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Ziobro każe węszyć? Stadion pod dachem
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Na stadionie Orła Białego zadaszone są już
wszystkie trybuny. Zakończyły się prace przy
układaniu konstrukcji dachowych na trybunach
B i C. Wcześniej dach zbudowany został na trybunie D.						
						>>2
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Mija rok od wszczęcia śledztwa w sprawie mieszkania posła Roberta Kropiwnickiego. Przestępstwa nie stwierdzono. Ale prokuratura nie traci
nadziei. Wystąpiła do Prokuratora Generalnego
o zgodę na przedłużenie śledztwa.			
						>>2
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Wśród
największych
atrakcji Lubina jest dziura w
Rynku. Właśnie upadła kolejna desperacka próba jej zlikwidowania. To nieprawdopodobne, ile urzędniczej energii
pochłonął ten niewielki kawałeczek czasoprzestrzeni.
„Tu byłem. Robert Raczyński”. Takim napisem
mogłaby zostać oznaczona lubińska dziura, gdyby nie to, że
podobna inskrypcja jest w tym
przypadku absolutnie zbędna.
I bez niej lubinianie wiedzą
komu zawdzięczają niebanalny anturaż centrum miasta.
W 2004 roku w blasku
fleszy władza rozwalała stojący w tym miejscu pawilon
handlowy a’la PRL obiecując
społeczeństwu galerię handlową na miarę XXI wieku.
Burzenie poszło równie łatwo
jak puszczanie mydlanych baniek. Schody zaczęły się kiedy
zaczęto rozmawiać o konkretach. Okazało się, że wizja
spółki, której oddano plac, nie
podoba się ani konserwatorowi zabytków, ani urzędnikom
odpowiedzialnym za wydawanie pozwoleń na budowę,
ani – co gorsza - okolicznym
mieszkańcom.
W czasach, kiedy Raczyński nie rządził wszystkim co
lubińskie, o obstrukcję można było posądzać np. starostę
Drygas-Majkę. Dziś to niemożliwe. Były decyzje, odwołania, wyroki sądowe – lokalna
czarna dziura pochłonęła masę
urzędniczej energii. Przetrwała 13 lat.
Rok 2017 miał być przełomem: miasto zapowiedziało
wywłaszczenie nieporadnego
inwestora z centrum Lubina i
z werwą zabrało się za odtwarzanie staromiejskiego traktu
przez Rynek, stawianie fontanny, ławeczek, etc.. Szumnie zapowiadana rewitalizacja
kończy się po dwóch miesiącach kolejnym blamażem,
bo wykonawca – nie mogąc
dogadać się z inwestorem –
wypowiedział umowę. Ratusz
ustami rzecznika prezydenta
zrzuca winę na spółkę Polskie
Surowce Skalne, która, jak
głosi oficjalne oświadczenie,
używała do budowy niewłaściwych materiałów. Spór zapewne przeniesie się do sądu, gdzie
strony będą dochodzić swoich
racji oraz odszkodowań za zerwany kontrakt.
Czarne dziury w kosmosie
otacza powierzchnia nazywana horyzontem zdarzeń, która
wyznacza granicę bez powrotu. Nawet jeśli jakaś część lubinian po 13 latach zatęskniła
za PRL-owskim blaszakiem
ze spożywczakiem. kioskiem
Ruchu, sklepem z ciuchami i
publiczną toaletą, to nic się nie
da zrobić. „Tu byłem. Robert
Raczyński”.
Piotr Kanikowski

Na stadionie Orła Białego
zadaszone są już wszystkie
trybuny. Zakończyły się prace przy układaniu konstrukcji
dachowych na trybunach B i
C. Wcześniej dach zbudowany został na trybunie D.

W ramach tej inwestycji zostaną zamontowane
także m.in. nowe nagłośnienie, nowy system monitoringu i nowa tablica
LED o powierzchni 24 m2.
Wykonane będą też osłony

tylnych trybun, chroniące
przed deszczem. Na stadionie w roku 2016 położono wysokiej jakości podgrzewaną murawę boiska.
Wartość
wszystkich
prac przy zadaszeniu sta-

dionu wynosi ok. 2,9 mln
zł. Przetarg na pokrycie
trzech trybun (o łącznej
powierzchni 3400 m2) w
formule zaprojektuj i wybuduj wygrała firma Stalbud z Żołynia, która złoży-

