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Biuro Podróży z Legnicy proponuje współpracę nauczycielom 
w zakresie organizacji kolonii, obozów i zielonych szkół 
na sezon 2018.
Jeżeli jesteś nauczycielem, zbierz grupę i zostań jej wychowawcą
Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. 
Służymy także pomocą przy organizacji wycieczek szkolnych.

Zadzwoń a na pewno się nie zawiedziesz
tel: 609 619 526

OFERTA DLA NAUCZYCIELI



90 procent pomieszczeń 
na parterze M.Point zostało 
już sprzedanych. Już czekają 
na klientów klientów nowy od-
dział banku PKO BP, restaura-
cja Koko Sushi, biuro podróży 
Rainbow i salon fryzjerski. 
Niebawem w apartamentowcu 
otworzy swą placówkę ING 
Bank Śląski.

Na wyższych kondygna-
cjach zlokalizowano 89 miesz-
kań o powierzchni od 39 mkw. 
– 70 procent już ma właścicieli. 
W apartamentowcu będą funk-
cjonować również również biu-
ra i lokale usługowe. W podzie-
miu znajduje się garaż na 116 
samochodów. Kierowcy mogą 
korzystać także z 69 miejsc 
parkingowych przy budynku. 
Ciekawym rozwiązaniem ar-
chitektonicznym, dotąd prawie 
niespotykanym w Legnicy, są 
zielone, pokryte żywą trawą ta-

rasy, gdzie mieszkańcy MPoint 
będą bawić się i wypoczywać.

- Moim zdaniem to najno-
wocześniejszy budynek w Le-
gnicy – uważa Zbigniew Baran, 
prezes Modernbudu.

Według prezydenta Ta-
deusza Krzakowskiego obiekt 
przy ul. Wrocławskiej dobrze 
wpisuje się w realizowaną przez 
niego ideę Legnicy jako smart 
city, inteligentne miasto. Samo-
rząd wspierał inwestora, m.in. 
budując w sąsiedztwie aparta-
mentowca nowy układ komu-
nikacyjny, dedykowany głów-

nie użytkownikom gmachów 
Urzędu Skarbowego i MPoint. 
Łącznie z pracami przy sieci 
wodno-kanalizacyjnej, kanali-
zacji deszczowej itp ratusz za-
inwestował ostatnimi laty w ten 
kwartał ok. 2 mln zł.

Budynek kosztował 32 
miliony złotych. 25 procent 
kosztów inwestycji Modernbud 
pokrył z własnych środków. Na 
resztę spółka zaciągnęła kredyt.

Patronem tego miejsca 
będzie Florek, chłopczyk ze 
Złotym Florenem w garści, 
wyrzeźbiony przez zmarłego w 

styczniu Edwarda Mirowskie-
go. Modernbud kupił rzeźbę i 
ustawił ją przed swoim apar-
tamentowcem. W ceremonii 
odsłonięcia Florka brała udział 
m.in. żona artysty Barbara Mi-
rowska. Zgodnie z wolą zmar-
łego, przekazała miastu Edka 
czyli trzecią – po Julku sprzed 
Galerii Sztukli i Florku – rzeź-
bę z cyklu “Dzieci Legnicy”. W 
ratuszu rozważa się dla niej kil-
ka lokalizacji. Prezydent chęt-
nie widziałby Edka przy dwor-
cu kolejowym, co zasugerował 
dziś publicznie, zwracając się 

do prezesa Kolei Dolnośląskich 
Piotra Rachwalskiego.

Uroczystość była okazją do 
podziękowania zaangażowa-
nym w budowę. W kuluarach 
Tadeusz Krzakowski wspomi-
nał również tych, którzy rzucali 
inwestorowi kłody pod nogi. 
Prezydent szacuje, że przez 
protesty sąsiednich mieszkań-
ców Modernbud wszedł na 
plac budowy z półtorarocznym 
opóźnieniem.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

11 września 2017 r. o godzi-
nie 19:15 legniccy dzielnicowi 
udali się do jednego z mieszkań 
na terenie miasta. Mieli informa-
cję, że przebywa w nim pobita 
kobieta. Na miejscu okazało się, 
że nie mogą wejść. Kobieta była 
w środku, ale czuła się tak źle, że 
nie była w stanie otworzyć zasu-
wy. Z uwagi na zagrożenie życia i 
zdrowia, funkcjonariusze zdecy-
dowali się wyważyć drzwi,

Zastali za nimi 59-latkę z 
ranną nogą. Czuć było od niej 
silną woń alkoholu. Kobieta 

oświadczyła, że spadła ze scho-
dów, gdy wychodziła po alkohol.

W mieszkaniu panował 
nieład. Policjanci dostrzegli na 
podłodze psie i królicze odchody. 
Zauważyli tez skulonego w kącie, 
przeraźliwie wychudzonego psa. 
Zwierzę nie miało sierści, spod 
skóry pełnej krwawych wybro-
czyn wystawały żebra. Królik - 
jak się okazało - też był w pokoju: 
utknął pod wersalką i nie mógł 
wyjść. Funkcjonariusze uwolnili 
go i razem z psem zawieźli do 
weterynarza, gdzie zwierzętom 

została udzielona pomoc. Opiekę 
nad obojgiem przejęło schroni-
sko przy ul. Ceglanej w Legnicy.

Z uwagi na obrażenia, ko-
bietę karetka zabrała do szpitala

Obecnie policjanci pod nad-
zorem prokuratora prowadzą 
dochodzenie, które ma wyjaśnić,, 
co było powodem tak skrajnego 
zaniedbania psa przez jego wła-
ścicielkę.Jeśli okaże się, że znę-
cała się nad zwierzęciem i nie 
sprawowała nad nim właściwej 
opieki, legniczanka może trafić 
do więzienia na 2 lata więzienia. 

Kara może być wyższa (3 lata) je-
śli sprawca działał z szczególnym 
okrucieństwem.

Przed 4 laty głośno było 
o psie z ulicy Korczaka w Le-
gnicy, odebranym właścicielom 
przez Straż Miejską i wolonta-
riuszy Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. Zwierzę było w 
okropnym stanie: zagłodzone, 
wycieńczone, chore. Pod opieką 
TOZ psiak odżył, nabrał wagi, 
wyzdrowiał i trafił do adopcji.

