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Bloger przeprasza Owsiaka
Przymuszony przez Sąd Okręgowy w Legnicy bloger Matka Kurka opublikował w internecie przeprosiny za naruszenie dóbr
osobistych Jerzego Owsiaka. Wyraził ubolewanie, że nazywał go „hieną cmentarną” oraz „królem żebraków i łgarzy”.
Zobowiązał się też zaniechać podobnych działań w przyszłości. Naruszając nakaz sądu, bezpośrednio przed przeprosinami
Piotr W. zamieścił bezczelne kłamstwo. 									
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Rower
miejski
powrócił
Po

FELIETON
COTYGODNIOWY

pozorach

Jeden z regionalnych portali zżyma się na mało dostojny strój w którym burmistrz
Złotoryi składał 3 maja kwiaty
pod Pomnikiem Niepodległości. Robert Pawłowski wystąpił bowiem nie w gajerku – jak
stawiani za wzór włodarze
Chojnowa czy Lubina – ale
w sportowym dresie. „Hańba”,
„wstyd”, „brak szacunku” –
wtórują redaktorowi czytelnicy
w komentarzach.
To arcyludzkie - przywiązanie do pozoru. Za patriotę
jesteśmy skłonni uważać każdego, kto na czas majowego
weekendu wywiesił polską
flagę przy domu. Im więcej
flag, tym większy patriota.
Ten mechanizm działa także
w drugą stronę: na podwórka,
gdzie nic nie powiewa, my patrioci spoglądamy ze wzgardą i
poczuciem wyższości - pewnie
mieszkają tam jacyś folksdojcze lub inni lewacy. Patriotą
jest mięśniak w koszulce z
orłem lub innymi żołnierzami wyklętymi i są kręgi, gdzie
nawet jego mocz, przelewany
z kolegami pod murem Muzeum Narodowego, pachnie
słodko ojczyzną. Patriotą jest
byle chłystek, który na meczu
piłkarskim owinie się biało
-czerwoną flagą lub między
„Widzew Żydy”, „Legia to
kurwa” zaintonuje pieśń, że
jeszcze Polska nie zginęła. Patriotą można zostać kupując na
stacji benzynowej czapeczkę w
barwach narodowych. Wystarczy też na discopolowym
koncercie chwycić się za ręce
i zaśpiewać chórem „Bo wszyscy Polacy, to jedna rodzina”.
Robert Pawłowski składał
kwiaty w dresie, bo bezpośrednio po uroczystości jechał
z grupą mieszkańców na Złotoryjską Majówkę Rowerową.
Nie założył garnituru ani krawata ze względów praktycznych – po prostu nie da się w
nich przez parę godzin pedałować na rowerze. Przy okazji
i – jak sądzę – zupełnie niezamierzenie burmistrz zadrwił
z patriotycznego nadęcia. Pokazał, że świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja polega na radosnym korzystaniu z wolności – nie na
mierzeniu stężenia patriotyzmu w krwi innych Polaków;
nie na internetowych linczach;
nie na małostkowych sądach
po pozorach. Mnie szczególnie bawi to, że Pawłowskiego
krytykują patrioci, którym nie
chciało się tego dnia – w gajerku czy dresie – ruszyć się
sprzed komputera, by chociażby postać minutę przed
pomnikiem.
Piotr Kanikowski

28 kwietnia zostało uruchomionych 8 samoobsługowych stacji wypożyczeń Legnickiego Roweru
Miejskiego. Do dyspozycji
mieszkańców i turystów jest
69 rowerów, w tym 64 rowery standardowe i 5 rowerów
dziecięcych.

System został rozbudowany po ubiegłorocznym programie pilotażowym. Przez
niecałe trzy miesiące 21 rowerów wypożyczono wtedy
ponad 4300 razy, a w systemie
zarejestrowało się ponad 1100
użytkowników. - Legnica to
drugie po Wrocławiu miasto
w Województwie Dolnośląskim, które zdecydowało się na
uruchomienie takiego systemu
– mówi Tomasz Wojtkiewicz,
prezes Nextbike Polska, operatora Legnickiego Roweru
Miejskiego. – - Zeszłoroczny
program pilotażowy pokazał,
że ta idea ma w Legnicy gorących zwolenników. Tym bardziej cieszy nas, że miasto zdecydowało się kontynuować ten
projekt. Jestem przekonany, że
z czasem mieszkańcy Legnicy
będą mogli cieszyć się jeszcze
większą liczbą stacji i rowerów
miejskich.
Z Legnickiego Roweru

Miejskiego może skorzystać
każdy. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej
www.rower.legnica.eu, wpłacić
10 złotych opłaty inicjalnej, z
której finansowane będą wypożyczenia. Warto podkreślić,
że pierwsze 15 minut każdego
wypożyczenia jest całkowicie
bezpłatne. Za pierwszą godzinę wypożyczenia zapłacimy 1
zł, za drugą też 1 zł, za trzecią
2 zł, a za każdą kolejną po 4 zł.
Operator systemu, firma
Nextbike Polska, zwraca uwagę, że konto użytkownika jest
aktywne (umożliwia wypożyczanie) tylko wtedy, gdy znajduje się na nim co najmniej 10

zł.

