą na pa-
triarchacie, dając pretekst do 
refleksji nad współczesnym 
krajobrazem społecznym.

Maj i czerwiec zdomi-
nuje z kolei Legnicki Festi-
wal SREBRO, na który z 
utęsknieniem czekają miło-
śnicy współczesnej biżuterii 
artystycznej. Organizatorzy 
wierzą, że w tym roku uda 
się zrealizować program im-
prezy stacjonarnie, w gronie 
artystów i miłośników małe-
go designu z całego świata. 
Latem Galeria Sztuki będzie 
gościć wystawę Satyryko-
nu, na jesień zaś przypadnie 
odłożony o rok 30. Ogólno-
polski Przegląd Malarstwa 

Młodych PROMOCJE. 
Zamknięciem roku będzie 
prezentacja twórczości i dzia-
łalności Wydziału Rzeźby i 
Mediacji Sztuki wrocławskiej 
Akademii Sztuk Pięknych 
oraz dorobku artystycznego 
jej pedagogów wszystkich 
pokoleń.

- Mamy ogromną nadzie-
ję na realizację wszystkich wy-
darzeń w formie tradycyjnej, 
stacjonarnej. Boleśnie odczu-
wamy zamknięcie instytucji 
dla zwiedzających – brakuje 
nam spotkań na żywo, wer-
nisaży, rozmów z artystami i 
odbiorcami sztuki. Tęsknimy 
za Wami! Wierzymy jednak, 
że rok, który właśnie się roz-
począł, będzie czasem powro-
tu do normalnego funkcjono-
wania. Niech będzie on też 
czasem głębszej refleksji na 
temat miejsca i roli sztuki w 
naszym życiu, a także bezpie-
czeństwa, zdrowia i pięknych 
podróży – życzy legniczanom 
Justyna Teodorczyk, dyrek-
torka Galerii Sztuki, wraz ze 
swoją załogą.

Źródło: Galeria Sztuki  
w Legnicy

FOT. GALERIA SZTUKI 
W LEGNICY
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Rok pod znakiem inwestycji
Na ostatniej sesji Rada 
Gminy Zagrodno przyjęła 
budżet na 2021 rok. Ale jed-
nocześnie nie zgodziła się 
na zaciągnięcie ok. 1,7 mln 
zł pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na 
przebudowę wodociągu w 
Brochocinie.

Za budżetem zagłoso-
wało 12 radnych, przeciw-
ko było 2. Radni nie zde-
cydowali się na odrzucenie 
budżetu, choć podczas sesji 
wyrazili dezaprobatę, że 
wójt Karolina Bardowska 
nie uwzględniła w projek-
cie zgłaszanych przez nich 
wniosków. Jak wyjaśniał 
Stanisław Olechowski, 
przewodniczący komisji bu-
dżetowej, przeważyła troska 

o mieszkańców, bo gdyby w 
nowym roku gmina musiała 
pracować bez budżetu, na 
prowizorium budżetowym, 
rolnicy nie otrzymaliby 
zwrotu akcyzy za paliwo. 

W budżecie gminy Za-
grodno na 2021 rok zapla-
nowano dochody na pozio-
mie 26,3 mln zł i wydatki na 
kwotę 29,6 mln zł. Różnica 
(deficyt) wynosi nieco 3,3 
mln zł – projekt przewi-
dywał, że zostanie pokryta 
z nadwyżki budżetowej z 
ubiegłych lat, z niewykorzy-
stanych środków na rachun-
ku bieżącym oraz z pożycz-
ki. Nie wyrażając zgody na 
zadłużenie się w NFOŚi-
GW, radni spowodowali, 
że w budżecie pojawiła się 
dziura.

Pożyczka, której sprze-

ciwiła się Rada Gminy Za-
grodno, miała częściowo sfi-
nansować wymianę starego, 
zawodnego i awaryjnego, 
wodociągu dla mieszkańców 
Brochocina. Według wójt 
Karoliny Bardowskiej, sza-
cunkowy koszt tej inwesty-
cji to 3,7 mln zł. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej udziela na tego typu 
przedsięwzięcia kredytu na 
preferencyjnych warunkach. 
W przypadku terminowej 
spłaty, pożyczki umarza aż 
w 85 procentach. Radni z 
Zagrodna boją się jednak 
sięgnąć po te pieniądze, by 
nie zadłużyć gminy. Argu-
mentują, że projekt nowego 
wodociągu jest niekomplet-
ny, bo nie ujęto w nim kilku-
nastu domostw. W efekcie, 

ich zdaniem, brakuje doku-
mentów, na podstawie któ-
rych można by wiarygodnie 
oszacować koszt całej in-
westycji oraz wyliczyć wiel-
kość pożyczki potrzebnej do 
realizacji zadania. Projekt 
uchwały w sprawie zacią-
gnięcia długoterminowej 
pożyczki został odrzucony 
stosunkiem głosów 8 prze-
ciw, 5 za, 1 wstrzymujący.

Wójt Karolina Bardow-
ska nie rezygnuje z inwesty-
cji w Brochocinie. Do końca 
kwietnia powinna być goto-
wa dokumentacja, w oparciu 
o którą będzie można ogło-
sić przetarg i wyłonić wyko-
nawcę. 

Wymiana wodociągu w 
Brochocinie to jedno z za-
dań inwestycyjnych, które 
wójt Karolina Bardowska 

ujęła w projekcie budżetu na 
rok 2021. Jak nigdy wcze-
śniej, ponad jedną czwartą 
zaplanowanych w nim wy-
datków (8 mln zł) stanowią 
inwestycje. Zabezpieczone 
zostały środki m.in. na bu-
dowę komory redukcyjnej na 
wodociągu Grodziec kolo-
nia – Uniejowice (50 tys. zł), 
opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 
dla sieci kanalizacji sanitar-
nej na terenie gminy (150 
tys. zł), opracowanie doku-
mentacji i budowę studni 
głębinowej w Brochocinie 
(100 tys. zł), modernizację 
mostu oraz kładek przez 
Skorę w Zagrodnie, Jadwisi-
nie i Uniejowicach (1,7 mln 
zł), modernizację drogi w 
Uniejowicach (449 tys. zł), 
odwodnienie i modernizację 

drogi dojazdowej w Zagrod-
nie (615 tys. zł), przebudowę 
świetlicy w Grodźcu (250 
tys. zł), prace przy świetlicy 
w Zagrodnie (252 tys. zł).

- Mamy już gotowy pro-
jekt chodnika w Zagrodnie 
– mówi wójt Karolina Bar-
dowska. - Kiedy tylko staro-
stwo wyda nam pozwolenie 
na budowę, ruszymy także 
z tą inwestycją. Zamierza-
my aplikować o środki ze-
wnętrzne na jej realizację w 
kilku konkursach. I wierzę w 
szczęśliwy finał, choć wszy-
scy wmawiali mi, że tego 
chodnika nie da się zrobić; 
że porwałam się z motyką 
na słońce.

Piotr Kanikowski
FOT. SESJA RADY  

GMINY ZAGRODNO



Pod budownictwo 
mieszkaniowe w Łukaszo-
wie jest zarezerwowanych 
ok. 25 hektarów gruntów 
podzielonych na 140 dzia-
łek. Do sprzedaży w prze-
targu ustnym nieograni-
czonym trafiło 9 działek 
przewidzianych w miej-
scowym planie zagospo-
darowania przestrzennego 
pod zabudowę bliźniaczą. 
Działki mają po 960 – 966 
mkw. Są nieuzbrojone, ale 
w pobliżu przebiegają sieci 

infrastruktury technicznej. 
Cena wywoławcza za jedną 
to 19 250 zł plus 23 proc. 
VAT.