Piotr Kanikowski
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Inicjatywa 
lokalna

Budżet obywatelski 
sprawdza się jako narzędzie do 
aktywizowania lokalnych spo-
łeczności, kreowania nowych 
liderów, ale w dobrze funkcjo-
nującym samorządzie można 
się bez niego obyć. Można ro-
bić to samo lepiej. I taniej. 

Jeśli mierzyć sukces fre-
kwencją podczas głosowania, 
Legnicy się udało. Gdy w 
2013 roku prezydent Tadeusz 
Krzakowski po raz pierwszy 
dał mieszkańcom możliwość 
zgłaszania projektów i wybie-
rania najlepszych, w głosowa-
niu nad Legnickim Budżetem 
Obywatelskim wziął udział co 
16 legniczanin. Trzy lata póź-
niej już co 7 skorzystał z pra-
wa głosu. To potwierdzenie, 
że mieszkańcy zaakceptowali 
prezydencką inicjatywę i na-
uczyli się ją wykorzystywać z 
korzyścią dla siebie. Tąpnięcie 
z roku 2016, gdy liczba głosu-
jących spadła z ponad 13,6 tys 
do 8,8 tys. samo w sobie o ni-
czym nie świadczy. Dopiero za  
3-4 tygodnie, gdy mieszkańcy 
będą wybierać projekty V edy-
cji LBO, okaże się, czy trend 
z lat 2013-2015 się obrócił a 
ludziom przejadła się ta forma 
społecznej partycypacji. 

Sukces Legnicy był po-
chodną środków, jakie w cią-
gu 5 lat miasto przeznaczyło 
na LBO (10,6 mln zł) oraz 
niepodawanych do publicz-
nej wiadomości kwot zabez-
pieczonych na jego obsługę 
(weryfikację projektów, gło-
sowanie) i promocję (poprzez 
stronę internetową, plakaty, 
ulotki, reklamy, foldery, spo-
tkania, wystawy plenerowe, 
długopisy i inne gadżety z logo 
LBO, etc). Jeszcze rok, dwa i 
pewnie można by za to wybu-
dować krytą pływalnię podob-
ną do tej za 17 mln zł otwartej 
w 2010 roku w Chojnowie. 
Miasto z dochodami na po-
ziomie 500 mln zł na to stać.

W mniejszych miastach 
kwoty rezerwowane na budżet 
obywatelski są zdecydowanie 
skromniejsze i przez to mogą 
wydawać się mniej atrakcyjne, 
Gdy legniczanie budują no-
woczesne place zabaw, złoto-
ryjan będzie stać najwyżej na 
postawienie kilku huśtawek.  
Lwówek Śląski poszedł więc 
inną drogą. Nie ma budżetu 
obywatelskiego, ale organizuje 
nabory wniosków w ramach 
tzw. inicjatywy lokalnej, w ten 
sposób aktywizując mieszkań-
ców i dając im szansę realizacji 
dobrych pomysłów. To prost-
sze, tańsze i lepsze lub co naj-
mniej równie dobre. 

Piotr Kanikowski   

STACJA

LPG
STACJA Legnica, ul. 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,01 zł 36 zł
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MPoint pasuje smart city

Policja zabrała zagłodzonego psa

Modernbud – największy 
deweloper w Legnicy – uro-
czyście oddał do użytku no-
woczesny apartamentowiec z 
podziemnymi garażami, zie-
lonymi tarasami i pasażem 
handlowym przy ul. Wrocław-
skiej. Prezes Zbigniew Baran 
zakłada, że najpóźniej w po-
łowie 2018 roku- gdy wszyscy 
użytkownicy urządzą się w 
swoich pomieszczeniach – 
MPoint będzie tętnił pełnią 
życia, Ostatnie wolne lokale 
czekają na kupców.

Policjanci prowadzą docho-
dzenie w sprawie znęcania 
się nad zwierzętami przez 
59-letnią legniczankę. W 
jej mieszkaniu zastali prze-
raźliwie wychudzonego psa 
oraz królika, który utknął pod 
wersalką. Pies przez długi 
czas nie dostawał jedzenia 
i picia. Ma zaawansowaną 
nieuleczalną chorobę skór-
ną. Razem z królikiem trafił 
do Miejskiego Schroniska w 
Legnicy. 



Strona 315 września 2017 WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Rodzinne srebra przekazy-
wano z pokolenia na pokolenie, 
traktując je nie tylko jako inwe-
stycję kapitału, ale też element 
tradycji, symbol ciągłości, ślad 
więzów krwi i miłości spajającej 
rodzinę. Co sprawia, że wyroby 
HEFRY od ponad 190 lat służą 
za taką wyjątkową pamiątkę? 

Wyjątkowość wyrobów 
HEFRY bierze się z tego, że nie 
pochodzą z masowej produkcji, 
ale są wytwarzane ręcznie – w 
podobny jak niegdyś sposób. Od 
193 lat robimy ekskluzywne, naj-
wyższej jakości sztućce ze srebra 
lub platerowane srebrem, czer-
piąc z najlepszych tradycji naszej 
firmy i wykorzystując dawne 
wzory. Pod tym względem świa-
domie nie idziemy z trendem 
czasu, by każdy, kto kiedyś kupił 
wyroby HEFRY po 5, 10, 20 czy 
nawet 50 latach mógł wzbogacać 
swą kolekcję, dobierając kolejne 
elementy ulubionego modelu. 

Zatem w salonie firmowym 
można uzupełnić zdekompleto-
waną przedwojenną zastawę 

HEFRY odziedziczoną po babci? 
Bez problemu – nie tylko w 

naszych salonach firmowych ale 
również w sklepie internetowym 
www.hefra.pl. Wierność starym 
wzorom, pielęgnowana w naszej 
firmie, sprawia ponadto, że nowy 
klient nie musi od razu kupować 
całego zestawu składającego się z 
24, 48 czy 81 sztuk. Może zacząć 
od jednej łyżeczki i zbierać swój 
komplet latami, dawkując sobie 
przyjemność z otaczania się pięk-
ną biżuterią stołową. Natomiast z 
myślą o tych, którzy nie mają na 
to cierpliwości, a jednocześnie 
koszt całego kompletu przerasta 
ich możliwości, wprowadziliśmy 
w naszych sklepach bezpieczną 
sprzedaż ratalną, która cieszy się 
ogromną popularnością. 

