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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

Poseł walczy o zjazdy z A4 Matka Kurka osłania żonę
Trwają prace planistyczne dotyczące przebudowy autostrady A4. Zapo-
wiedź likwidacji 8 węzłów budzi niepokój wśród samorządowców i przed-
siębiorców prowadzących działalność w gminach przyległych do tej trasy. 
W Sejmie wspiera ich legnicki poseł Robert Kropiwnicki.

>>2

Przed Sądem Okręgowym w Legnicy zakończył się proces cywilny wytoczony 
blogerowi Piotrowi W. i jego żonie żonie Izabeli F.-W. jako właścicielce por-
talu, na którym Matka Kurka opublikował teksty naruszające dobra osobiste 
Jerzego Owsiaka. Ogłoszenie wyroku zostało odroczone o dwa tygodnie.  
                     >>2



“Czy istnieje możliwość 
nowelizacji przepisów prawa 
tak, aby zjazdy z autostrady 
A4 na odcinku Krzyżowa – 
Wrocław mogły pozostać w 
obecnym kształcie?” – pyta w 
interpelacji do ministra infra-
struktury i budownictwa.

Obecne przepisy wymu-
szają likwidację 8 węzłów, bo 
są położone zbyt blisko siebie 
albo prowadzą na drogi niż-
szej kategorii niż wojewódz-
kie. Przy okazji przebudowy 
planowanej przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad (dostosowania jej 
do parametrów obowiązują-
cych na autostradach) mają 
zniknąć zjazdy: Jadwisin, Lu-
biatów, Legnickie Pole, Mi-
kołajowice, Wądroże Wielkie, 
Udanin, Jarosław i Pietrzyko-
wice.

Zdaniem posła Rober-
ta Kropiwnickiego, przy tak 
ważnej dla regionu zmia-

nie nie można zapominać o 
przedsiębiorcach, którzy zlo-
kalizowali w sąsiedztwie A4 
swoje zakłady. “Droga A4 na 
tym odcinku została wybudo-
wana w latach 30. XX wieku 
przez ówczesnych gospoda-
rzy tego terenu. Od tamtego 
czasu stanowi ona główną oś 
komunikacyjną Dolnego Ślą-
ska, wszystkie drogi niższych 
kategorii były ukierunkowa-
ne na dojazd do A4, z tego 
względu zamknięcie wielu 
zjazdów spowoduje odcięcie 
niektórych miejscowości i te-
renów inwestycyjnych od tej 
ważnej arterii drogowej. Wie-
le zakładów pracy powstało w 

strefach gospodarczych przy 
tej autostradzie właśnie ze 
względu na łatwość dojazdu i 
wyjazdu. Większość z nich ze 
względu na historyczny układ 
komunikacyjny nie posiada 
alternatywnych połączeń z 
A4.”

Zdaniem Kropiwnickie-
go, zasada, że autostrady nie 
powinny mieć skrzyżowań z 
drogami lokalnymi, powinna 
dotyczyć tylko nowo budo-
wanych dróg – nie tych, któ-
re wyznaczają szlak od blisko 
100 lat.

W ramach przebudowy 
autostrady A4 GDDK planu-
je nie tylko poszerzyć drogę 

o trzeci pas ruchu i pas awa-
ryjny, ale też dobudować trzy 
nowe węzły: Legnica LSSE 
(pomiędzy podstrefą ekono-
miczną w Krzywej a Bole-
sławcem), Legnica II (przy 
drodze ekspresowej S3) oraz 
Strzeganowice (pod Wrocła-
wiem). Przebudowane zosta-
ną węzły: Golnice, Krzywa, 
Chojnów, Złotoryja, Legni-
ca, Budziwojów, Kostomłoty, 
Kąty Wrocławskie, Bielany 
Wrocławskie i Wrocław Po-
łudnie. Inwestycja rozpocznie 
się nie wcześniej niż w 2023 
roku. Po przebudowie auto-
strada A4 będzie drogą płatną.

Piotr Kanikowski

Tym razem Matka Kurka 
i jego żona znaleźli się w są-
dzie, bo odmówili usunięcia ze 
swojego portalu internetowego 
dwóch artykułów ze stycznia 
i marca 2013 roku, za które 
bloger Piotr W. został skazany 
prawomocnym wyrokiem le-
gnickiego Sądu Okręgowego w 
lutym 2015 roku. Matka Kurka 
używał w nich wobec Jerzego 
Owsiaka znieważających, naru-
szających prawo określeń “hiena 
cmentarna” oraz “król żebraków 
i łgarzy”.  Bloger i jego żona nie 
skorzystali z możliwości polu-
bownego załatwienia sprawy. 
Na wszelkie propozycje ugody 
odpowiadali kpinami.