ła najkorzystniejszą ofertę.

nickim – czynsz wpłacała do
agencji, tam też załatwiała inne
formalności.
Po czasie sąsiedzi zaczęli
coś podejrzewać. Zaniepokoiły ich pielgrzymki mężczyzn
do nowej lokatorki. Próbowali
podzielić się swymi spostrzeżeniami z posłem, ten jednak
długo nie chciał dać im wiary.
Gdy korespondencja pomiędzy
mieszkańcami bloku a Robertem Kropiwnickim wyciekła do
prawicowej prasy, sprawa zrobiła
się dla parlamentarzysty na tyle
nieprzyjemna, że wymówił kobiecie lokum.
Po sugestii Ministerstwa
Sprawiedliwości, w lipcu 2016

roku Prokuratura Okręgowa w
Legnicy wszczęła śledztwo w
sprawie mieszkania posła. Prostytutka przyznała się do uprawiania nierządu. Twierdziła, że
działała na własny rachunek,
bez tzw. alfonsa, z którym musiałaby się dzielić pieniędzmi.
Śledczy okazali się jednak na
tyle nieufni, że od roku poszukują ewentualnego sutenera
prostytutki. 15 września 2016
roku sprawa została przekazana Prokuraturze Regionalnej w
Krakowie.
- Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Nie wykluczam
jednak, że prokurator prowadzący sprawę zamierza to zro-

bić, wystąpił bowiem do Prokuratora Generalnego o zgodę na
przedłużenie śledztwa jeszcze o
3 miesiące – mówi prokurator
Włodzimierz Krzywicki, rzecz-

nik Prokuratury Regionalnej w
Krakowie.

Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA W LEGNICY

Ziobro każe dalej węszyć?
Mija rok od wszczęcia śledztwa w sprawie mieszkania
posła Roberta Kropiwnickiego w legnickim Rynku.
Przestępstwa nie stwierdzono. Ale prokuratura nie traci
nadziei. Wystąpiła do Prokuratora Generalnego o zgodę
na przedłużenie śledztwa o
kolejne 3 miesiące.
Prostytutka przez kilka miesięcy wykorzystywała
mieszkanie posła do miłosnych
schadzek. Poseł twierdzi, że o
tym nie wiedział. Kobieta wynajęła jego mieszkanie za pośrednictwem agencji nieruchomości.
Nie kontaktowała się z Kropiw-
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Tiry łamią zakaz wyprzedzania na A4
Policjanci ruchu drogowego
przypominają, że na dolnośląskim odcinku autostrady
A4 występują odcinkowe
zakazy wyprzedzania przez
pojazdy ciężarowe.

OGŁOSZENIA
DROBNE

LPG
LPG
1,79zł

dzie, ujawnili blisko 240 tego
typu wykroczeń.
Przypomnijmy, że niestosowanie się do zakazu wyprzedzania jest wykroczeniem, za
które grozi mandat w wysokości nawet do 500 złotych i 5
punktów karnych.
Przypominamy też o zachowaniu na autostradzie bezpiecznych odstępów między
pojazdami. Jazda na tzw. „zderzak” często kończy się poważnymi w skutkach zdarzeniami
drogowymi. Przepisy nie regulują, jaki odstęp jest prawidłowy, ale warto kierować się zasadą, że odstęp, który powinien
zapewnić nam w nagłej sytuacji
właściwą reakcję i drogę hamowania, to wyrażona w metrach
połowa prędkości, z którą się
poruszamy.
Źródło: KWP we Wrocławiu

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

W YMIANA
BUTLI

36 zł

W YMIANA
BUTLI
NYCH
TURYSTYCZ
REKLAMA

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta

REKLAMA

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy,
Premie letnie!
Tel. 71 306 73 33