Srebrna zastawa stołowa 
to elegancja i prestiż. Ale czy to, 
czym jemy, może mieć wpływ na 
nasze zdrowie?

Tak dowodzą naukowcy, któ-
rzy nazywają srebro naturalnym 
antybiotykiem, bo ma właściwo-
ści odkażające, przeciwwirusowe, 
grzybobójcze i bakteriobójcze. 
Przypuszczalnie dzięki srebrnym 
sztućcom średniowieczne  epide-
mie przeżywali właśnie najbo-
gatsi, których stać było na srebr-

ną zastawę stołową. Jony srebra, 
z którymi mieli kontakt podczas 
codziennych posiłków, zmniej-
szały podatność na zachorowanie 
oraz ryzyko zakażenia. Dlatego 
zakup srebrnej zastawy stołowej 
HEFRY może być wielopokole-
niową inwestycją prozdrowotną.

Drobnoustroje są szczególnie 
groźne dla małych dzieci. Czy 
troskliwe mamy znajdą w ofercie 
HEFRY srebrne lub posrebrzane 
sztućce zaprojektowane specjalnie 
z myślą o malutkich rączkach naj-
młodszych użytkowników? 

Taką propozycją dla naj-
młodszych jest łyżeczka-bocia-
nek HEFRY, wykonana w cało-
ści ze srebra - chętnie wybierana 
jako prezent na chrzciny, pierw-
szych urodzin lub spotkanie baby 
shower. W naszych salonach 
można też kupić zestaw maleń-
kich sztućców dla dzieci, które 
już samodzielnie jedzą posiłki. 

Salon HEFRY w Legnicy 
warto odwiedzić, gdy poszuku-
jemy gustownego prezentu na 
wyjątkowe okazje, takie jak ślub, 
narodziny potomka, rocznica 
małżeństwa. Które z Państwa 
produktów są w takich sytuacjach 
wybierane najczęściej?

Rzeczywiście niektóre mo-

dele cieszą się szczególnie dużą 
popularnością, chociażby takie, 
jak Rapsodia, Księstwo War-
szawskie, model Aleksandra, czy 
model Romański. Na rocznice i 
inne wyjątkowe uroczystości de-
dykowane są zwłaszcza produkty 
z linii Księstwo Warszawskie, ze 
względu na gładką powierzchnię, 
umożliwiającą wygrawerowanie 
inicjałów, herbów rodzinnych, 
logo firmy lub pamiątkowego 
napisu. Istnieje możliwość perso-
nalizacji naszych sztućców, dzięki 
czemu stają się jedynymi takimi 
na świecie.

Nasze wyroby platerowane 
oznaczone w ten sposób trafiają 
nie tylko na rodzinne stoły, ale 
też do instytucji państwowych. 
Dzisiaj produkty HEFRY gosz-
czą w Kancelarii Prezydenta, 
Kancelarii Premiera, w siedzibie 
NATO, w Watykanie i wielu pla-
cówkach dyplomatycznych.

Czy HEFRA ma w swej 
ofercie więcej tak zaskakujących 
produktów jak ekskluzywne sza-
chy ze srebrnymi figurami?

Dla ścisłości - szachy są pla-
terowane srebrem. W podobny 
sposób robimy cukiernice, mlecz-
niki, świeczniki, prezenty bizne-
sowe. Wprowadzamy właśnie do 

sprzedaży stojaki do telefonów, 
które będą elegancką i praktycz-
na ozdobą biur, czy gabinetów.

Alternatywą dla srebrnej 
galanterii są sztućce ze stali szla-
chetnej, które również produku-
jecie w Legnicy. To znak czasów?

Są ekskluzywne, bo wytwa-
rzamy je z taką samą dbałością 
o jakość i detal, stosując podob-
ną technologię jak w przypadku 
srebra czy plateru. W odróżnie-
niu od srebrnych, które wyma-
gają ręcznej pielęgnacji, sztućce 
ze stali szlachetnej można myć 
w zmywarce przy użyciu zwy-
kłych środków, bez obawy o ich 
zarysowania czy zniszczenia. Stal 
szlachetna na pewno ułatwia co-

dzienne użytkowanie. Są jednak 
szczególne okazje, kiedy warto 
sięgnąć po srebro, takie jak pro-
dukty HEFRY. 

Gdzie w Legnicy można ku-
pić produkty HEFRY?

Prowadzimy sprzedaż za po-
średnictwem strony internetowej 
Hefra.pl, gdzie można też się 
zapoznać z pełną ofertą naszego 
zakładu. Dla mieszkańców Le-
gnicy i okolicznych miejscowości 
istnieje możliwość obejrzenia i 
odbioru produktów w fabryce 
przy ul. Żeglarskiej 8. Nasz dział 
sprzedaży bardzo chętnie po-
dejmuje osoby zdecydowane na 
zakup. Wystarczy zadzwonić i 
umówić się na spotkanie. 

Srebro piękne jak za dawnych lat
Rozmowa  z Krystianem  
Zawiślakiem, wiceprezesem  
zarządu Warszawskiej  
Fabryki Platerów HEFRA S.A. 
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Do Marcina K. przylgnęło 
określenie ‘patriota z młot-
kiem”, bo młotkiem wymierzał 
sprawiedliwość osobom, które 
w swej głowie uznał za “wro-
gach ojczyzny”. Ze złożonych 
w prokuraturze i na Policji, od-
czytanych w sądzie zeznań wy-
nika, że na parze osiemdziesię-
ciolatków z ul. Oświęcimskiej 
w Legnicy wykonał wydany 
przez siebie wyrok za “złą po-
stawę”: bycie komunistami.
Kobietę z ul. Głogowskiej za-
tłukł młotkiem na śmierć, bo 
wydawało mu się, że powie-
działa coś, co obraża jego ojca i 
innych patriotów. Od razu tym 
samym młotkiem zabił też jej 
niepełnosprawnego męża le-
żącego w sąsiednim pokoju. I 
w jednym, i w drugim przy-
padku zwłoki, zmasakrowane 

od wielokrotnych uderzeń 
młotkiem i nożem, odnalazły 
dzieci zamordowanych.