Dlatego Jerzy Owsiak 
zwrócił się do sądu. Domaga 
się od pozwanych usunięcia z 
internetu obu artykułów, opu-
blikowania przeprosin na trze-
cich stronach ogólnopolskich 
dzienników Gazeta Wyborcza i 
Rzeczypospolita oraz wpłacenia 
50 tysięcy złotych na rzecz Fun-
dacji Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Matka Kurka 
w imieniu własnym oraz swojej 
żony wniósł o oddalenie pozwu 
lub umorzenie sprawy. W poło-
wie ubiegłego roku – już po roz-
poczęciu procesu – w tajemnicy 
przed czytelnikami wykastrował 

oba sporne teksty ze sformuło-
wań, za które został skazany, i 
liczy, że to wystarczy, aby unik-
nąć kary.

- Nie oczekuję cudów. 
Wiem, że sąd jest związany 
wyrokiem karnym. – mówił 
Piotr W., zdając sobie sprawę, 
że dopuścił się złamania prawo. 
– Główne żądanie zostało speł-
nione: sporne treści zostały usu-
nięte. Nic poza tym nie powinno 
być uznane, a już na pewno nie 
roszczenia wobec mojej żony, 
która nie ma z tą sprawą nic 
wspólnego.

Izabela F.-W. jest właściciel-
ką firmy PUH Autodomena, do 
której należy portal ze sporny-
mi publikacjami Matki Kurki. 
Co najmniej od listopada 2015 
roku, gdy trafiły do niej pisma 
z kancelarii mecenasa Jarosława 
Kowalewskiego, wiedziała, że 

udostępnia internautom teksty, 
za które skazano jej męża. Co 
najmniej od tego czasu godzi-
ła się z możliwością naruszenia 
dóbr osobistych Jerzego Owsia-
ka. Piotr W. robi jednak w sądzie 
co może, by uchronić ją przed 
prawną odpowiedzialnością za 
nieusunięte na czas sformuło-
wania “hiena cmentarna”, “król 
żebraków i łgarzy”.

– Ja jestem głównym publi-
cystą, redaktorem i administra-
torem. Każdy aspekt funkcjono-
wania w domenie leży wyłącznie 
w mojej gestii. To ja decyduję, 
czy publikacje zostaną zamiesz-
czone i czy zostaną usunięte – 
objaśniał w sądzie Piotr W. 

Mecenas Jarosław Kowa-
lewski, pełnomocnik Jerze-
go Owsiaka, wykazywał, że z 
Izabela F.-W. razem z mężem 
ponosi odpowiedzialność za 

publikacje naruszające dobra 
szefa Fundacji Wielka Orkie-
stra Świątecznej pomocy. To 
ona bowiem prowadziła działal-
ność jako właścicielka domeny 
Kontrowersje.net, podpisywała 
decyzje dotyczące jej działalno-
ści i umowy z reklamodawcami. 
- Izabelę F.-W. doprowadził na 

salę sądową nie Jerzy Owsiak, 
ale jej małżonek, zamieszczając 
pod adresem Kontrowersje.net 
znieważające treści – mówił me-
cenas Kowalewski.

Za dwa tygodnie zostanie 
ogłoszony wyrok.

Piotr Kanikowski
Fot.: Piotr Kanikowski
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Pan  
dobry

Rano Bóg zesłał mi Kró-
lową Reklamówek, by sławiła 
mnie i błogosławiła przez całą 
drogę ze Złotoryi do Legnicy 
Zatem celowała perłowym 
paznokciem w moją pierś i 
powtarzała:

- Jaki pan dobry! Jaki pan 
łaskawy! Aż inni pasażerowie 
oglądali się do tyłu zaniepo-
kojeni, czy przypadkiem nie 
podróżują z samym Panem 
Bogiem. Prawdopodobnie 
akurat zgasła mi aureolka, bo 
wzruszali ramionami zawie-
dzeni.

Patrzyłem, jak Królowa 
taszczy dziesięć reklamówek 
i mozolnie przeciska się mię-
dzy siedzeniami na tył busa. 
Usiadła obok mnie.

- Pan potrzyma – 
szturchnęła mnie łokciem, aż 
mi słuchawka od empetrójki z 
ucha wypadła. – Pan potrzy-
ma, bo muszę tabletkę wziąć 
– powtórzyła i przekazała mi 
połowę reklamówek. Ciężkie 
były. Plastik wrzynał się w 
nienawykłe do wielkich zaku-
pów dłonie. Po busie rozeszła 
się woń kiełbasy i czosnku.

