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Marcin K. nie jest dowo-
żony z aresztu w Wołowie 
na rozprawy w Sądzie Okrę-
gowym w Legnicy. Nie chce 
korzystać ze swego prawa do 
uczestniczenia w procesie. Już 
na samym jego początku przy-
znał się do wszystkich stawia-
nych mu zarzutów. 

Rankiem 1 lutego 2015 
roku z młotkiem wkradł się do 
mieszkania przy ulicy Oświę-
cimskiej. Jego dziewięćdzie-
sięcioletni właściciele spali. 
Marcin K. zabił najpierw star-
szego pana a potem jego żonę. 

Zadał im łącznie co najmniej 
kilkanaście ciosów młotkiem 
w głowę, powodując  szereg 
wieloodłamowych złamań ko-
ści czaszki i uszkodzenia mó-
zgu. podczas zeznań na Policji 
i w prokuraturze twierdził, że 
zrobił to z pobudek patrio-
tycznych, bo ofiarom dobrze 
się powodziło za komuny. "To 
są zdrajcy narodu" - tłumaczył. 
"Plują w twarz pomnikowi 
Polski Walczącej". "Zabiłem 
tych ludzi, bo zdradzili Polskę 
i Polaków". Z mieszkania nic 
nie zabrał. Mimo zaangażo-
wania znacznych sił i środków 
Policja długo nie mogła zna-
leźć sprawcy.

27 sierpnia 2015 roku 
Marcin K. znowu zabił. Tym 
razem jego ofiarami byli starsi 
państwo, u których sobie dora-
biał malowaniem mieszkania. 
Sam przyznaje, że gospodyni 
była dla niego bardzo do-
bra: robiła mu obiady, parzy-
ła kawę, znosiła ciasteczka, a 
czasem nawet piwo. “Słowa, 
jakie wypowiedziała pod adre-
sem mojego ojca, zmieniły to 

wszystko. Ona obraziła moje-
go ojca wymieniając jego imię 
i nazwisko, jak również ludzi, 
którzy w ciężkich czasach wal-
czyli o wolność. Obraziła pa-
triotów” - zeznawał Marcin K. 
" Ja w tym momencie, kurwa, 
wybuchłem”.Elżbieta Z. zgi-
nęła od 31 uderzeń młotkiem 
ciesielskim. Morderca dźgał 
też jej ciało nożem. Żeby nie 
zostawiać świadka, w równie 
okrutny sposób zabił niepeł-
nosprawnego męża kobiety. 
"Walczyłem o to, żeby oni jak 
najszybciej umarli” - mówił 
Marcin K., gdy po zabójstwie 
na Głogowskiej zatrzymała go 
Policja.

Dziś sąd wysłuchał sąsiada 
i członków rodziny państwa Z.

- Ela była bardzo uczynną 
osobą. Nie było osoby, która by 
jej nie lubiła - mówiła siostra 
zamordowanej kobiety.

Marcinowi K. grozi doży-
wocie.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Jak pudruje 
się nosek

MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Są tylko dwie możliwo-
ści: albo politycy PiS-u kiedyś 
przesadnie przedstawiali za-
grożenia dla KGHM związane 
z podatkiem miedziowym, albo 
dzisiaj mają los KGHM-u w 
nosie. 

Andrzej Duda, Beata Szy-
dło i reszta PiS-u jest strugana 
dokładnie z tego samego koł-
ka co Donald Tusk oraz inne 
Pinokie. Tuskowi urósł nosek 
po tym, jak jako kandydat na 
premiera obiecywał nie pry-
watyzować KGHM-u a jako 
premier sprzedał 10 procent 
udziałów, by załatać dziurę w 
budżecie. PiS brzydzi się taką 
obłudą? Ani trochę. Dopóki 
w Polsce rządziła PO, politycy 
PiS-u grzmieli, że podatek od 
wydobycia miedzi negatywnie 
wpływa na rozwój KGHM, 
Dolnego Śląska i całej Polski. 
„Wiem, że wpływy z podatków 
są dla budżetu jak transfuzja 
krwi. Tylko gdy tej transfu-
zji jest za dużo, to zabija ona 
dawcę” - obrazowo przedsta-
wiał problem głogowski poseł 
PiS-u Wojciech Zubowski 
zanim jego partia przejęła wła-
dzę. Paweł Szałamacha w 2012 
roku, gdy rządziła PO, mówił: 
„Uważamy, że jeśli buduje się 
sensowny system podatkowy, 
to nie można tworzyć ustaw 
dla jednego podatnika, zabierać 
mu połowy dochodów”. Wraz 
z objęciem stanowiska ministra 
finansów w rządzie PiS-u tro-
ska o przyszłość KGHM prze-
szła mu bezpowrotnie. „Reali-
zujemy krok po kroku program 
odbudowy dochodów podat-
kowych. Musi to być skorelo-
wane z naszymi obietnicami 
wyborczymi. To zaś ogranicza 
nam możliwość zniesienia czy 
modyfikacji podatku miedzio-
wego w budżecie na 2017 rok” 
- odpowiadał pytany, dlacze-
go PiS po objęciu władzy nie 
zniósł podatku miedziowego.      