Samo wypożyczenie jest
niezwykle łatwe. Wystarczy
wpisać na terminalu przy stacji swój numer telefonu, kod
PIN i numer wypożyczanego
roweru. Można również skorzystać ze specjalnej bezpłatnej aplikacji Nextbike, która
umożliwia wypożyczanie m.in.
poprzez skanowanie kodu QR.
Aby zwrócić rower, wystarczy
wpiąć go w elektrozamek tej
samej lub dowolnej innej stacji
Legnickiego Roweru Miejskiego.
Stacje Legnickiego Roweru Miejskiego pojawią się na
pl. Słowiańskim, pl. Wilsona,

rogu Piłsudskiego i Horyzontalnej, na Piłsudskiego przy
Rondzie Niepodległości, na
rogu Złotoryjskiej i Sejmowej, na Jaworzyńskiej (przy
Szkole Podstawowej nr 10),
przy Dworcu PKP i na rogu
Czarnieckiego i Moniuszki.
System Legnickiego Roweru
Miejskiego będzie działał do
końca listopada.
Wszystkie standardowe
rowery Legnickiego Roweru
Miejskiego są wyposażone we
wszelkie elementy niezbędne do wygodnej i bezpiecznej
jazdy, m.in. w przerzutkę, automatyczne oświetlenie przednie i tylne, dzwonek, hamulce

(ręczny i nożny), wodoodporne siodełko, szyfrowy zamek
(kod do niego otrzymujemy
przy wypożyczeniu, warto go
zapamiętać) i koszyk do przewożenia toreb i pakunków.
Warto podkreślić, że każdy zarejestrowany użytkownik
może korzystać z systemów
Nextbike na całym świecie.
W Polsce systemy Nextbike
działają m.in. w Warszawie
(Veturilo), Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Katowicach i
Gliwicach.

imienia i godności osobistej w
artykułach mojego autorstwa
opublikowanych na stronie
http://kontrowe... pt. „Jerzy
Owsiak – król żebraków i łgarzy, złoty melon sekty WOŚP”
z 10 stycznia 2013 r. oraz „Jerzy Owsiak, król żebraków i
łgarzy pracuje na nowy tytuł
– hiena cmentarna” z 6 marca
2013 r. Z powodu zaistniałej
sytuacji wyrażam ubolewanie
i zobowiązuję się zaniechać
podobnych działań w przyszłości. Powyższe oświadczenie publikuję w wyniku przegranego procesu sądowego.
Piotr W (...) Matka Kurka.”
Oświadczenie tej treści
ukazało się na tym samym
blogu, co artykuły za które
Matka Kurka został w dwóch
procesach na (łącznie) 10
tysięcy złotych. Wbrew wyrokowi Sądu Okręgowego
w Legnicy z 24 marca 2017
roku nie są jednak pierwszą
informacją pojawiającą się na
stronie. Wcześniej pojawia się

wytłuszczone, napisane kilka
razy grubszą czcionką zdanie,
o którym nie ma słowa w nakazie sądu:”Sąd potwierdził,
że Matka Kurka pisał prawdę
o wyciagnietych melonach,
ale kazał przeprosić za przezywanie „Jurka””.
Matka Kurka kłamie, jakoby sąd potwierdził prawdę
o wyciągniętych melonach.
To cwaniacka manipulacja.
Po pierwsze, nie mając odwagi napisać wprost, że Owsiak
wyciąga miliony z Fundacji,
bloger pisze o „wyciąganiu
melonów”, licząc, że czytelnicy dopowiedzą sobie resztę.
Po drugie, kłamie, bo żaden
sąd nie oceniał, czy - jak głosił tytuł jednego z tekstów
- „Owsiak w 11 lat wyciągnął 46 Złotych Melonów”
czy nie. Ta kwestia nigdy nie
była przedmiotem rozważań
sądu. Jak głosi uzasadnienie
wyroku Sądu Okręgowego w
Legnicy z 26 lutego 2015 r.
“w trakcie procesu wykaza-

no, iż w chwili przystąpienia
do pisania poszczególnych
tekstów, oskarżony nie dysponował informacjami o
rzeczywistym charakterze i
skali transakcji prowadzonych
pomiędzy Fundacją WOŚP,
spółką Złoty Melon i firmą
Mrówka Cała”. Oskarżony
przyznał ten fakt (…). Można
z tego wnioskować, że “głębia”
omawianych zjawisk nie miała dla oskarżonego większego
znaczenia przy formułowaniu
(…) ocen odnoszących się do
działalności Jerzego Owsiaka
i Fundacji WOŚP. ”. Kluczowa dla wyroku uniewinniającego Piotra W. od zarzutów
zniesławienia jest konstatacja,
że objęte zarzutami kontrowersyjne stwierdzenia blogera
są wyłącznie jego interpretacją wspomnianych wyżej faktów. Stanowią ocenę, i nawet
gdyby z obiektywnego punktu
widzenia była to ocena niesprawiedliwa,
krzywdząca
dla WOŚP i Jerzego Osia-

ka, Matka Kurka ma do niej
prawo w imię konstytucyjnej
wolności słowa. Bloger uniknął skazania za zniesławienie
nie dlatego, że napisał prawdę, ale dlatego, że napisał
“swoją prawdę” – to co mu się
wydawało. Zawarł w swych
tekstach nie obiektywne fakty,
lecz subiektywne oceny.
Przeprosiny miały ukazać
się w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się
wyroku na stronie głównej
portalu Kontrowersje, bezpośrednio po wejściu na stronę,
jako pierwsza pojawiająca się
na niej informacja.
Dla blogera wyrok Sądu
Okręgowego w Legnicy z
24 marca 2017 roku uprawomocni się 2 maja. Ale Jerzy Owsiak, który kilka dni
później otrzymał wyrok z
pisemnym
uzasadnieniem
ma jeszcze około tygodnia na
ewentualne złożenie apelacji.
Piotr Kanikowski