STACJA

łącznie ponad 40 kilometrów.
Wprowadzone
rozwiązania
mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na dolnośląskim odcinku
autostrady A4, zmniejszenie
liczby wypadków, zminimalizowanie powstających zatorów
na odcinku pomiędzy Wrocławiem, a Legnicą oraz usprawnienie ruchu samochodów osobowych.
Niestety nie wszyscy kierowcy samochodów ciężarowych stosują się do wprowadzonych na autostradzie
przepisów i rozwiązań. Tylko
w ciągu ostatniego miesiąca
od wprowadzenia z dniem 7
czerwca 2017 r. zakazy na kolejnych odcinkach, dolnośląscy
policjanci ruchu drogowego,
prowadząc działania na rzecz
bezpieczeństwa na autostra-
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Wprowadzone rozwiązania
mają na celu m.in. zwiększenie
bezpieczeństwa uczestników
ruchu i zmniejszenie liczby wypadków. Niestety nie wszyscy
kierowcy samochodów ciężarowych stosują się do wprowadzonych przepisów i rozwiązań. Tylko w ciągu ostatniego
miesiąca, dolnośląscy policjanci
ujawnili blisko 240 tego typu
wykroczeń.
Policjanci ruchu drogowego przypominają, że na dolnośląskim odcinku autostrady A4
występują odcinkowe zakazy
wyprzedzania przez pojazdy

ciężarowe. Od 2013 roku zakazy wprowadzono pomiędzy
Pietrzykowicami, a Wądrożem
Wielkim z przerwami oraz na
wzniesieniach przy węźle Legnickie Pole i Lubiatów.
Od 7 czerwca 2017 roku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy współpracy z Wydziałem Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
wprowadziła stałe znaki zakazu
wyprzedzania przez samochody ciężarowe na kolejnych odcinkach, tj. pomiędzy węzłami
Kostomłoty, a Gościsław na
obu jezdniach oraz pomiędzy
węzłami Udanin, a Budziszów
na jezdni północnej.
Łączna długość ograniczeń
na dolnośląskim odcinku autostrady A4, która liczy ponad
190 kilometrów, wynosi już
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Sąd Rejonowy w Legnicy
nakazał gminie Miłkowice,
by zwróciła część wydatków
poniesionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w związku
z eksmisją 10 lokatorów z
rozebranego pod budowę S3
budynku w Lipcach. GDDKiA
domagała się prawie 18 tys.
zł (plus odsetki), ale zdaniem sądu tylko część tego
roszczenia (11,7 tys zł) zasługiwała na uwzględnienie.
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Budynek w Lipcach stał
w miejscu wyznaczonym
na ślimak, którym przyszli
użytkownicy drogi ekspresowej S3 będą zjeżdżać w
kierunku Legnicy i Chojnowa. Nieruchomość należała
do Skarbu Państwa, ale w
2013 roku gmina Miłkowice
zgodziła się ją przejąć. Wie-

działa, że będzie musiała w
przyszłości na własny koszt
zapewnić lokale socjalne dla
zamieszkujących pod tym
adresem 4 rodzin, w sumie
10 osób - w większości starszych, schorowanych ludzi, w
tym jednej osoby niepełnosprawnej. tak przynajmniej
wyglądało z deklaracji, które
składał ówczesny wójt Waldemar Kwaśny.
W maju 2015 roku Generalna
Dyrekcja
Dróg
Krajowych i Autostrad oficjalnie informowała gminę
o konieczności eksmisji w
związku z rozpoczęciem inwestycji. W Miłkowicach nie
rządził już wówczas Kwaśny, który przegrał wybory
samorządowe w 2014 roku
z Dawidem Stachurą. Nowy
wójt miał inną strategię po-

stępowania z GDDKiA. Nie
będąc w stanie zapewnić
lokali socjalnych, w lutym
2015 roku wypowiedział porozumienie, na mocy którego
gmina przez dwa lata zarządzała budynkiem w Lipcach.
Tak Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad została
sama z problemem. Firma
budująca drogę S3 groziła
GDDK roszczeniem w wysokości 2,4 mln zł za niewydanie działki, na której miała
być prowadzona inwestycja.
Nie mogąc dojść z gminą
do porozumienia, GDDKiA
wynajęła dla 4 rodzin 4 lokale i przetransportowała je
wraz z dobytkiem pod nowy
adres. Do wójta Miłkowic
zwróciła się o pokrycie rachunku. Ostatecznie sprawa
wylądowała na wokandzie.