Na własne uszy słyszałem 
jak Andrzej Duda na Rynku 
w Legnicy mówił, że podatek 
drenuje KGHM i uniemożli-
wia rozwijanie polskiego prze-
mysłu, tworzenie nowych za-
kładów i nowych miejsc pracy. 
Kilka dni później w Lubinie 
walcząca o wyborcze głosy dla 
PiS-u Beata Szydło zapew-
niała: “Mamy projekt ustawy 
znoszącej podatek miedziowy.”. 
Po objęciu władzy, zniesienie 
podatku miedziowego nagle 
przestało być dla PiS-u tak pa-
lącą potrzebą. W tej sprawie od 
miesięcy skupiają się na pudro-
waniu noska. 

Wśród polityków krąży 
taki dowcip: Czym różni się 
hamak od wyborcy? Niczym. I 
to, i to służy do bujania. 

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Szybko ku dożywociu
Jeszcze w tym roku może 
zakończyć się proces legni-
czanina Marcina K., który 
młotkiem zamordował czwo-
ro ludzi na ul. Oświęcimskiej 
i Głogowskiej. Sąd wyzna-
czył dwa terminy rozpraw. 
W listopadzie przesłucha 
biegłych psychiatrów, którzy 
badali zabójcę, a w grudniu 
wezwie na świadka jego 
matkę i prawdopodobnie za-
mknie przewód sądowy.

Urodziny biblioteki
Legnicka Biblioteka Publicz-
na obchodzi jubileusz 70-le-
cia powstania. 

Uroczystości odbyły się w 
17 listopada w Sali Królewskiej 
Akademii Rycerskiej. Podzięko-
wania, gratulacje i życzenia le-
gnickimi bibliotekarzom z okazji 
ich święta złożyli m.in.: prezy-
dent Tadeusz Krzakowski, woje-
woda Paweł Hreniak, parlamen-
tarzyści: poseł Ewa Szymańska, 
senator Dorota Czudowska, 
poseł Robert Kropiwnicki, sa-
morządowcy, instytucje kultury, 
szkoły i dolnośląscy bibliotekarze

List Gratulacyjny przesłał 
wicepremier, minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Piotr 
Gliński. Przyznał też honorowe 

odznaki „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” - Renacie Adamczak, 
kierownikowi Filii nr 3 i Doro-
cie Pachucy, kierownikowi Filii 
nr 11.

Z kolei wojewoda Paweł 
Hreniak uhonorował Brązo-
wym Krzyżem Zasługi Mariana 
Skowrona, długoletniego współ-
pracownika LBP, nauczyciela 
muzyki, dyrygenta, jurora i or-
ganizatora imprez muzycznych, 
społecznika.

Z okazji jubileuszu kapitu-
ła LBP przyznała tytuł „Super 
Amicus Librorum – Przyjaciel 
Biblioteki” osobom, które wspie-
rają działalność biblioteki.

Źródło: Urząd Miasta 
w Legnicy

Legnicka Biblioteka Publiczna w statystyce

W 2015 roku placówki 
LBP odwiedziło 222.244 osób. 
Udostępniono 412.400 eg-
zemplarzy materiałów biblio-
tecznych i 59.117 informacji. 
Z internetu skorzystało 8.011 
osób. W różnych formach pra-
cy z czytelnikami wzięły udział 
42.558 osoby.

Obecnie LBP posiada księ-
gozbiór liczący 305.857 wolu-
minów, 237 tytułów czasopism 
oraz zbiory specjalne obejmują-
ce 62.052 pozycji.