Marcin K. przyznał się do 
wszystkich czterech zabójstw. 
Jego wina nie budziła 
podczas proce-
su żadnych 
w ą t p l i w o -
ści, tak samo 
zresztą jak 
jego poczy-
talność. W 
lutym 2017 
roku, na cztery 
miesiące przed 
końcem legnickie-
go procesu,sędzia 
Marek Regul-
ski musiał  
 
 
 
 
 
 

podjąć decyzję, czy dalej sto-
sować wobec podejrzanego 
areszt tymczasowy. Zadał 
wówczas Marcinowi W. pyta-
nie, co on sądzi. - Stosować – 

odpowiedział mu Marcin K., 
zaskakując nawet własną 

obrończynię. Najpraw-
dopodobniej jednak 
zmienił zdanie.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI
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Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy

Dodatkowe zajęcie
w branży �nansowej
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Sąd Apelacyjny we Wrocła-
wiu odrzucił zażalenie Mar-
cina K. na postanowienie o 
tymczasowym aresztowaniu. 
Czterdziestolatek z Legnicy w 
czerwcu został skazany (nie-
prawomocnie) na dożywocie 
za zabicie młotkiem czworga 
starszych ludzi. Miał nadzie-
ję, że na rozpatrzenie ape-
lacji od tego wyroku będzie 
mógł zaczekać na wolności.
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Marcin K. chce na wolność
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Koleje Dolnośląskie mają 
56 pociągów. Każdy co kil-
ka dni musi przejść przegląd, 
by zostać dopuszczonym do 
ruchu. Podstawowe (P1 i P2) 
są wykonywane w bazie spół-
ki w Miłkowicach, bardziej 
szczegółowy przegląd P3 – u 
producenta. To w sumie 2 tys. 
przeglądów rocznie. Na dojaz-
dy do Miłkowic Koleje Dol-
nośląskie wydają miesięcznie 
40 tys. złotych. Robiąc prze-
glądy na miejscu, we własnej 
hali i własnymi siłami, zaosz-
czędzą 22 mln złotych w ciągu 
10 lat. Pieniądze będzie moż-
na przeznaczyć na zwiększenie 
liczby połączeń pasażerskich 
na Dolnym Śląsku. Przy oka-
zji wieszania wiechy mówili 

o tym prezes KD Piotr Ra-
chwalski oraz wicemarszałek 
Jerzy Michalak.

- W planie na kolejne lata 
mamy postawienie obok dru-
giej hali serwisowej oraz myj-
ni dla pociągów – deklaruje 
prezes Rachwalski. Według 
dość optymistycznych założeń 
druga hala, ze specjalistycz-
nym sprzętem, ma być gotowa 
w 2019 roku. Myjnia powsta-
nie szybciej. Cały kompleks 
przy Pątnowskiej powstaje z 
myślą o obsłudze taboru KD, 
ale możliwe będzie również 
świadczenie usług dla innych 
przewoźników kolejowych.

Hala ma powierzchnię 2 
tys. metrów kwadratowych, 
długość 100 metrów, a we-
wnątrz 3 tory, na których jed-

nocześnie będzie można ser-
wisować 4 pociągi.

- Bardzo dziękuję za to, 
że Koleje Dolnośląskie tak 
mocno, w tak trwały sposób, 
związały się z Legnicą – mó-
wiła wiceprezydent Jadwiga 
Zienkiewicz. Deklarowała 
wsparcie samorządu dla ko-
lejnych inwestycji. – Myślę, że 
nieprzychylny okres dla połą-
czeń kolejowych – czas, gdy 
likwidowano pociągi – mamy 
za sobą, a teraz będzie już tyl-
ko lepiej.

- Kolej na Dolnym Śląsku 
rozwija się najszybciej w Pol-
sce – twierdzi Piotr Rachwal-
ski.

- Koleje Dolnośląskie stały 
się najlepszą spółką przewozo-
wą w kraju - podkreśla z dumą 

wicemarszałek Jerzy Micha-
lak. – W ubiegłym roku prze-
wiozły 7 milionów pasażerów. 
To o 57 proc. więcej niż jesz-
cze 3 lata temu.

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskie-
go jako właściciel KD chce 
inwestować w tabor najnow-
szej generacji, by zapewnić 
podróżnym komfort i bezpie-
czeństwo. Będzie też rozbudo-
wywać siatkę połączeń, m.in. 
budując kolej aglomeracyjną 
dla Zagłębia Miedziowego 
czy Jeleniej Góry. Nowocze-
sna baza przy ul. Pątnowskiej 
w Legnicy umożliwi realizację 
tych zamierzeń.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Koleje budują się w Legnicy
Przy ul. Pątnowskiej w Le-
gnicy Koleje Dolnośląskie 
budują halę, by na miejscu 
wykonywać przeglądy swo-
ich pociągów. Będzie gotowa 
w grudniu, a kilka dni temu 
w obecności wicemarszałka 
Jerzego Michalaka i wicepre-
zydent Jadwigi Ziemkiewicz 
na dachu budynku zawieszo-
no wiechę, symbolizującą 
koniec prac konstrukcyjnych. 
Obiekt przyniesie spółce zna-
czące oszczędności a miastu 
– 30 nowych miejsc pracy.
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Nieznane są okoliczności 
wykopania skarbu. Nie wiadomo, 
kto jest w jego posiadaniu. Nie 
wiadomo, w jaki sposób dotarli 
do niego naukowcy i numizma-
tycy, opisujący zawartość znalezi-
ska w specjalistycznych publika-
cjach. Dzięki nim znamy jednak 
przybliżone miejsce znalezienia 
skarbu. To pole we wsi Kopacz 
na przedmieściach Złotoryi.

Łódzki numizmatyk Witold 
Nakielski w artykule "Propozycja 
nowej atrybucji monet śląskich 
przełomu XI i XII w. w świetle 
depozytu z miejscowości Kopacz 
w gm. Złotoryja (w monogra-
fii "Pieniądz i banki na Śląsku. 