Źródło: Nextbike.pl
FOT. NEXTBIKE.PL

Bloger przeprasza Owsiaka
Przymuszony przez Sąd
Okręgowy w Legnicy bloger
Matka Kurka opublikował
w internecie przeprosiny za
naruszenie dóbr osobistych
Jerzego Owsiaka. Wyraził
ubolewanie, że nazywał go
„hieną cmentarną” oraz
„królem żebraków i łgarzy”.
Zobowiązał się też zaniechać podobnych działań
w przyszłości. Naruszając
nakaz sądu, bezpośrednio
przed przeprosinami Piotr
W. zamieścił bezczelne
kłamstwo.
„Ja niżej podpisany, Piotr
W, (... tu nazwisko - dop. red.)
publikujący pod pseudonimem „MatkaKurka”, przepraszam niniejszym Pana Jerzego
Owsiaka – Prezesa Fundacji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, za użycie pod
Jego adresem znieważających
zwrotów naruszających dobra
osobiste Pana Jerzego Owsiaka w postaci czci, dobrego
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Zamek w ogniu... działań

Najtrudniejszym elementem ćwiczeń była bezpieczna
ewakuacja poszkodowanych
z wieży. Nie można było użyć
drabiny, bo nie ma w straży aż
tak wysokiej. Strażacy posłużyli się kolejką tyrolską. Jedna
grupa ratowników przedostała
się do ludzi odciętych na wieży
i zrzuciła w dół liny. Ich koledzy przymocowali je do swojego samochodu i odpowiednio
naprężyli, dzięki czemu można
było w specjalnych siodełkach

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy
tel. 71 306 73 33

bezpiecznie zjechać na ziemię.
Ewakuowanymi od razu zajęli
się ratownicy medyczni: przeprowadzili badania, udzielili
pierwszej pomocy, odwieźli do
szpitala.
Dużym wyzwaniem było
wykorzystanie do gaszenia
zamku wody z kąpieliska Kormoran. Strażacy rozciągnęli
wzdłuż ulic 2 kilometry węży.
Strażaków wspierała Policja, Straż Miejska i Pogotowie
Ratunkowe.
- Organizujemy takie ćwiczenia, aby skoordynować naszą pracę. Dzięki temu możemy sprawniej działać, jeśli coś
się dzieje naprawdę – tłumaczy Marcin Swendarski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w
Legnicy.

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy
zębowe na fundusz NFZ
Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

531-425-025

REKLAMA

150 strażaków z Legnicy i
powiatu legnickiego uczestniczyło dziś w akcji gaszenia
pożaru w części mieszkalnej Zamku Piastowskiego.
Ogień był zmyślony, dym
sztuczny, a cała akcja to
ćwiczenia. Bardzo widowiskowe, więc manewry przyciągnęły spory tłum gapiów.

OGŁOSZENIA
DROBNE

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Legnica na targach
NIEMCY • HOLANDIA • BELGIA • LUKSEMBURG
tel. 48 668 358962, 48 76 745 83 33, 48 604 984 433
LICENCJONOWANE PRZEWOZY OSÓB Z ADRESU POD ADRES

międzynarodowym. Stawiamy
na promocję gospodarczą całego regionu, a projekt Invest
in Legnica świetnie się w nią
wpisuje – mówi Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.
Targi Real Connect odbyły się w centrum EXPO XXI
w Warszawie w dniach 26-27
kwietnia. Były to pierwsze
w Polsce i jedynie w Euro-

pie
Środkowo-Wschodniej
międzynarodowe targi rynku nieruchomości i inwestycji – gruntów, nieruchomości
handlowych, biurowych, magazynowych, logistycznych i
innych.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy
FOT. LEGNCA.EU

WYJAZDY OKOLICZNOŚCIOWE
WYNAJEM BUSA Z KIEROWCĄ
WYJAZDY Z POLSKI:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA
POWROTY DO POLSKI:
WTOREK, CZWARTEK, NIEDZIELA

co 7 przejazd 1 euro
www.osobus.pl e-mail: osobus@o2.pl

REKLAMA

Nasze miasto uczestniczyło w Warszawie w targach, na
których prezentowało swoją
ofertę inwestycyjną – a wśród
niej m.in. teren byłego lotniska, tereny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tzw.
Legnicę II w sąsiedztwie ulicy
Jaworzyńskiej, gdzie właśnie
jest zbrojony teren. Jak wypadliśmy?
- Państwa miasto miało
świetną lokalizację stoiska i
było zdecydowanie zauważal-

nym wystawcą. Nie można odmówić Legnicy tego, że bardzo
dobrze przygotowała się do tej
konferencji. I należy dodać, że
niemal każdy uczestnik, zachwycał się Państwa oryginalnym „członkiem ekipy” jakim
był robot euGenius. Były momenty, że w kontekście targów,
bardzo dużo mówiono o nim
i o Legnicy – mówi Krystyna
Swojak, współorganizatorka
targów.
Według danych organizatorów tylko w samej konferencji towarzyszącej targom,
zarejestrowano ponad 600
uczestników. Legnickie stoisko odwiedzili m.in. przedstawiciele Bank of China,
Polskiej Rady Centrów Handlowych czy Asian Infrastructure Investment Bank.
- Nawiązaliśmy też kontakty, które pozwolą nam na
udział w podobnych przedsięwzięciach, także o zasięgu

REKLAMA

Ponad pół tysiąca uczestników, wiele nowych kontaktów i tylko pozytywne opinie
o zdecydowanie wyróżniającym się stoisku Legnicy i jej
partnerów – tak można podsumować dwudniowe targi
inwestycyjne Real Connect
2017 CEE Property & Investment Fair w Centrum EXPO
XXI w Warszawie.
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Legnica wymiata!
„Przepraszam Panią Dagmarę Pankiewicz-Biela , prowadzącą Niepubliczne Przedszkole Hobbit w
Legnicy za zamieszczenie szeregu niepolegających na prawdzie,
zniesławiających i narażających na
utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia wyżej wskazanej działalności, wpisów w portalu społecznościowym www.gowork.pl, w których
m.in. podawałam się za jednego z
rodziców; Olga Krzemińska.”