A jak było przed 70 laty?
27 lutego 1947 r. w Legnicy 

oficjalnie rozpoczęła działalność 
Biblioteka Powiatowa. Liczyła 
ona wówczas 1011 tomów. Tego 
dnia wysłano do 20 punktów bi-
bliotecznych na terenie powiatu 

28 szafek, zawierających po 40 

książek „oprawnych w półpłót-
no, o treści popularno-naukowej, 
beletrystycznej i po kilka dziełek 
dla młodzieży”. Przygotowania 
organizacyjne rozpoczęto we 
wrześniu 1946 roku.

W mieście działała wtedy, 
(od grudnia 1945 r.) prywat-
na biblioteka „Kultura” przy ul. 
Grodzkiej, słynna z dostępnych 
na zapleczu prohibitów, czyli 
książek autorów niezbyt mile 
widzianych przez nowe władze. 
Część jej książek została odku-
piona przez Bibliotekę Miejską. 
Została ona zamknięta po 2 
latach działalności. Druga pry-
watna biblioteka działała aż do 
1966 roku.



R
EKLAM

A



Mają wszystko – i niedrogo
Największy asortyment 
towarów w Legnicy, naj-
niższe ceny – to atuty 
Pasmanterii Andersa 16. 
Dlatego w ciągu pięciu lat 
działalności sklep dorobił 
się licznej grupy stałych 
klientów, także z Bolesław-
ca, Złotoryi czy Chojnowa.  

Po włóczki, kordonki, mu-
liny, kanwy, ozdobne pióra, nici, 
taśmy, naszywki, druty czy szy-
dełka zaglądają na Andersa mi-
łośnicy ręcznych robótek i szycia. 
W kule, jajka, zajączki, kury, ko-
guty, oponki i inne styropianowe 
figurki do kreatywnych zajęć za-
opatrują się tu szkoły i świetlice. 
Modne panie przychodzą po 
rękawiczki, szale, berety, rajstopy, 
pończochy, łańcuszki, broszki, 
kolczyki, ozdoby do paznokci. 
Wytrawni wędkarze szperają 
wśród półek za materiałami, z 
których potem samodzielnie ro-
bią najskuteczniejsze przynęty i 
spławiki. Pełne ręce roboty ma 
punkt zajmujący się przeróbkami 

krawieckimi, wymianą zamków 
błyskawicznych czy nabijaniem 
napów i nitów.

Oglądana od środka Pa-
smanteria Andersa 16 przypo-
mina bajecznie kolorowy labirynt 
szafek i półek z niepoliczalnym 
mrowiem drobiazgów. Jeśli za-
błąkasz się w jedną z jego odnóg, 
oszołomi cię możliwość wyboru 
spośród tysięcy guzików o róż-
nych kształtach i odcieniach; 
gdzie indziej staniesz przed ścia-
ną kordonków we wszystkich 
barwach tęczy. Jest tu wszystko 

co powinno, a niezdecydowani 
przy wyborze mogą liczyć na 
pomoc profesjonalnej obsługi. - 
Staramy się robić wszystko, by 
klienci nie wychodzi od nas z 
pustymi rękami – deklarują wła-
ściciele. 

Dla miłośników robótek 
ręcznych sklep sprowadza trudno 
dostępne, cenione przez klien-
tów za wysoką jakość, akcesoria 
francuskiej firmy DMC oraz 
niemieckich producentów Prym, 
Clover, Knor. To jedyne miejsce 
w Legnicy gdzie można kupić 
oryginalne zamki YKK – naj-
mocniejsze na rynku. Pasmante-
ria Andersa 16 jest też jedynym 
w mieście dystrybutorem solid-
nych maszyn do szycia japońskiej 
marki Janome. Dzięki dobrym 
kontaktom z producentami i 
unikaniu pośredników oferuje 
towary po cenach dużo niższych 
niż inne sklepy. W niektórych 
przypadkach można tu zrobić 
zakupy za połowę tego co u kon-
kurencji. Poza handlem detalicz-
nym, sklep prowadzi sprzedaż 
dla firm po cenach hurtowych. 