Studia nad Dziejami Pieniądza 
i Bankowości w Polsce", tom 
2. Poznań 2012] szczegółowo 
opisuje zawartość znaleziska. Z 
ziemi wydobyto 285 śląskich de-
narów książęcych z wizerunkiem 
księcia Bolesława III Krzywo-
ustego i świętego Jana Chrzci-
ciela oraz 273 denary krzyżowe. 
Najprawdopodobniej pochodzą 
z książęcych mennic w Legnicy 
i we Wrocławiu. Ponadto w Ko-
paczu znaleziona została czeska 
moneta księcia Wratislava II z 
lat 1081-1086, węgierska – króla 
Władysława I z lat 1077-1078, 
monety niemieckie oraz podrób-
ka angielskiego pensa. Część ob-
cych monet ma otwory, co świad-
czy, że służyły też jako ozdoby. 
Nakielski określa czas zakopania 
skarbu na lata 1100-1107.

Ponad rok temu próbowali-
śmy zainteresować sprawą pra-
cowników legnickiej delegatury 
Biura Ochrony Zabytków. Od 
archeolog Joanny Korus dowie-
dzieliśmy się wówczas, że wbrew 
prawu znalezisko nigdy  nie zo-
stało zgłoszone.  Wydobyte z zie-
mi monety są własnością Skarbu 
Państwa. Powinny zostać prze-

kazane do dyspozycji konserwa-
tora zabytków, a teren znaleziska 
należało zabezpieczyć. Tak się 
nie stało.

Przedwczoraj wysłaliśmy do 
Wojewódzkiego urzędu Ochro-
ny Zabytków we Wrocławiu sie-
dem pytań:
1. Czy Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków we Wro-
cławiu kiedykolwiek pró-
bował ustalić okoliczności 
wykopania skarbu, nazwiska 
osób będących w jego posia-
daniu, miejsce przechowywa-
nia monet?

2. Czy Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków we Wro-
cławiu kiedykolwiek kon-
taktował się w tej sprawie 
z osobami, które opisywały 
zawartość tzw. depozytu z 
Kopacza, tzn. łódzkim numi-
zmatykiem Witoldem Na-
kielski, który w 2012 roku 
poświęcił znalezionym pod 
Złotoryją monetom jeden z 
rozdziałów monografii “Pie-
niądz i banki na Śląsku”, oraz 
dr  Barbarą Butent-Stefaniak 
z Zakładu Narodowego im 
Osolińskich we Wrocławiu, 

współautorką dwóch innych 
naukowych publikacji o tzw. 
depozycie z Kopacza? 

3. W jaki sposób skarb trafił do 
dwóch wymienionych wyżej 
osób? Czy stało się to za wie-
dzą i zgodą Dolnośląskiego 
Konserwatora Zabytków?

4. Czy Dolnośląski Konser-
wator Zabytków próbował 
wyegzekwować zwrot tzw. 
depozytu z Kopacza na rzecz 
Skarbu Państwa i przekazanie 
go którejś z instytucji muzeal-
nych, celem wyeksponowania, 
konserwacji, udostępnienia 

badaczom i zwiedzającym? 
Jakie działania podjęto w tym 
zakresie?

5. Jakie są efekty tych działań?
6. Czy Dolnośląski Konserwa-

tor Zabytków składał w tej 
sprawie zawiadomienia na 
Policję lub do prokuratury?

7. Czy Dolnośląski Konserwa-
tor Zabytków jest zaintere-
sowany odzyskaniem wyko-
panych w 2006 roku monet?
Po naszym liście, w legnic-

kiej delegaturze przeszukano  
zasoby archiwalne w zakresie 
napływającej korespondencji 
jak również informacje z poczty 
internetowej. Nie natrafiono na 
żadne informacje o znalezisku z 
Kopacza.

"W zaistniałej sytuacji w 
celu wyjaśnienia sprawy, zawia-
domimy o tym fakcie organa 
ścigania" - deklaruje Leszek Do-
brzyniecki, legnicki konserwator 
zabytków.

Piotr Kanikowski
FOT. Wg  ”Fruehmitte-

lalterliche Muenzfunde aus 
Polen Inventar IV. Kleinpolen. 

Schlesien.” M. Bogucki, P. Ilisch, S. 
Suchodolski,  2013

Policja poszuka skarbu?
Legnicki konserwator zabyt-
ków Leszek Dobrzyniecki de-
klaruje, że zwróci się do Poli-
cji, by ustaliła, co się stało ze 
skarbem wykopanym w oko-
licach Złotoryi w 2006 roku. 
Chodzi o co najmniej 600 uni-
katowych srebrnych monet 
z końca XI wieku. Legnicka 
delegatura Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków 
twierdzi, że nie ma żadnych 
informacji o tym znalezisku.
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Dolnośląski Festiwal Nauki w PWSZ im. Witelona w Legnicy 
W dniach 28 - 29 

września 2017 roku w 
Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy 
odbędzie się Dolno-
śląski Festiwal Nauki, 
prowadzony przez na-
uczycieli akademickich 
naszej Uczelni, zarów-
no specjalistów teore-
tyków jak i praktyków, 
reprezentujących różne 
dziedziny i dyscypliny 
nauki.

Większe zorga-
nizowane grupy pod 
opieką nauczycie-
li, które będą chciały 
uczestniczyć w wykła-
dach prosimy o kon-
takt pod numerem te-
lefonu 76 723 23 43 i 
723 23 45.

Dolnośląski Festi-
wal Nauki w PWSZ 
im. Witelona w Le-
gnicy – Centrum 
Konferenc yjno-W i-
dowiskowe sala E1

28 września 2017 r. 
1. 9:00 – 10:00 – 

mgr Ewa Karlińska - 
Techniki Manipulacji 

–czy człowiek jest istotą 
myślącą czy udającą my-
ślenie?

2. 10:00 – 11:00 – 
mgr  Dariusz Wędzina 
– Koncepcje odbudowy 
miast historycznych po 
II wojnie światowej w 
świetle rozwiązań pol-
skich i europejskich

3. 11:00 – 12:00 
– Anna Nowakowska-
Goldman – Jak dobrze 
wybrać zawód Kariera 
zawodowa wczoraj i 
dziś.

4. 12:00 – 13:00 – 
Aleksandra Kurczyńska, 
mgr inż. Ewelina Dy-
marska – Wpływ diety 
na nastrój i efektywną 
naukę.

5. 13:00 – 14:00 – 
dr inż. Tomasz Stechnij 
– Broń westernów i po-
wstania styczniowego

Biblioteka PWSZ 
im. Witelona w Le-
gnicy – wystawa zbio-
rów

29 września 2017 r.
1. 9:00 – 10:00 – dr 

inż. Małgorzata Jan-
czar-Smuga, mgr inż. 

