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Legnica chce zostać pierwszym miastem w Polsce, gdzie funkcjonowałby system poboru opłat za
wjazd samochodem w obręb starówki. - Jest firma, która twierdzi, że to technicznie możliwe. Nawiązaliśmy z nią kontakt. Myślimy, by pilotażowo przetestować ich rozwiązanie na razie na małym
obszarze, może w kwartale kilu ulic - mówi Tomasz Pereta, p.o. dyrektora Wydziału Zarządzania
Ruchem Drogowym. 											
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MOJE TRZY
GROSZE
FELIETON
COTYGODNIOWY

Upadek mafii
nauczycielskiej
Śniło mi się, że Pan Bóg
spojrzał łaskawie na radnego
Grockiego, jak stał w niedzielę
przy ołtarzu z palcami złączonymi w piramidkę, i pomyślał:
„A niech ma”.
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Więcej smart city w Legnicy
Legnica chce zostać pierwszym miastem w Polsce,
gdzie funkcjonowałby system
poboru opłat za wjazd samochodem w obręb starówki.
- Jest firma, która twierdzi,
że to technicznie możliwe.
Nawiązaliśmy z nią kontakt.
Myślimy, by pilotażowo przetestować ich rozwiązanie na
razie na małym obszarze,
może w kwartale kilu ulic mówi Tomasz Pereta, p.o.
dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym.
Dziś kierowcy uiszczają w parkometrach opłatę za
parkowanie w wyznaczonych
rejonach. Ale to zawodny system, skłaniający niektórych
do zostawiania samochodów
na zieleńcach, rozjeżdżania
trawników, zastawiania chodników. Zdaniem Tomasza
Perety problem zniknie, jeśli
opłata będzie naliczana nie
za parkowanie, ale już za sam
wjazd w strefę Starego Miasta.

Nowoczesna technologia pozwala zorganizować wszystko
tak, by obyło się grodzenia
ulic szlabanami i stawiania na
każdym rogu budki do poboru pieniędzy. System mógłby
automatycznie sczytywać numery tablic rejestracyjnych. W
grę wchodzi też wprowadzenie specjalnych chipów.
- Temat jest trudny, bo
same techniczne możliwości nie wystarczą. Potrzebne
są zmiany w ustawach, które
umożliwią pobieranie opłat
za wjazd w określoną ulicę mówi Tomasz Pereta. - Zgłosiliśmy jednak gotowość, by
zbadać funkcjonowanie takiego rozwiązania na przykładzie
Legnicy.
Na początku system obowiązywałby nie na całym starym mieście, ale w obrębie
jednej lub kilku ulic, które
można by łatwo kontrolować.
Jeśli pomysł się sprawdzi, będzie można stopniowo po-

szerzać granice strefy. Mieszkańcy budynków w objętych
testami fragmencie Legnicy
zostaliby, oczywiście, zwolnieni z opłat.
Urzędnicy czekają na konkrety, m.in. na informację, ile

wdrożenie nowatorskiego systemu będzie kosztować. Byłby
to kolejny - po zintegrowanym
systemie sterowania ruchem
drogowym - element tzw.
"smart city", czyli inteligentnego miasta. Według Toma-

sza Perety, prezydent Tadeusz
Krzakowski z entuzjazmem
odnosi się do tych zamierzeń.
Więcej na 24legnica.pl

razu. Inne dwie panie, które
nie spełniały wymagań, decyzją komisji zostały dopuszczone do II etapu. Po tym etapie
jedna z nich dostała więcej
głosów.
Według Doroty Purgal i
Justyna Teodorczyk, i Monika
Szpatowicz nie spełniały kryteriów formalnych konkursu:
obu brakowało pełnego 3-letniego doświadczenia w pracy
na stanowisku kierowniczym

