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Święto teatru w Legnicy
250 gości z kraju i ze świata, premiera „Biesów” w reżyserii Jacka Głomba, koncert, panele dyskusyjne, wystawa, książka, 
płyta... Nadzwyczajnie zapowiada się kulminacja obchodów  40-lecia Teatru Modrzejewskiej. Dołożymy do tego święta naszą ce-
giełkę: specjalną wkładkę z gazetą na ten jubileusz. A ponieważ świętowanie zacznie się w czwartek 23 listopada, to uwaga, fani 
teatru - za tydzień szukajcie nas wyjątkowo o dzień wcześniej niż zwykle.        
                            >>6-7
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.12.2017 r. odbędzie się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 7 położonego  w Legnicy 

przy ul. Wrocławskiej 4

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.12.2017 r. odbędzie się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 4 położonego  w Legnicy 

przy ul. Szkolnej 5

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczy-
ste.  Przetarg odbędzie się 18.12.2017r. o godz. 11.00

w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami  - Barbara Matusiak  tel. 7672-12-302, pokój 315 III 

p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 18.12.2017r. o godz.10.30

w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami  - Barbara Matusiak  tel. 7672-12-302, pokój 315 III 

p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokaluSkład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica ul. Wrocławska 4
 KW Nr LE1L/00066213/2
 Budynek mieszkalno-użyt-
kowy, 5-kondygnacyjny, 
teren uzbrojony 

Legnica ul. Szkolna 5
 KW Nr LE1L/00061937/8
 Budynek mieszkalny, 
4-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Dz. nr 67/1  o pow. 265 m2, 
obręb Stare Miasto
Lokal mieszkalny nr 7 na 
IV piętrze 

Dz. nr 1411 o pow. 694 m2, 
obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 4 na 
III piętrze 

1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, wc 
w częściach 
wspólnych, 
piwnica nr 1
30,70 m2
6,50m2

Dwa pokoje, 
kuchnia, komór-
ka strychowa nr 
5,  przedpokój, 
wc w częściach 
wspólnych, 
piwnica nr 1
53,35m2
4,34m2
i 9,35m2

40.000,00 zł
/6. 100,00 zł/
4.000,00 zł

70.000,00 zł
/15. 700,00 zł/
7.000,00 zł
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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY

Uchem Prezesa

- No i powiedz mi, Ma-
riusz, co ja mam z tymi ga-
moniami z Legnicy zrobić? 
– Prezes odłożył na biurko 
list od Artura Borodacza i 
kłaczki kociej sierści znów 
prowokacyjnie zawirowały w 
powietrzu.

- No chyba pan Prezes 
nie myśli jechać tam osobi-
ście – zaniepokoił się Ma-
riusz. – Prezydent czerwony, 
zimno, smog… Oni tam tą 
hutę mają. No i ziemia ska-
żona przez Ruskich. Antoni 
mówił, że poukrywały się 
kacapy zdradzieckie i te-
stują na miejscowych broń 
elektromagnetyczną. Jeszcze 
zrobią panu to samo co bra-
tu. Włączy pan Trójkę, żeby 
sobie Wolskiego albo Pie-
trzaka posłuchać, a tu łup w 
głowę! Siedzieć w Warsza-
wie! Ciepło,, bezpiecznie…

- Nie możemy, Mariusz, 
bo my jesteśmy władza, a 
tam jest społeczeństwo, któ-
re jak kania dżdżu tej władzy 
pragnie. Jak zignorujemy 
jego pragnienie, to społe-
czeństwo pomyśli, że żadnej 
władzy nie ma. A co gorsze, 
mogą tak pomyśleć nasi lu-
dzie, o których ten Borodacz 
pisze.

- E, głupoty pisze – 
żachnął się Mariusz, zachi-
chotał. – Sam wódz wie, że 
tych Żołnierzy Wyklętych 
tośmy na poczekaniu wy-
myślili. Dobra zmiana na-
stąpiła, wciągnęliśmy ich na 
sztandary, tyle… I po praw-
dzie wyklęci są już ci z LWP, 
którym emerytury za utrwa-
lanie władzy ludowej cał-
kiem słusznie przycięliśmy. 
No to jak? Ulice im dawać, 
jak dopiero co z IPN-em je 
zabieraliśmy?