"Aviator" - film Marty Grzegorek zrobiony w ubiegłym
roku na warsztatach Legnickiej Akademii Filmowej - otrzymał Grand Prix IV
Ogólnopolskiego Przeglądu
Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci "Oko
Kalejdoskopu" w Poznaniu.
Nagrody zdobyły także trzy
inne LAF-owskie animacje
oraz dwa filmy stworzone na
zajęciach, które dla dzieci
prowadzi Julian Zawisza.
Filmy z Legnicy korzystnie
wyróżniały się na tle 106
dzieł zaprezentowanych podczas "Oka Kalejdoskopu".
Jak podkreśla protokół,
przy ustalaniu werdyktu jury
było jednomyślne. Główna nagroda przeglądu Marta Grzegorek interesuje się dobrym
kinem, nie tylko tym animowanym. Od czterech lat co
wakacje przyjeżdża na Warsztaty Filmu Animowanego
odbywające się w ramach Legnickiej Akademii Filmowej w
Legnickim Centrum Kultury.
Nad nagrodzonym w Poznaniu "Aviatorem" pracowała pod
opieką artystyczną Stanisława

Lenartowicza - reżysera, scenarzysty,, autora m.in. polskiej
wersji "Ulicy Sezamkowej" oraz legnickiego filmowca Juliana Zawiszy, pomysłodawcy
LAF-u.
Trzy inne dziecięce animacje z Legnickiej Akademii
Filmowej zgarnęły komplet
nagród w kategorii "Najlepszy
film indywidualnych autorów, który powstał pod opieką
profesjonalistów".
Pierwsze
miejsce przypadło antywojennemu "Krzykowi" Szymona
Ruczyńskiego,
szesnastolatka z Hajnówki, który wygrał
ubiegłoroczny LAF. Opiekę
artystyczną nad Szymonem
sprawował Jakub Woynarowski. Drugą nagrodę otrzymała
warszawianka Helena Stańczyk, autorka prześmiewczej
lalkowej animacji "Albert" , o
tym, jak szczur dostał Nobla.
Helenie przy pracy pomagali
wykładowcy: Izumi Yoshida,
Anita Kwiatkowska Naqui,
Adam Michałowski i Piotr
Nawrocki. Trzecie miejsce zajął "Abi" Kacpra Olszewskiego
(fanom dobrego kina znanego
jako aktor, bo zagrał główną
rolę w filmie fabularnym "Baby

Bump" w reżyserii Kuby Czekaja). Podczas LAF-u opiekowała się nim Anita Kwiatkowska Naqui.
Na tym nie koniec. W kategorii "Najlepszy film kilku
autorów, który powstał pod
opieką profesjonalistów" jury
Oka Kalejdoskopu przyznało
pierwszą nagrodę "Życiorysowi" zrealizowanemu przez
dzieci z Legnickiego Ośrodka
Kultury. W tej samej kategorii
trzecie miejsce przypadło animacji "Konno i w ostrogach",
również z LCK. To efekty wytrwałości oraz pasji Juliana Zawiszy, który w Akademii Rycerskiej uczy kolejne pokolenie,
jak się robi animację.
Jury poznańskiego przeglądu przyznało ponadto wyróżnienia. Jedno, "za poruszenie
ważnych tematów", otrzymała
Konstancja Taraszka, autorka
filmu "Chwila z mamą", drugie
- "za umiejętność opowiadania o trudnych tematach" - jej
siostra, Urszula Taraszka. Obie
należą do wielkiej LAF-owskiej rodziny. Tak jak Magdalena Sieradzka, wyróżniona "za
lotną fantazję" wykorzystaną
przy tworzeniu filmu "Pośród

fal". To też niezwykła wartość
imprezy wymyślonej przez
Zawiszę: młodzi ludzie z całej
Polski spotykają się najpierw
w Legnicy, a potem przy okazji różnych festiwali i przeglądów w innych miastach Polski;
utrzymują kontakt, pielęgnują
przyjaźnie. A często cały rok
marzą, by znów spędzić 10
sierpniowych dni w LCK. Bo
- jak zauważyła kilka lat temu
Edyta Golisz w tytule swojej
książki - LAF budzi "love".
Przegląd "Oko Kalejdoskopu" organizuje Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu. W
jury, które decydowało o tegorocznym werdykcie, zasiadali
dr Joanna Maria Chrzanowska
(edukatorka, animatorka, nauczycielka filozofii i etyki, popularyzatorka wiedzy, trenerka
Odysei Umysłu, rzeczoznawca
MEN ds. filozofii i etyki), Paulina Wyrt (ilustratorka, autorka
filmów animowanych) oraz
prof. Maciej Ćwiek (reżyser,
grafik, scenarzysta, animator, grafik, producent filmowy,
dziekan Wydziału Animacji
Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu).
Piotr Kanikowski

Hobbit. Tu się tańczy i śpiewa
Fantastycznie wypadł debiut czworga przedszkolaków z Hobbita podczas VIII
Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Legnicy. Prowadząc zajęcia dla dzieci staram się wydobywać
takie perełki i pokazywać je
przy każdej okazji – mówi
Janusz Narajewski, który
od września przygotowywał
sześciolatki do wyjścia na
parkiet.

- Taniec sprzyja poprawnej postawie, ale nie tylko –
dodaje dyrektor Ewa Celińska z Hobbita. - Aktywność,
której towarzyszy muzyka,
jest bardzo korzystna dla
rozwoju dzieci. Słuch, rytm,
poczucie taktu, koordynacja
słuchowo-ruchowa będą procentować przy nauce czytania
i pisania.