w instytucji kultury. Monika
Szpatowicz polemizuje z tym
poglądem. Powołując się na
zapisy z regulaminu Galerii
Sztuki w Legnicy, dowodzi, że
stanowisko głównego specjalisty ds. programowych, wydawniczych i multimediów jest de
facto stanowiskiem kierowniczym.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Dla kogo Galeria Sztuki?
Po decyzji prezydenta, unieważniającej konkurs na
dyrektora Galerii Sztuki w
Legnicy, są trzy możliwości.
Prezydent może ogłosić nowy
konkurs, po zasięgnięciu opinii ministra kultury powołać
dyrektora bez przeprowadzania konkursu lub powierzyć
wybranej przez siebie osobie
tymczasowe pełnienie obowiązków dyrektora (na czas
określony).
- Nie wiem, kiedy i jaka
decyzja zostanie podjęta –
mówi wiceprezydent Dorota
Purgal, odpowiedzialna m.in.
za legnicką kulturę. – Graniczny termin stanowi data
31 grudnia 2017 r., kiedy Zbigniew Kraska, aktualny dyrektor Galerii Sztuki, przechodzi
na emeryturę.
Zbigniew Kraska jest gotów odłożyć swe przejście na
emeryturę i jeszcze przez rok
– jubileuszowy, dwudziesty rok
dyrektorowania w jego CV –
pokierować legnicką Galerią.
To być może dałoby szansę na
ostudzenie emocji, które narosły, gdy komisja konkursowa
wskazała jako jego następczynię Justynę Teodorczyk.

Jeszcze zanim Tadeusz
Krzakowski zdecydował się
unieważnić konkurs, decyzja
komisji wywołała kontrowersje. Próbę odwołania się podjęła jedna z czterech rywalek
Justyny Teodorczyk – Monika
Szpatowicz, główny specjalista ds. programowych, wydawniczych i multimediów w
Galerii Sztuki. Wykazała, że
rekomendowana kandydatura
powinna zostać odrzucona z
przyczyn formalnych, Justyna
Teodorczyk nie spełnia bowiem wymagań określonych
w ogłoszeniu o konkursie jako

