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Zbigniew Czechowski wysłany

na emeryturę, więc SAG szuka prezesa
Po blisko 20 latach trwania na
stanowisku prezesa, Zbigniew
Czechowski odchodzi ze Strefy Aktywności Gospodarczej.
Komunalna spółka ogłosiła już
konkurs, który wyłoni jego następcę.
65-letni Zbigniew Czechowski (w wiek emerytalny
wszedł w Walentynki) prezesem zajmującej się zarządzaniem terenem byłego lotniska
Strefy Aktywności Gospodarczej został jeszcze w „zamierzchłych” czasach, gdy prezydentem Legnicy był Ryszard Kurek.

Zaufaniem Tadeusza Krzakowskiego cieszył się przez dwie
prawie dekady. Przed dwoma
laty Czechowski zaczął jednak popadać w niełaskę ratusza. Doszło nawet do tego, że
prezydent publicznie skrytykował. Poszło o to, że prezes
niewiele robi w kierunku prze-

kształcenia SAG-u w spółkę
inwestycyjną, koncentrując się
na zarządzaniu wspólnotami
mieszkaniowymi.
Pierwsza próba przekształcenia SAG-u w spółkę

inwestycyjną zakończyła się
klapą. Spółka za pożyczone w
banku pieniądze miała wybudować letni park wodny przy
ul. Stromej. Inwestycja nie
wypaliła, bo przetarg zakoń-

Czy w Legnicy jest bezpieczniej?
Komendant policji zapewnia, że jest
75 proc. – tyle wyniosła
wykrywalność przestępstw w
2018 roku na terenie działania
Komendy Miejskiej Policji w
Legnicy. Jest ona o 7 proc. wyższa od średniej wojewódzkiej.
Jak zawsze w lutym,
legnicka policja zaprezentowała
statystyki dotyczące minionego roku. Komendant Leszek
Zagórski nie ukrywa, że z liczb
jest zadowolony. Nic dziwnego,
bo nie dość że przestępczość
na terenie miasta i powiatu
w porównaniu do 2017 r. nieznacznie, ale jednak spadła (o
nakład 10 tys egz. ISSN 1232-1680
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2,3 proc.), to jego funkcjonariusze mogą się pochwalić większą
wykrywalnością. Wyniosła ona
75 proc. i jest wyższa od średniej wojewódzkiej (67,5 proc.).
- Spadek przestępczości w
Legnicy notowany jest od sześciu lat. Są też jednak niepokojące fakty, będące efektem
zjawisk społecznych. Mam na
myśli narkotyki. Wątpię, czy
istnieje w Polsce jakakolwiek
komenda policji, która mogłaby
pochwalić się, że w tym zakresie opanowała sytuację na
swoim terenie – mówi inspek-

tor Leszek Zagórski, komendant legnickiej policji.
W 2018 r. legnicka policja wszczęła aż 237 postępowań dotyczących przestępczości narkotykowej. Problem z
narkotykami odczuwają nie
tylko kryminalni, ale również
funkcjonariusze drogówki. Ci,
coraz rzadziej zatrzymują kierowców pod wpływem alkoholu
(w ubiegłym 180 takich przypadków), częściej za to prowadzących samochód pod wpływem środków odurzających W
2018 r. aż 136. Warto dodać, że

w 2015 r. policyjne statystyki
odnotowały zaledwie 24 kierowców na „haju”. Czy Legnica jest
bezpiecznym miastem? Na to
pytanie szef legnickiej komendy
nie odpowiada. - Na pewno jest
coraz bezpieczniejsza – deklaruje w zamian inspektor Zagórski.
Z efektów pracy swoich
funkcjonariuszy cieszy się tym
bardziej, że Komenda Miejska
Policji w Legnicy wciąż boryka
się z problemami kadrowymi. W
ub. roku pracowało w niej 336
policjantów – o 38 za mało.