Prezes poważnie pokrę-
cił głową: – My tego, Ma-
riusz, głośno powiedzieć nie 
możemy. Głośno musimy 
bronić „Inki” i Szendziela-
rza.

- „Łupaszko” mordercą 
był. W czerwcu 1944 jego 
ludzie zastrzelili 66 litew-
skich cywili w Glinciszkach. 
Wyborcza pisała – Mariusz 
zaszarżował. Widząc unie-
sioną pytająco brew Preze-
sa, dodał pospiesznie: – Tak 
tylko rzuciłem okiem. Żeby 
wiedzieć, co wróg knuje.

- Wróg jest wszędzie – 
westchnął ponuro Prezes, 
przez co Mariusz omal nie 
dostał zawału. Nerwowo się-
gnął po karafkę z wodą. Pre-
zes jakby tego nie zauważył. 
Kontynuował: – Wróg jest w 
Legnicy i każdym polskim 
mieście, w każdej wiosce. 
Niestety, gdybyśmy chcie-
li zatrzymać wszystkich, to 
by nam twoich Kulsonów 
nie starczyło. Ale ten wróg 
musi wiedzieć, że nawet gdy 
nas przy nim nie ma, to je-
steśmy. Precyzyjne laserowe 
usunięcie guza w Legnicy 
nic nie da, bo cały kraj ma 
przerzuty. Dlatego, Mariusz, 
nie ma znaczenia skąd prze-
prowadzimy tę operację.

Mówiąc to, Prezes wstał 
z biurka i podszedł do glo-
busa Polski. Zakręcił nim 
energicznie, podrywając też 
kocią sierść do wirowania, 
a potem gwałtownie opuścił 
palec, wstrzymując ziemię w 
miejscu. Zmrużył oczy i od-
czytał nazwę miejscowości, 
którą wskazał mu los. Ło-
mianki.

Piotr Kanikowski
FOT. YOUTUBE.

PL/ “UCHO PREZESA” 
SCREEN ODC. 3.

„Najlepszy” dziękuje Legnicy
Prawie dwa lata legniczanie 
towarzyszyli ekipie Łukasza 
Palkowskiego, gdy kręcił 
wśród nich film o Jerzym Gór-
skim, podwójnym Ironmenie 
– “Najlepszym”. Większość 
scen do tej niebywałej histo-
rii została zrealizowana w 
Legnicy, gdzie Górski spędził 
młodość. Filmowcy, aktorzy 
mówią, że czuli się tu bardzo 
dobrze. Chętnie wrócili na po-
kaz specjalny zorganizowany 
przez prezydenta w Heliosie.

Gośćmi wieczoru byli re-
żyser filmu “Najlepszy” Łukasz 
Palkowski, producent Krzysztof 
Szpotański, aktorzy, Jakub Gier-
szał, Tomasz Kot, Kamila Ka-
mińska, Szymon Warszawski. A 
ponadto Łukasz Grass – autor 
poświęconej Jerzemu Górskie-
mu książki “Gdy słabość staje się 
siłą” - i sam Jerzy Górski.

W tytule – “Najlepszy” – nie 
ma krzty przesady. Jerzy Górski 
jest najlepszy nie tylko dlate-
go, że 3 września 1990 roku w 
czasie 24 godzin 47 minut i 46 
sekund wygrał piekielnie trudny 
triathlon (podwójny Ironman w 
Alabamie: 7,6 km pływania, 360 
km jazdy rowerem i 84 km bie-
gu), ale również dlatego, że aby 
tego dokonać, siłą własnej woli 
podniósł się z najgłębszego dna. 
Film w poruszający sposób opo-
wiada autentyczną historię tyta-
nicznej czternastoletniej walki z 
uzależnieniem od narkotyków, 
alkoholu i papierosów; historię 
zmagań ze sobą i ciągnącym w 
dół jak grawitacja losem nar-
komana; historię upadków i i 
historię zwycięstwa. Przekaz z 
ekranu jest bardzo pokrzepia-
jący. I wyczyn Górskiego, i film 
Palkowskiego mogą być jak 
doping dla wszystkich, którzy 
zmagają się z własną słabością.