Teren jest bardzo atrak-
cyjny. Leży zaledwie kilka 
kilometrów od zjazdu na 
autostradę A-4. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że 200 
hektarami gruntów leżą-
cych po drugiej stronie 
drogi interesuje się grupa 
inwestorów, która szuka 
lokalizacji dla parku prze-
mysłowo-logistycznego i 
obiecuje stworzenie 2,5 
tysiąca miejsc pracy. Strefa 
w Łukaszowie ma szansę, 
by zamienić się w jeden z 
najdynamiczniej rozwijają-
cych się kawałków Dolnego 
Śląska. 

Piotr Kanikowski
FOT.  

PIXABAY.COM
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Śmieciarki wróciły, 
problem został
Tymczasowo problem z prze-
pełnionymi kubłami w gminie 
Zagrodno został rozwiązany. 
Po 10-dniowej przerwie śmie-
ciarki znów kursują. Wójt zle-
ciła firmie Sanikom z Lubawki 
odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych w stycz-
niu i lutym. Bez przetargu nie 
może podpisać umowy na dłu-
żej, więc sprawa będzie wra-
cać jak czkawka.  

Wójt Zagrodna wystawiła do 
sprzedaży 9 działek pod bu-
downictwo mieszkaniowe w 
Łukaszowie. Działki znajdują 
się w sąsiedztwie strefy eko-
nomicznej, na której poten-
cjalny inwestor zaplanował 
park logistyczno-przemysłowy 
z centrum restauracyjno-han-
dlowym oraz hotelem.

31 grudnia 2020 r. 
gminie Zagrodno wygasła 
umowa z firmą Sanikom 
na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów. Nowej 
wójt nie mogła podpisać, 
bo rada gminy źle skalku-
lowała opłatę śmieciową 
dla mieszkańców. Przy-
jęte stawki (23 zł od oso-
by za miesiąc) są za niskie 
w zestawieniu z ofertami 
składanymi w przetargach 
– nie wystarczają na po-
krycie kosztów, a przepisy 
jednoznacznie zabraniają 
samorządom dopłacania 

do systemu z budżetu gmi-
ny. Gdyby w tych warun-
kach doszło do podpisa-
nia umowy, wójt Karolina 
Bardowska dopuściłaby 
się naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych. 
Uporu radnych nie udało 
się złamać, choć od końca 
listopada wójt wspierana 
przez swoich pracowników 
próbowała argumentować 
za podniesieniem stawki 
do 28 zł za osobę.

- Zostały nam tylko 
doraźne rozwiązania. W 
sytuacjach awaryjnych 
wolno zlecić usługę trans-
portu odpadów tylko na 
dwa miesiące – mówi wójt 
Karolina Bardowska. Ko-
rzystając z takiej możli-
wości Zagrodno podpisało 
umowę z firmą Sanikom 
z Lubawki. Do 28 lutego 
śmieci będą odbierane od 
mieszkańców według za-
mieszczonego obok har-
monogramu. 

Wójt zyskała w ten spo-
sób czas, by przeprowadzić 

kolejny, trzeci już przetarg. 
Zostanie ogłoszony jeszcze 
w styczniu. Przetarg ma się 
różnić od poprzednich, bo 
będzie dotyczył wyłącznie 
usługi transport odpadów 
do instalacji Sanikomu w 
Lubawce. Gmina zdecy-
dowała się bowiem skorzy-
stać z możliwości, że jako 
współwłaściciel spółki 
Sanikom, mogła jej zlecić 
z wolnej ręki usługę zago-
spodarowania swoich od-
padów.     

- Jeśli zgłoszone w 
przetargu oferty znowu 
będą przekraczać nasze 
możliwości, a radni nadal 
nie będą zgadzać się na 
podwyższenie stawki dla 
mieszkańców, to pozosta-
nie mi zawieranie kolej-
nych krótkoterminowych 
umów na transport, dopóki 
nie zabraknie pieniędzy w 
systemie – mówi wójt Ka-
rolina Bardowska. 

Piotr Kanikowski
RYC. SANIKOM

Gmina sprzedaje działki w Łukaszowie 



Szczególnie cieszy ją, że 
przy okazji udało się wygo-
spodarować z niewielkiej w 
sumie przestrzeni kącik dla 
najmłodszych czytelników. 
W bibliotece jeszcze w stycz-
niu pojawią się kanapy, na 
których dzieci będą mogły 
przysiąść na chwilę, by zato-
pić się w lekturze lub prze-
glądać książki przed wypoży-
czeniem którejś do domu. To 
przyszłość. Bez wyrobienia w 
nich nawyku czytania, wiej-
skie biblioteki nie mają szans, 
by przetrwać. 

- Chcielibyśmy, aby przy-
chodziło ich do nas jak naj-
więcej, więc bierzemy udział 
w ogólnopolskiej akcji In-
stytutu Książki pod hasłem 
„Mała książka - wielki czło-
wiek” - mówi Dorota Jasińska. 
- To forma promocji czytel-

nictwa wśród najmłodszych. 
W ramach tej akcji dzieci 
dostają wyprawki czytelnicze, 
a za każde wypożyczenie i 
wizytę w bibliotece naklejki. 
Dziecko, które zgromadzi 10 
naklejek, dostaje dyplom. 

Z biblioteki w Zagrodnie 
i czterech filii, w Uniejowi-
cach, Brochocinie, Olszanicy 
i Radziechowie – korzystają 
jednak przeważnie osoby do-
rosłe. W tej grupie wiekowej 
największym wzięciem cieszą 
się powieści sensacyjne i kry-
minały, dlatego bibliotekarze 
starają się na bieżąco śledzić 
rynek wydawniczy i pozy-
skiwać atrakcyjne nowości 
książkowe. Znając upodoba-
nia swoich czytelników, tak 
układają listę zakupów, by 
zrobić im przyjemność. 

Na hity z list bestsellerów 
nie trzeba długo czekać, bo 
średnio dwa razy w miesiącu 
na półki są dokładane nowe 
książki. Część pieniędzy na 
zakupy zapewnia gmina, 
resztę biblioteka pozysku-
je z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
W ubiegłym roku były to, od-

powiednio, 9 500 zł  i 5 115 
zł. Środków wystarczyło na 
zakup 713 książek. W przeli-
czeniu, 14 na 100 mieszkań-
ców.

Dorota Jasińska przytacza 
inne dane z raportu za 2020 
rok, który właśnie przygo-
towuje dla Głównego Urzę-

du Statystycznego. Na 100 
mieszkańców gminy Zagrod-
no, z biblioteki korzysta 10. 
Ta dziesiątka dokonuje łącz-
nie prawie 116 wypożyczeń. 
To, niestety, niewiele, ale też 
przez pandemię miniony rok 
był szczególnie trudny.  

Dyrektor Dorota Jasiń-

ska uważa, że lockdawn nie 
może pozbawiać ludzi do-
stępu do książek . Zamknięci 
w domach, narażeni na stres 
szczególnie potrzebują od-
prężenia przy lekturze. Książ-
ka skutecznie zabija nudę, 
odwraca uwagę od przygnę-
biających rozmyślań, a być 

może również chroni przed 
depresją. Dlatego nawet kiedy 
rząd kazał zamknąć bibliote-
ki, zdarzały się telefony od 
czytelników, by podrzucić im 
coś do czytania.

Piotr Kanikowski
FOT. GMINA  
ZAGRODNO  

Rządowe ogranicze-
nia i strach przed zakaże-
niem koronawirusem SARS 
CoV-2 spowodowały, że 
mniej wiernych przychodzi 
na msze święte i nabożeń-
stwa. W Olszanicy szcze-
gólnie przygnębiające wra-
żenie robi pustka w ławkach 
dla dzieci, bo w niedziele 
sprzed pandemii bywało w 
nich nie tylko tłoczno, ale 
też gwarnie. 