czył się fiaskiem, a po wyborach mający większość w
radzie miejskiej radni PO i
PiS zabrali SAG-owi budżetowe dofinansowanie w wysokości 2,3 mln zł. Więcej o

basenowej wtopie ratusza na
www.tuLegnica.pl
Nie wiadomo, czy wydarzenia te miały wpływ na stan
zdrowia prezesa Czechowskiego, ale fakty są takie, że w
ostatnich miesiącach głównie
przebywał na L4.
Nowego prezesa SAG-u
poznamy w marcu. Wyłoni go
ogłoszony przez radę nadzorczą komunalnej spółki konkurs. Zważywszy na prestiż i
solidną pensję (w 2018 r. Czechowski zarobił blisko 230
tys. zł) wymagania dla kandydatów nie są wygórowane
– wystarczy wykształcenie
wyższe prawnicze bądź ekonomiczne oraz minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym.
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Radna domaga się usunięcia
antyaborcyjnego transparentu

Radny dopytuje
prezydenta
o budowę
ścieżek
rowerowych
Minął właśnie rok od kiedy
rada miejska przyjęła prezydencką koncepcję systemu ścieżek rowerowych w Legnicy. Ich
budowa rzecz jasna, jeszcze nie
ruszyła. Magistrat zlecił za to
… opracowanie kolejnej koncepcji.
Plan, który powstał kosztem 35 tys. zł, jest bardzo
ambitny. Zakłada m.in. stworzenie 103 km tras rowerowych, w
tym 6 tras głównych o łącznej
długości 53 km.
Przypomnijmy, że dziś w
Legnicy jest ledwie 37 km ścieżek, z czego 7 km nieoznakowanych. Koncepcja zakłada też
budowę stacji i parkingów rowerowych. Jej realizacja koszto-

wać ma grube miliony. Wg wyliczeń urzędników kilometr trasy
może pochłonąć nawet 500 tys.
zł.
W rocznicę podjęcia „rowerowej” uchwały, radny Maciej
Kupaj postanowił upomnieć
się w ratuszu o harmonogram
jej realizacji, bo takowego nikt,
nigdy nie widział. Przy okazji
spytał o przebieg strategicznej
trasy nr 1, która ma połączyć
osiedla Piekary i Kopernik z
centrum miasta.
- W opublikowanym niedawno rejestrze umów za 2018
r. wyczytałem, że urząd miasta zlecił wykonanie wariantowej koncepcji przebiegu rowerowego połączenia al. Piłsudskiego z centrum Legnicy za
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Radna Aleksandra Krzeszewska jest zbulwersowana faktem, że od prawie roku na opuszczonym budynku przy ul. Wrocławskiej wciąż wyeksponowany
jest proliferski transparent.

kwotę ponad 27 tys. zł. Chodzi o poprowadzenie trasy ul.
Fabryczną, Krętą i przez park.
Będziemy mieli więc kolejny
dokument. Szkoda, że nie
nową ścieżkę rowerową - mówi
Kupaj.
Radny PO nie ma złudzeń.
Wg niego w prezydenckich
wizjach dot. rowerowej Legnicy
więcej jest politycznego marketingu niż czynów.
- Z jednej strony stawiamy
na Legnicki Rower Miejski.
Z drugiej nie robimy nic, by
te rowery miały po czym jeździć. Przez rok obowiązywania
ambitnej koncepcji, w Legnicy
nie przybył nawet metr ścieżki
rowerowej! - zauważa Kupaj.
PJ

Budzący nie od dziś kontrowersje transparent, w sąsiedztwie cmentarza komunalnego
przy ul. Wrocławskiej pojawił
się latem ub. roku. Powiesiła go
tam Fundacja Pro – prawo do
życia, która znana jest z urządzania manifestacji pod szpitalami w całej Polsce. Jedna
z nich miała miejsce w maju
2018 r. przed Wojewódzkim
Szpitalem Specjalistycznym w
Legnicy.
Po pikiecie, transparent
z apelem o treści: „Wstrzymajcie aborcję w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” i informacją,
że „Dzieci z Zespołem Downa
mają prawo żyć!”, pojawił się
na opuszczonej nieruchomości
przy ul. Wrocławskiej.
W ocenie Aleksandry
Krzeszewskiej to zakłamywanie procesu aborcji i jednocześnie stawianie w złym świetle
Wojewódzkiego Szpitala Spe-

cjalistycznego w Legnicy. Dlatego też radna Koalicji Obywatelskiej zwróciła się do prezydenta miasta o natychmiastowe
usunięcie baneru.
Krzeszewska powołuje się
przy tym na wyroki sądów w
Opolu, Rzeszowie i Kielcach
dotyczących podobnych drastycznych, proliferskich materiałów w przestrzeni publicznej.
- Tego rodzaju drastyczne
obrazy nie powinny znajdować się w przestrzeni publicznej, ponieważ w rażący sposób
naruszają powszechnie przyjęte
standardy etyczne i estetyczne.
Ponadto billboardy zamieszczone są przy ruchliwych dro-