Monika-Wereńska-Sud-
nik, dr inż. Gabriela 
Haraf – Mleko – wróg 
czy przyjaciel

2. 10:00 – 11:00 – 
mgr inż. Monika We-
reńska-Sudnik, dr inż. 
Małgorzata Janczar-
Smuga, dr inż. Agniesz-
ka Orkusz – Polska Gą-
ska

3. 11:00 – 12:00 
– dr n. med. – Joanna 
Żółtańska, dr n. med. 
Malgorzata Bujnowska  
– Czy można zajrzeć 
do wnętrza człowieka – 
Nowoczesne metody dia-
gnostyczne w medycyni

4. 12:00 – 13:00 – dr 
n. med. Jarosław Gold-
man – O zdrowiu słów 
kilka czyli jak rozumia-
no zdrowie w przeszło-
ści i współcześnie.

5. 13:00 – 14:00 – 
dr inż. Tomasz Stechnij 
– Jak i dlaczego działają 
instrumenty muzyczne, 
czyli f izyka muzyki.

Biblioteka PWSZ 
im. Witelona w Le-
gnicy – wystawa zbio-
rów
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- Uważam, ze zdjęcie ren-
tgenowskie nie jest w stanie 
oddać tego, co doświadczony 
bioenergoterapeuta wyczuwa 
koniuszkami swych palców. Dla 
mnie palce są jak oczy – mówi 
Jerzy Rak. Rozmowa z legnic-
kim bioenergoterapeutą, oste-
opatą i healerem.

Jak długo zajmuje się Pan 
medycyną alternatywną?

- Robię to już 40 lat. Liczba 
osób, którym pomogłem, idzie 
w tysiące. Mam pacjentów z 
Kanady, Stanów Zjednoczo-
nych, Belgii, Holandii, Niemiec, 
Anglii, Islandii, Rosji i z całej 
praktycznie Polski. Potwier-
dzeniem mojej skuteczności są 
świadectwa, które uzdrowieni 
wpisują do księgi gości na mojej 
stronie internetowej rakjerzy.
pl.tl.

Z jakimi problemami pa-
cjenci najczęściej się zgłaszają 
do Pana?

- Dużo ludzi przychodzi z 
rwą kulszową, z krótszą nogą 
i z zespołami bólowymi lub 
zmianami zwyrodnieniowymi 
kręgosłupa oraz stawów. Ale 

w mojej długiej karierze bio-
energoterapeuty przyszło mi 
zajmować się chyba wszystkimi 
dziedzinami medycyny poza gi-
nekologią czy pediatrią.

A co uważa Pan za swoją 
specjalność? W czym osiąga 
Pan najlepsze efekty?

- One dotyczą różnych 
dolegliwości, ale zwróciłbym 
uwagę przede wszystkim na eli-
minowanie zagrożeń ze strony 
kręgosłupa. Badanie pacjentów 
rozpoczynam zwykle od spraw-
dzenia, czy są zachowane prze-
strzenie międzykręgowe a kręgi 
na siebie nie uciskają. Każdy 
krąg w kręgosłupie jest bowiem 
połączony unerwieniem z okre-
ślonym narządem, a wszelkie 
nieprawidłowości w ich położe-
niu mogą być przyczyną odczu-
wania problemów zdrowotnych. 
Wykonuję masaże. Potrafię me-
todą kręgarską, bezoperacyjnie, 
podczas jednorazowego zabiegu 
trwającego 2-3 sekundy, wydłu-
żyć krótszą nogę o nawet 2,5 
centymetra. To alternatywa dla 
metody Ilizarowa, polegającej 
na rozcięciu pod narkozą kości 

udowej, rozsunięciu jej, zalaniu 
kostniną i – po zrośnięciu się – 
długotrwałej rehabilitacji.

Wśród najbardziej spek-
takularnych uzdrowień jest 
przypadek starszej pani przez 
dwa lata unieruchomionej w 
łóżku. Podobno po jednym 
zabiegu, który Pan wykonał, 
znowu mogła chodzić?

- Tak było. Pani miała bli-
sko osiemdziesiąt lat, wzrok 
zniszczony przez cukrzycę, ale 
przede wszystkim w ogóle nie 
wstawała z łóżka. Zbadałem ją, 
zdiagnozowałem i ponastawia-
łem kręgosłup. I proszę sobie 
wyobrazić, że po raz pierwszy 
od dwóch lat wstała. Podtrzy-
mywana przeze mnie zrobiła 
kilkanaście kroków. Gdy wyszła 
z mieszkania na półpiętro, w ka-
mienicy od razu zrobił się szum. 
Wszyscy byli zaskoczeni, że są-
siadka może się poruszać. Wy-
glądali, jakby ducha zobaczyli. 
Chodziłem do tej pani jeszcze 
na następne zabiegi, po których 
odzyskała również wzrok.

Mówią o Panu człowiek
-rentgen. Skąd się to wzięło?

- Uważam, ze zdjęcie ren-
tgenowskie nie jest w stanie 
oddać tego, co doświadczony 
bioenergoterapeuta wyczuwa 
koniuszkami swych palców. Dla 
mnie palce są jak oczy. Nimi wy-
konuje badanie: dotykając krę-
gosłupa staram się dotrzeć do 
przestrzeni zagrożonych, obję-
tych chorobą i szukać przyczyn 
dolegliwości. Na 99 procent 
potrafię wyłapać, gdzie pojawia 
się ucisk korzeniowy; gdzie są 
cechy dysku centralnego. To 
dar. Czasem pacjenci przycho-
dzą do mnie ze zdjęciami ren-
tgenowskimi. Odstawiam wte-
dy na bok opis, nie czytam go. 
Oglądam zdjęcie,diagnozuję, 
spisuję swe spostrzeżenia i do-
piero na końcu porównuję moją 
diagnozę z opisem specjalisty 
radiologa. Wszelką zgodność 
pomiędzy nimi traktuję jako 
potwierdzenie swej fachowości.

Czy medycyna alternatyw-
na może być uzupełnieniem 
konwencjonalnej?

- Musi być. Uważam, że 
osoby zajmujące się medycyną 
alternatywną zawsze powinny 

współpracować z lekarzami. 
Lekarze mogą ukierunkować 
terapię pacjenta.