Ksiądz Artur Trela, pro-
boszcz parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, w adwent 
– dla katolików czas ocze-
kiwania na przyjście Chry-
stusa - wstawił do świątyni 

figurki dzieci z lampionami, 
aby wprowadzić trochę ra-
dości. Figurki symbolizują 
prawdziwe dzieci z parafii. 
Noszą ich imiona. Podczas 
rorat stały przy ławkach, w 
przejściu między wejściem 
do świątyni a ołtarzem. 
Dzieci, które nie mogły 
przyjść na nabożeństwo, 
modliły się wówczas w do-
mach, przy własnoręcznie 
zbudowanych ołtarzykach. 
Wstawiły w nie podarowa-
ne im przez księdza Artura 
Trelę figurki Maryi z róż-
nych sanktuariów Polski i 
Europy. 

W Boże Narodzenie fi-
gurki dzieci z lampionami 
przeniosły się z nawy pod 
żłóbek. Stoją przed szopką, 
razem z pasterzami, owca-
mi i mędrcami ze Wschodu. 
Świetlistym kręgiem otacza-
ją też najpiękniejszą z cho-
inek. 

Świąteczny wystrój ko-

ścioła budzi pozytywne re-
akcje wśród miejscowych i 
gości, którzy do Olszanicy 
przyjechali na święta. O 
duszpasterskich inicjaty-
wach ks. Artura ciepło mó-
wiło Radio Plus Legnica. 

Zdjęcia szopki zaprezento-
wano w legnickim Gościu 
Niedzielnym.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/ 

ARTUR TRELA  
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Biblioteka wypiękniała na nowy rok

Dzieci z kościoła w Olszanicy

Dobiega końca remont w 
pomieszczeniach Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Za-
grodnie. - Pomalowaliśmy 
ściany. Wymieniliśmy też 
stare, pamiętające komunę 
meble na nowe – opowiada 
dyrektor Dorota Jasińska. 

Bożonarodzeniową szopkę i 
choinkę w kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w Olszanicy otoczyły w tym 
roku figurki dzieci z lampio-
nami. W symboliczny sposób 
nawiązują do przetrzebionych 
przez pandemię ławek.



To parateatralny ekspery-
ment na psychice 120 ochotni-
ków z Polski i ze świata. Wy-
rwani z codzienności, wybici z 
rytmu dnia i nocy, pod wpły-
wem psychicznego i fizyczne-
go wysiłku popadali w stany, 
które – zdaniem Grotowskiego 
– przed wielu wiekami legły u 
źródeł teatru.  

Marzenie o prawdzie
Powojenna historia zamku 

w Grodźcu splata się z legen-
dą Jerzego Grotowskiego, bo 
przez trzy lata (1975-1978) 
zabytkowa warowania służyła 
za siedzibę Instytutu Aktora 
Teatru Laboratorium. Było to 
po oszałamiającym sukcesie 
jego ostatniego przedstawie-
nia „Apocalipsis  cum figuris”, 
w okresie kiedy Grotowskiego 
nie interesował już teatr jako 
taki. Porzucił robienie spek-
takli na rzecz parateatralnych 
poszukiwań. Pochłonęło go 
marzenie o prawdzie; utopia 
stworzenia teatru, który nie 
będzie teatrem, z aktorem nie 
będącym aktorem i widzem, 
który nie jest widzem. W wy-
wiadzie udzielonym w 1976 
roku Trybunie Ludu, mówił o 
dziele, które będzie kolektyw-
nym procesem dziejącym się 
tu i teraz, otwartym na nowe 
możliwości i za każdym razem 
innym, w odróżnieniu od goto-
wego „twórczego produktu” w 
jakie zamienia się książka, film, 
przedstawienie teatralne. Do 
stworzenia takiego dzieła Jerzy 
Grotowski wykorzystał zamek 
w Grodźcu. 

„Przedsięwzięcie Góra”
„Przedsięwzięcie Góra” 

miało trzy fazy. Wstępną sta-
nowił realizowany we Wro-
cławiu od września 1976 r. 
cykl „Nocnych Czuwań” – 44 
otwartych dla wszystkich wie-
logodzinnych improwizacji, 

w pustej przestrzeni, bez re-
kwizytów czy jakiegokolwiek 
technicznego wsparcia. Drugą 
fazą była „Droga”, w tym trwa-
jąca czasem dwie doby, czasem 
siedem piesza wędrówka w 
niewielkich grupach prowa-
dzonych przez przewodnika 
w stronę Grodźca, gdzie Jerzy 
Grotowski ze swymi współ-
pracownikami przygotował 
jednorazowy, niepowtarzalny 
finał pod nazwą „Góra Pło-
mienia”. W całym projekcie 
wzięło udział prawie 600 osób, 
a w działaniach na zamku 
– 120, z czego jedną trzecią 
stanowili cudzoziemcy z kil-
kunastu krajów. Ich rekrutacja 
zaczęła się w sierpniu 1976 
roku, wraz z ukazaniem się w 
prasie komunikatów Instytutu 
Aktora Teatru Laboratorium o 
poszukiwaniu „kandydatów do 
prac artystycznych o charakte-
rze badawczym”. Nie żądano 
studiów w szkole teatralnej ani 
praktyki artystycznej. Nie było 
też ograniczeń wiekowych. 
Każdy miał szansę się zgłosić. 
Kultura, tak jak ją pojmował 
Grotowski, nie mogła być do-
meną elit.

Buty do chodzenia po gó-
rach

Profesor Zbigniew Osiń-
ski, teatrolog, w roku 1977 miał 
38 lat. Zafascynowany Jerzym 
Grotowskim zgłosił się do 
udziału w eksperymencie. Po-
tem 24 lata zwlekał z opubli-
kowaniem robionych na bieżą-
co zapisków z tego zdarzenia, 
tak nieadekwatne, nieudolne i 
bełkotliwe wydawały mu się w 
zestawieniu z tym, czego do-
świadczył w Grodźcu. W jego 
„Notatkach z Góry Płomienia”, 
wydrukowanych po raz pierw-
szy przez Pamiętnik Teatralny 
w 2001 roku, rzeczywiście, 
sporo jest prozaicznych szcze-
gółów. Wśród nich iście bu-
chalteryjny spis ekwipażu, jaki 
telefonicznie polecono mu spa-
kować na tydzień wyjazdem: 
„buty do chodzenia po górach, 
lekkie, wygodne obuwie (teni-
sówki), trzy pary bawełnianych 
skarpet, trzy zmiany bielizny, 
dwie pary spodni, trzy koszulki 
trykotowe, dwie koszule z dłu-
gim rękawem, sweter, pelery-
nę przeciwdeszczową, plecak, 
śpiwór, podkładkę pod śpiwór, 

120 złotych na opłacenie żyw-
ności...”