Ewa Celińska dba, by w
Niepublicznym Przedszkolu
Hobbit muzyka rozbrzmiewała nie tylko na rytmice.
Poza lekcjami tańca nowoczesnego u Janusza Narajewkiego, dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z tańca
ludowego. Uwielbiają jedne
i drugie. Przy „Czekoladzie”,
„Makarenie” aż piszczą z

uciechy. Chętnie też śpiewają. W ubiegłym tygodniu
podczas VI Regionalnych
Wiosennych Spotkań z Piosenką Turystyczną, zorganizowanych przez legnickie
koło TPD, przedszkolaki z
Hobbita wyszły na scenę w
harcerskich mundurach. Przy

Legnica, ul.Gliwicka 19-21

Kontakt z właścicielem : 601 580 698; Kontakt z dyrektorem : 697 661 252

akompaniamencie
gitary
klasycznej wykonały „Bieszczadzki rajd” z taką werwą,
że zdobyły pierwsze miejsce. - Przed nami, jeszcze w
maju, kolejny konkurs tańca
ludowego i narodowego w
Rzeszotarach – zapowiada
dyrektor Ewa Celińska.
REKLAMA
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Julia Tomaszewska tańczyła z Franiem Laryszem,
a Emilia Rabczenko z Szymonem Kisielem. Choć byli
najmłodszymi uczestnikami
legnickiego turnieju, na parkiecie dzielnie dotrzymywali
kroku starszym o 2-3 lata
rywalom. Jive, polka, mambo, cha-cha nie sprawiły im
najmniejszego problemu, a
uśmiechy na rumianych buziach świadczyły o sporej
frajdzie z tańca. Umiejętności
i entuzjazm par z Hobbita
doceniło profesjonalne jury,
przyznając obu II miejsce (ex

aequo) w klasie „Brąz” do lat
9.
- Dla nas ten turniej to
także duże przeżycie – mówiła dumna z syna Magdalena Larysz, mama Frania.
- Z emocjami, ale też z dużą
przyjemnością obserwuję, jak
tańczy.
Franiu, Szymon, Julia,
Emilia i inne przedszkolaki
uczą się od Janusza Narajewskiego - tancerza klasy
mistrzowskiej z wieloletnim
doświadczeniem
pedagogicznym. W ramach swojego Studia Takt od września
2016 roku pan Janusz prowadzi zajęcia w Przedszkolu
Niepublicznym Hobbit.
- Każdy czas, by zacząć
naukę tańca jest dobry –
uważa. - Ale przedszkole to
szczególnie korzystny moment na pierwsze lekcje, bo
dzieci nie mają jeszcze wyrobionych złych skłonności, np.
do przygarbiania się. Poprzez
taniec dążymy, aby ładnie
rosły, miały proste plecy, wyciągniętą sylwetkę i czuły się
zdrowo.
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Podmianka w legnickim sądzie
Legnicy ustalił, że w szpitalu w
Żarach Tomasz L. nie pojawił
się sam. 4 stycznia przywiózł go
inny mężczyzna i oddał pod opiekę lekarzy, utrzymując, że kolega
dziwnie się zachowuje. Tomasz
L. rzeczywiście zachowywał się
tak, jakby nie było z nim kontaktu.
Ponieważ pacjent nie miał przy
sobie dowodu osobistego, podczas
rejestracji w dokumenty wpisano podane przez niego dane, tzn.
imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL Piotra Sz.
Tomasz L. potwierdzał je później
na komendzie Policji w Żarach, w
kolejnych aresztach śledczych i w
Sądzie Okręgowym w Legnicy.
Ponadto na dwóch dokumentach
- na historii choroby oraz policyjnym protokole zatrzymania
- podpisał się imieniem i nazwiskiem legniczanina.
W związku z tym Prokurator
Rejonowy w Legnicy oskarżył
Tomasza L., że w okresie od 4
stycznia do 27 stycznia 2017 roku
w Żarach, Wrocławiu i Legnicy
działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w warunkach czynu ciągłego podawał
się za poszukiwanego listem gończym Piotra Sz. utrudniając w ten
sposób prowadzone przeciwko
legniczannowi postępowanie karne i pomagając mu w uniknięciu
odpowiedzialności karnej. Tomasz
L. jest również oskarżony o popełnienie dwóch kolejnych przestępstw przeciwko dokumentom,
polegających na podpisaniu się nie
swoim nazwiskiem.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz L. nie
przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił
składania wyjaśnień - informuje
prokurator Lidia Tkaczyszyn,
rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - Prokurator zasięgnął opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów o stanie zdrowia
psychicznego oskarżonego. Z treści uzyskanej opinii psychiatrycznej wynika, że Tomasz L. nie jest i
nie był chory psychicznie w czasie
popełnienia zarzuconych mu czynów. Biegli wykluczyli również
inne zakłócenia czynności psychicznych mogące mieć wpływ
na ocenę poczytalności oskarżonego. Z przedmiotowej opinii
sadowo-psychiatrycznej wynika,
że tak szybkie wyrównanie stanu
psychicznego jak u Tomasza L. i
wycofanie rzekomych objawów, z
którymi został przyjęty do szpitala
w Żarach, przeczą występowaniu
u niego przewlekłego czy ostrego
stanu psychotycznego.
Sąd Rejonowy w Legnicy
oceni aktorską kreację Tomasza
L. w oparciu o kryteria z Kodeksu karnego. Za każde z trzech
zarzucanych oskarżonemu przestępstw grozi kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Jak informuje prokurator Lidia
Tkaczyszyn, sprawa innych osób
działających wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem L .toczy się w
odrębnym postępowaniu karnym i
nie została jeszcze zakończona.
Piotr Kanikowski

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy
ul. Wrocławskiej nr 91/ ul. Drukarskiej 2, obręb Kartuzy, działka nr 383/3,
pow. 447m2. KW nr LE1L/00042914/2.
Cena wywoławcza 93.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 10.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 12.06.2017 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański 8 sala 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, że odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Witelona 12.
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica Witelona 12
KW LE1L/00074220/3
Budynek mieszkalno-usługowy 5- kondygnacyjny,
teren uzbrojony w sieć
energetyczną, gaz.,wod.
-kan.