Piotr Kanikowski
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“niezbędne”. Konkretnie chodzi o 3-letni staż na stanowiskach kierowniczych – Justynie Teodorczyk brakuje roku
do wypełnienia tego warunku.
Jak wyjaśnia Dorota Purgal, komisja była świadoma
niespełnienia jednego z wymogów formalnych.
- Każda kandydatura po
obejrzeniu dokumentów pod
względem formalnym była
poddana głosowaniu – mówi
wiceprezydent Legnicy. - Komisja wiedziała, że dwie kandydatki nie spełniają wymagań
formalnych i wykluczyła je od
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Zanim opowiem, co dalej było w tym śnie, muszę
zrobić niewielką dygresję dla
legniczan, którzy pewnie w
życiu o radnym Grockim nie
słyszeli. W Złotoryi jest taki
radny, wyobraźcie sobie, który wytropił w szkołach mafię
nauczycielską i nie owijając
słów w bawełnę objawił wyjątkowo perfidny mechanizm jej
działania podczas październikowego posiedzenia Komisji
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta w Złotoryi. Chodzi o zorganizowaną
grupę przestępczą zajmująca
się udzielaniem korepetycji.
Zdaniem radnego, celowo
uczą źle, by po lekcjach inkasować od swoich uczniów kasę
za prywatne lekcje. Grocki ufa
jednak, że PiS, który z taką determinacją wziął się za mafię
sędziowską, zrobi też porządek
z nauczycielami.
„A niech ma” powiedział
do siebie Pan Bóg, spoglądając
z wyżyn swojego majestatu na
Grockiego. I zaraz do radnego
podbiegli urzędnicy państwowi w długich płaszczach z
wielbłądziej wełny. Usiedli w
zakrystii i zaczęli naradzać się,
jak wyzwolić uciemiężonych
jedynko- i dwójkowiczów
spod tyranii korepetytorów.
Najprawdopodobniej zdecydowano się na rozwiązania
siłowe, bo jeszcze tego samego
dnia specjalne obwody Błaszczaka do naprawiania kraju
wywlekły z domowych pieleszy profesorów R., Ż. M., B. i
C. Dla wzmożenia prewencyjnego efektu, polonistkę, która
za matury wybudowała sobie
dwupiętrowy domek w zacisznej dzielnicy, wleczono w
szlafroku z chińskiego jedwabiu przez pół miasta. Przed
komisariatem zebrał się tłum
słabo wykształconych obywateli z karierą złamaną przez
nauczycielską mafię i zaraz
poleciały w stronę różowego
szlafroczka kefiry, jajka i nadgniłe pomidory. Przesłuchania
przeciągnęły się do późnych
godzin nocnych.
Kiedy nazajutrz dzieci
przyszły do szkoły, w klasach
powitał ich zmultiplikowany
za sprawą wymodlonego w
kościele cudu radny Grocki.
W prostych żołnierskich słowach objaśnił im cały świat.
Uczniowie pytali, a on mówił
głuptasom, czego nauczył się
przez całe życie oraz co mu
przyszło do głowy, kiedy rozmyślał na sesjach o swej małej
i dużej ojczyźnie. Wziął za to
marne 15 tys. zł diety, przysługującej radnemu w Złotoryi za
rok pracy. I nigdy nie trzeba
już było korepetycji.
Piotr Kanikowski
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Patryk Wild: Teatr
pluje na Polskę
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honorową dla teatru, czy nie.
Zwraca uwagę, że jedną z misji samorządu wojewódzkiego
jest pielęgnowanie polskości.
Inicjatywa
odznaczenia
Teatru Modrzejewskiej w Legnicy złotą odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego nie wyszła od Jacka
Głomba ani jego otoczenia.
To złożona z radnych wojewódzkich Kapituła uznała,
że warto uhonorować w ten
sposób legnicką scenę na jej
jubileusz. - Dowiedziałem się
o tym zamiarze z mediów mówi Jacek Głomb. - Ucieszyłem się, oczywiście, bo każdy
taki gest jest potwierdzeniem
jakości tego, co robimy w naszym teatrze. W takim samym
stopniu potwierdzają to 22 nagrody, jakie dostały "III Furie"
od różnych gremiów, jurorów,
kapituł. Jest w tym zestawie nagroda za wystawienie
polskiej sztuki współczesnej
w konkursie finansowanym
przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Byłoby to chyba dziwne, gdyby
polska państwowa instytucja
dawała nagrodę za antypolski
spektakl. Myślę. że pan Patryk
Wild powinien też zlustrować
MKiDN. Mówiąc poważnie,
jak kogoś Pan Bóg chce pokarać, to mu rozum odbiera. Jest
takie przysłowie. Dedykuję je
panu Patrykowi Wildowi.
Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski
FOT. KAROL BUDREWICZ
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choterapii. Lepsza. "Kochajcie
się. Kochajcie się i uważajcie,
co czytacie swoim dzieciom"
- mówi w finale Apollo (Rafał Cieluch), puentując historię profesorowej Markiewicz
(Ewa Galusińska), która patriotycznie wychowała syna na
egzekutora AK.
Patryk Wild jest oburzony,
że samorząd Dolnego Śląska
finansuje coś takiego. Twierdzi, że kilkakrotnie bywał w
legnickim teatrze i uważa, że
"to instytucja w przeszłości
bardzo zasłużona", a nawet że
"docenia działalność teatru za
pana Głomba". Przyznaje, że
"III Furii" nie widział, ani na
żywo ani w telewizyjnej wersji prezentowanej swego czasu
przez TVP Kultura. Uważa, że
nie musi, bo "sam opis, jakim
teatr zaprasza na swoje przedstawienie świadczy o ojkofobii.
- Ojkofobia - definiuje
Patryk Wild - to niechęć do
swojej grupy etnicznej. Teatr szczyci się, że opowiada o
"polskiej ohydzie", prymitywizmie Polaków i sadystach
z Armii Krajowej. Ja mam
uczulenie, jak ktoś uwłacza w
ten sposób bohaterom polskiej
historii. I najwidoczniej nie
tylko ja. Opis tego spektaklu
zszokował prawie cały Sejmik.
Tylko dwie albo trzy osoby zagłosowały przeciwko zdjęciu z
obrad projektu uchwały o odznace dla teatru.
Radny nie wie, co dalej:
czy jest szansa na odznakę
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Październikowa sesja dolnośląskiego Sejmiku miała być
miłym akcentem przed zaplanowaną na trzecią dekadę listopada kulminacją jubileuszu
40-lecia Teatru Modrzejewskiej. W porządku obrad znalazła się uchwała o nadaniu
legnickiej scenie złotej odznaki honorowej Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego. Za sprawą Patryka
Wilda, radnego Bezpartyjnych
Samorządowców ze Srebrnej
Góry, plan runął. Wild przekonał radnych,że nie uchodzi
wyróżniać w ten sposób placówki, w której pluje się na
Polskę i nie szanuje bohaterów
z Armii Krajowej. Sięgnął po
oficjalny opis spektaklu "III
Furie" ze strony internetowej Teatru Modrzejewskiej w
Legnicy. Główna bohaterka,
prymitywna Danuta Mutter,
własnoręcznie udusiła trójkę swoich dzieci, żeby nie