Szli przez las jak zwierzę-
ta

Miejscem zbiórki był Wro-
cław. Od połowy lipca do sie-
dziby Teatru Laboratorium 
w Przejściu Żelaźniczym na 
Rynku docierali uczestnicy 
eksperymentu. Formowano z 
nich małe, kilkuosobowe grupy, 
które dzień w dzień wywożo-
no starym jelczem kilkadzie-
siąt kilometrów za miasto i 
zostawiano przy autostradzie. 
Resztę trasy trzeba było po-
konać pieszo. Każda grupa 
miała swoich przewodników. 
Oni jako jedyni znali trasę i 
cel wędrówki. Reszcie prze-
kazano tylko ogólne założenia 
organizacyjne. Kiedy szli przez 
las mieli czuć się nie jak tury-
sta, który podziwia krajobraz, 
ale jak zwierzę, dla którego 
to miejsce do życia. Musieli 
przywyknąć do plecaka jakby 
odtąd nie stanowił ciężaru, ale 
integralną część ciała. Zakaza-
ne były zegarki. Mówić wolno 
było tylko szeptem, i tylko wte-
dy, kiedy to naprawdę koniecz-
ne. Wszystkim obiecano ten 
sam wysiłek i wszyscy dosta-
wali to samo jedzenie, proste i 
pożywne: chleb z serem, kawa-
łek słoniny, herbatę. Wędrówka 
znosiła przywileje i hierarchie, 
bez których trudno się obyć w 
codzienności. Ten czas był po-
trzebny, aby od niej odwyknąć, 
odpaść jak dojrzałe ziarno od 
kłosa. Także aby wyzwolić się 
z rytmu nocy i dnia podzielo-
nego dodatkowo godzinami 
posiłków. 

Zmysły chłonne i otwarte
Szli więc zarówno nocą, jak 

i w dzień, spali w śpiworach i 
na plandekach rozłożonych 
między drzewami, nieregular-
nie, krótko, intensywnie, wśród 
narastającego z każdą godziną 
zmęczenia. „Ale zmysły coraz 
bardziej chłonne i otwarte: 
widzę coraz ostrzej i wyraźniej 
to, na co najpewniej w innych 
warunkach nie zwróciłbym w 
ogóle uwagi. Otworzyła się 
inna percepcja, doznawanie 
wszystkiego i wszystkich, także 
samego siebie” - zanotował w 
drugim dniu marszu Zbigniew 
Osiński. 

Dlaczego na plakacie 

„Przedsięwzięcia Góra”, który 
Jerzy Grotowski zamówił u 
Krzysztofa M. Bednarskiego 
– wówczas 23-letniego studen-
ta rzeźby - nie ma Grodźca? 
Zamiast niego jest święta hin-
duska Arunaćali – Góra Czer-
wonego Płomienia, miejsce 
pielgrzymek. W jaskini na jej 
zboczu żył Bhagawan Śri Ra-
mana Mahariszi, indyjski świę-
ty, mistyk i mędrzec, zmarły w 
1950 r. Ramana Mahariszi jako 
16-latek miał doświadczenie 
śmierci. Pod jego wpływem po-
rzucił dom i zamieszkał wśród 
skał Arunaćali, w pustce i ciszy. 
Wyzwolony od zewnętrznych 
bodźców, przez 7 lat trwał 
pogrążony w samandhi, stanie 
medytacyjnego pochłonięcia, 
co spowodowało skrajne wy-
czerpanie ciała, bo prawie nic 
nie jadł. 

Uczestnicy „Przedsięwzię-
cia Góra” mogli potraktować 
plakat Bednarskiego jako 
wskazówkę, czego spodziewa-
ją się organizatorzy grodziec-
kiego eksperymentu. Jedyną 
wskazówkę, bo ani Jerzy Gro-
towski, ani aktor Jacek Zmy-
słowski, który kierował tym 
projektem, celowo nie próbo-
wali formułować wobec nich 
żadnych oczekiwań. 

Zamek Grodziec         
Górą Płomienia, do której 

w końcu – senni, psychicznie i 
fizycznie zmęczeni - docierali 
leśni wędrowcy był Grodziec, 
wygasły wulkan z zamkiem 
na szczycie. Jacek Zmysłowski 
grał na gitarze. W kominku 
palił się ogień. Jerzy Grotow-
ski dyskretnie zaglądał do sali, 
nie chcąc koncentrować na so-
bie uwagi. Zbigniew Osiński 
wspomina ulgę, z jaką zrzucił 
plecak i sięgnął po przygo-
towaną dla nich gorącą her-
batę. „Chleb, pasztety, masło, 
sól, pomidory, ogórki, jajka, 
biały i żółty ser, do picia her-
bata, kawa, mleko - wszystko 
świeże, najprostsze potrawy, 
które smakują tutaj wyśmieni-
cie” - zanotował. W kolejnych 
dniach jedne grupy docierały 
na zamek, inni wyjeżdżali do 
domów. Towarzystwo było 
wielonarodowe, różnojęzyczne 
jak pod wieżą Babel. 

- Powtarzano nam: pamię-
taj, nie wolno wchodzić w re-

lacje seksualne, nie wolno uży-
wać żadnych narkotyków, nie 
wolno używać alkoholu – opo-
wiada inny uczestnik „Przed-
sięwzięcia Góra”, prof. Miro-
sław Kocur, antropolog teatru z 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Przez cały czas w zamku 
odbywają się kolejne  „Czuwa-
nia”, czasem kilka w ciągu doby. 
Nie ma czasu na sen, więc zmę-
czenie z fazy wędrówki stale się 
pogłębia. Dzień zaczyna się 
wcześnie. Podczas „Góry Pło-
mienia” witano wschodzące 
słońce, biegano, skakano, ta-
rzano się w trawie, tulono do 
drzew. Osiński wspomina, jak 
Grotowski ze Zmysłowskim 
weszli między pasące się na 
łące pod zamkiem krowy i czu-
le obejmowali je za łby. Pisze 
o nocnych wyjściach do lasu. 
Wyczekiwaniu na zwierzynę. 
O przestawieniu się na tryb 
nocny. O wyostrzających się 
zmysłach. O zmianach w per-
cepcji otoczenia. „Próbujemy 
być obecni w lesie, żyjąc jego 
życiem z minuty na minutę, 
z godziny na godzinę, porami 
dnia i porami nocy” - notuje. 
Po latach dodaje: „ Było to dla 
mnie trudne, bolesne i drama-
tyczne doświadczenie. Nie było 
w nim nic z sielanki, łatwizny, 
rutyny. (…) Najsurowsze wy-

magania, jakie kiedykolwiek 
spotkałem, a jednocześnie nie-
zwykła delikatność i czułość, z 
którymi w takim natężeniu nie 
zetknąłem się ani przedtem, 
ani potem w żadnej grupie 
ludzkiej (…) Jest w tym taka 
delikatność wobec człowieka. 
Czułość, a zarazem konkret-
ność, surowe wymagania (nie 
głupi dryl czy reżim) i prostota 
we wzajemnym odnoszeniu się 
do siebie. Żadnego sentymen-
talizmu i rozpaćkania.” 

Niepowtarzalne dzieło
Choć Jerzy Grotowski 

uznał późnej przeprowadzony 
w Grodźcu eksperyment za 
porażkę, „Góra Płomienia” za-
owocowała dziełem, o którym 
opowiadał w 1976 roku dzien-
nikarzowi Trybuny Ludu. Jed-
norazowym i niemożliwym do 
powtórzenia, nieuchwytnym w 
żadnym języku, przeżywanym 
indywidualnie dziełem-pro-
cesem, tak różnym od dzieła 
produktu. Wydarzenia, do któ-
rych doszło latem 1977 roku 
na zamku w Grodźcu, stały się 
częścią historii teatru. Piszą o 
nich w podręcznikach, uczą na 
uniwersytetach. 

Piotr Kanikowski
FOT. INSTYTUT  

IM. JERZEGO  
GROTOWSKIEGO
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Góra Płomienia
W dniach 16 lipca – 2 sierp-
nia 1977 roku Jerzy Grotow-
ski – założyciel wrocław-
skiego Teatru Laboratorium, 
jeden z najważniejszych 
twórców i reformatorów te-
atru XX wieku – realizował 
w Grodźcu projekt „Góra Pło-
mienia”- kulminacyjny etap 
rozpisanego na miesiące 
„Przedsięwzięcia Góra”.