- Ale pięknie pachnie ta 
kiełbasa, nie? – uśmiechnęła 
się do mnie Królowa, popiw-
szy tabletkę łykiem coli.

A gdy przekazałem jej re-
klamówki, westchnęła po raz 
pierwszy:

- Jaki pan dobry!
Prawdopodobnie dlatego, 

że nie zjadłem jej kiełbasy. I 
taką do mnie od razu sympa-
tię poczuła, że opowiedziała 
mi o synu schizofreniku, o 
mężu dziwkarzu i o piersi 
nadżartej przez nowotwór.

- Do Wrocławia jadę, 
tylko na pociąg nie mam – 
zmartwiła się. – Da mi pan 
pięć złotych na bilet?

Wyszperałem trzy dwójki 
i parę groszówek.

- O jaki pan dobry! Jaki 
pan łaskawy – uśmiechnęła 
się Królowa. – Pan mi osiem 
złotych dał.

I chciała mnie całować 
metodą usta usta. Trochę 
krępującą, zważywszy na oko-
liczności. Bóg nie dopuścił 
jednak do zgorszenia, zatrząsł 
busem na koleinach i Kró-
lowej ochota do całowania 
przeszła.

- To ja się za pana po-
modlę – spojrzała mi w oczy. 
– To ja sobie siądę na ławce 
przed dworcem i się za pana 
pomodlę. Pan taki dobry. Taki 
elegancki. Mężczyzna z klasą.

Wysiadłem przystanek 
wcześniej, by nie prowokować 
następnych inwokacji.

Piotr Kanikowski
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Poseł walczy o zjazdy z A4

Matka Kurka osłania żonę

Trwają prace planistyczne 
dotyczące przebudowy auto-
strady A4. Zapowiedź likwi-
dacji 8 węzłów budzi niepo-
kój wśród samorządowców i 
przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność w gminach 
przyległych do tej trasy. W 
Sejmie wspiera ich legnicki 
poseł Robert Kropiwnicki.

Przed Sądem Okręgowym w 
Legnicy zakończył się proces 
cywilny wytoczony blogero-
wi Piotrowi W. i jego żonie 
żonie Izabeli F.-W. jako wła-
ścicielce portalu, na którym 
Matka Kurka opublikował 
teksty naruszające dobra 
osobiste Jerzego Owsiaka. 
Ogłoszenie wyroku zostało 
odroczone o dwa tygodnie.
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Legnicka prokuratura na AGH
Funkcjonariusze Wydziału 
ds Walki z Korupcją Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu zatrzymali 
dwóch pracowników Aka-
demii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Tadeuszowi 
S. i Piotrowi Ł. zarzucono 
łącznie 10 czynów, w wyni-
ku których doszło do nieko-
rzystnego rozporządzania 
mieniem uczelni w kwocie 
prawie 2,3 mln zł. Śledztwo 
nadzoruje Prokuratura Okrę-
gowa w Legnicy. 

To odprysk tzw. afery 
grantowej na Politechnice 
Wrocławskiej. W kwiet-
niu 2015 roku Prokuratu-
ra Okręgowa w Legnicy 
oskarżyła 10 naukowców 
z wrocławskiej uczelni 
o wyłudzenie 1,7 mln zł 
państwowych dotacji na 
badania naukowe. Część 

realizowanych za te pie-
niądze projektów okazała 
się całkowitą fikcją, inne 
zrealizowano w niewiel-
kiej części.

- Poczynione ustalenia 
wskazywały, iż podob-
ny proceder polegający na 
wielokrotnym wykorzy-
staniu tych samych opra-
cowań naukowych oraz 
braku realizacji zleconych 
prac przez osoby wskazane 
we wnioskach o uzyska-
nie grantu i kolejnym ich 
rozliczaniu oraz poświad-
czaniu nieprawdy w do-
kumentacji miał miejsce 
również w Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krako-
wie - informuje prokurator 
Zbigniew Harasimiuk, 
szef Prokuratury Okręgo-
wej w Legnicy.