Pasmanteria
Ul. Andersa 16

Czynne:
pon.- pt. 9-18

sob. 10-14

Tel. 667-275-937
E-mail pasmanterialegnica@o2.pl

Facebook:
facebook.com/PasmanteriaLegnica 
http://www.pasmanteria.legnica.pl

ul. Al. Rzeczypospolitej 51/53, Legnica
tel. 665 740 946, 604 260 828
naturalna.legnica@gmail.com

www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl

Przez cały grudzień w 
Naturalnej Medycynie bę-
dzie można kupić wszyst-
kie zestawy prezentowe z 
12 procentową bonifikatą. 
Czytelnikom 24 Tygodni-
ka sklep oferuje na hasło 
„PREZENT” 12-pro-
centową zniżkę także na 
resztę asortymentu*.

To co naturalne jest dla 
człowieka najlepsze. W 
świątecznej ofercie sklepu 
jest zdrowa żywność: ole-
je, cukry, miody, ekstrak-
ty i zioła z ekologicznych 
upraw. Także witaminy i 
suplementy diety, dzięki 
którym łatwiej zachować 
urodę, zdrowie i dobre 
samopoczucie. Na Nowy 
Świat (a od stycznia na 
Al. Rzeczypospolitej) 
warto też zagladać po 

bazujące na naturalnych 
substancjach kosmetyki 
pielęgnacyjne, kuracyj-
ne i kolorowe. Można tu 
zaopatrzyć się również w 
ekologiczne środki na czas 
świątecznych porządków. 
Sklep sprowadza do Le-

gnicy także tematyczną 
literaturę i czasopisma, 
wychodząc z założenia, 
że wiedza, co jest dla nas 
najlepsze, powinna być 
podstawą świadomego i 
zdrowego życia.  

* Promocje się nie łączą.

Nowy rok – nowy adres
Z nowym rokiem legnicki 
sklep Naturalna Medycy-
na przeniesie się na Al. 
Rzeczypospolitej 51/53 (w 
sąsiedztwo miejsca, gdzie 
zwykle zatrzymuje się cyrk). 
Jednak przez grudzień bę-
dzie jeszcze na Nowym 
Świecie obdarowywał klien-
tów świątecznymi rabatami. 
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Filiżanka wybornego smaku

Podczas przyjęć sprawdzi 
się duży ceramiczny czajnik z 
podgrzewaczem. Herbata w 
nim nie wystygnie a goście będą 
mogli w miarę opróżniania 
swoich filiżanek samodzielnie 
dolewać sobie  gorącego napa-
ru, nie angażując gospodarzy. 
Do kompletu będą pasować 
eleganckie czerwone lub czarne 
kubeczki z przykryciem i zapa-
rzaczem – również dostępne w 
sklepie.

Co do meritum – czyli sa-
mej herbaty – w Filiżance jest z 
czego wybierać. Z nowości war-
to zwrócić uwagę na owocowy 
Grzaniec Zimowy z suszonych 
malin, poziomek, głogu, róży 

i hibiskusa. Obłędnie pachnie 
mieszanka Zimowy Dzień z 
migdałami, goździkami, any-
żem i jabłkiem. 

Jeśli ktoś lubi połączenie 
rumu z wiśnią ma do wyboru 
aromatyzowaną herbatę lub 
ziarna kawy o tym zapachu. 
Cały Carrefour pachnie święta-
mi, gdy w Filiżance mielą ją dla 
klienta. Są też inne: czekola-
dowo-cynamonowa, korzenna 
z pomarańczą... Sklep poleca 
syropy do kawy lub herbaty w 
różnych smakach. 

Słoik z cytrynami w rumie 
lub miodzie może być ozdo-
bą, dodatkiem do herbaty albo 
pyszną przekąska. Do przegry-
zania w andrzejkowy wieczór  
najlepsze będą belgijskie trufle 
(bez glutenu), liofilizowane 
owoce lub kulki daktylowe, do-
stępne w Filiżance w czterech 
smakach. 

Tym, którzy nie zerknęli 
jeszcze w kalendarz, sklep przy-
pomina także o zbliżających 
się Mikołajkach. W Filiżance 
nietrudno wybrać niebanal-
ny prezent dla osób w różnym 

wieku. Młodszych ucieszą za-
bawne zaparzacze do herbaty 
lub wesołe kubki przypomina-
jące kształtem kanki na mleko. 

Dla starszych są np. zestawy 
eleganckich filiżanek z dobrą 
kawą, by miło posiedzieć we 
dwoje.

Na andrzejkowy wieczór 
– gdy wszyscy leją wosk 
- sklep Filiżanka w pasa-
żu legnickiego Carrefoura 
poleca do wróżb puszkę 
rozpuszczalnej ciemnej 
lub mlecznej czekolady, 
która świetnie nada się do 
fondue. Poza tym smakuje 
wybornie. 