Strona 915 stycznia 2021 WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Namiot o powierzchni ok. 
100 metrów kwadratowych jest 
w stanie pomieścić około 30 
osób. Zostały w nim ustawione 
krzesła, oczywiście zgodnie z 

zasadami sanitarnymi.
Namiot został zakupio-

ny prze Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cy-
wilnej. Będzie on w przyszłości 
służył także do innych celów 
np. jako punkt dowodzenia w 
sytuacji kryzysowej.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY

Mołdawianie w wieku od 
28 do 45 lat podróżowali bu-
sem, którego na autostradzie A4 
skontrolowali funkcjonariusze 
Straży Granicznej. Zamierzali 
przedostać się do Niemiec a po-
tem do Francji, gdzie czekała na 
nich praca.

- Cudzoziemcy do Polski 
przyjechali 5 stycznia przez 
przejście graniczne w Medy-
ce i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przebywać powinni 
przez 10 kolejnych dni na obo-
wiązkowej kwarantannie - rela-
cjonuje mjr Joanna Konieczniak.

Z analizy dokumentów, 
które cudzoziemcy przedstawili 
funkcjonariuszom. wynika, że 
w Medyce uciekli sie do pod-

stępu, aby przyspieszyć podróż. 
Poinformowali pograniczników, 
że jadą do pracy w jednej z dol-
nośląskich firm remontowo-
-budowalnych. Posiadali przy 
sobie oświadczenia o zamiarze 
zatrudnienia ich przez polskie-
go przedsiębiorcę. Jednak nie 
zamierzali dla niego pracować. 
Oświadczenia niezbędne im 
były tylko, by wjechać do Polski.

- Cudzoziemcy zostali za-
trzymani i tego samego dnia 
otrzymali decyzje Komendanta 
Placówki Straży Granicznej w 
Legnicy, na podstawie, których 
muszą wyjechać z Polski. Po-
nadto cudzoziemcy za nieprze-
strzeganie zakazów, nakazów, 
ograniczeń lub obowiązków 
określonych w przepisach o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi ukarani zostali mandata-
mi karnymi - dodaje mjr Joanna 
Konieczniak.

Piotr Kanikowski
FOT. NADODRZAŃSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY  
GRANICZNEJ

Zostały one ustawione: na 
przystankach: Plac Słowiań-
ski i Skarbka, ul. Pocztowa po 
obu stronach, ul. Wrocławska 
(Urząd skarbowy) oraz Piłsud-
skiego Galaktyczna.

Przypomnijmy, że pod 
koniec minionego roku we 
wszystkich 63 autobusach 
komunikacji miejskiej zamon-
towano automaty, w których 
kupimy bilety jednorazowe. 
Możemy w nich kupić bilety 
normalne , ulgowe, wielogo-
dzinne, obowiązujące w I i II 

strefie. Bilet, który otrzymamy 
po zapłaceniu należy skasować 
w kasowniku.

Możliwość zakupu biletu 
w autobusie ułatwi podró-
żowanie. Przypomnijmy, że 
przed wprowadzeniem obo-

strzeń w związku z pandemią, 
bilety jednorazowe można 
było nabyć u kierowcy, pła-
cąc tylko gotówką. Z takiego 
rozwiązania korzystał bar-
dzo wielu podróżnych. Teraz 
mamy możliwość kupna biletu 

w autobusie z automatu, co jest 
dużym ułatwieniem.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Rozmowa była następ-
stwem pisma pracowników Te-
atru Modrzejewskiej w Legnicy 
do marszałka o rezygnację z 
konkursu i powołanie dyrektora 
Jacka Głomba na następną ka-
dencję. Podpisało się pod nim 
71 z 85 pracowników - 85 pro-
cent załogi.

- Niestety, nic nie ugraliśmy. 
Wyszliśmy ze spotkania z prze-
konaniem, że konkurs na pewno 
się odbędzie - opowiada Robert 
Gulaczyk, przewodniczący Ko-
misji Zakładowej Związku Za-
wodowego Aktorów Polskich 
przy Teatrze Modrzejewskiej. 
Poczucie rozczarowania wyni-
ka też z tego, że po raz kolejny 
nie padła odpowiedź na pytania 
o powody tego uporu. Związ-
kowcy wciąż nie wiedzą, jakie 
zastrzeżenia do pracy Jacka 
Głomba ma zarząd wojewódz-

twa. Żadnych dotąd nie sformu-
łowano.

Mimo wszystko Robert 
Gulaczyk stara się szukać we 
wczorajszym spotkaniu pozy-
tywów. Pozytywem - jak mówi 
- jest to, że w ogóle do niego 
doszło.

- Tak naprawdę pan mar-
szałek nie musiał przecież się 
z nami spotykać. Mógł nas 
odesłać na rozmowę do dyrek-
tora Ćwiertniewicza. Myślę, że 
trzeba to docenić -uważa Ro-
bert Gulaczyk. - Zabiegaliśmy, 
aby porozmawiać w szerszym 
gronie. Chcieliśmy pojechać do 
Wrocławia w 11 osób, tzn. cały-
mi zarządami wszystkich trzech 
związków. Ze względu na pan-
demię liczebność naszej delega-
cji ograniczono do trzech prze-
wodniczących związków: mnie, 
Andrzeja Janigi i Szymona 
Antoniaka. Chociaż znowu nie 
zdołaliśmy przebić się ze swy-
mi argumentami, mam po tym 
spotkaniu poczucie, że Cezary 
Przybylski jest pozytywnie na-
stawiony do nas jako teatru i do 
Jacka Głomba jako dyrektora. 
Otrzymaliśmy zapewnienie, że 
procedura konkursowa przebie-
gnie zgodnie z zapisami ustawy 
i bez politycznych nacisków. Ale 
prywatnie odniosłem wrażenie, 
że pan marszałek tkwi w jakimś 
klinczu, który nie pozwala wy-
cofać się z decyzji o konkursie.

Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, postępowanie 
konkursowe na stanowisko dy-

rektora Teatru Modrzejewskiej 
w Legnicy rozpocznie się 16 lu-
tego 2021 r. Przewidywany ter-
min jego zakończenia określono 
na 30 czerwca 2021 r. Do 25 
stycznia mają zostać ogłoszone 
jakieś informacje. Jak przy wy-
borze innych dyrektorów jed-
nostek kultury, w komisji będzie 
zasiadać 2 przedstawicieli mi-
nistra kultury, 3 przedstawicieli 
organu prowadzącego (w tym 
2 reprezentujących marszałka i 
1 w imieniu prezydenta Legni-
cy), 2 przedstawicieli związków 
zawodowych oraz 2 przedsta-
wicieli wybranych stowarzyszeń 
twórczych. Zwycięski kandydat 
musi uzyskać więcej niż połowę 
głosów. Jeśli żaden z uczest-

ników konkursu nie dostanie 
takiego poparcia, zarząd woje-
wództwa będzie mógł ogłosić 
nowy konkurs lub powołać dy-
rektora bez konkursu.

31 sierpnia 2021 roku Jac-
kowi Głombowi wygasa umo-
wa na dyrektorowanie Teatrowi 
Modrzejewskiej. Konkurs nie 
jest obligatoryjny. Przepisy po-
zwalają obsadzić stanowisko 
dyrektora instytucji kultury bez 
przeprowadzania konkursu, po 
zasięgnięciu opinii ministra. 
Jednak w tym przypadku wła-
dze Dolnego Śląska nawet nie 
poprosiły szefa resortu kultury 
Piotra Glińskiego o taką opinię.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Jak informuje Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komuni-
kacyjne w Legnicy działa już 
sześć biletomatów stacjo-
narnych. Kupimy wszystkie 
rodzaje biletów oferowanych 
przez MPK. Zapłacimy za nie, 
podobnie jak w autobusach, 
kartą zbliżeniową , urządze-
niami mobilnym i blikiem. 
Biletomaty nie przyjmują go-
tówki.