Jerzy Górski zastrzega, że 
“Najlepszy” nie jest filmem 
dokumentalnym i losy postaci 

granej przez Jakuba Gierszała 
to nie jego życie w skali 1:1. – 
Filmowców zainspirowało dużo 
wątków z mojego życiorysu , 
bazowali na nim. Dałem im to-
talną wolność, nie ingerowałem 
w uch pracę, i nie chciałbym po-
równywać, jak jest w filmie a jak 
było naprawdę. Nie ma znacze-
nia, czy buty były niebieskie, czy 
ściana była zielona i jak wyglą-
dało tamte podwórko, bo ważne 
jest tylko przesłanie, jakie niesie 
ta historia: słabość staje się siłą.

- Starałem się najlepiej jak 
potrafiłem przekazać tę jego 
niesamowitą charyzmę, energie, 
wolę walki – mówi o Górskim 
grający go w “Najlepszym” Jakub 
Gierszał. – Chciałem, aby widz 
od początku do końca tego fil-
mu trzymał kciuki za naszego 
bohatera, nawet jeśli zdarzało 
mu się niedobrze postępować.

Podczas kręcenia filmu Jerzy 
Górski kilka razy przyjeżdżał na 
plan. Znów wchodził w zaułki 
Zakaczawia, gdzie upłynęła ma 
młodość, i – jak dostrzegli akto-
rzy – widać było ogromne emo-
cje wywołane wspomnieniami. 
Jakub Gierszał przypuszcza, że 
nawet dla “podwójnego Ironme-
na” musiały być to trudne chwi-
le. Raptem 30-40 lat temu tu 

był jego dom. – Wydaje mi się, 
że energia tego miasta, to, że ta 
historia naprawdę się tutaj zda-
rzyła, zdecydowanie wpłynęła 
na ten film – mówi aktor. 

- Byliśmy super przyjęci – 
dodaje Krzysztof Szpotański.- 
Nie zawsze jest tak, że ekipy fil-
mowe są mile widziane. Czasem 
patrzą na nas, jak na bandę stu 
szkodników, która zamyka ulice, 
usuwa samochody, nie pozwala 
mieszkańcom parkować tam, 
gdzie całe życie parkowali. A 
my spotkaliśmy się w Legnicy z 
bardzo dużą pomocą i ciepłym 
przyjęciem. Te dni na Zakacza-
wiu, przed którymi nas wszyscy 
przestrzegali, że mogą być cięż-
ką przygodą, zostawiły cudne 
wspomnienia. Po dwóch dniach 
zaprzyjaźniliśmy się z wszyst-
kimi mieszkańcami, jedliśmy 
razem ciastka… Wydarzyło się 
w tym mieście coś naprawdę 
wspaniałego i za to wszystkim 
legniczanom bardzo, bardzo 
serdecznie dziękuję.

Zakaczawie wygląda w 
“Najlepszym” malowniczo i 
klimatycznie, trudno jednak 
udawać, że to przestrzeń nie-
zdegradowana. Raczej nie cyka 
się tu zdjęć do folderów tury-
stycznych. Prezydent Tadeusz 

Krzakowski, który chętnie go-
ści w Legnicy filmowców, nie 
bał się wpuścić w ten plener 
ekipy Łukasza Palkowskiego, 
-Legnica jest jak wiele miast 
w Polsce i ma też takie miej-
sca, ale je zmieniamy. Jesteśmy 
“niezwyciężonymi” w dążeniu 
do poprawy tego wszystkiego – 
bez kompleksów mówi Tadeusz 
Krzakowski. – Zawsze jestem 
przeciwny stygmatyzowaniu 
Zakaczawia i robienia z tego 
miejsca zaklętego rewiru. - za-
znacza.

Prezydent wykorzystał 
obecność Tomasza Kota, grają-
cego jedną z drugoplanowych 
ról w “Najlepszym”, by podzię-
kować mu za to, że gdziekolwiek 
jest pamięta o Legnicy – swoim 
mieście. Wczoraj aktor został 
publicznie mianowany trzecim 
– po reżyserze Waldemarze 
Krzystku i dziennikarce Beacie 
Tadli – Ambasadorem Legnicy.