Aleksandra
Krzeszewska

gach, narażając tym samym szerokie grono osób, w tym także
dzieci, na kontakt z tymi obrazami. Osoby te są pozbawione
wyboru, czy chcą mieć kontakt z takimi treściami czy nie
– pisze w swojej interpelacji
radna.
Dodajmy, że z danych,
jakie opublikował Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w
Legnicy wynika, że w 2017 r.
dokonano w nim trzech zabiegów przerwania ciąży. Wszystkie były spowodowane wykryciem ciężkich, letalnych wad
płodu, takich, jak np. bezgłowie, czy bezmózgowie.
PJ
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RUSZAJĄ KOMISJE WOJSKOWE. Developer ruszył z inwestycją
Tym razem nie w Atrium, na działce przy ul. Żołnierskiej
a w Koperniku

18 lutego rozpocznie się
kwalifikacja wojskowa. Najpierw
przed komisją lekarską staną
mężczyźni z powiatu legnickiego, którzy ukończyli 19 rok
życia. 25 marca rozpocznie się
nadawanie kategorii wojskowych
legniczanom.
Kwalifikacji
wojskowej
podlegają mężczyźni urodzeni
w 2000 r. oraz ci urodzeni w
latach 1995-99, którzy nie posiadają jeszcze kategorii wojskowej. Celem spotkania z komisją
wojskową jest przede wszystkim
określenie fizycznej i psychicznej
zdolności do służby w wojsku.
- Przyznajemy cztery kategorie wojskowe tj. „A”, czyli
zdolny do czynnej służby wojskowej, „B” - czasowo niezdolny

do czynnej służby wojskowej w
czasie pokoju, „D” to jest niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk oraz
„E”. To osoby trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby
wojskowej w czasie pokoju oraz
w razie ogłoszenia mobilizacji i
w czasie wojny – wyjaśnia mjr.
Jarosław Żeglarski z Wojskowej
Komisji Uzupełniającej w Głogowie.
Osoby, które uzyskały kategorię A lub D zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co
oznacza, że tym samym będą
miały uregulowany stosunek
o służby wojskowej. Ci, którzy
nie zgadzają się z orzeczeniem
komisji mają 14 dni na odwołanie.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej muszą mieć ze
sobą dowód osobisty lub inny
dokument, zdjęcie o wymiarach
3 na 4 cm bez nakrycia głowy
oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia.
Co ciekawe, tym razem
komisja będzie mieścić się w
Spółdzielczym Domu Kultury
Kopernik przy ul. Koziorożca,
a nie jak od wielu lat w Domu
Kultury Atrium na os. Piekary.
- Zadecydowały o tym
względy techniczne. W Atrium
trwa akurat remont. Wybraliśmy więc obiekt przy ul. Koziorożca. W przyszłym roku
prawdopodobnie wrócimy do
obiektu na os. Piekary – tłumaczy mjr. Jarosław Żeglarski.
MB

Kubatura – taką, nazwę
nosić będzie budynek w którym
znajdzie się 120 mieszkań. Na
działce między ul. Chojnowską,
Marynarską, Lotniczą i Żołnierską stawia go legnicka spółka
Modernbud.
Ponad
dwuhektarowa
działka w pobliżu ul. Chojnowskiej przez długie lata stała porośnięta krzakami i trawą służąc
głównie lokalnym amatorom
spożywania tanich trunków pod

chmurką i robiąc za ubikację
dla czworonogów. Właściciel Agencja Rynku Rolnego regularnie wystawiała ją na sprzedaż, ale kolejne przetargi kończyły się fiaskiem.
W ub. roku kawałek działki
wzdłuż ul. Żołnierskiej kupił
Modernbud. Przed kilkoma
dniami developer ruszył z inwestycją. Pod klucz odda tam 120
mieszkań - od małych kawalerek
ok. 30 mkw do dużych mieszkań rodzinnych z tarasami na