Przewodniczący trzech związ-
ków zawodowych, działa-
jących w Teatrze Modrze-
jewskiej, spotkali się we 
Wrocławiu z marszałkiem Ce-
zarym Przybylskim i dyrekto-
rem wydziału kultury urzędu 
wojewódzkiego Grzegorzem 
Ćwiertniewiczem. Próbowali 
ich przekonać do przedłu-
żenia kontraktu dyrektorowi 
Jackowi Głombowi bez uru-
chamiania procedury konkur-
sowej. Władze województwa 
są jednak zdeterminowane, 
by konkurs przeprowadzić.

Automaty sprzedają bilety MPK Namiot do zadań 
specjalnych

Mołdawianie przekroczyli 
granicę gościnności

Na dziedzińcu Akademii 
Rycerskiej przed Wydzia-
łem Spraw Obywatelskich 
stanął duży namiot. Peten-
ci będą tutaj mogli pocze-
kać na załatwienie sprawy 
w wydziale.

- Funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej z Legnicy zatrzymali 
wczoraj dziewięciu obywateli 
Mołdawii, którzy pomimo na-
łożonego na nich obowiązku 
kwarantanny udali się w po-
dróż do Francji - informuje 
mjr Joanna Konieczniak, ofi-
cer prasowa Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej.

Będzie konkurs. Kropka
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Pomimo tego, że przypad-
ki oszustw oraz metody jakimi 
posługują się przestępcy czę-
sto nagłaśniane są w mediach, 
to jednak oszuści w dalszym 
ciągu próbują w różny sposób 
wyłudzić pieniądze. Najczę-
ściej ich działania skupione są 
na osobach starszych. Tak było 
również w piątek (8 stycznia) 

w Lubinie. Oszuści starali się 
naciągnąć seniorów na duże 
sumy. W jednym przypadku 
prawie im się udało.

Pierwszą historyjkę jaką 
wymyślili przestępcy dzwo-
niąc na numer stacjonarny 
76-latki, to informacja, że na 
jej koncie zostały zablokowane 
środki pieniężne w kwocie 40 
tysięcy złotych i aby odblo-
kować konto seniorka musi 
je wypłacić i przekazać poli-
cji. Kobieta udała do banku i 
poprosiła o wypłatę podanej 
sumy. Podczas dopełniania 
formalności pracownica banku 
zorientowała się, że seniorka 
prawdopodobnie padła ofiarą 
oszustwa i poinformowała o 
tym starszą panią, a także po-
wiadomiła policjantów. Dzięki 
dociekliwości oraz czujności, 
76-latka nie przekazała oszu-
stom oszczędności.

Następna sytuacja była 
podobna, bowiem przestępcy 
również podawali się za poli-

cjantów lubińskiej komendy. 
Tym razem jednak nie nama-
wiali 90-latka, aby poszedł do 
banku po pieniądze, a wyrzucił 
je przez okno. Pokrzywdzo-
ny zorientował się jednak, że 
ma do czynienia z oszustem i 
dzięki temu nie stracił 20 ty-
sięcy złotych.

Kolejny raz przypomi-
namy, że policjanci nigdy nie 
proszą o przekazanie im ja-
kichkolwiek pieniędzy. W 
przypadku gdyby doszło do 
takiej sytuacji należy być czuj-
nym i ostrożnym. W pierw-
szej kolejności powinnyśmy 
zakończyć połączenie telefo-
niczne i następnie zadzwo-
nić na numer alarmowy 112, 
informując dyżurnego o tym, 
że osoba podająca się za poli-
cjanta próbowała wyłudzić od 
nas pieniądze. Oszuści często 
każą nie rozłączać się i wtedy 
dzwonić na numer alarmowy.

Źródło: Policja Lubin

To wyjątkowe wydawnic-
two, w którym znalazły się 
zdjęcia z sesji, która odbyła 
się w czerwcu 2020 roku na 
terenie schroniska w Legni-
cy. Wykonano ją z myślą o 
najstarszych psach, tych z ol-
brzymim bagażem doświad-
czeń i przeżyć, a jednocześnie 
tych, które mają najmniejsze 
szanse na adopcje. Poprzez 
wydanie tego kalendarza 
Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Legnicy 
chce pokazać ich piękno i 
powiedzieć, że pies-senior 
także może zostać najlep-
szym przyjacielem człowieka. 
Starsze psy to bardzo wierni, 
cierpliwi kompani. A ich do-
świadczenia to tylko dodatek 
do wielu zalet, jakie posiada-
ją.

Adopcja psa oznacza lata 
bezwarunkowej miłości i 
wiernego towarzysza, co jest 
bardzo potrzebne szczegól-
nie w życiu seniorów – ludzi 
i zwierząt. Między seniorami 
rodzi się szczególna więź. To 
miłość i odpowiedzialność na 
całe życie. Dlatego, oprócz 
psów z legnickiego schro-
niska, w sesji udział wzięli 
seniorzy z Centrum Seniora 
działającego przy Legnickim 

Centrum Kultury. W ten 
sposób chcieli oni pomóc w 
znalezieniu domów dla psich 
seniorów i pokazać, że mogą 
być wspaniałymi kompanami 
także dla nich, dla osób w 
starszym wieku. - Bardzo się 
cieszę, że ten projekt mógł 
dojść do skutku. Praca ze 
zwierzętami nie jest łatwa, 
ale psy z naszego schroniska 
są cudowne. Mam nadzieję, 
że nasza legnicka grupa se-
niorów chociaż w ten mały 
sposób, przyczyni się do po-
lepszenia losu starszych psów 
– mówi Elżbieta Chucholska 
z Centrum Seniora LCK. 
W sesji udział wzięli rów-
nież pracownicy Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej, które zarzą-
dza legnickim Schroniskiem. 
Zdjęcia wykonała Monika 
Skibińska, legniczanka i fo-
tografka, a przede wszystkim 
miłośniczka zwierząt.

Jak informuje Schroni-
sko,    przez te pół roku od 
momentu wykonania zdjęć, 
wielu psich seniorów znala-
zło już nowe domy. Adopcja 

takiego psa to wielka odpo-
wiedzialność, ale również 
wielka radość dla wszystkich 
domowników. Zanim jed-
nak te najstarsze psy znajdą 
nowych opiekunów, schro-
nisko chce zapewnić im jak 
najlepszą opiekę, włącznie z 
leczeniem specjalistycznym. 
A takie leczenie możliwe jest 
dzięki darowiznom wpłaca-
nym na konto schroniska.

Dlatego schroniskowy 
kalendarz „Seniorzy senio-
rom” będzie wydawany w 
podziękowaniu za wpłatę 
darowizny na konto, do wy-
czerpania nakładu. Szczegóły 
związane z otrzymaniem ka-
lendarza udzielane są e-ma-
ilowo: schronisko@lpgk.
legnica.pl oraz tel. 602 173   
842.

Darowizny można wpła-
cać na konto Urzędu Miasta 
Legnicy: 40 1240 1473 1111 
0000 2521 2040 z dopiskiem 
„Wpłata na rzecz Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w 
Legnicy”.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

Nauczyciele nie unikają testów

Seniorzy dla psich seniorów

Sanepid wykonuje testy 
przesiewowe pod kątem CO-
VID-19 dla nauczycieli klas 
I-III szkół podstawowych. Wy-
niki badania mają być znane 
do 17 stycznia, czyli jeszcze 
przed końcem ferii. Testy są 
bezpłatne i dobrowolne. W 
Legnicy zgłosiło się do nich 
ponad 90 procent uprawnio-
nych nauczycieli oraz połowa 
pracowników administracyj-
nych szkół.