- Legnica jest częścią mojej 
tożsamości. Postaram się nie dać 
plamy i być jeszcze lepszym le-
gniczaninem – mówił wzruszo-
ny Tomasz Kot.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski 
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Przez bez mała sto lat 
działalności japońska firma 
Janome wypracowywała so-
bie pozycję jednego z naj-
lepszych wytwórców maszyn 
do szycia. Jako jej wyłączny 
przedstawiciel na Legnicę, 
Pasmanteria Andersa 16 ofe-
ruje po najniższej cenie, pro-
sto od producenta, maszyny 
krawieckie dla domu, cha-
łupników i zakładów prze-
mysłowych, w tym solidne 
proste maszyny do szycia i 
domowych przeróbek kra-
wieckich, overlocki, hafciar-
ki, maszyny komputerowe, 
maszyny specjalne, coverloc-

ki, itd. Praca na nich to przy-
jemność. Jak zaświadczają 
klienci, maszyny Janome są 
proste w obsłudze, ciche, 
funkcjonalne, bezawaryjne. 
Sklep udziela na nie 3-letniej 
gwarancji. Załoga pasmante-
rii deklaruje pomoc w wy-
borze najodpowiedniejszego 
sprzętu. Zademonstruje też 
kompleksowo jego działa-

nie, nauczy podstaw obsługi 
i prostych technik krawiec-
kich.

Również z Japonii są 
sprowadzane do Legnicy 
oryginalne zamki błyska-
wiczne firmy YKK. Nie ma 

mocniejszych. YKK od 83 
lat pozostaje wierna zasadom 
Cyklu Dobroci, sformułowa-
nym przez swojego założy-
ciela Tadao Yoshidę. Zgod-
nie z wyznawaną przez niego 
filozofią, nikt nie zyskuje, 
jeśli nie daje korzyści innym. 
Pamiętając o tyn, japońska 
firma wytwarza wyłącznie 
najwyższej jakości zamki 

błyskawiczne, dzięki którym 
produkty, do których zostaną 
wszyte, stają się doskonalsze.

W Pasmanterii Andersa 
16 można kupić towary naj-
bardziej renomowanych eu-
ropejskich producentów. Są 

wśród nich niezrównane mu-
liny, nici, tkaniny z nadru-
kiem, akcesoria do haftowa-
nia i wyszywania francuskiej 
firmy DMC od 250 lat spe-
cjalizującej się w produkcji 
materiałów dla włókiennic-
twa. Sklep sprowadza druty, 
szydełka i inne akcesoria do 
robótek ręcznych sygnowane 
przez cenionych niemieckich 
wytwórców Prym, Clover, 
Knor.

Oferta pasmanterii jest 
bardzo szeroka: zaczyna się 
od nici wszelkiego rodzaju, 
włoczek, kanw, taśm, na-

szywek, guzików, rzepów i 
haftek, a kończy na sznuro-
wadłach, parasolkach, ręka-
wiczkach, broszkach, opako-

waniach do prezentów czy 
artykułach bieliźniarskich. 
Dlatego sklep przypomina 
trochę sezam pełen nieprze-
branych skarbów.

Dzięki dobrym kontak-
tom z producentami i uni-
kaniu pośredników legnicka 
pasmanteria oferuje towary 
po cenach dużo niższych niż 
inne sklepy. W niektórych 
przypadkach można tu zro-
bić zakupy za połowę tego co 
u konkurencji. Poza handlem 
detalicznym, Pasmanteria 
Andersa 16 prowadzi sprze-
daż dla firm po cenach hur-
towych.

STACJA

LPG
STACJA Legnica, ul. 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,05 zł 38 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.12.2017 r. odbędzie się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 8 położonego  w Legnicy 

przy ul. Korczaka 23

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 18.12.2017r. o godz. 11.30

w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami  - Barbara Matusiak  tel. 7672-12-302, pokój 315 III 

p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica ul. Korczaka 23
 KW Nr LE1L/00089398/9
 Budynek mieszkalno-użyt-
kowy, 5-kondygnacyjny, 
teren uzbrojony 

Dz. nr 409 o pow. 337 m2, 
obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 8 na 
III piętrze 

1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, wc 
nr 3 na klatce 
schodowej, 
piwnica 04
43,66 m2
6,33m2

60.000,00 zł
/11. 000,00 zł/
6.000,00 zł
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Pasmanteria z maszynami do szycia
Andersa 16 to zarazem na-
zwa i adres największej pa-
smanterii w Legnicy. Sklep 
jest znany z ogromnego wy-
boru materiałów do szycia, 
szydełkowania, haftowania 
czy robienia na drutach. 
Nie wszyscy jednak wiedzą, 
że jako jedyny w mieście 
sprzedaje również nieza-
wodne maszyny do szycia 
legendarnej japońskiej mar-
ki Janome.