przeszkadzały jej mężowi w
oglądaniu telewizji, po czym
urodziła czwarte, Dzidzię,
upośledzoną psychicznie i fizycznie istotę bez kończyn,
z wodogłowiem i wszelkimi
innymi schorzeniami. (...)
Równoległym wątkiem jest
proces egzekutora-sadysty z
AK, Stefana-Heraklesa Markiewicza, (...). Te dwie historie
są jakby dwiema stronami tej
samej rzeczywistości, dwiema postaciami polskiej ohydy. Poza nimi objawiają się tu
jednak niezliczone inne formy
naszego ojczystego głupstwa i
obrzydliwości, niegodziwości i
prymitywizmu (...)."
Dalszy ciąg, o kilkunastu
nagrodach jakie od premiery w
roku 2011 spektakl zebrał na
najważniejszych polskich festiwalach, Patryk Wild pominął. Nie przeczytał też radnym
zamieszczonych w tym samym
miejscu opinii recenzentów,
według których reżyser Marcin Liber "konstruuje bardzo
bolesny i dotkliwy, ale potrzebny obraz polskiego społeczeństwa", pozwala"otrząsnąć
się i spróbować bez uprzedzeń,
resentymentów i ironii spojrzeć" na bohaterki "III Furii,
przeżyć "katharsis w teatrze".
Spektakl "III Furie" jest
jednym z największych hitów
w historii Teatru Modrzejewskiej. Obrazoburczy, przejmujący, ważny i mądry. Publiczność wychodzi z "III Furii"
jak z seansu narodowej psy-
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- Po tym, jak przeczytałem ze
strony legnickiego teatru opis
spektaklu "III Furie" i zapewniłem, że to nie jest hitlerowska gadzinówka, zapanowało
milczenie. Przewodniczący
zapytał, czy składam wniosek
o zdjęcie z porządku obrad
uchwały w sprawie przyznania Teatrowi Modrzejewskiej
odznaki honorowej Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego. Wniosek przeszedł
niemal jednomyślnie - tak
radny Patryk Wild opisuje sesję Sejmiku.
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Strażnicy dla naiwnych
Na jednej z legnickich posesji pojawili się panowie
ubrani podobnie do strażników miejskich. Właścicielka wpuściła ich, bo chcieli
skontrolować, czy w piecu
nie spala się odpadów. Gdy
dzwoniła do Straży Miejskiej,
by ich sprawdzić, przebierańcy uciekli.
Legniccy strażnicy uważają, że mamy do czynienia
z nową formą oszustwa. - Po
metodzie „na wnuczka”, „na
policjanta”, na pracownika
socjalnego albo zusowskiego,
przyszła kolej na nas – mówi
Jacek Śmigielski, rzecznik
SM. – Dlatego przestrzegamy
przed oszustami, stawiając za
wzór zachowanie wspomnianej już legniczanki.
Kontrolą materiałów, jakimi ogrzewane są piece w

riuszy zadzwonić na nr 986
(dyżurny operacyjny Straży
Miejskiej), by uzyskać potwierdzenie, czy działania takie prowadzone są w konkretnym rejonie.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA
W LEGNICY

skopany po całym ciele, pobity
rękami i drewnianymi pałkami.
Oskarżeni zmuszali swą ofiarę do kupowania narkotyków
rozprowadzanych przez grupę
Rafała G.. Okradli go.
Tego samego dnia podobna przygoda spotkała innego
chojnowianina.
Mężczyzna
próbował ucieczki, ale Rafał G.,
Arkadiusz D. oraz Mateusz N.
byli szybsi. Bili, kopali, grozili
uszkodzeniem ciała, zmuszając
do kupowania narkotyków do
grupy Rafała G. Okradli go.
Nazajutrz sytuacja się powtórzyła, choć tym razem z Rafałem G. zamiast Arkadiusza D.
i Mateusza N. był Łukasz N.
Bicie, kopniaki, groźby, zmuszanie do kupna narkotyków,
przywłaszczenie pieniędzy i roweru, którym napadnięty mężczyzna jechał po mieście.
- Oskarżeni: Rafał G. i
Marcin Cz. działali w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k.
Wszyscy pozostali oskarżeni
także byli w przeszłości karani
- informuje prokurator Lidia

Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
Sąd Rejonowy w Złotoryi
uznał wszystkich pięciu oskarżonych za winnych popełnienia
czynów zarzucanych im przez
prokuratora w akcie oskarżenia.
Rafał G. , dla którego prokurator żądał 7 lat pozbawienia
wolności, został skazany na
5-letnią odsiadkę. Arkadiusz D.
trafi za kratki na 3 i pół roku.
Marcin Cz. dostał 3 lata pozbawienia wolności, choć złotoryjska prokuratura wnosiła o 5.
Mateusz N. i Łukasz N. zostali
skazani na 2 lata więzienia. W
przypadku Mateusza N. oskarżenie uważa, że adekwatniejsza
byłaby kara 3 lat.
- W ocenie oskarżyciela
publicznego kary pozbawienia
wolności wymierzone trzem
oskarżonym przez sąd I instancji są za niskie. Dlatego prokurator zapowiedział apelację od
wyroku w tym zakresie - informuje Lidia Tkaczyszyn.

Prokuratura oskarżała 5
mężczyzn - Rafała G., Arkadiusza D., Marcina Cz., Mateusza N. i Łukasza N. - że
wspólnie i w porozumieniu
dokonali rozboju, pozbawienia
wolności, zmuszania do określonego zachowania i uszkodzenia ciała na szkodę dwóch
ofiar.
Jedną z ofiar jest kierowca Renaulat Laguny, na którego Rafała G., Arkadiusza
D. i Marcina Cz., napadli 10
września 2016 roku, gdy usiłował zaparkować samochód w
Chojnowie. Po wybiciu szyby
w aucie dostali się do środka.
Kazali kierowcy jechać nad
staw, gdzie został przez nich

Pierwsza robota
-Wnikliwa praca legnickich
policjantów pozwoliła na zatrzymanie osoby podejrzanej
o serię kradzieży z włamaniem
do mieszkań i domów na terenie miasta - informuje mł. asp.
Iwona Król-Szymajda, oficer
prasowy legnickiej komendy
Policji. - Łupem 18-latka padł
sprzęt elektroniczny, biżuteria
oraz pieniądze. Szacuje się,
że straty jakie spowodował
opiewają na kwotę ponad 40
tysięcy złotych.
Policjanci Wydziału dw.
z Przestępczością Przeciwko
Mieniu Komendy Miejskiej
Policji podejrzewali, że za
ostatnimi włamaniami do
mieszkań i domów na terenie
Legnicy stoi ten sam sprawca. Wskazywały na to ślady
zostawione przez złodzieja.

Po zebraniu informacji i dokonaniu niezbędnych sprawdzeń wytypowali sprawcę.
Podczas przeszukania mieszkania osiemnastolatka, zabezpieczyli przedmioty mogące służyć do dokonywania
przestępstw oraz rzeczy pochodzące z włamań.
- Śledczy zebrali szeroki
materiał dowodowy, z którego wynikało, że na przestrzeni ostatnich kilku tygodni
mężczyzna najprawdopodobniej pięciokrotnie włamał się
do domów i mieszkań, skąd
dokonał kradzieży przedmiotów w postaci sprzętu
elektronicznego,
roweru,
biżuterii, pieniędzy oraz
aparatów fotograficznych podsumowuje mł. asp. Iwona
Król-Szymajda.

Na podstawie materiału procesowego policjanci
przedstawili 18-latkowi 5
zarzutów, w tym 4 zarzuty
kradzieży z włamaniem oraz
zarzut usiłowania kradzieży
z włamaniem. Mężczyzna
przyznał się do zarzucanych
mu czynów. Prokurator Rejonowy w Legnicy wystąpił
z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd
przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec młodego mężczyzny 3 miesięczny areszt.
Osiemnastolatkowi grozi
do 10 lat pozbawienia wolności.
Piotr Kanikowski

REKLAMA

Legnicy, zajmują się ekopatrol
i patrol interwencyjny, a pracujący w nich strażnicy miejscy
posiadają przy sobie imienne upoważnienie Prezydenta
Miasta do przeprowadzenia
takich kontroli.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń można przed
wpuszczeniem
funkcjona-

Prokurator chce więcej
Prokurator Rejonowy w Złotoryi uważa, że wymierzając
kary od 2 do 5 lat pozbawienia wolności tutejszy sąd zbyt
łagodnie potraktował sprawców brutalnych rozbojów i
innych przestępstw popełnionych w 2016 roku na terenie
Chojnowa, Będzie apelacja.
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Piotr Kanikowski