Sprawa dotyczy pro-

jektów badawczych reali-
zowanych w krakowskiej 
AGH w latach 2001-2015. 
Według prokuratury, pra-
cownicy naukowi uczel-
ni Tadeusz S. i Piotr Ł. 
współpracując z Adamem 
J. z Politechniki Wrocław-
skiej świadomie nie dopeł-
nili swych obowiązków, 
tzn. nie zweryfikowali, czy 
zlecone w ramach grantów 
prace zostały wykonane 
oraz czy nie zostały już 
wykorzystane przy roz-
liczaniu innych dotacji. 
Zatwierdzali obarczone 
nieprawidłowościami ra-
chunki, w wyniku cze-
go doprowadzili AGH w 
Krakowie do niekorzyst-
nego rozporządzania mie-
niem w wysokości co naj-
mniej 2.270.163 zł.

Piotr Kanikowski



Spektakl opowiada o Pol-
sce rządzonej przez PiS i Po-
lakach podzielonych na dwa 
nienawidzące się, pogardzające 
sobą wzajemnie obozy: pis-
dzielców i kodomitów. Prze-
mysław Wojcieszek nasycił 
swój tekst obserwacjami z 
kilku pierwszych miesięcy tzw. 
„dobrej zmiany”.Przetranspo-

nował na scenę znane także z 
legnickich ulic pyskówki po-
między obrońcami demokracji 
a obrońcami rządu, pozwolił 
eskalować agresji aż do fina-
łu - do tragedii, która powin-
na wszystkich otrzeźwić. Jak 
u Zygmunta Krasińskiego 
w „Nie-boskiej komedii”, w 
„Hymnie narodowym” współ-
cześni przywódcy narodu wy-
dają się upiorami, które przy-
wiodą go do zguby. 

Grozę i patos, który mu-
siał pojawić się w tego rodzaju 
przedstawieniu, Wojcieszek 
neutralizuje humorem. Scena, 

w której Paweł Wolak i Anita 
Poddębniak objaśniają zawi-
łości programu Rodzina 500+ 
mogłaby być ozdobą każdego 
kabaretonu. Nie opolskiego, 
rzecz jasna, bo tam takie żarty 
już nie przechodzą. W Legni-
cy wciąż są dozwolone.

„Hymn narodowy” w reż. 
Przemysława Wojcieszka - 18 
i 19 marca o godz. 19, Scena 
Gadzickiego. BILETY: 30/20 
zł. REZERWACJA:bilety@
teatr.legnica.pl lub tel. 76/ 723 
35 05.

Piotr Kanikowski
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Gabinet fizjoterapeu-
tyczny Wytwórnia Ruchu 
mieści się w Legnicy przy 
pl. Wolności 4. Prowadzą-
cy go Arkadiusz Gdula – 
absolwent Wyższej Szkoły 
Fizjoterapii we Wrocławiu 
– dowodzi, że nowoczesna, 
dobrze zaplanowana fizjo-
terapia jest w stanie zastą-
pić tabletki przeciwbólowe, 
zminimalizować cierpienie 
i pomóc w sprawnym wy-
konywaniu codziennych 
czynności. Trafiają do nie-

go zarówno dzieci wymaga-
jące korekcji wad postawy, 
sportowcy po kontuzjach, 
jak i emeryci z typowymi 
w starszym wieku proble-
mami. Wytwórnia Ruchu 
specjalizuje się w terapii 
osób po złamaniach, skrę-
ceniach, zabiegach orto-
pedyczno-chirurgicznych 
takich jak rekonstrukcje 
więzadeł czy wstawienie 
endoprotezy stawów. Przy-
spiesza powrót do zdrowia 
po schorzeniach neurolo-
gicznych: udarach mózgu, 
urazach rdzenia kręgowego 
i głowy, porażeniach ner-
wów obwodowych. Pomoc 
fizjoterapeuty bywa sku-
teczna w bólach kręgosłu-
pa wywołanych zmianami 
zwyrodnieniowymi oraz 
dyskopatią, w niektórych 
bólach i zawrotach głowy, 
w bólach i terapii stawów 
skroniowo – żuchwowych. 

Atutem gabinetu są 
niewielkie kolejki, co ozna-
cza krótki czas oczekiwa-
nia na przyjęcie. Bezbole-

sne badanie plus wywiad 
(wszystko trwa łącznie nie 
dłużej niż pół godziny) sta-
nowi niezbędny wstęp do 
kompletnej, profesjonalnej 
terapii. Na tej podstawie 
Arkadiusz Gdula doko-
nuje dla każdego pacjenta 
indywidualnego doboru 
metod fizjoterapeutycz-
nych. Korzysta z najnowo-
cześniejszych, takich jak 
PNF, terapia manualna 
według szkoły niemieckiej 
czy Kinesiology Taping. W 
Wytwórni Ruchu można 
skorzystać z elektroterapii, 
laseroterapii, ultradźwię-
ków, magnetoterapii, ma-
sażu.