dachu lub ogródkami. Lokatorzy „Kubatury” będą też mogli
liczyć na garaże.
Modernbud to największa legnicka firma developerska. Na swoim koncie ma m.in.
budowę osiedla Sudeckiego na
Piekarach, osiedla w Alejach
w pobliżu lotniska i inkubatora
przedsiębiorczości Arlegu. Flagową inwestycją Modernbudu
w Legnicy jest jednak budynek
Mpoint przy ul. Wrocławskiej.
PJ
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Radni uchwalili, prezydent nie dał.

KIEDY PODWYŻKI W MOPS-ie?
Zgodnie z uchwałą rady
miejskiej pensja pracownic Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy od stycznia
powinna być wyższa o średnio
130 zł. Tyle że mamy już połowę
lutego, a o podwyżkach cisza.

Jelenia Góra, jak Legnica.
Też będzie miała
bezpłatne autobusy
Kolejne miasta wprowadzają bezpłatną komunikację.
Rada miejska Jeleniej Góry właśnie podjęła uchwałę ws. zmian
w taryfie Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego.
Z uchwały jeleniogórskich
radnych wynika, że od marca z
bezpłatnych przejazdów miejskimi autobusami korzystać
będą dzieci do lat 7, uczniowie

szkół, którzy nie ukończyli 24
lat oraz studenci.
Podobną
uchwałę
legniccy radni przyjęli pod
koniec stycznia. Przypomnijmy, że zgodnie z jej zapisami, od 1 marca autobusami MPK nieodpłatnie jeździć będą dzieci i uczniowie
wszystkich legnickich szkół.
Wg wstępnych wyliczeń urzędników taki komfort budżet

miasta kosztować będzie ok.
2,2 mln zł.
Legnicka uchwała obniżyła
też wiek uprawniający do bezpłatnych przejazdów z 70 do
65 roku życia oraz wprowadziła
darmowe przejazdy dla kierowców i ich rodzin w dniach,
w których przekroczony jest
odpowiedni poziom alarmu
smogowego.
PJ

- Nie mamy od dyrekcji
ośrodka żadnej informacji dot.
podwyżek. Czekamy cierpliwie
na nasze pieniądze, choć zwłoka
w tej sprawie wg nas jest co najmniej irytująca. Jest przecież
uchwała rady miejskiej – mówi
Aneta Mazur, przewodnicząca
komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Legnicy.

Szefowa „Solidarności” w
legnickiej pomocy społecznej
na myśli ma korektę budżetu na
2019 r., którą na grudniowej sesji
przeforsowali radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że
wbrew woli prezydenta Tadeusza
Krzakowskiego i jego radnych, w
tegorocznym budżecie znalazł się
zapis o przeznaczeniu 800 tys. zł
na podwyżki w MOPS-ie.
Dlaczego pieniądze te nie
zostały jeszcze uwzględnione
przy wypłatach?
- Chwilę trwały wyliczenia i czynności księgowe oraz
zmiany w działach budżetowych
ośrodka. Podwyżki wejdą w

życie, jak tylko otrzymamy pieniądze z urzędu miasta - wyjaśnia Jerzy Konopski, dyrektor
MOPS w Legnicy i w temacie
podwyżek odsyła nas do urzędu
miasta.
Dodajmy,
że
załoga
MOPS-u czeka nie tylko na
podwyżki przegłosowane przez
radnych PiS i PO. Pomoc społeczną obejmie bowiem lipcowy
wzrost wynagrodzeń w legnickiej budżetówce. Tj. przed
rokiem, pensje mają pójść
w górę o 5 proc. Pracownik
socjalny w legnickim MOPS
zarabia ok. 2,2 tys. zł netto.
Do tematu wrócimy.
PJ
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Protestował przed sądem, teraz Legnicki szpital został
ma poważne problemy z władzą objęty onkologicznym pilotażem
Do 18 marca odroczył sąd
dyscyplinarny przy Prokuratorze
Generalnym posiedzenie ws. Piotra Wójtowicza. Były szef Prokuratury Okręgowej w Legnicy
oskarżony jest o „uchybienie
godności urzędu”.
Piotr Wójtowicz na czele
Prokuratury Okręgowej w
Legnicy stał od 2008 roku. W
ramach „dobrej zmiany” ze
stanowiska został odwołany w
lipcu 2016 r., po czym zdegradowano go do pracy w Prokuraturze Rejonowej w Legnicy.
Rok później - 16 lipca 2017 r.
Wójtowicz wziął udział w mani-