Pasmanteria 
Andersa 16, 

Legnica

www.pasmanteria.legnica.pl
Facebook: facebook.com/Pasmante-

riaLegnica 

Godziny otwarcia: 
pn-pt godz. 9-17
sb godz. 10-14

Polityczna prowokacja?
Oszust założył konto pocztowe 
posługując się imieniem i na-
zwiskiem szefowej biura po-
sła PO Roberta Kropiwnickie-
go. Następnie rozesłał z niego 
do dziennikarzy zaproszenie 
na konferencję prasową pod-
czas której miały zostać ujaw-
nione rzekome brudy u rywala 
z PiS-u, Adama Lipińskiego. 
Jak informuje portal Lca.pl, 
sprawa znajdzie swój finał w 
prokuraturze, bo Robert Kro-
piwnicki zapowiada złożenie 
oficjalnego zawiadomienia.

Zaproszenie sugerowało, 
że poseł PO jest w posiadaniu 
jakiś niewygodnych dla PiS-u 
informacji na temat nadużyć 
w legnickim biurze Adama 
Lipińskiego. Dziennikarze zo-
stali zaproszeni do lokalu przy 
ul. Mickiewicza, gdzie Robert 
Kropiwnicki ma swój gabinet, 

na konferencję, podczas której 
w obecności byłego pracow-
nika biura PiS zarzuty miały 
ujrzeć światło dzienne. Sprawa 
okazała się prowokacją. Kro-
piwnicki zapewnił dziennika-
rzy Lca.pl, że mejl nie został 
wysłany przez szefową jego 
biura, o nadużyciach w biurze 
Lipińskiego nic nie wie i żad-
nej konferencji na ten temat 
nie planował.

Zdaniem Roberta Kro-
piwnickiego, prokuratura po-
winna zbadać, czy autor mejla 
nie dopuścił się kradzieży toż-
samości.

- Jestem zajęty politycznie 
w Warszawie trochę innymi 
sprawami - mówi poseł Robert 
Kropiwnicki (jako przedstawi-
ciel PO zasiada w specjalnej 
sejmowej komisji reprywaty-

zacyjnej). - Ale zastanawiam 
się, czemu ten mejl miał słu-
żyć, po co to komu, jaki był 
tego cel. Przecież od początku 
było wiadomo, że to oszustwo 
wyjdzie.

Przed miesiącem ofiarą 
internetowej prowokacji padł 
członek zarządu wojewódz-
twa dolnośląskiego Tadeusz 

Samborski. Ktoś włamał się 
na jego facebookowy profil i 
posługując się jego tożsamo-
ścią wypisywał komentarze na 
temat nepotyzmu w legnickim 
starostwie, gdzie rządzi siostra 
Samborskiego.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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30 października Rada Miej-
ska Legnicy jednogłośnie pod-
jęła decyzję, że będąca zbiorcza 
droga południowa będzie nosić 
nazwę "Aleja 100-lecia Niepod-
ległości".   Decyzja nie spodoba-
ła się grupie legnickich działaczy 
Kukiz`15 i Endecji, którzy kilka 
dni wcześniej złożyli na ręce 
przewodniczącego samorządu 
Wacława Szetelnickiego wnio-
sek, by zatwierdzić nazwę "Aleja 
Żołnierzy Wyklętych". Zgodnie 
z tą samą propozycją, leżące przy 
trasie ronda miały by upamięt-
niać Danutę Siedzikównę ps. 
„Inka” oraz majora Zygmunta 
Szendzielarza ps. „Łupaszko”.