Herbaciarnia „Filiżanka”
Galeria Piekary - Carrefour,   

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 84 
w Legnicy,  

facebook.com/filizankalegnica
Otwarte: codziennie od 9.00 do 21.00
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Borgers na finiszu
Kończy się I etap budowy 
fabryki Borgers w Złotoryi. 
W środę zakład odwiedzili 
przedstawiciele władz sa-
morządowych: burmistrz Ro-
bert Pawłowski, radni miej-
scy oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Złotoryi, którzy 
byli pod wrażeniem skali 
inwestycji. Pierwsza hala 
produkcyjna ma być gotowa 
jeszcze w tym roku.

Niemiecki koncern Borgers 
przed blisko rokiem zdecydo-
wał, aby wybudować swój nowy 
zakład w złotoryjskiej podstre-
fie Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Zaprojekto-
waniem hal produkcyjnych i 
budynków biurowych zajęli się 
złotoryjscy projektanci ze Studio 
D5 Dutka, którzy wykonali rów-
nież koncepcję zagospodarowa-
nia całego terenu wokół zakładu. 
Liczący 10,8 ha obszar trzeba 
było najpierw wyrównać do jed-
nego poziomu, zatrudnienie zna-
lazła przy tym złotoryjska spół-
ka PTB. Następnie w połowie 
czerwca tego roku rozpoczęła się 
budowa fabryki. Prace wykonuje 
firma Takenaka Europe.

–  Naszym planem jest jak 
najszybsze zakończenie prac bu-
dowlanych, mam nadzieję, że uda 
nam się to zrobić do 30 grudnia. 
Wtedy 6 stycznia przyszłego 

roku mogłyby się rozpocząć pra-
ce odbiorowe, a 30 stycznia bę-
dziemy mogli przejąć zakład od 
wykonawcy i normalnie go użyt-
kować – tłumaczył w środę sa-
morządowcom  WilhelmRoch-
ner, pełnomocnik firmy Borgers, 
która w tym roku świętuje 150. 
urodziny.

Radni mieli możliwość 
zobaczenia z bliska hali o po-
wierzchni blisko 15 tys. m kw. 
oraz zwiedzenia terenu ota-
czającego obiekt. Wrażenia po 
wizytacji były bardzo pozytyw-
ne. – Oszołomiła mnie i moich 
kolegów z rady wielkość tej bu-
dowy, nie widziałam jeszcze tak 
ogromnej hali. Tempo i rozmach 
prac niosą dobre perspektywy na 
przyszłość, mamy nadzieję, że 
powstanie zakładu pozytywnie 
odbije się na sytuacji gospodar-
czej naszego miasta – mówi Ewa 
Miara, przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Złotoryi.
Borgers ma produkować w 

Złotoryi elementy wygłuszenio-
we dla przemysłu motoryzacyj-
nego. Docelowo ma zatrudniać 
ok. 600 pracowników. To ozna-
cza, że będzie największym za-
kładem w złotoryjskiej podstrefie 
LSSE. Do końca tego roku ma 
być gotowa pierwsza z czterech 
hal produkcyjnych, w której bę-
dzie mogło pracować 150 osób, 
oraz budynek socjalno-biurowy. 
Zaplecze socjalne o wielkości 
blisko 2 tys. m kw. przewidziane 
jest na 300 pracowników. W cią-
gu 3 lat Borgers ma wybudować 
również drugą halę produkcyjną 
o powierzchni użytkowej 13,5 
tys. m kw.

Źródło: Urząd Miasta  
w Złotoryi

FOT. URZĄD MIASTA W 
ZŁOTORYI
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SAMOCHODY - PRZYCZEPY - MOTORY-  
- MASZYNY BUDOWLANE - ITP
SAMOCHODY - PRZYCZEPY - MOTORY-  
- MASZYNY BUDOWLANE - ITP

SAMOCHODOWYSAMOCHODOWY

*KONKURENCYJNE OPROCENTOWANIE
*PARKING W CENIE
*KONKURENCYJNE OPROCENTOWANIE
*PARKING W CENIE
Legnica ul. Kręta 1, 76 854-24-75Legnica ul. Kręta 1, 76 854-24-75