festacji w obronie niezależności sądów, którą przed Sądem
Okręgowym w Legnicy zorganizował lokalny Komitet Obrony
Demokracji.
Gdy w tłumie dostrzegli go
dziennikarze (nieżyjąca już red.
Joanna Michalak z TV Regionalna oraz obok podpisany),
zapytali o to, czy się nie boi
protestować. Odpowiedział im:
„Nie mam nic do stracenia. A
co mi zrobią? Mogą mnie już
tylko przenieść do Ełku”.
Prokurator Wójtowicz był
w błędzie, bo może ponieść
znacznie poważniejsze niż służbowe przeniesienie konsekwen-

cje. Byłemu szefowi legnickich
śledczych zarzucono, że „bez
upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej (…) udzielił nieautoryzowanej wypowiedzi”. Prokurator został oskarżony o uchybienie godności
urzędu przez sprzeniewierzenie
się zasadzie apolityczności.
Sprawą zajął się rzecznik
dyscyplinarny dla poznańskiego
okręgu regionalnego. Tyle że
umorzył postępowanie, nie dopatrując się w zachowaniu Wójtowicza winy uznając, że prokurator też ma prawo do uczestnictwa w pokojowych zgromadzeniach, które trudno traktować
jako działalność polityczną.
Decyzję rzecznika dyscyplinarnego zaskarżył jednak szef Prokuratury Krajowej
Bogdan Święczkowski, który
uznaje, że manifestacja przed
sądem w Legnicy miała charakter polityczny, ponieważ protestujący sprzeciwiali się woli
większości sejmowej, a wypowiedź Wójtowicza była przejawem „demonstracyjnego ujawnienia poglądów politycznych”.
W efekcie postępowanie zostało
wznowione.
PJ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uczestniczy
od lutego w ministerialnym programie pilotażowym opieki nad
świadczeniobiorcą w ramach
sieci onkologicznej. Pilotaż ten
wdrażany jest w dwóch województwach – dolnośląskim i
świętokrzyskim, a jego celem
jest ocena organizacji, jakości i
efektów opieki onkologicznej w
ramach sieci onkologicznej.
- Pilotażem mogą zostać
objęci pacjenci, u których w
okresie realizacji programu rozpoznano nowotwór złośliwy:
gruczołu krokowego, jajnika,
piersi, jelita grubego lub płuca
- wyjaśnia Krystyna Barcik,
dyrektor legnickiego szpitala.
Ośrodkiem
koordynującym akcję w naszym regionie jest Dolnośląskie Centrum
Onkologii we Wrocławiu. Pod
nim utworzona jest sieć ośrodków współpracujących drugiego
i pierwszego poziomu.
Ośrodkami
drugiego
poziomu są: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,
Dolnośląskie Centrum Chorób
Płuc we Wrocławiu, Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej we
Wrocławiu, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze oraz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.
Ośrodki I poziomu to:
Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med”
Sp. z o. o. w Szklarskiej Porębie, Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie, Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Specjalistyczne Centrum Medyczne im.
św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy- Zdroju i Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
Jak ma działać pilotaż? To krótka ścieżka działania: diagnozowania i leczenia. Chodzi
o to, aby jak najszybciej wykryć
nowotwór i objąć pacjenta
leczeniem. Dla pacjentów,
którzy niepokoją się, że mają
zmiany mogące wskazywać na
chorobę nowotworową uruchomiono specjalną telefoniczną