Ich zdaniem, głosując tak, 

jak chciał prezydent Tadeusz 
Krzakowski, radni Prawa i Spra-
wiedliwości zdradzili bohaterów. 
Taka jest konkluzja skargi, któ-
rą Artur Borodacz "w imieniu 
członków Stowarzyszenia En-
decja" i w imieniu "zwykłych 
mieszkańców Legnicy" wysłał 
do prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego. Pod listem podpi-
sało się około 30 osób.   Zazna-
czają: ."Nie jesteśmy członkami 
Prawa i Sprawiedliwości, ale 
jesteśmy patriotami i popiera-
my głębokie zmiany jakie Pan 
zaproponował dla Polski. Dla-
tego też zbulwersowani jeste-
śmy ostatnimi wydarzeniami 
w naszym mieście i postawą 
radnych, którzy mają reprezen-
tować Prawo i Sprawiedliwość i 
mieszkańców naszego miasta."

Autorzy listu do Kaczyń-
skiego proszą, by Prezes jako 
patriota przyjrzał się "sytuacji, 
jaka powstała w naszym mie-
ście Legnica" i pomógł. Skar-
żą się na przewodniczącego 
rady Wacława Szetelnickiego, 
że przed sesją nie spotkał się z 
autorami wniosku o nadanie 
drodze nazwy "Aleja Żołnierzy 
Wyklętych". Donoszą, że lokal-
ny PiS układa się z "czerwonym 
prezydentem", powiązanym z 

SLD, blokującym rozebranie 
sowieckiego pomnika. Sugerują, 
że zblatowany z jego ludźmi Ta-
deusz Krzakowski ma Żołnierzy 
Wyklętych za zwykłych bandy-
tów, więc niechętnie godzi się 
popularyzowanie takich wzor-
ców w społeczeństwie. Kpią z 
radnych Prawa i Sprawiedli-
wości, że "niedawno "dzielnie" 
stawali głosując za nazwaniem 
marginalnego przesmyku na 
lotnisku ulicą Majora Włady-
sława Dybowskiego - naszego 
legnickiego, bohaterskiego Żoł-
nierza Wyklętego godnego naj-
bardziej reprezentacyjnej arterii 
w mieście".

Autorzy liczą na osobistą 
interwencję Jarosława Kaczyń-
skiego. Wierzą, że on może 
"naprawić szkody" w Legnicy. 

Proszą go   "o przyjrzenie się 
działaniom obecnych członków 
Rady Miasta, mandat bowiem 
dostali w imieniu Prawa i Spra-
wiedliwości; gdyby startowali 
jako osoby tylko pod własnymi 
nazwiskami prawdopodobnie 
by tych mandatów nie uzyskali, 
dlatego powstaje pytanie dlacze-
go nie realizują programu Prawa 
i Sprawiedliwości?

"W naszej ocenie osoby 
zasiadające w Radzie Miasta 
sprzeniewierzyły się ideałom 
- wartościom narodowym i pa-
triotycznym. Nie pierwszy raz 
zawiedli oczekiwania prawico-
wego i patriotycznego elektora-
tu naszego miasta." - twierdzą 
autorzy listu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

- Nie ma i nie może być w 
Legnicy "świętych krów", a 
szczególnie po stronie pa-
triotycznej prawicy. Radni 
PIS nie stanęli na wysokości 
zadania. W sprawie nazwania 
nowej drogi zdradzili wartości 
patriotyczne i narodowe, nie 
poparli wniosku o nazwę Aleja 
Żołnierzy Wyklętych, ale po-
parli prezydenta Krzakowskie-
go - uważa Artur Borodacz, 
prezes Stowarzyszenia Ende-
cja Okręgu Jeleniogórsko-Le-
gnickiego. Narodowcy donie-
śli o tym prezesowi PiS-u.

Co endecy donieśli Kaczyńskiemu?
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Święto teatru 
Blisko 250 gości, nie tylko z 
Polski, spodziewa się Jacek 
Głomb - dyrektor Teatru Mo-
drzejewskiej - podczas zapla-
nowanej na 23-27 listopada 
kulminacji jubileuszu 40-le-
cia polskiej sceny w Legnicy. 
Przyjadą na premierę "Biesów" 
wg Fiodora Dostojewskiego, 
Galę i inne wydarzenia: pane-
le dyskusyjne, koncert muzyki 
teatralnej, promocję antologii 
"Dramaty Modrzejewskiej", 
projekcje filmowe.

