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Liczące sto kilkadziesiąt 
tomów akta sprawy świadczą 
o tytanicznej pracy, jaką wyko-
nała Prokuratura Okręgowa w 
Legnicy. Jednocześnie zwiastują 
długi i skomplikowany proces, 
zwłaszcza że Zbigniew K., Elż-
bieta W. i Dorota Ś. nie przyzna-
ją się do winy.

Prokuratura oskarżyła ich o 
szereg przestępstw z lat 2009 - 
2016 i (jedno) z lat 2003-2006. 
Najwięcej przestępstw (15) po-
pełnił mecenas Zbigniew K.. 13 
przestępstw przypisano dyrek-
tor Elżbiecie W. a jedno - duże 
przywłaszczenie - księgowej 
Dorocie Ś. Przy wielu oskarżeni 
działali wspólnie i w porozumie-
niu. Przywłaszczyli powierzone 
im pieniądze na szkodę klien-
tów, którzy zaufali kancelarii 
adwokackiej., oraz osób, które 
współpracowały z kancelarią. 
Poszkodowani pochodzą z całe-

go kraju, bo legnicka kancelaria 
- swego czasu jedna z najwięk-
szych na rynku - miała filie w 
kilku miastach oraz w niemiec-
kim Essen. Wśród ofiar jest też 
klient z Niemiec.

Legnicka kancelaria po-
dejmowała się reprezentowania 
swoich klientów przed sądami 
w sprawach np. o ubezpieczenie 
z wypadku albo zwrot wierzy-
telności. Należne im pieniądze 
z firm ubezpieczeniowych oraz 
od komorników wpływały na 
jej konto. Zgodnie z umową, 
powinny być w ciągu 14 dni 
przekazane klientom. Ale - jak 
informuje Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy - kancelaria 
w ogóle nie dokonywała takich 
wypłat, dokonywała wypłat ze 
znacznym opóźnieniem albo 
wypłacała tylko niewielką część 
środków. Oszukiwani byli też 
agenci współpracujący z me-
cenasem, bo nie wypłacano im 
obiecanej prowizji za dostarczo-
ne do kancelarii sprawy odszko-
dowawcze.

Prokurator oskarżył także 
Zbigniewa K. i Elżbietę W. o 
przestępstwa doprowadzenia lub 
usiłowania doprowadzenia do 
niekorzystnego rozporządzania 
mieniem poprzez bezpodstawne 
żądanie zapłaty kosztów zastęp-
stwa procesowego. Oskarżeni 
kierowali bez zgody i wiedzy 

klientów pozwy oraz wnioski 
do sądów. Perfidnym sposobem 
na wyłudzanie pieniędzy w 
majestacie prawa było docho-
dzenie spornych wierzytelności 
przy zastosowaniu procederu 
ich dzielenia. W tym celu dług 
fikcyjnie dzielono na kilkanaście 
lub kilkadziesiąt części. Potem 
dokonywano pozornych cesji 
tak podzielonej wierzytelności 
na rzecz osób będących człon-
kami rodziny oskarżonych, pra-
cownikami kancelarii, znajomy-
mi bądź klientami, w imieniu 
których prowadzone były inne 
postępowania. Podzielona w 
ten sposób wierzytelność była 
dochodzona w odrębnych po-
stępowaniach, w wyniku czego 
oskarżeni otrzymywali sztucznie 
powiększone zwroty tytułem 
zastępstwa procesowego. Klienci 
niekiedy nawet nie byli świado-
mi tych operacji.

Łączna kwota pieniędzy 
przywłaszczonych przez troje 
oskarżonych wynosi ponad 1,8 
mln zł. Wartość samych wyłu-
dzeń legnicka prokuratura wyli-
czyła na ponad 100 tys. zł. Nie 
wszystkie wyłudzenia   powiodły 
się mecenasowi. Bywały sytuacje, 
w których sąd orientował się, że 
żądania są bezzasadne i oddalał 
powództwo.