Zaufanie w moc uzdrowi-
ciela wydaje mi się kluczowe. 
Pacjenci oddają się w Pana 
ręce bez obaw?

- Tak, bo wiedzą, że ich 
bezpieczeństwo jest dla mnie 
najważniejsze. Dbam, by nie 

zaszkodzić osobie, która się do 
mnie zgłasza. Zajmuje się tylko 
tymi pacjentami, którym jestem 
w stanie pomóc. Przy pierwszej 
wizycie dokładnie sprawdzam 
przeciwskazania. Jeśli mam 
jakiekolwiek wątpliwości, nie 
podejmują się wykonania zabie-
gu. W końcu zdrowie każdy ma 
tylko jedno.

Jerzy Rak, człowiek-rentgen z Legnicy

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12 i w Świdnicy, Hotel pod Lwem ul. Równa 3; rejestracja telefoniczna: 608 498 227
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący 
sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Gen. Leopolda Okulickiego nr 16, obręb Piekary Osiedle, działka  nr : 

1920/11  pow. 0,0802 ha.KW nr LE1L /00099397/5
Cena wywoławcza 113.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 10.000,00 zł. 

 Przetarg odbędzie się 16.10.2017 r. o godz.11.15 w  Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański 8, pokój nr 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 

organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 
zamieszczono na www.legnica.eu. 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Legnica.

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

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Korbońskiego 1, obręb Piekary Osiedle, działka  nr :  1920/9 o 

pow.0,0906 ha wraz z  1/8 udziału w działce nr 1920/6  pow. 0,1202ha.                                             
KW nr LE1L/00099404/8 i KW nr LE1L/00098745/3

Cena wywoławcza 128.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 13.000,00 zł.
 Przetarg odbędzie się 17.10.2017 r. o godz.9.00 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 
organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 

zamieszczono na www.legnica.eu. 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

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

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Gen. Leopolda Okulickiego nr 14, obręb Piekary Osiedle, działka  nr : 1920/8  

pow.0,0725 ha KW nr LE1L /00099402/4
Cena wywoławcza 102.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 10.000,00 zł. 

 Przetarg odbędzie się 16.10.2017 r. o godz.10.30 w  Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański 8, pokój nr 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 

organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 
zamieszczono na www.legnica.eu. 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Legnica.

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

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Gen. Leopolda Okulickiego nr 10, obręb Piekary Osiedle, działka  nr : 1920/1  
pow.0,0886 ha KW nr LE1L/00099399/9 Cena wywoławcza 125.000,00 zł + pod. 

VAT .Wadium 13.000,00 zł.  
 Przetarg odbędzie się 16.10.2017 r. o godz.9.00 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8, pokój nr 318 
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 
organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 

zamieszczono na www.legnica.eu. 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

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

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Gen. Leopolda Okulickiego nr 12, obręb Piekary Osiedle, działka  nr : 1920/4  

pow.0,0726 ha KW nr LE1L /00099398/9
Cena wywoławcza 102.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 10.000,00 zł. 

 Przetarg odbędzie się 16.10.2017 r. o godz. 9.45 w  Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański 8, pokój nr 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 

organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 
zamieszczono na www.legnica.eu. 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Legnica.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący 
sprzedaży nieruchomości gruntowej. Przedmiotem oferty przetargowej jest 

nieruchomość po łożona w Legnicy przy:  
ul. Korbońskiego 10, obręb Piekary Osiedle, działka  nr :  1920/3                                                                 

o pow.0,0899 ha wraz z  1/8 udziału w działce nr 1920/6  pow. 0,1202ha.                                             
KW nr LE1L/00099401/7 i KW nr LE1L/00098745/3

Cena wywoławcza 128.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 13.000,00 zł. 
 Przetarg odbędzie się 17.10.2017 r. o godz. 13.30 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 
organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 

zamieszczono na www.legnica.eu. 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

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

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Korbońskiego 5 , obręb Piekary Osiedle, działka  nr :  1920/2                                                                 

o pow.0,1145 ha wraz z  1/8 udziału w działce nr 1920/6  pow. 0,1202ha.                                             
KW nr LE1L/00099405/5 i KW nr LE1L/00098745/3

Cena wywoławcza 158.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 16.000,00 zł. 
 Przetarg odbędzie się 17.10.2017 r. o godz.11.15 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 
organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 

zamieszczono na www.legnica.eu. 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

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

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Korbońskiego 3, obręb Piekary Osiedle, działka  nr :  1920/5                                                                

o pow.0,0715 ha wraz z  1/8 udziału w działce nr 1920/6  pow. 0,1202ha.                                             
KW nr LE1L/00099406/2 i KW nr LE1L/00098745/3

Cena wywoławcza 108.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 11.000,00 zł. 
 Przetarg odbędzie się 17.10.2017 r. o godz.9.45 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 
organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 

zamieszczono na www.legnica.eu. 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

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

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Korbońskiego 4, obręb Piekary Osiedle, działka  nr :  1920/12                                                                

o pow.0,0749 ha wraz z  1/8 udziału w działce nr 1920/6  pow. 0,1202ha.                                             
KW nr LE1L/00099408/6  i KW nr LE1L/00098745/3

Cena wywoławcza 108.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 11.000,00 zł. 
 Przetarg odbędzie się 17.10.2017 r. o godz.10.30 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 
organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 

zamieszczono na www.legnica.eu. 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

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

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Korbońskiego 6, obręb Piekary Osiedle, działka  nr:  1920/10                                                                

o pow.0,0749 ha wraz z  1/8 udziału w działce nr 1920/6  pow. 0,1202 ha.                                             
KW nr LE1L/00099407/9 i KW nr LE1L/00098745/3

Cena wywoławcza 108.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 11.000,00 zł. 
 Przetarg odbędzie się 17.10.2017 r. o godz.12.00 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 
organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 

zamieszczono na www.legnica.eu. 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

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

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: 
ul. Korbońskiego 8, obręb Piekary Osiedle, działka  nr :  1920/7                                                                

o pow.0,0750 ha wraz z  1/8 udziału w działce nr 1920/6  pow. 0,1202ha.                                             
KW nr LE1L/00099403/1 i KW nr LE1L/00098745/3

Cena wywoławcza 108.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 11.000,00 zł. 
 Przetarg odbędzie się 17.10.2017 r. o godz. 12.45 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 
organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 

zamieszczono na www.legnica.eu. 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Legnica.

Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości 

następujące WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia i dzierżawy: 

1.  ul. Daszyńskiego 29, ul. Szkolna 3,ul. Traugutta 3,  ul. Korczaka 30, ul. 
Kartuska 60,  ul. Drukarska 24, ul. Roosevelta 45, ul. Rzemieślnicza 17, ul. 

Skłodowskiej-Curie10 -  bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychcza-
sowych najemców,

2. ul. II Armii Wojska Polskiego 26, ul. Mickiewicza 32, ul. Drukarska 5, 11, ul. 
Kartuska 56, ul. Wrocławska 8, ul. Żwirki i Wigury 13, ul. Tatarska 10, ul. Skło-

dowskiej -Curie 9,    ul. Wrocławska 4, ul. Szkolna 5, ul. Korczaka 23– wolne 
lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczonego,

3. ul. Głogowska działka nr 584/1 obręb Czarny Dwór – bezprzetargowo na 
poprawę warunków zagospodarowania.

4. ul. Wrocławska 52, 81, ul. Czarnieckiego 19 – wolne lokale użytkowe w trybie 
przetargu nieograniczonego, 

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach pracy 

Urzędu

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy. 
Tel. 71 306 73 33

OGŁOSZENIA
DROBNE
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Złote Lwy walczy w tym 
roku 17 filmów,. Tuż przed fe-
stiwalem, zarówno “Twój Vin-
cent”, jak i “Wieża. Jasny dzień” 
są wymieniane w gronie fawo-
rytów do głównej nagrody. Ra-
fał Cieluch i Robert Gulaczyk 
pokażą się w Gdyni nie tylko 
na kinowym ekranie – będą 
osobiście uczestniczyć w poka-
zach i gali. Tymczasem jednak 
wciąż można ich spotkać w 
Teatrze Modrzejewskiej w Le-
gnicy, gdzie występują m.in. w 
“Makbecie” wyreżyserowanym 
przez Lecha Raczaka (najbliż-
sze przedstawienia 30 września 
i 1 października).

W filmie Jagody Szelc Ra-
fał Cieluch zagrał męża Muli, 
głównej bohaterki “Wieży”. 
Wraz z córką Niną i schorowa-
ną matką mieszkają w na od-
ludziu, w lesie . W przededniu 
pierwszej komunii świętej Niny 
w ich domu pojawia się dawno 
niewidziana siostra Muli, bio-
logiczna matka dziewczynki. 6 
lat temu zniknęła z ich życia, 
teraz powraca, niezrównowa-
żona, wywołując napięcie, na 
którym Jagoda Szelc tka swój 
dramat.

Po jednym zamkniętym 
pokazie przedpremierowym 
podczas wrocławskich Nowych 
Horyzontów krytycy piszą o 

“”zdumiewającym debiucie” 
Jagody Szelc i “zapowiedzi wy-
bitnego talentu reżyserskiego”. 
Rafał Cieluch potwierdza. Jego 
zdaniem, to talent niewyobra-
żalny i perwersyjnie bezczelny.

- Historia opowiedziana 
w “Wieży” może wydawać się 
na pierwszy rzut prosta, banal-
na. Tylko w tę prostą opowieść 
wciska się coś, co wszystko 
rozpycha, zniekształca, rozbija 
– mówi Rafał Cieluch. 

Praca nad “Twoim Vin-
centem” trwała, praktycznie, 10 
lat . Na początku miała to być 
siedmiominutowa animacja o 
życiu i śmierci van Gogha, któ-
rą Dorota Kobiela chciała zro-
bić sama. Po spotkaniu z Hugh 
Welchmanem odważyli się na 
coś, czego dotąd nikt na świecie 
nie próbował: pełnometrażowy 
film animowany robiony tech-
niką malarską, malowany – jak 
obrazy impresjonistów – farba-
mi olejnymi na płótnie. Pomysł 
był szalony. Aby animacja była 
płynna, należało namalować 56 
tysięcy obrazów. Jednej oso-
bie zajęłoby 80 lat. Do pracy 
zatrudniono więc około 150 
malarzy wybranych spośród 5 
tysięcy osób z całego świata.

- Film powstawał w ten 
sposób, że całość najpierw zo-
stała nakręcona z aktorami 

w studiach w Londynie i we 
Wrocławiu – zdradza technicz-
ne szczegóły Robert Gulaczyk. 
– Potem ten cały materiał, któ-
ry nakręciliśmy, trafił do pro-
gramistów, którzy dołożyli do 
niego tła. Całość została zmon-
towana. Dopiero na tym etapie 
do pracy przystąpili malarze. 

Robert Gulaczyk na plan 
trafił przez przypadek. Aktor 
ma reprezentującą go agencję 
artystyczną nad wrocławskim 
studiem filmowym, gdzie w 
2014 roku Kobiela i Welch-
man zabierali się do kręce-
nia pierwszych scen. Twórcy 
“Twojego Vincenta” przyszli 
do niej szukać w katalogach 
aktorów do drugoplanowych 
ról. Zobaczyli zdjęcie Roberta 
Gulaczyka, który – nawet bez 
brody – Dorocie Kobieli wy-
dał się uderzająco podobny do 
van Gogha. Potem nawet brak 
holenderskiego akcentu w an-
gielskim legniczanina nie był 
w stanie odwieść reżyserki od 
zaangażowania go do głównej 
roli. Choć Gulaczyk do dziś 
upiera się, że żadnego fizyczne-
go podobieństwa między nim 
a mistrzem impresjonizmu nie 
dostrzega.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Legniccy aktorzy w hitach Gdyni
Pełnometrażowa animacja 
“Twój Vincet” w reż. Doroty 
Kobieli i Hugh Welchmana z 
legnickim aktorem Robertem 
Gulaczykiem w roli Vincenta 
van Gogha otworzy Festiwal 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni (18-23 września). W 
konkursie głównym pokaza-
ny zostanie również debiut 
Jagody Szelc “Wieża. Jasny 
dzień”, w którym jedną z 
głównych ról zagrał Rafał Cie-
luch z Teatru Modrzejewskiej.
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