infolinię. Po wykonaniu stosownego telefonu pacjent zostanie
przekierowany do odpowiedniej osoby koordynującej najbliżej jego miejsca zamieszkania.
Od niej uzyska informację do
jakiej placówki ma się zgłosić,
na jakich zasadach oraz jakie
badania wykonać. Koordynator
wskaże mu wszelkie niezbędne
odpowiednie informacje - wyjaśnia dyrektor Krystyna Barcik.
Ośrodek poziomu drugiego, jakim jest legnicki szpital
realizuje plan leczenia pacjenta,
wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego - jednego
na każdą kolejną rozpoczętą
w danym miesiącu liczbę 40
pacjentów, których obejmuje
opieka onkologiczną. Zapewnia
możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz
zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich.
Taka ścieżka ma skrócić
okres badania i szybciej wdrożyć odpowiednie leczenie. Pilotaż potrwa 18 miesięcy. Po tym
czasie zostaną zweryfikowane
wszystkie jego elementy oraz
wyciągnięte wnioski dla poprawy
systemu lecznictwa onkologicznego. Nr telefonu infolinii pilotażu to 22/ 755 11 55.
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Znajdź swojego czworonożnego
przyjaciela z TuLegnica.pl!
Zanam podpisał kontrakt.
Sprzeda maszyny
do rosyjskiej kopalni
Dziewięć ładowarek ŁK-1M
dostarczy
legnicko-polkowicka spółka KGHM Zanam do
rosyjskiej kopalni PAO Gaiski
GOK.
W Gaj – rosyjskim mieście
na Uralu, przy granicy z Kazachstanem, kontrakt z tamtejszym
kombinatem górniczym podpisali prezesi Zanamu – Bernard
Cichocki i Artur Pawluś.
Jak czytamy, w oficjalnym
komunikacie KGHM-owskiej
spółki: „zawarty kontrakt to

efekt konsekwentnie realizowanej przez zarząd strategii
ekspansji zagranicznej firmy
poprzez zwiększanie zaangażowania na rynkach światowych
i dywersyfikację działalności
zagranicznej”.
Rosjanie mieli zapewnić
prezesów Zanamu o chęci dalszej współpracy w kolejnych
latach, argumentując to niezawodnością maszyn produkcji
KGHM Zanam. Co ciekawe,
jedna z nich jest elementem
pomnika znajdującego się przy

wjeździe do miasta Gaj (na
zdjęciu).
Przypomnijmy, że KGHM
Zanam należy do największych w Polsce producentów
maszyn i urządzeń dla sektora
górniczego, świadczy usługi w
zakresie remontów i utrzymania ruchu oraz jest realizatorem
specjalistycznych
inwestycji
przemysłowych. Obecnie firma
zatrudnia ponad 2300 pracowników w zakładach w Polkowicach i Legnicy.
PJ

Uruchomiliśmy na naszym
portalu dział poświęcony adopcjom czworonogów. Od teraz
każdy może wystawić ogłoszenie
dotyczące swojego pupila, którym
z rożnych przyczyn już nie może
się opiekować. Z naszego portalu
korzystać będą również ochronki
dla bezdomnych zwierząt i TOZ-y.
W dziale ADOPCJE znajdziecie informacje oraz zdję-

cia psów i kotów z okolicznych
schronisk oraz zwierzaki będące
pod opieką Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami.
- To nasza pomoc dla czworonogów z okolicy. Być może
dzięki TuLegnica.pl odnajdą
dom, w którym zaznają szczęścia - mówi Paweł Jantura, redaktor naczelny TuLegnica.pl.
Nawiązaliśmy już współpracę z okolicznymi oddzia-

łami Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami. Ich podopieczni,
często po przejściach też
potrzebują domu i serca człowieka! Zapraszamy do działu
ADOPCJE! Są już w nim
pierwsze psiaki do przygarnięcia, a wkrótce pojawią się
kolejne.
Kontakt:
adopcje@tulegnica.pl
MB
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Teatr z ministerialnymi grantami.
Dotacja z ratusza jeszcze nie dotarła