- Uzyskane w ten sposób 
pieniądze oskarżeni rozdyspo-
nowywali na bieżące cele kan-

celarii lub na własne potrzeby 
- mówi prokurator Lidia Tka-
czyszyn. - Prokuratura zabezpie-
czyła kilka działek gruntowych. 
Poza tym samochody o wartości 
ponad 180 tys. zł.

Zbigniew K. kilkanaście 
miesięcy temu został na 5 lat 
pozbawiony prawa wykonywa-
nia zawodu za naruszenie etyki 
adwokackiej, tzn. przyjęcie za-
płaty od obu stron sądowego 
konfliktu. Sprawą zajmował 
się Sąd Najwyższy, do którego 
mecenas Zbigniew K. zwrócił 
się o kasację wyroku sądu dys-
cyplinarnego. Reprezentujący 
go adwokat dowodził przed Są-
dem Najwyższym, że Zbigniew 
K.jest... niepoczytalny i wnosił o 
zbadanie go przez psychiatrów. 

Za przywłaszczenie mienia 
znacznej wartości Kodeks karny 
przewiduje karę od roku do 10 
lat pozbawienia wolności.

W legnickiej Prokuraturze 
Okręgowej finalizowana jest 
bardzo podobna sprawa doty-
cząca innego legnickiego ad-
wokata, Zbigniewa Ś. Zdaniem 
prokuratury,w latach  2014-
2016   przywłaszczył sobie po-
nad 1,1 mln zł z odszkodowań 
wywalczonych w sądach dla 
klientów. Prokuratura nie łączy 
tych przypadków. Zbiegiem 
przypadku obaj mecenasi urzę-
dowali przy tej samej ulicy.

Piotr Kanikowski

7  września 2017 roku w 
lokalu zajmującym się caterin-
giem dietetycznym doszło do 
wycieku gazu podczas wymiany 
butli z propan butanem, wybu-
chu i pożaru. Płonął kucharz 
Jarosław Dzimira (oparzenia 
20 proc. ciała). Na zapleczu   
dwie jego koleżanki (uszko-
dzenia słuchu), którym ogień 
odciął drogę ucieczki, żegnały 
się z życiem, bo w tym czasie w 
płonącym For Fit były 4 pełne 

butle z gazem - gdyby doszło 
do dalszych eksplozji, po bu-
dynku i po ludziach zostałaby 
dziura w ziemi. Dalia Abaid ich 
uratowała - ugasiła pożar, wy-
prowadziła na zewnątrz zanim 
przyjechała straż pożarna.

Wybuch wyrzucił pracow-
ników Karoliny R. na margines 
życia. Od września nie mają 
pracy ani środków do życia. Nie 
mają pieniędzy na leczenie do-
znanych podczas wybuchu ura-
zów fizycznych i psychicznych. 
Zostali pozbawieni świadcze-
nia powypadkowego z ZUS-u. 
Prawa ręka, którą Dalia Abaid 
rozharatała sobie ratując życie 
koleżanek, gasząc pożar i za-
pobiegając   wysadzeniu całego 
budynku w powietrze,   nigdy 
już - według lekarzy - nie bę-
dzie sprawna. Młoda kobieta, 
matka czteroletniego chłopca, 
do końca życia pozostanie nie-
pełnosprawna. ZUS wycenił 

jej szkodę na 61 złotych, bo w 
chwili wybuchu Dalia miała 
tylko umowę-zlecenie a Karoli-
na R. napisała, że przepracowa-
ła u niej 31 minut. Nie mając co 
jeść, Dalia niedawno zatrudniła 
się w strefie. Po jednym dniu 
przy taśmie uszkodzona ręka 
spuchła jeszcze bardziej i bolała 
tak, że nie była w stanie wrócić 
do fabryki. Jarosław Dzimra, na 
którym pod wpływem ognia 
skóra zwijała się jak bekon, jest 
po dwóch operacjach. Czeka 
na kolejne. Anna Lis nie słyszy 
na jedno ucho. Anita Safronow 
ma niedosłuch. Zdaniem ze-
społu powypadkowego powo-
łanego przez Karolinę R., dwie 
pracownice For Fit   nie uległy   
wypadkowi przy pracy. Kucha-
rzowi wbrew faktom przypisa-
no wyłączną winę. Protokoły 
powypadkowe sporządzone na 
zlecenie bizneswomen przez le-
gnickiego inspektora BHP Ja-

rosława Siębora zostały zakwe-
stionowane przez Państwową 
Inspekcję Pracy. PIP uważa, że 
zawierają nieprawdę.