- Współpracuję z neu-
rologami i ortopedami – 
mówi Arkadiusz Gdula. 

Na bieżąco kontroluje 
rezultaty zabiegów i kory-
guje swe działania, by sku-
tecznie i możliwie szybko 
wyeliminować problem. 
Pacjent wie, co się dzieje z 
jego ciałem – fizjoterapeuta 
dba, by na każdym etapie 
informować go o celu kon-
kretnego zabiegu, reak-
cjach organizmu i oczeki-
wanych rezultatach. 

- Mamy wspólny cel. 
Jest nim powrót do zdrowia 
– dodaje legnicki fizjotera-
peuta. 

Wytwórnia Ruchu. Aby nie bolało
Według Arkadiusz Gdula – 
fizjoterapeuty z Wytwórni 
Ruchu – warunkiem suk-
cesu w rehabilitacji jest 
indywidualne podejście do 
każdego pacjenta. Osobom, 
które szukają u niego pomo-
cy, przy pierwszej wizycie 
proponuje badanie, by pre-
cyzyjnie ustalić przyczynę 
problemu i dobrać najbar-
dziej efektywne zabiegi. 
- Potem razem dążymy do 
zaplanowanego rezultatu – 
mówi Gdula.

Gabinet fizjoterapii  
WYTWÓRNIA RUCHU 

pl. Wolności 4, 59-220 Legnica 
Dostępny w godz 8-22

tel. 730 235 236 
info@wytworniaruchu.pl  
http://wytworniaruchu.pl

„Hymn narodowy” w Legnicy
18 i 19 marca Teatr Modrze-
jewski gra śmieszny i gorzki, 
wyklęty przez władzę „Hymn 
narodowy” Przemysława Woj-
cieszka. Za dwie wstrząsające 
kreacje z tego spektaklu Pa-
weł Palcat został  kilka dni 
temu  doceniony dolnośląską 
nagrodą kulturalną WARTO 
przyznawaną przez wrocław-
ską redakcję Gazety Wybor-
czej. To trzeba zobaczyć.  

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Witelona 12 

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
 Przetarg odbędzie się 18.04.2017 r. o godz.12.00

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański  8, sala 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska -tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 

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

nej 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  Witelona 12
KW LE1L/00074220/3
Budynek mieszkalno-usłu-
gowy  5- kondygnacyjny, 
teren uzbrojony w sieć 
energetyczną, gaz.,wod.
-kan.

obręb
Stare Miasto
dz. nr 345/5
o pow. 366 
m2

lokal użytko-
wy nr 2 na I 
piętrze
 pow. 204 
m2 

Korytarz, 
przedsionek 
do wc, dwa po-
mieszczenia wc, 
pomieszczenie 
socjalne, kuchnia, 
osiem  biurowych, 
archiwum

344.000,00 zł
(34.500,00 zł)

 35.000,00 zł
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Dla Czytelników 24le-
gnica.pl i 24 Tygodnika 
mamy jedno dwuosobowe 
zaproszenie na niedzielę 19 
marca. Czekamy na mejle z 
tytułem „Hymn narodowy” 
na adreskonkursy@24le-
gnica.pl. W treści prosimy 
o imię i nazwisko nadawcy 
oraz telefon kontaktowy.



Na koncert Legniczanie Le-
gniczankom, tradycyjnie, zaprosił z 
okazji Dnia Kobiet prezydent Ta-
deusz Krzakowski. Dziani Szmidt 
to jedna z najsłynniejszych postaci 
w cygańskim show-biznesie. Jest 
synem słynnego gwiazdora rom-
skiej muzyki - Don Vasyla. Znany 
jest m.in. z Międzynarodowe-

go Festiwalu Piosenki i Kultury 
Romów w Ciechocinku czy też 
programów telewizyjnych. W Le-
gnicy Dziani wystąpił wraz z cy-

gańskim zespołem. Artyści porwali 
publiczność do wspaniałej zabawy.

Źródło: EGO/ Legnickie Cen-
trum kultury

Strona 6 16 marca 2017WIADOMOŚCI

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,02 zł 37 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy 
Premie Wiosenne. 
tel. 71 306 73 33

OGŁOSZENIA
DROBNE
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Ksiażę dla legniczanek
Setki legniczan bawiło się w 
piątkowy wieczór (10 marca) 
w hali OSiR, gdzie wystąpił 
Dziani - książę muzyki cy-
gańskiej. 
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