Im starszy pies, tym trud-
niej znaleźć dla niego nowy 
dom. Do akcji promującej 
adopcję psich seniorów, 
włączyli się więc legniccy 
seniorzy z Centrum Seniora 
LCK. Tak powstał niezwykły 
kalendarz „Seniorzy senio-
rom” na 2021 rok.

Na 200 nauczycieli klas 
I-III zatrudnionych szkołach 
podstawowych w prowadzo-
nych przez Urząd Miasta w 
Legnicy, 187 chce poddać się 
badaniu. Wielu pozostałych już 
przeszło COVID-19, więc ma 
naturalne przeciwciała, a to czy-
ni bezcelowym badanie testem 
PCR.

Ministerstwo zdrowia pod-
kreśla, że powrót dzieci do szkół 
po feriach nie zależy od wyniku 
testowania nauczycieli, ale od 

dalszego przebiegu epidemii. 
Badania zostały zarządzone po 
to, by zagwarantować bezpie-
czeństwo tak personelowi szkół, 
jak i uczniom.

Osoby, które otrzyma-
ją pozytywny wynik testu na 
obecność SARS CoV-2 muszą 
poddać się obowiązkowej 10. 
dniowej izolacji domowej (w 
przypadku braku objawów) oraz 
skontaktować się telefonicznie 
z lekarzem POZ. Konieczne 
będzie również zgłoszenie do 

Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej osób z kontaktu. Pracodaw-
cy automatyczne zostanie do-
starczone zwolnienie lekarskie.

Nauczyciele będą mogli 
skorzystać ze szczepień prze-
ciwko SARS-CoV-2 w etapie 
I. Zapisy rozpoczną się już 15 
stycznia. O terminach szczepień 
Ministerstwo będzie informo-
wać niezwłocznie po ich usta-
leniu. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

Dolny Śląsk grodzi 
się przed ASF
Płot, mający chronić dolno-
śląskie powiaty przed migra-
cją zarażonych wirusem ASF 
dzików z północy, powstał rok 
temu. Teraz leśniczym kaza-
no budować drugi, odgradza-
jący nas od zachodu. Woje-
woda już dwa razy zarządzał 
odstrzał dzików. Mimo tych 
działań choroba szybko się 
rozprzestrzenia, zagrażając 
hodowcom trzody chlewnej.

W minionym tygodniu na te-
renie Lubina policjanci od-
notowali dwie telefoniczne 
próby oszustw metodą „na 
policjanta”. Obie jednak 
okazały się bezskuteczne. W 
pierwszym przypadku przed 
wypłatą dużej sumy pienię-
dzy 76–latkę ostrzegła czujna 
pracownica banku, natomiast 
w drugim oszuści nie doszli 
do porozumienia z 90–letnim 
seniorem, który zorientował 
się, że człowiek po drugiej 
stronie słuchawki, to prze-
stępca.

Zgodnie z rozporządze-
niem wydanym przed święta-
mi przez wojewodę Jarosława 
Obremskiego, jeszcze w stycz-
niu ma powstać płot prze-
dzielający Bory Dolnośląskie 
od granicy z województwem 
lubuskim (nieco poniżej Iło-
wej) do granicy z Niemcami 
w okolicach Stojanowa. Jego 
budową i utrzymaniem mają 
się zająć pracownicy Lasów 
Państwowych.

Podobne zasieki stoją już 
od dawna wzdłuż autostrad 
A4 i A18, drogi ekspresowej 
S3 oraz drogi nr 297. Zbudo-
wano je dla ochrony powiatów 
głogowskiego, polkowickiego, 
bolesławieckiego.

Na razie na terenie Dolne-
go Śląska stwierdzono 2 przy-
padki afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) w hodowlach 
trzody chlewnej - w Dalkowie 

i Wierzchowicach w gminie 
Gaworzyce (powiat polko-
wicki). Jednocześnie cały czas 
zgłaszane są nowe przypadki 
choroby u dzików, m.in. na 
terenie powiatu głogowskiego 
(gmina Kotla). W obszarze za-
grożonym (na poniższej mapie 
to niebieski kolor) znalazła się 
połowa powiatu głogowskiego 
i duża część powiatu polko-
wickiego. Obszar ochronny 
(zaznaczony na mapie na żół-
to) sięga za Lubin, Chocianów, 
Bolesławiec.

ASF to nieuleczalna cho-
roba zakaźna atakująca dziki 

i trzodę chlewną. Stanowi 
ogromne zagrożenie dla ho-
dowców świń, bo nawet jeden 
przypadek na fermie oznacza 
konieczność likwidacji całej 
hodowli. W 2019 r. ognisko 
choroby ujawniono w woje-
wództwie lubuskim. Od tego 
czasu ASF rozprzestrzenił się 
na teren województw dolno-
śląskiego, wielkopolskiego, za-
chodniopomorskiego. Wirus 
przedostał się też przez Odrę 
do Niemiec.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

W banku domyślili się oszutwa
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Po wysłuchaniu wnio-
sków stron, rozprawa została 
odroczona. Na następnym 
posiedzeniu sąd zamierza 
dać obronie szansę na zada-
nie pytań biegłemu z zakresu 
rekonstrukcji wypadków - au-
torowi opinii, z której wynika, 
że tragedia, do której doszło 5 
października 2019 roku, była 
skutkiem brawury młodego 
kierowcy. Broniący Szczepa-
na W. mecenas Łukasz Kłak 
domagał się również zbada-
nia, czy jego klient nie utracił 
przytomności bezpośrednio 
przed zdarzeniem. Sąd zasię-
gnie opinii biegłego z zakresu 
medycyny i przeanalizuje akta 
pod tym kątem. Potem zde-
cyduje, czy także ten wniosek 
obrony zasługuje na uwzględ-
nienie.

5 października 2019 r. 

Szczepan W. odwoził do Le-
gnicy koleżanki swojej młod-
szej siostry. Z wydanego 30 
września 2020 r. wyroku Sądu 
Rejonowego w Legnicy wyni-
ka, że nie dostosował prędko-
ści pojazdu do warunków pa-
nujących na drodze, wskutek 
czego stracił panowanie nad 
pojazdem.

Kierowany przez niego 
Fiat Punto przeciął pas zie-
leni i zjechał na przeciwległy 
pas ruchu, gdzie zderzył się z 
jadącym z przeciwka samo-
chodem dostawczym marki 
Mercedes Sprinter. Młody 
mężczyzna spieszył się na 
spotkanie ze znajomymi. Pod-
czas jazdy odbierał SMS-y.

W wypadku zginęły od-
wożone przez Szczepana W. 
dziewczynki.10-letnia Ola 
poniosła śmierć na miejscu. 
11-letnia Wiktoria umarła 
dwa tygodnie później, w szpi-
talu, po równie dramatycznej 
co beznadziejnej walce, jaką 
lekarze stoczyli o jej życie.

W pierwszej instancji 
Szczepan W. został skazany 
na 3 lata pozbawienia wol-
ności. Prokuratura i rodziny 
zabitych dziewczynek zło-
żyły apelację, bo domagają 
się surowszej kary. Obrona w 
apelacji prosi o uniewinnienie 
20-latka.

Piotr Kanikowski
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.02.2021 r. odbędzie się przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  nr 1 położonego w Legnicy  

przy ul. Kartuskiej 46. 

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego   

nr 1B położonego  w Legnicy przy ul. Głogowskiej 6

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

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

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

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

7672-12-310.
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 15.02.2021 r. o godz.10.30 w LCK,

Ul. Chojnowska 2

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 15.02.2021 r. o godz. 11.00 w LCK,

Ul. Chojnowska 2

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokaluSkład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Kartuska 46                  
KW LE1L/00042595/9
Budynek mieszkalno-użyt-
kowy, 5- kondygnacyjny, 
teren uzbrojony.