Reakcje widzów po emi-
sji reportażu? O Dalii Abaid: 
„Tą panią trzeba odznaczyć 
za prawdziwą odwagę”,  „Po-
dziwiam Cię Kobieto! Jesteś 
MEGA bohaterką!”, „Cudow-
na odwaga, wzór do naślado-
wania. Powinna zostać nagro-
dzona za ten czyn ,naraziła 
swoje życie by ratować innych i 
nie ma za to nic. Kobieta która 
była ich szefową nie ma sumie-
nia”. Ludzie sugerują, że trze-
ba zorganizować zbiórkę dla 
poszkodowanych. Taka zbiór-
ka będzie, dzięki legnickiemu 
przedsiębiorcy Jackowi Kamoli, 
który na 9 lutego przygotowu-
je koncert charytatywny dla 
ofiar wybuchu z ul. Gwiezdnej. 
Więcej szczegółów wkrótce.    

Piotr Kanikowski

Akt oskarżenia dla mecenasa K.

Legnicki „Wybuch” w telewizji

Legnicki mecenas Zbigniew 
K., Elżbieta W. - dyrektor 
do spraw administracyjno
-finansowych w jego kance-
larii adwokackiej i księgo-
wa Dorota Ś.  zajmą ławę 
oskarżonych w procesie o 
przywłaszczenie ponad 1,8 
mln zł na szkodę 163 osób. 
Po czterech latach śledztwa 
prokuratura skierowała akt 
oskarżenia do sądu. Sprawa 
bulwersuje, bo zbrukana zo-
stała adwokacka toga.

W TVP 2 w Magazynie Eks-
presu Reporterów został 
wyemitowany reportaż Paw-
ła Kaźmierczaka „Wybuch” 
o Dalii Abaid, Jarosławie 
Dzimirze, Anicie Safronow i 
Annie Lis - czterech ofiarach 
wybuchu butli z gazem w lo-
kalu For Fit przy ul. Gwiezd-
nej w Legnicy. A także o ich 
pracodawczyni Karolinie R. i 
Jarosławie Sięborze, legnic-
kim inspektorze BHP.  
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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY

Odwrócone 
serduszko

Serduszko odwrócone 
na wzór satanistycznego 
krzyża wzięli sobie za herb 
przeciwnicy Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomo-
cy. Im dłużej o tym myślę, 
tym bardziej jestem pe-
wien, że nie mogli wybrać 
lepiej. Jeśli serce jest sym-
bolem miłości, odwrócone 
serce staje się symbolem 
nienawiści oraz pogardy. 
W tym przypadku przede 
wszystkim nienawiści i 
pogardy do Jurka Owsia-
ka oraz do otwartego, to-
lerancyjnego, życzliwego 
społeczeństwa, które on 
reprezentuje. Odwrócone 
serduszko jest zarazem – 
jak odwrócone plecy – cy-
niczną demonstracją obo-
jętności na los rodzin, w 
których urodzą się dzieci 
zbyt chore i za słabe, aby 
przeżyć bez społecznej so-
lidarności.