Na część jubileuszowych 
atrakcji nie ma już szans się do-
stać. Zwłaszcza na "Biesy" w 
reżyserii Jacka Głomba, choć 
premierę tego spektaklu rozło-
żono aż na dwa wieczory (23-24 
listopada). Fanom Dostojewskie-
go i legnickiego teatru pozostaje 
jak najszybciej rezerwować sobie 
miejsce na któreś z grudniowych 
przedstawień (2 -3 grudnia, 
godz. 18). Dużo łatwiej dostać 
się na projekcje z cyklu "Mod-
rzejewska na ekranie", podczas 
których przypomniane zosta-
ną cztery z ośmiu dramatów 

utrwalonych dla Teatru Telewizji   
"Ballada o Zakaczawiu", "Or-
kiestra", "Wschody i Zachody 
Miasta", "Made in Poland" ( 25, 
27 listopada). Kasa rozprowadza 
bezpłatne wejściówki. Wciąż 
do zdobycia są też bezpłatne 
wejściówki na koncert "Nasza 
muzyka", promujący płytę z 19 

utworami napisanymi do le-
gnickich spektakli od "Narko-
tyków" po "Cara Samozwańca", 
zaaranżowanymi na nowo przez 
Łukasza Matuszyka (26 listopa-
da). Bez zaproszeń i wejściówek 
będzie można przyjść m.in. na 
promocję II tomu antologii tek-
stów napisanych specjalnie dla 

legnickiej sceny pt "Dramaty 
Modrzejewskiej" (25 listopada)
albo panel poświęcony Teatrowi 
Józefa Jasielskiego w Legnicy (26 
listopad). Szczegółowy program: 
24legnica.pl.

Jacek Głomb mówi, że bar-
dzo mu zależało, aby załoga Te-
atru Modrzejewskiej obchodziła 
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ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy. 
W grudniu nawet 
1600 EUR! 
Tel. 71 306 73 33

OGŁOSZENIA
DROBNE

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.12.2017 r. odbędzie się przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 10 położonego  w 

Legnicy przy ul. Artyleryjskiej 17

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste
Przetarg odbędzie się 18.12.2017r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami  - Barbara Matusiak  tel. 7672-12-302, pokój 315 III 

p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica ul. Artyleryjskiej 
17
 KW Nr LE1L/00055910/8
 Budynek mieszkalny, 
2- kon.                   Z 
częściowo mieszkalnym 
poddaszem,  5-kondygna-
cyjny, teren  uzbrojony 

Dz. nr 131/2  o pow. 336 
m2, obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 10 na 
II piętrze 

1 pokój, kuchnia, 
piwnica nr 010
35,90 m2
5,20m2

60.000,00 zł
/10. 400,00 zł/
6.000,00 zł

L e g n i c a  -  L u b i n

609 199 520
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Zajęcia plastyczne służą 
utrzymaniu manualnej sprawno-
ści. Goście zaproponowali temat: 
jesienne liście.

- Warto docenić jesień, także 
jesień życia. Tylko jesienią liście 
mają tak piękny kolor – mówi 
Małgorzata Godlewska, nauczy-
cielka plastyki, przyglądając się 
jak kilkanaście pań odwzorowuje 
na swoich kartkach kontury liści 

klonu. To wstęp do zabawy w wy-
pełnianie ich jesiennym barwami.

Obok w nie mniejszym sku-
pieniu starsi panowie toczą sza-
chowe i warcabowe pojedynki z 
podopiecznymi Franciszka Wil-
ka, nauczyciela historii z Zespołu 
Placówek Specjalnych w Legnicy. 
Dla niektórych to pierwsza partia 
od lat. Trzeba było w zakamar-
kach pamięci odszukać reguły 
gry, by nie dać plamy. 

- Myślę, że to świetne ćwi-
czenie dla umysłu, dlatego po-
pularyzuje szachy wśród swoich 
uczniów – mówi Franciszek 

Wilk. 
- Dobra gra – potwierdza 

Stanisław Banach. Dwa razy z 
rzędu w pięknym stylu wygrał w 
warcaby z młodszym o pół wieku 
przeciwnikiem. W domu lubili z 
żoną wyciągnąć plansze, ustawić 
pionki i rozegrać jedną, dwie, trzy 
partie. Dzięki gościom z legnic-
kiego z ZPS mógł sobie przypo-
mnieć tę przyjemność. Okazało 
się, że wciąż ma umysł ostry jak 
brzytwa.