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
obręb
Stare Miasto
dz. nr 345/5
o pow. 366
m2

lokal użytkowy nr 2 na I
piętrze
pow. 204
m2

Skład lokalu

Korytarz,
przedsionek
do wc, dwa pomieszczenia wc,
pomieszczenie
socjalne, kuchnia,
osiem pomieszczeń biurowych,
archiwum

Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
400.000,00 zł
(34.500,00 zł)
80.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Rokowania odbędą się 12.06.2017 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 rokowań -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.
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Na Piotra Sz. od trzech lat
czeka austriacka prokuratura w
Linz. 30-letni legniczanin jest
podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej
specjalizującej się we włamaniach
i kradzieżach samochodów. W
kwietniu 2014 roku wydano nań
Europejski Nakaz Aresztowania.
Na jego podstawie w ubiegłym
roku legnicki sąd wszczął postępowanie w sprawie ekstradycji
Piotra Sz. do Austrii. Trzydziestolatek stawił się tylko na pierwszą
rozprawę. Potem przepadł jak kamień w wodę, a po Legnicy poszła
fama, że ukrywa się w Wielkiej
Brytanii. Polskiemu wymiarowi
sprawiedliwości nie pozostało nic
innego, jak posłać za cwanakiem
list gończy.

W styczniu 2017 roku konkubina Piotra Sz. jako przykładna
obywatelka zgłosiła prokuratorowi, że jej ukrywający się partner
został właśnie przyjęty na leczenie
do szpitala psychiatrycznego w
Żarach. Do lecznicy udał się w te
pędy policyjny patrol. Na miejscu
okazało się, że rzeczywiście, w wykazie pacjentów figuruje osobnik o
stosownym nazwisku. Wszystkie
pozostałe personalia również się
zgadzały: PESEL, adres zamieszkania. Pacjent został zatrzymany i
17 stycznia przetransportowany z
Żar do aresztu śledczego we Wrocławiu, gdzie oczekiwał na wznowienie procedury ekstradycyjnej.
27 stycznia Sąd Okręgowy w
Legnicy miał zdecydować o przedłużeniu tymczasowego aresztu
Piotra Sz. i ewentualnym przekazaniu go Austriakom. Kiedy policjanci wprowadzili aresztowanego
na salę, okazało się, że coś jest nie
w porządku. Sędzia pamiętał Piotra Sz. jako 120-kilogramowego
osiłka, tymczasem postawiono
przed nim malutkiego, zmizerowanego facecika. Niemożliwe, by
istniała dieta potrafiąca w kilka
miesięcy do tego stopnia odmienić
człowieka.
Doprowadzony uznał, że
został zdemaskowany. Przyznał,
że nie jest 30-letnim Piotrem Sz.
z Legnicy, ale sześć lat starszym
Tomaszem L. z Drawska Pomorskiego, wielokrotnie karanym
wcześniej za przestępstwa przeciwko mieniu.
Prokurator Rejonowy w

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej położonej w Legnicy przy
ul. Wrocławskiej 91/ ul. Drukarskiej 2.
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Do Sądu Rejonowego w Legnicy trafił akt oskarżenia
przeciwko 36-letniemu Tomaszowi L. z Drawska Pomorskiego. To pacjent szpitala psychiatrycznego, który
podawał się za poszukiwanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
legniczanina Piotra Sz. i o
mały włos nie został jako
Piotr Sz. wydany austriackim
organom sprawiedliwości.
Okazuje się, że nie tylko
tożsamość miał fałszywą symulował też chorobę psychiczną.
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Dom Maria współpracuje
z przedszkolem Hobbit
Seniorzy z legnickiego Domu
Maria gościli u siebie przed
świętami grupę sześciolatków z Przedszkola Niepublicznego Hobbit. Dzieci
wniosły w życie staruszków
sporo radości. Podczas
wspólnych, międzypokoleniowych warsztatów powstawały kartki wielkanocne i
rodziły się przyjaźnie. Obie
placówki deklarują, że cenią
sobie ten kontakt i chcą go
podtrzymywać.
Po jednej stronie ulicy Gliwickiej stoi Dom Maria – pierwszy i jedyny w Legnicy prywatny dom pomocy społecznej. Na
placu po drugiej od lat swoją
siedzibę ma przedszkole Hobbit.
Dzieci już wcześniej zaglądały
do sąsiadów z okolicznościowymi występami – na Dzień Babci, Walentynki.... Jednak teraz
po raz pierwszy mogły usiąść
między seniorami przy wielkim
stole i trochę ich poznać. Efektem wspólnych warsztatów plastycznych miały być świąteczne
karki, które pensjonariusze DPS

-u mogliby wysłać do własnych
wnuków lub wręczyć im podczas
wielkanocnych wizyt.
W odróżnieniu od przedszkolaków – naturalnie rozgadanych i spontanicznych – część
seniorów przystąpiła do pracy
z dystansem, nieufnością. Ale
z czasem nawet im udzielił się
radosny nastrój. Dzieci po raz
kolejny okazały się mistrzami
w kruszeniu lodów. Kreatywna
zabawa, polegająca na komponowaniu ze skrawków kolorowego papieru świątecznych
kartek pocztowych pochłonęła
bez reszty młodszych i starszych.
A kiedy przyszło się pożegnać,
wszyscy żałowali, że czas tak
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e-mail: biuro@marialegnica.
pl
www.marialegnica.pl
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Dom Maria
ul. Gliwicka 6
59-220 Legnica
tel.: 792 468 600