Zdaniem sądu, to na
gminie Miłkowice spoczywał obowiązek zapewnienia
dachu nad głową dla eksmitowanych. Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy zobowiązuje gminę, by zwróciła
11,7 tys. zł (plus odsetki) za
opłacony przez GDDKi A
czynsz. Uznano jednak, że
żądanie zwrotu innych kosztów poniesionych z eksmisją
w Lipcach (2 tys. zł za transport oraz 4,2 tys zł za kaucje
na najem lokali) jest nieuzasadnione. Koszty przetransportowania rzeczy do
wynajętych lokali powinny
pokrywać osoby zobowiązane do opuszczenia nieruchomości. Co do zwrotu kaucji,
GDDKiA powinna domagać
się tego od podmiotów wynajmujących lokale.
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Gmina odda za eksmisję z S3

Dom Maria. Dobrze mi tu
Władysława Awęcka z Miłkowic ma 95 lat i radosny,
pełen energii temperament.
Od 7 miesięcy jest pensjonariuszką Domu Maria na
ul. Gliwickiej – pierwszego
prywatnego domu pomocy
społecznej w Legnicy. Jak
się w nim czuje?

Cieszy się, gdy odwiedzają ich
dzieci z pobliskiego przedszkola,
a ciche na co dzień pomieszczenia wypełniają się ich gwarem.
Lubi także regularne warsztaty
plastyczne, które pomagają jej
usprawnić umysł. Gdy świeci
słońce, opiekunki – miłe, uczynne, reagujące na każde wezwanie
– pomagają jej zjechać windą na
dół, by mogła na zewnątrz nacieszyć się letnim słońcem, śpiewem
ptaków, szumem liści.
Władysława Awęcka wiodła
aktywne życie - była flisakiem na
Wiśle i Narwi, tańczyła jako baletnica, podróżowała do Nowego
Jorku. Choć ciało stawia opór, nie
chce leżeć w łóżku ani przesiąść
się na wózek, którym po korytarzach śmigają młodsi od niej.
Stara się póki może dużo chodzić, nawet o kulach, trzymając

Dom Maria
ul. Gliwicka 6
59-220 Legnica
tel.: 792 468 600

się ściany.
- Posiłki są smaczne. Jak dla
mnie, za obfite, bo starsi ludzie
nie jedzą dużo – chwali kuchnię.
- Najedzona, wykąpana, wymyta
- czego mogłabym chcieć więcej?
Opiekunki są uczynne. Jak trzeba
lekarza, jest lekarz. Dla odwiedzających, drzwi zawsze otwarte.
Dobrze mi tu. Nie mam słów.
Dom Maria oferuje dwuosobowe pokoje. Zaprasza do współpracy zarówno rodziny, szukające
dobrej, stałej opieki dla swych
krewnych, jak też samorządy. Dodatkowo świadczy usługi opieki
krótkoterminowej, proponując
– na przykład na czas urlopu lub
innych nagłych sytuacji życiowych – pobyty 48-godzinne, tygodniowe, weekendowe lub półtoramiesięczne w atrakcyjnych
cenach.

e-mail: biuro@marialegnica.
pl
www.marialegnica.pl
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- Bardzo mi tu dobrze –
mówi. - Mam i opiekę, i spokój,
którego potrzebowałam po udarze. Na jedno oko nie widzę, drugie lekarze mi ledwo uratowali,
ale aby zupełnie nie oślepnąć muszę o siebie dbać. Nie wolno mi
ani się denerwować, ani dźwigać
niczego. Nie chciałam być ciężarem dla syna i synowej, również
mocno schorowanych. Dom Maria to dla mnie najlepsze miejsce.
Czuję się tu szczęśliwa.
Pani Władysława ma własny
pokój, przytulny i słoneczny, z
idealnym dla jej nadwyrężonego
kręgosłupa łóżkiem, radiem i telewizorem. Na ścianie powiesiła
czarno białą fotografię, na której
stoi, piękna dwudziestoletnia,
otoczona siostrami. Lubi pośpiewać i potańczyć podczas zajęć
muzycznych z zespołem Private
Dancer. Podobają się jej ćwiczenia, które dwa razy w tygodniu dla
pensjonariuszy Domu Maria prowadzą rehabilitanci z CostaMed.
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 04.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy
przy ul. Złotoryjskiej 120
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Legnica ul. Złotoryjska 120
KW Nr LE1L/00063300/8
Budynek mieszkalny,
5-kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Dz. nr 996/1 o pow. 130 m2,
obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 1 na
parterze

Dwa pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka z
wc, piwnica nr 2
50,50m2
7,40m2

Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami - Barbara Kunicka-Repelowska 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 Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 04.09.2017 r. odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy
przy ul. Roosevelta 9

Legnica ul. Roosevelta 9
KW LE1L/00038189/9
Budynek dwuklatkowy,
4- kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Działka nr 36 o pow.241
m², dz.nr 35/2 o pow.125
m2 , dz.nr 66/7 o pow.17
m2 obręb Ochota, lokal
mieszkalny 9 położony na
IV piętrze pow. 33, 50 m2

Skład lokalu

2 pokoje, kuchnia, łazienka
z wc,

Bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu
poprawkowego z matury z matematyki!