Opłaty w żłobkach nie do ruszenia?
uprzednim poziomie.
Radny Maciej Kupaj na
początku października zaproponował zmianę, która - jego
zdaniem - powinna przynieść
efekt. Jednocześnie zasugerował, że miasto powinno podjąć
z niepublicznymi żłobkami rozmowy na temat obniżenia czesnego. Zdaniem prezydenta, ani
uchwała z 20 kwietnia br, ani jej
zmieniona wersja z 26 czerwca
br nie przewidują takiej możliwości.
Piotr Kanikowski

OGŁOSZENIA
DROBNE

REKLAMA

Publiczne żłobki w Legnicy nie są w stanie obsłużyć
wszystkich chętnych, więc część
rodziców jest zmuszona słono
płacić za miejsce w żłobku niepublicznym. Prezydent chciał
im pomóc. Liczył, że jeśli miasto
wprowadzi dopłaty do każdego

dziecka w niepublicznym żłobku i klubie malucha, wysokość
czesnego w tych placówkach
odpowiednio spadnie. Tak się
jednak nie stało.
Na mocy przygotowanej
przez prezydenta uchwały rady
miejskiej z 20 kwietnia 2017 r
(zmienionej 26 czerwca 2017
r) do każdego dziecka w niepublicznym żłobku Legnica dopłaca 500 złotych, a do każdego
dziecka w klubie malucha - 200
zł. Mimo tego placówki utrzymały opłaty dla rodziców na

REKLAMA

Prezydent Tadeusz Krzakowski
nie widzi możliwości negocjowania wysokości czesnego
w niepublicznych żłobkach i
klubach malucha, od września
dotowanych przez miasto.

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy.
W grudniu nawet
1600 EUR! tel.
Tel. 71 306 73 33
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„Najlepszy” najpierw w Legnicy
Na tydzień przed krajową premierą, 10 listopada, w kinie
Helios odbędzie się pokaz
specjalny najnowszego filmu
Łukasza Palkowskiego „Najlepszy”. Laureat aż pięciu
nagród na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w
Gdyni realizowany był głównie w Legnicy.

REKLAMA

Na specjalnym wieczornym
pokazie w Legnicy gościć będziemy: Łukasza Palkowskiego,
Jakuba Gierszała, Tomasza Kota,
Kamilę Kamińską, Łukasza
Grasa i pierwowzór głównego
bohatera – Jerzego Górskiego.
Na festiwalu w Gdyni
„Najlepszy” zdobył Nagrodę
Publiczności oraz Złotego Klakiera – był najdłużej oklaskiwanym filmem, a owacje na stojąco
trwały aż 7 minut i 57 sekund.
Został uhonorowany również
Nagrodą Festiwali i Przeglądów
Polskiego Filmu za Granicą.
Nagroda za profesjonalny debiut aktorski została przyznana
Kamili Kamińskiej, która w filmie gra Ewę – lekarkę i miłość
głównego bohatera. Jury doceniło również scenografię filmu, za
którą nagrodzono Marka Warszewskiego.
„Najlepszy” – to prawdziwa

historia Polaka, który zachwycił
świat. Miał nie żyć, a dokonał
niemożliwego. Reżyser kinowego hitu „Bogowie”, Łukasz
Palkowski, ponownie sięgnął
po życiorys niezwykłej osoby –
człowieka, który udowodnił, że
prawdziwi bohaterowie nie boją
się upadać i potrafią podnieść się
z największego dna.
Głównym bohaterem jest
sportowiec, który zachwycił
świat, a który w Polsce, do dziś,
pozostaje osobą praktycznie
nieznaną. To fascynująca, pełna
morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej
siły historia inspirowana życiem
Jerzego Górskiego, który przez
lata związany był z Legnicą i
który ukończył bieg śmierci oraz
ustanowił rekord w triathlonowych mistrzostwach świata,
zdobywając tytuł mistrza na
dystansie Double Ironman z
czasem 24h:47min:46sek. Ten
rekord nie byłby jednak możliwy,
gdyby w jego życiu nie pojawiły
się dwie kobiety. Jedną stracił.
Druga stała się inspiracją, aby
zawalczył o swoje życie.
Na ekranie zobaczymy doborową obsadę, m.in.: Jakuba
Gierszała, Janusza Gajosa, Magdalenę Cielecką, Arkadiusza