szybko płynie.
I Dom Maria, i Hobbit
deklarują, że chcą niebawem
powtórzyć tę przygodę. Dzieci
wniosły w życie starszych, schorowanych ludzi ożywienie, radość, dużo pozytywnych emocji.
One natomiast uwrażliwiają się i
uczą się pomagać. To cenne doświadczenie.
Dom Maria jest otwarty na
współpracę z innymi wrażliwymi
społecznie podmiotami z regionu legnickiego. Co miesiąc chce
witać w swych progach nowych
gości. W planach są m.in. warsztaty florystyczne dla pensjonariuszy i spotkanie z podróżnikami.
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Złotoryja docenia przedsiębiorców
Burmistrz Robert Pawłowski
wręczył nagrody Aurelius
przedsiębiorcom,
którzy
wnieśli znaczący wkład w
rozwój Złotoryi oraz jej wizerunek w kraju i na świecie.
Laureaci to produkująca maszyny górnicze spółka Mine
Master z Wilkowa, Vitbis –
największy polski wytwórca
tradycyjnych bombek, specjalizująca się w kruszywach
firma PGP Bazalt z Wilkowa,
niemiecki Borgers z branży
automotive oraz Faist Chemic – krajowy potentat w zakresie folii wygłuszeniowych
do zmywarek i aut.

sa 2017 nominowane były też
spółki: KTM Inżynieria, Adeo
Screen, Muflon.
W kategorii Ambasador –
zarezerwowanej dla firm, które
osiągają sukces jako eksporterzy – zwyciężył złotoryjski Vitbis. Spółka jest producentem
szklanych ozdób choinkowych
– największym w Polsce i jednym z największych w Europie.
Istnieje już 64 lata. Stworzyła
markę, która jest rozpoznawalna na całym świecie. Bombki
choinkowe ze Złotoryi to synonim misternej ręcznej roboty
i najwyższej jakości.
– Jestem zaskoczony, dumny i szczęśliwy, że szklane
bombki choinkowe uzyskały państwa uznanie. Jestem
dumny z tego, że oprócz złota,
miedzi, bazaltu i butów nasze
bombki są symbolem Złotoryi
– cieszył się prezes firmy Janusz Prus.
Poza Vitbisem nominacje
w kategorii Ambasador zdobyły przedsiębiorstwa: Mega,
PPHU Lenax, PHU Moldróg
oraz Villa Greta.
Kategoria
Lokomotywa
została zarezerwowana dla
firm pozytywnie oddziałujących na lokalny rynek pracy i
realizujących projekty inwesty-

cyjne. Szczególnie, jeśli zatrudniły w ostatnim roku więcej niż
20 pracowników. W oparciu
o te kryteria Aureliusa 2017
otrzymał producent kruszywa
i prefabrykatów betonowych,
obecny na rynku od ponad 30
lat – PGP Bazalt z Wilkowa.
Co warte podkreślenia, firma
reprezentuje wyłącznie polski
kapitał, co w tej branży stanowi
dziś rzadkość. PGP Bazalt jest
jednym z wiodących dostawców kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych w Polsce.
– Kategoria się zgadza, na
stanie mamy trzy lokomotywy
– żartował Maciej Paliszkiewicz, dyrektor w PGP Bazalt.
– Ta nagroda jest doskonałym
zwieńczeniem 32-letniej pracy
mojego ojca Tadeusza Paliszkiewicza, prezesa firmy – dodał.
Poza PGP Bazalt nominowane były firmy: Sieper, Schnaider Pojemniki Transportowe,
Faist Chemic, Renbut.
Kategoria Debiutant ma
zwracać uwagę na nowo powstałe firmy, które albo gwałtownie się rozwijają, albo wykazują potencjał do rozwoju.
Tu nagroda przypadła niemieckiej spółce Borgers, która
w imponującym tempie posta-
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Nagroda Aurelius została ustanowiona w tym roku.
Zgodnie z intencją burmistrza,
ma stanowić doroczne wyróżnienie dla związanych z miastem przedsiębiorców. Spośród
16 firm nominowanych w 5 kategoriach – Innowator, Ambasador, Lokomotywa, Debiutant
oraz Firma Roku – Kapituła (
w składzie Tadeusz Maćkała,
Piotr Stryczek, Ignacy Bochenek) wskazała 5 laureatów.
Tytuł Innowatora Roku
2017 przypadł spółce Mine
Master, która w Wilkowie

produkuje maszyny wiercące
i kotwiące. To nie jest zaskoczenie, bo Mine Master od lat
jest zaliczany przez ekspertów
z Polskiej Akademii Nauk do
dziesiątki najbardziej innowacyjnych
przedsiębiorstw
w Polsce. Ogromne środki
przeznacza na badania. Ściśle
współpracuje z naukowcami
z Politechniki Wrocławskiej i
innych ośrodków. Jej głównym
klientem jest KGHM. 70 proc.
wiertnic i maszyn kotwiących
używanych w polskich kopalniach miedzi zostało skonstruowanych i wyprodukowanych
w Wilkowie. Firma eksportuje
swoje wyroby praktycznie na
cały świat, do Europy, Azji,
Afryki, Ameryki, Australii.
Ostatnio z dużym sukcesem
podbija potężny rynek rosyjski
– w czerwcu trzy maszyny wyśle do kopalni złota na Czukotce. Zatrudnia około 230 osób.
– To jest dla nas zaskoczenie i radość. Konkurencja
była spora, jednak my jesteśmy
pewni tego, co robimy i cieszymy się, że obrana przez nas
droga jest słuszna – mówił Bogusław Regulski, dyrektor ds.
produkcji w Mine Master.
Poza Mine Master w kategorii Innowator do Aureliu-