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy otrzymał
270 tys. zł od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pieniądze te wyda na realizację
premier oraz jubileusz nadania
imienia lokalnej scenie Heleny
Modrzejewskiej.
Znane są już pierwsze
rozstrzygnięcia w programach
ministerialnych. Oba legnickie wnioski złożone w programie „Teatr i taniec” uzyskały
wysoką ocenę komisji konkursowej i otrzymały zapewnienie
finansowania. W ramach realizowanego od ubiegłego roku
programu artystycznego „Teatr,
który łączy” (planowane premiery) legnicki teatr otrzyma
dofinansowanie w kwocie 150
tys. zł (w ubiegłym roku było to
180 tys. zł) deklarując realizację
w roku 2019 czterech premier.
Kolejne 120 tys. zł przyznano teatrowi na trzydniowe
(wrzesień 2019) wydarzenie
„Modrzejewska by Legnica”
związane z 20-leciem nadania samorządowej scenie dra-

matycznej w Legnicy imienia
polskiej aktorki wszech czasów Heleny Modrzejewskiej.
W ramach wymaganego tzw.
wkładu własnego urząd marszałkowski dołoży do tych zamierzeń dodatkowe 120 tys. zł.
- Wybór patronki był strzałem w dziesiątkę, tym bardziej, że
udało się przez lata, które minęły
od „chrzcin teatru” we wrześniu
1999 roku, skutecznie powiązać
jej imię z działalnością legnickiego teatru, o którym mówi się
i pisze Teatr Modrzejewskiej –
ocenia Jacek Głomb dodając,
że kolejne pięć legnickich wniosków o dofinansowanie w innych
programach ministra czeka jeszcze na rozpatrzenie.
Pytany o realizację grudniowej uchwały rady miejskiej,
która dokonała z własnej inicjatywy korekty budżetu przyznając 200 tys. zł na realizację zaplanowanej na marzec br.
(już w próbach), inspirowanej
dramatem Stanisława Wyspiańskiego, premiery „Wyzwoleń”
Magdy Drab w reżyserii Piotra
Cieplaka, dyrektor legnickiego

teatru zauważył, że nie otrzymał jeszcze tych pieniędzy.
- Natknęliśmy się na jakąś
biurokratyczną rafę, bo w
uchwale budżetowej - wbrew
intencjom wnioskodawców - nie
zapisano tytułu premierowego
przedstawienia. Jestem jednak
dobrej myśli, że wyjaśnienia,

które złożyłem, odniosą pozytywny skutek. Tym bardziej, że
premierę na pewno zrobimy –
powiedział Głomb.
Szef legnickiego teatru
poinformował także, że wystąpił do ministra i marszałka o
wsparcie zaplanowanej na bieżący rok koprodukcji z Pań-

stwowym Teatrem Dramatycznym im. Ilii Czawczawadzego
w gruzińskim Batumi. Wspólnie wyprodukowany spektakl z
udziałem aktorów obu współpracujących ze sobą (od 2016
roku) teatrów, z premierami na
scenach w Batumi i Legnicy,
miałby dodatkowy kontekst

jakim jest zakończenie wieloletniego remontu siedziby teatru
w stolicy Adżarii. Ubiegłoroczna grudniowa wizyta Jacka
Głomba w Batumi stworzyła
ponadto perspektywę pokazania z tej okazji dwóch legnickich sztuk podczas pierwszej
edycji międzynarodowego festiwalu teatralnego, którym tamtejszy teatr chce uczcić zakończenie remontu.
- Podsumowując, sytuacja
finansowa naszego teatru jest lepsza, niż była, chociaż „dziura”
na poziomie ok. 0.5 mln zł rocznie związana z wycofaniem się
ze wspierania naszej działalności
przez KGHM Polska Miedź S.A.
jest dotkliwa. Nadal poszukujemy
sponsora strategicznego dla naszej
sceny. Jest lepiej, bo ministerialne
decyzje o dofinansowaniu naszej
działalności artystycznej zapadły
dużo wcześniej, niż miało to miejsce przed rokiem, a to zapewnia
nam minimum bezpieczeństwa w
realizacji programu – zakończył
Jacek Głomb.
Źródło:
gazeta.teatr.legnica.pl
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Art Cafe Modjeska, czyli teatralna
knajpka w nowej aranżacji
W Walentynki miało miejsce otwarcie nowego legnickiego
lokalu „Art Cafe Modjeska”,
który powstał w miejscu dawnej
teatralnej kawiarni Cafe Modjeska. Kawiarnia dostała zupełnie
nowej aranżacji, artystycznego
klimatu, a w jej ofercie można
znaleźć m.in. wyszukane browary rzemieślnicze i wegańskie
ciasta.