Jakubika, Tomasza Kota, Mateusza Kościukiewicza, Adama
Woronowicza, Artura Żmijewskiego, Annę Próchniak, Kamilę
Kamińską i Szymona Warszawskiego.
Autorem zdjęć jest Piotr
Sobociński Junior, który odebrał
nagrodę podczas 41. Festiwalu
Filmowego w Gdyni, za zdjęcia
do „Wołynia” Wojciecha Smarzowskiego.
Równolegle z wejściem filmu do kin, które nastąpi 17 listopada, na rynku ukaże się książka
pt. „Najlepszy” - fabularyzowana
biografia Jerzego Górskiego. Jej
autorem jest Łukasz Grass – redaktor naczelny Business Insider
Polska i założyciel Akademii
Triathlonu.
Przedpremierowy
pokaz
specjalny będzie miał formułę
„na zaproszenia”. Jednak legniczanie, którzy wezmą udział w
przyszłotygodniowym konkursie na oficjalnym profilu Facebookowym Miasta, będą mogli
zdobyć wejściówki na projekcję
filmu.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy
FOT. MAT. PROM. "NAJLEPSZY"/ URZĄD MIASTA W
LEGNICY
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Kulturystyka tylko
duchowa

Biskup legnicki Zbigniew
Kiernikowski udzielił upomnienia księdzu Arturowi
Kaproniowi, proboszczowi z
Osiecznicy, za udział w zawodach kulturystycznych i śmiałe zdjęcia pięknie umięśnionego ciała, opublikowane na
Instagramie, Facebooku oraz
w ogólnopolskich mediach.
Ksiądz pokajał się i przyznał, że niechcący mógł wywołać zgorszenie. Na stronie
Diecezji Legnickiej opubli-

kowano jego oświadczenie.
"Oświadczam, że zrozumiałem swój błąd polegający
na tym, że udziałem w Mistrzostwach Polski Juniorów
i Weteranów w Kulturystyce i
Fitness w Mrozach oraz jego
upublicznieniem w mediach
wywołałem zgorszenie wiernych, za co ich przepraszam i
proszę o wybaczenie.
Otrzymałem kanoniczne
upomnienie od Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kierni-

kowskiego, które pozwoliło mi
na dodatkowe przemyślenie
swojego postępowania.
Jednocześnie pragnę sprostować informację jakoby
Ksiądz Biskup wyraził zgodę
na mój udział w wyżej wymienionych Mistrzostwach.
ksiądz Artur Kaproń,
Osiecznica, 26 października
2017 roku"
Piotr Kanikowski
FOT. PRINT SCREEN
STRONY WPROST.PL

Zbiorcza dla Niepodległości
Na poniedziałkowej sesji Rady
Miejskiej Legnicy zapadła decyzja o nadaniu zbiorczej drodze południowej nazwy Aleja
100-lecia Niepodległości.

cia Niepodległości” Komisji
do spraw nazewnictwa ulic i
placów zarekomendował prezydent Tadeusz Krzakowski.
– To będzie piękny i symboliczny znak szacunku legniczan dla niepodległościowych
i patriotycznych tradycji naszego kraju – powiedział prezydent.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy

Mamy dla naszych czytelników dwie pojedyńcze wejściówki ufundowane przez Kino HELIOS na film pt. „Piła: Dziedzictwo” w Legnicy – do wykorzystania w PIĄTEK jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij maila na adres konkursy@24legnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz nr telefonu ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PIĄTEK telefonicznie
lub mailem.

STACJA

LPG
LPG
2,00 zł

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

W YMIANA
BUTLI

38 zł

W YMIANA
BUTLI
NYCH
TURYSTYCZ

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta
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Radni głosowali nad kilkudziesięcioma uchwałami,
ale tylko tę jedną przyjęto
jednogłośnie. Zbiorcza droga południowa to zupełnie
nowa arteria komunikacyjna w Legnicy z mostem na
rzece Kaczawie. Jej budowa

dobiega końca. Zdaniem wykonawców inwestycji będzie
ona przejezdna w dniu 11 listopada, a więc w 99 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Droga biegnie od ul.
Jaworzyńskiej w kierunku
wschodnim, przez most na
Kaczawie do nowego ronda
na skrzyżowaniu ulic Bielańskiej i Topolowej.
Nazwę „Aleja 100-le-

Wejściówki dla Czytelników
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