Legnica  ul. Głogowska 6
KW LE1L/00040549/8
Budynek mieszkalno-usłu-
gowy,
5 kondygnacyjny, teren 
uzbrojony

obręb
Kartuzy
dz. nr 41, 
o pow. 242 
m2

obręb
Piątnica
dz. nr 144/1, 
o pow. 248 
m2

lokal miesz-
kalny nr 1 
 na parterze                       
o pow.31,52 
m2 
i 2,18 m2

lokal użytko-
wy  nr  1B  o 
pow.27,85 
m2 na 
parterze

Jeden pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z 
wc, piwnica nr 1

Sala sprzedaży, 
zaplecze, wc,

80.000,00 zł
 (3.000,00 

zł)
   16.000,00 

zł

85.000,00 zł         
(1.900,00 

zł)
 17.000,00 

zł

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

chomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Pątnowskiej 36
Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  nr  170/4 o powierzchni 0,0394 ha, 

obręb Piekary Stare. KW LE1L/ 00103947/8.
Cena wywoławcza nieruchomości  -  70.000,00 zł + podatek  od towarów  i  usług  

VAT

Wadium  -    14.000,00 zł  

Przetarg odbędzie się  15.02.2021 r. o godz.10.00
w LCK, ul. Chojnowska 2.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami – 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.

Sitcom o niewesołej przyszłości
W sobotę premierę miał drugi 
odcinek serialu teatralnego 
"5.0" Magdy Drab w reżyserii 
Piotra Ratajczaka o przyszło-
ści. Tym razem o przyszłości 
dość nieodległej, bo opo-
wiedziana na scenie historia 
dzieje się w roku 2054. Śmia-
łem się bardzo. Ale wcale nie 
byłoby zabawnie, gdyby ta 
wizja się sprawdziła.

W „5.0” - a przynaj-
mniej w tych dwóch od-
cinkach serialu Teatru 
Modrzejewskiej, które już 
znamy - Magda Drab pod-
kopuje podwaliny trwającej 
od epoki oświecenia wiary 
w zdolność ziemskiej cywi-
lizacji do samodoskonalenia 
się. Pokazuje, że samego 
postępu technicznego nie 
można traktować jako gwa-
ranta lepszej przyszłości, bo 
w pozbawionym moralnych 
kompasów, oduczonym em-
patii oraz pragmatycznym 
aż do granic cynizmu spo-
łeczeństwie system będzie 
się koncentrował wyłącznie 
na udoskonalaniu narzędzi 
opresji i kontroli jednostek.

Pod wpływem opowie-
dzianych w spektaklu histo-
rii rozmywa się zwodniczy 
miraż powszechnej szczę-
śliwości, w który tak łatwo 
uwierzyć, gdy słyszy się o 
kolejnych naukowych od-
kryciach z dziedziny medy-
cyny, astrofizyki czy robo-

tyki. Świat z serialu Teatru 
Modrzejewskiej ma lekar-
stwa na raka, upowszech-
nił sztuczną inteligencję 
i inżynierię genetyczną, 
wysyła promy kosmiczne 
na Marsa, ale nie stał się 
przez to lepszy od tego, 
który znamy. Wizja Magdy 
Drab zakłada bowiem, że 
równolegle do techniczne-
go postępu będzie następo-
wał proces dehumanizacji. 
Społeczeństwo zacznie od 
zminimalizowania kosz-
tów utrzymania przy życiu 
wybrakowanych jednostek. 
Potem podbój kosmosu wy-
korzysta jako sposobność 
do odesłania z przeludnio-
nej Ziemi na pewną śmierć 
milionów ludzi, dla których 
planeta stanie się za ciasna.

Kasandryczne przesła-
nie autorzy „5.0” równo-
ważą humorem najwyższej 
próby. Serial skrzy się od 
żartów. Mnóstwo w nim 
figli, gier słownych, zabaw-
nych dialogów, błyskotli-
wych bon motów, szlachet-
nego dystansu, autoironii. 
W scenografii, muzyce, 
kostiumach, grze aktorów 
jest stylowe przerysowanie, 
przez co budzą się we mnie 
skojarzenia z tandetny-
mi filmami science-fiction 
klasy C lub telewizyjnymi 
sitcomami. Dlatego my-
ślę, jak wiele ten projekt 

traci w wersji online, bez 
spontanicznego śmiechu z 
widowni. Będę niecierpli-
wie czekał na przyjemność 
obejrzenia go na żywo.

W drugim odcinku 
Magda Drab i Gabriela Fa-
bian grają 33-letnie „inwa-
lidki genetyczne” - osobni-
ki ludzkie, które z uwagi na 
fizyczne lub intelektualne 
defekty system przezna-
czył na wegetację. Kipią w 
nich emocje. W kontrze do 
obu – rozdygotanych, neu-
rotycznych, udręczonych – 
Katarzyna Dworak kreuje 
postać perfekcyjnie zapla-
nowanego, eleganckiego i 
powściągliwego emocjonal-
nie robota Marita4Extreme 
z inklinacjami do robienia 
z ludzi, na chłodno, sztu-
ki konceptualnej. Na czym 
polega twist zastosowany 
przez realizatorów „5.0”? 
Pod koniec przedstawie-
nia grany przez Katarzynę 
Dworak robot przypomina 
bufonowatą artystkę, pod-
czas gdy kobiety z absurdal-
nymi tapirami na głowach, 
w niezgrabnych sukniach 
wyglądają wciąż jak nieuda-
ne laleczki Barbie, odrzuty 
z linii produkcyjnej.

„5.0” nie koncentruje się 
na przyszłości, bo jedno-
cześnie jest zakamuflowa-
ną krytyką teraźniejszości. 
Chyba równie wiele co z 

przewidywań futurologów 
Magda Drab czerpie z wła-
snych socjologicznych ob-
serwacji. W drugim odcin-
ku serialu robi na przykład 
przytyk pod adresem „sie-
dzioholików”, którzy nawet 
w rewolucyjnych okoliczno-
ściach nie potrafią się ode-
rwać od swoich foteli i te-
lewizorów. Mądrości, które 
wyprutym z emocji tonem 
powtarza robot Marita-
4Extreme, można wyczytać 
we współczesnych poradni-
kach i lifestylowych maga-
zynach: „Nie trać środków 
i energii”, „Nie trać wiary”, 
„Wystawiaj buzię na słoń-
ce”. Rozmowa skazanych 
przez system na wegetację 
bohaterek spektaklu jest 
smutną kopią wielu inter-
netowych czatów, w któ-
rych emotikonami udajemy 
prawdziwe emocje.

Teatralny serial wyre-
żyserowany przez Piotra 
Ratajczaka jest ekspery-
mentem, do którego być 
może nie doszłoby, gdyby 
nie pandemia. Na margi-
nesie sobotniej premiery 
warto zauważyć, że lock-
dawn działa jak katalizator 
kreatywności. Wirus SARS 
CoV-2 narobił w kultu-
rze sporo złego. Tu jednak 
wyszło mu dobrze. Bardzo 
dobrze.

Piotr Kanikowski

Trwa proces 
Szczepana W.
Sąd Okręgowy w Legnicy 
rozpatruje apelacje od wy-
roku skazującego 20-letnie-
go Szczepana W. na 3 lata 
więzienia za spowodowanie 
wypadku samochodowego, w 
którym zginęły10-letnia Ola i 
11-letnia Wiktoria. Oskarżo-
ny nie stawił się na pierwszą 
rozprawę. Z zaświadczenia, 
jakie przedstawił jego obroń-
ca, wynika, że jest w trakcie 
leczenia psychiatrycznego.
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