„Kobieta zmienną jest”.
Podobnie można powiedzieć
o Cafe Modjeska, która wraz z
nadejściem nowych gospodarzy
związanych z legnickim środowiskiem teatralnym, otrzymała
nowy blask i animusz.
Ściany teatralnego gmachu odeszły od wszechpanującej, rażącej bieli, ustępując
miejsca bardziej klimatycznym,

ciemniejszym tonacjom. Nowy
bar, podobnie jak część dekoracji, został autorsko stworzony z
wykorzystaniem dawnych części teatralnego budynku. Np.
do zaprojektowania półek użyte
zostały stare parapety, a stylizowane szafki skonstruowano z
drewnianych okiennic.

Nowe stoliki otrzymały
nazwy wywodzące się od tytułów teatralnych spektakli. Na
ścianach widnieją artystycznie zaaranżowane fotografie legnickich aktorów. Swoje
miejsce znalazł również kolaż
z wizerunkiem patronki teatru
- Heleny Modrzejewskiej. Cały

wystrój łączy artystyczną elegancję z przyjazną i swobodną
atmosferą miejsca.
Wewnętrznego
ciepła nadają m.in. dekoracje z
bawełny, które ubarwiają wspomniane zdjęcia. Nowa aranżacja miejsca wyraźnie akcentuje
bliski związek nowej Art Cafe
Modjeska z instytucją Teatru
im. Heleny Modrzejewskiej w
Legnicy.
- Cafe Modjeska istnieje
od 1 grudnia 2003 r. Jest to
już 16 lat działalności w różnym wymiarze, bywało lepiej,
a czasem było trochę mniej
niż lepiej. Mam taką wiarę, i
takie jest założenie, że jeszcze
mocniej zwiążemy kawiarnię z
teatrem. Naturalna więź artystycznej kawiarni z teatrem,
będzie teraz jeszcze bardziej

21 lutego 2019 r.
naturalna, ponieważ prowadzą
ją osoby formalnie związane z
teatrem - mówi dyrektor teatru
Jacek Głomb.
- Chcemy wygenerować w
tym miejscu życie artystyczne
i ferment twórczy. Już do tego
projektu
zaangażowaliśmy
wiele osób ze środowiska - wyjaśniają nowi gospodarze lokalu
- Tomasz Turketti i Aleksandra
Listwan, którzy od kilku lat pracują w Teatrze Modrzejewskiej.
Zapewniają, że są otwarci
na działania artystyczne jak np.
koncerty. Dlatego zachęcają

zainteresowanych organizacją
różnych przedsięwzięć artystycznych do zaprezentowania
swoich pomysłów i wspólnych
działań.
W lokalu dostać można
m.in. tradycyjną kawę i herbatę, drinki, rzemieślnicze piwa
warzone w legnickim browarze, Heinekena lanego prosto z
beczki, czy przekąsić bezglutenowe wegańskie ciasta.
Lokal będzie w sezonie
zimowym czynny od wtorku do
niedzieli od godz. 16 do 24.
Dawid Stefanik
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Julia, Aleksandra i Szymon (dzieci z ciąży czworaczej) urodziły się w maju 2018 r.
o 3 miesiące za wcześnie. Ze względu na skrajne wcześniactwo wystąpiło
u nich wiele problemów zdrowotnych, z którymi walczymy do dnia dzisiejszego.
W związku z powyższym niezbędna jest im intensywna rehabilitacja oraz leczenie
wielospecjalistyczne, które podniesie w przyszłości komfort życia oraz pozwoli
na normalne/samodzielne funkcjonowanie.

PRZEKAŻ NASZEJ TRÓJCE 1 % PODATKU
i pomóż im w drodze do normalnego życia.
W formularzu PIT wpisz numer KRS: 0000037904 a w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” - cel szczegółowy 1%:
34962 Grydziuszko Szymon, Aleksandra, Julia.
Prosimy o zaznaczenie w formularzu PIT „wyrażam zgodę”
Szymon, Aleksandra i Julia są podopiecznymi Fundacji Dzieciom
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

Z góry dziękujemy
za udzieloną pomoc.