78 000,00 zł
/5 000,00 zł/
8.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 04.09.2017r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy

14 lipca 2017

Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
70.000,00 zł
(6.450,00 zł)
7.000,00 zł

Państwowa
Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza maturzystów na bezpłatny kurs
przygotowujący do egzaminu
poprawkowego z matury z
matematyki. Kurs poprowadzi egzaminator CKE.
Kurs obejmuje 30 godz.
zajęć dydaktycznych i rozpoczyna się 24 lipca 2017
r. o godz. 10:00 w siedzibie
Uczelni, budynek C sala 125.
Zajęcia będą odbywały
się 3 razy w tygodniu (ponie-

działek, środa, czwartek) po 5
godz. dydaktycznych, przez
okres dwóch tygodni.

Zgłoszenia (zawierające
imię i nazwisko oraz numer
telefonu) można przesyłać

drogą mailową do dnia 21
lipca br. na adres: kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 04.09.2017r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
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.
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 07.09.2017 r. odbędzie się przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w
Legnicy przy ul. Nowogródzkiej 3
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Nowogródzkiej 3
KW Nr LE1L/00066423/7
Budynek mieszkalny,
5-kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Dz. nr 135/1 o pow.
2986m2, obręb Zosinek
Lokal mieszkalny nr 12 w
kl.3 na III piętrze

Skład lokalu

Dwa pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka z
wc, piwnica 6
48,96m2
5,75m2

Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
90 500,00 zł
/8. 200,00 zł/
9.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 07.09.2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami - Barbara Kunicka-Repelowska 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 Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
PREZYDENT MIASTA LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym
ul. Wierzyńskiego, obręb Piekary Osiedle, działka nr 1875, o powierzchni
położonym w Legnicy 0,1214 ha, KW LEIL/00089893/9
Cena wywoławcza za nieruchomość - 316.000,00 zł netto (w tym grunt
270.000,00 zł) Wadium - 32.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 04.09.2017 r. o godz.11.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami - Katarzyna Grega-Bochenek -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.
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Ciąża w śledztwie
Opinia biegłych z zakresu
medycyny sądowej uniemożliwia
prowadzenie
czynności w sprawie pracowników legnickiej kancelarii prawnej, podejrzanych
o m.in. o przywłaszczanie
sobie pieniędzy klientów,
wyłudzenia,
fałszowanie
dokumentów. Śledztwo będzie zawieszone jeszcze co
najmniej do września.
Poszkodowani przez kancelarię Zbigniewa K. klienci
i współpracownicy zgłaszają
się do prokuratury od listopada 2012 roku. Jest ich już
ponad dwustu. Część pracowała jako przedstawiciele
kancelarii, wyszukując osoby
potrzebujące prawnej pomocy w walce o odszkodowanie. Jak twierdzą, do dziś się
z nimi nie rozliczono. Inny,
byli klientami mecenasa. Powierzali mu odzyskanie swoich pieniędzy w zamian za
prowizję. Kancelaria na ogół
skutecznie
reprezentowała
ich w sądach, a potem przejmowała
wyegzekwowane

należności i latami nie przelewała ich na rachunki klientów. Najtragiczniejszy jest
przypadek inwalidy z Polkowic, ograbionego w ten sposób z pieniędzy potrzebnych
na rehabilitację. Nie mogąc
znieść wegetacji, mężczyzna
popełnił kilkanaście miesięcy
temu samobójstwo. Według
prokuratury, w kancelarii do-

chodziło do fałszowania dokumentów.
Prokuratura Okręgowa
w Legnicy od miesięcy jest
bliska zakończenia śledztwa.
Postawiła zarzuty mecenasowi Zbigniewowi K. i dwóm
innym osobom. W grudnia
2016 r. była jednak zmuszona
zawiesić śledztwo ze względu
na ciążę jednej z podejrza-

nych.
- Opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej co
najmniej do września wyklucza możliwość prowadzenia czynności w tej sprawie
– informuje prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka
Prokuratury Okręgowej w
Legnicy.
Piotr Kanikowski
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