609 199 520
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wiła w Złotoryi nowy zakład i 1
kwietnia uruchomiła pierwszą
linię produkcyjną, zatrudniając
60 osób. Docelowo inwestor
obiecuje 600 miejsc pracy przy
wytwarzaniu
tekstylnych
materiałów wygłuszeniowych
dla producentów samochodów
oraz sprzętu AGD.
– Ten debiut i ta lokalizacja w Złotoryi nie udałaby się,
gdyby nie idealna atmosfera
do inwestowania i niezwykłe zaangażowanie lokalnych
władz z burmistrzem na czele.
W imieniu rodziny Borgers
oraz zarządu dziękuję i mam
nadzieję, że dalej będziemy
wspólnie rozwijać ten biznes
– mówił dyrektor Łukasz Poźniak.
Poza spółką Borgers Polska
w kategorii Debiutant nominowano: Centrum Medyczne
NMED, Schnaider Pojemniki
Transportowe.
Nagrodę Specjalną Burmistrza Miasta Złotoryi za
szczególne działania na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu trafiła do firmy
Faist Chemic. Faist Chemic
to największy producent folii
wygłuszeniowych do zmywarek i samochodów w Polsce,
laureat Diamentu „Forbesa”

sprzed dwóch lat. W Złotoryi
prowadzi działalność od 11 lat
(początkowo pod szyldem Aksys). Wśród jej klientów są tacy
potentaci jak Bosch, Siemens,
Electrolux, Whirpool czy Indesit, a także producenci samochodów: Volkswagen, Kia,
Hyundai, Honda i Mitsubishi. – To dla nas bardzo duże i
miłe zarazem zaskoczenie oraz
motywacja do dalszego działania – dziękował za Aurelisa dyrektor złotoryjskiego zakładu
Zbigniew Puzanow.
- Państwo jest bogate bogactwem swoich obywateli, a
tym, co popycha każdy region
do przodu, jest gospodarka.
Gospodarka przemyślana, która dba o ludzi. Bo obywatele
będą bogaci wtedy, kiedy będą
mieli pracę. A pracę tworzą
przedsiębiorcy. Dzisiejsza gala
to wyraz uznania dla przedsiębiorców, dla tej elity gospodarczej, która pomaga tworzyć „tu
i teraz” naszego miasta. Są siłą
napędową regionu, decydują o
jego rozwoju, zapewniają pracę
złotoryjanom i motywują inne
przedsiębiorstwa do działania
– podkreślał na rozpoczęciu
gali Robert Pawłowski, burmistrz Złotoryi.
Piotr Kanikowski

05 maja 2017

WIADOMOŚCI

Strona 7

„Inwazja jaszczurów”
Teatr Modrzejewskiej gra w
ten weekend (6 i 7 maja) „Inwazję jaszczurów” wg Karela
Čapka. Spektakl jest trochę
futurystyczną baśnią o końcu
świata, trochę gorzką satyrą na
cywilizację, której fundamenty
stanowią chciwość, przemoc,
pogarda dla innych.
Przed osiemdziesięciu laty
genialny Czech Karel Čapek
wymyślił postać Kapitana Van
Tocha, który przemierzając oceany w poszukiwaniu pereł natrafił na wyspę zamieszkałą przez
inteligentne płazy.
Trudno
uwierzyć, że nie przyszedł mu
wówczas do głowy legnicki aktor Paweł Wolak, który genialnie
wciela się w postać rubasznego
marynarza kombinującego, jak
na tym odkryciu zrobić interes.
Trudno też uwierzyć, że rola żydowskiego przedsiębiorcy G.H.
Bondy`ego nie została skrojona
na Grzegorza Wojdona, bo leży
na nim jakby się dla niej urodził.
Nieprawdopodobne, że Paweł

Palcat, grający demonicznego,
tajemniczego Nadpłaza, jest
sympatycznym człowiekiem a
nie zimnokrwistym, budzącym
grozę jaszczurem. W recenzjach
po premierze pojawiają się długie listy zachwytów nad obsadą
z „Inwazji”, bo to rzeczywiście
kawał aktorstwa najwyższych
lotów.
Reżyser Robert Talarczyk
wsparty przez autorkę scenografii Małgorzatę Bulandę do
maksimum wykorzystał techniczne możliwości Teatru Modrzejewskiej: wszystkie zapadnie na scenie, wielki ekran do
multimedialnych projekcji, grę
świateł na ścianie z pleksi, wodę
w luksusowej wannie G.H. Bondy`ego i ustawionych na proscenium basenach, żywy ogień, a
nawet opadającą w finale przeciwpożarową kurtynę. „Inwazja
jaszczurów” co chwilę zaskakuje
widzów inscenizacyjnymi pomysłami i obezwładnia rozmachem
iluzji. Przy odrobinie wyobraźni
można w plątaninie rozbłysków
w głębi sceny ujrzeć kołyszącą się

na falach trzymasztową korwetę
Kapitana Van Tocha a tuż przed
sobą wykluwające się ze sztywnych krynolin egzotyczne płazy
o martwych, nie zdradzających
emocji oczach.
Świetny spektakl. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy zagra go
w maju tylko trzy razy: w sobotę
i niedzielę (6,7 maja) o godz. 19
oraz we wtorek (9 maja) o godz.
11. BILETY: 30 zł (normalny)/
20 zł (ulgowy). INFORMACJA
I REZERWACJA: 76 72 33 505,
bilety@teatr.legnica.pl
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Dla naszych Czytelników Teatr Modrzejewskiej w Legnicy ufundował po jednym dwuosobowym zaproszeniu na sobotnią (6 maja) i niedzielną (7 maja) „Inwazję jaszczurów”. Zainteresowani
mogą zgłaszać się mejlowo na adres:konkursy@24legnica.pl. W tytule mejla proszę wpisać „Inwazja jaszczurów 6” lub „Inwazja jaszczurów 7”, a w treści podać swoje nazwisko oraz numer telefonu,
na który oddzwonimy w piątek.
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