PRACA DLA OPIEKUNÓW
OSÓB STARSZYCH w Legnicy

Tel. 76 852 50 55

Obowiązki opiekuna obejmują wsparcie osoby starszej w codziennych 
czynnościach życiowych - prowadzeniu domu oraz załatwianiu spraw

Firma Gwarant – Tomczyk sp.j

ul. Libana 12

STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,89 zł 36 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH
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„Polowanie na Snarka” wy-
korzystuje dziewiętnastowiecz-
ne purnonsensowe historyjki 
wybrane z „44 opowiastek wier-
szem” Edwarda Leara, Lewisa 
Carrolla, W.S. Gilberta, A.E. 
Housmana i Hilaire’a Belloca 
w bardzo swobodnym i pełnym 
językowego humoru tłuma-
czeniu Stanisława Barańczaka. 
Pojawiają się w nich Dziąble 
pływające na sicie, błąkający się 
po nocach Dong o Świecącym 
Nochalu, Widliszek Długonóg, 
Muszka Muszkatołowa, Snark 
i inne purnonsensowe indywi-
dua, których próżno szukać w 
klasycznych bajkach. Tym cie-
kawsze może być spotkanie z 
nimi oko w oko. Potwierdzają to 
żywe reakcje dzieci, które mia-
łem okazję obserwować podczas 
serii prób otwartych poprzedza-

jących premierę „Polowania na 
Snarka”. Co chwila wybuchały 
śmiechem lub otwierały szeroko 
oczy ze zdumienia. 

Także 4 grudnia widow-
nia zostanie wyrwana z foteli. 
Twórcy „Polowania na Snarka” 
postawili na interaktywność. 
Publika ma nie tylko biernie  
przyglądać się akcji spektaklu, 
ale też uczestniczyć w scenicz-
nych wydarzenach, na przykład 
malując portret nieuchwytnego 
drania, co „przed kontaktem z 
ludzkością się wzbrania” lub po-
dejmując inne wyzwania.  

Spektakl wyreżyserowany 

przez Romualda Wiczy-Pokoj-
skiego – dyrektora specjalizu-
jącego się w przedstawieniach 
dla dzieci Teatru Miniatura w 
Gdańsku – sprawi frajdę tak-
że rodzicom, o ile zachowali w 
sobie odrobinę dziecięcej wraż-
liwości i wyobraźni. Proszę nie 
oczekiwać gotowej historii po-
danej na tacy, wyłożonej tak, 
jak się opowiada baśń o Kocie 
w Butach czy Królewnie Śnież-
ce. Tu będzie mrowie zagadek 
i znaków zapytania, mnóstwo 
wyzwań dla wyobraźni, ale na-
wet jeśli dzieci nie wszystko 
zrozumieją, to uwiedzie ich 

klimat, przyjemność unoszenia 
się w oparach absurdu. Wśród 
pięknych dekoracji, bajecznych 
kostiumów i wpadającej w ucho 
muzyki Łukasza Matuszyka.  

Najbliższe okazje do wzię-
cia udziału w „Polowaniu na 
Snarka” pojawią się: 4 grudnia 
o godz. 12 i o godz. 16 oraz 6, 
7, 8 grudnia o godz. 11. BILE-
TY: 22/17 zł. INFOMACJA I 
REZERWACJA: 76 7233505, 
509603837, bilety@teatr.legni-
ca.pl

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Mikołajki ze Snarkiem
Zachęcamy dzieci (od 5 lat w 
górę), by 4 grudnia rozglądały 
się nie tylko za Świętym Mi-
kołajem, ale też za Snarkiem, 
który pojawi się w Teatrze 
Modrzejewskiej. Tego dnia 
dwa razy zostanie wystawiony 
spektakl oparty na opowiast-
kach angielskich poetów z 
XIX wieku. A kiedy kurtyna 
opadnie, widzowie będą mo-
gli za nią zajrzeć: poodkrywać 
tajemnice teatru i zrobić sobie 
zdjęcie z aktorami.  

Dla Czytelników 24 Tygodnika mamy mikołajkowe prezenty od Teatru Modrzejewskiej: dwa dwuosobowe zaproszenia na „Polowanie 
na Snarka” (oba na 4 grudnia na godz. 12). Chętni muszą napisać do nas mejla zatytułowanego „Polowanie na Snarka” na adres kon-
kursy@24legnica.pl. W treści proszę podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Do obdarowanych zadzwonimy. 
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