Współpraca Domu Maria i 
Zespołu Placówek Specjalnych 
w Legnicy odbywa się w ramach 
rządowego programu Bezpieczna 
+. Obie strony na tym korzystają. 
Dla uczniów ZPS regularne, co-
miesięczne wizyty na Gliwickiej 
są lekcją społecznej wrażliwości. 
Seniorzy z Domu Maria cieszą 
się z tych odwiedzin, bo tak samo 
wiosną, jak jesienią życia, najgor-
sza byłaby nuda. 

Dom Maria
ul. Gliwicka 6

59-220 Legnica

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl

www.marialegnica.pl

Szachy i malowanie w Domu Maria
Nauczyciele i uczniowie z Ze-
społu Placówek Specjalnych 
w Legnicy złożyli kolejną wi-
zytę w Domu Maria - jedynym 
w mieście prywatnym domu 
pomocy społecznej. Miesiąc 
temu udało im się wciągnąć 
seniorów do wspólnego 
muzykowania. Tym razem 
przyjechali na ul. Gliwicką z 
szachami, pędzlami i farba-
mi plakatowymi. Za miesiąc 
zapowiadają mikołajkowe 
warsztaty florystyczne.

w Legnicy
czterdziestolecie nie tylko we 
własnym gronie. Chciał, by było 
to wspólne święto Teatru Dra-
matycznego w Legnicy, Centrum 
Sztuki Teatr Dramatyczny w Le-
gnicy i Teatru Modrzejewskiej, 
czyli wszystkich trzech instytucji, 
które od roku 1977 stanowiły 
polską scenę w Legnicy.

- To się udało - zapewnia 
Głomb. - Przyjadą pracownicy 
(także aktorzy) pierwszego ze-
społu pod dyrekcją Janusza Sy-
kutery. Przyjedzie Józef Jasielski, 
który był dyrektorem legnickiego 
teatru od 1980 do 1990 roku. I 
będą też ludzie, którzy współ-
tworzyli razem z nami ten teatr 
od lat dziewięćdziesiątych: pra-
cownicy, byli współpracownicy, 
najbardziej aktywni członko-
wie Klubu Gońca Teatralnego. 
Oczekujemy mocnej reprezen-
tacji gości z kraju: dziennikarzy, 
dyrektorów festiwali. Specjalnie z 
Batumi przyleci dyrektor tamtej-

szego Państwowego Teatru Dra-
matycznego Andra Enukidze.

Teatr żyje tym świętem od 
lutego, i przez te kilka miesię-
cy zrobił wiele, by jubileuszowe 
podniecenie udzieliło się legni-
czanom. Miasto objeżdżał tir ze 
spektakularnymi fragmentami 
scenografii z kilku spektakli, były 
happeningi, wystawy, a Mario-
la Hotiuk - szefowa teatralnej 
promocji - oprowadziła setki 
osób po kulisach legnickiej sce-
ny, przybliżając im historię i 
współczesność Teatru Modrze-
jewskiej. Ostatnio ściany w foyer 
pokryły plansze wymieniające 
skrupulatnie twórców każdej z 

250 premier wystawionych tu w 
od 27 listopada 1977, - od "Lata 
w Nohant" według Jarosława 
Iwaszkiewicza w reżyserii Józefa 
Wyszomirskiego po hrabalow-
sko-haszkowską "Lekcję tańca 
w Zakładzie Weselno-Pogrze-
bowym Pana Bamby" w reżyserii 
Łukasza Czuja. Wrocławski ar-
tysta Tomasz Broda zaprojekto-
wał radosną jubileuszową grafikę 
z palącą papierosa Heleną Mo-
drzejewską - poszła w świat, na 
parasolach, koszulkach, torbach, 
przypinkach.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Uwaga! Wyjątkowo nie w piątek, a w czwartek 23 listopada – w pierwszy dzień kulminacji Jubile-
uszu 40-lecia Teatru Modrzejewskiej – do Państwa rąk trafi nowy numer bezpłatnego 24 Tygodnika 
ze specjalną wkładką poświęconą temu wydarzeniu. Już dzisiaj zachęcamy do jej lektury i udziału 
w teatralnym święcie.
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