W odwrócone serdusz-
ko niektórzy wpisują hasło 
„Nie karmię Owsiaka”, bę-
dące szlagwortem jazgotu 
prawicowych mediów, że 
WOŚP to szwindel, pry-
watny biznes Jerzego O., 
patologia systemu ochrony 
zdrowia i skórka niewarta 
wyprawki. Famę, że fun-
dacja nierzetelnie rozlicza 
się ze zbiórek i nie poka-
zuje kwitów, nonszalancko 
rozpowszechniają ludzie, 
którzy nigdy nie weszli na 
strony WOŚP albo Mini-

sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, aby 
samodzielnie przeanali-
zować kilkaset stron za-
mieszczonych tam spra-
wozdań. Gdyby chodziło 
tylko o ignorancję, mach-
nąłbym ręką. Ale to także 
głupia, nieodpowiedzialna 
obstrukcja. Ja z innymi 
ludźmi, którzy w niedzielę 
wrzucą grosz do puszki   - i 
z Jerzym Owsiakiem – na 
pewno pomożemy leka-
rzom uratować jakieś dzie-
ci. Internetowi kolporterzy 
kłamstw Matki Kurki, fol-
lowersi spod znaku odwró-
conego serduszka, sprawią, 
że jakiś malec umrze, bo w 
szpitalu braknie dla niego 
pompy, inkubatora, płuco-
serca, sztucznej nerki...

Fundacja WOŚP roz-
licza się z każdego powie-
rzonego jej grosza. Proszę 
wejść na stronę www.wosp.
org.pl  i sprawdzić, jeśli mi 
nie wierzycie (trzeba klik-
nąć najpierw w zakładkę 
„Fundacja”, potem w za-
kładkę „Rozliczenia”). 
Można zagłębić się w licz-
by, porównywać i anali-
zować do woli. Dla mnie 
większą wartość ma inne 
„rozliczenie” efektów zbió-
rek, też łatwo dostępne w 
internecie. To setki filmo-
wych i słownych relacji o 
ludziach, którzy żyją dzięki 
sprzętowi z serduszkiem.

Piotr Kanikowski
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Regionalny etap krajo-
wego konkursu „Świeć się 
z Energą” wystartował w 
grudniu i zakończył się w 
pierwszych dniach stycz-
nia 2018 r. Legnica kolejny 
raz zdeklasowała wszyst-
kich konkurentów na Dol-
nym Śląsku, pozostawiając 
ich daleko w tyle. Na nasze 
miasto oddano 3352 głosy. 
Na drugim miejscu znalazł 
się Wrocław (366). Kolejne 
miasta to Polkowice (22), 
Oława (7) i Strzegom (2).

Legnica zdobyła kolejny 
raz nie tylko tytuł, ale rów-
nież energooszczędny sprzęt 
AGD o wartości 10 tys. zł z 
przeznaczeniem na cele do-
broczynne.

Na tym jednak nie ko-

niec. Stać nas na więcej! 
8 stycznia rozpoczął się 
drugi etap konkursu, któ-
ry wyłoni ogólnopolskiego 
laureata. W drugim etapie 
miejscowości rywalizować 
będą o tytuł Świetlnej Sto-
licy Polski i nagrodę główną. 
Zwycięzca otrzyma ener-
gooszczędny sprzęt AGD 
o łącznej wartości 40 tys. zł 
do przekazania na wybra-
ny cel społeczny. Pomoc dla 
domów dziecka, a może dla 
potrzebujących seniorów? 
O tym, na jaki dobroczyn-
ny cel zostanie przekazany 
sprzęt, zadecydują włodarze 
16 zwycięskich miast. W te-
gorocznym finale plebiscytu 
„Świeć się z Energą” wal-
czą: Aleksandrów Łódzki, 
Bydgoszcz, Częstochowa, 
Legnica, Łomża, Mrągowo, 
Nowa Sól, Olkusz, Opole, 
Ostrów Wielkopolski, Pel-
plin, Połczyn-Zdrój, Radom, 
Stalowa Wola, Starachowice 
oraz Zamość.

Plebiscyt rozbudza lo-

kalny patriotyzm i promuje 
miasto, ale przede wszyst-
kim pozwala pomóc naj-
bardziej potrzebującym 
mieszkańcom. Zachęcamy 
do codziennego głosowania 
na Legnicę. Każdy inter-
nauta może w akcji oddać 1 
głos dziennie. Głosujemy na 
SwiecSie.pl.

Liczy się każdy głos, dla-
tego warto zachęcać wszyst-
kich sąsiadów, rodziny, zna-
jomych do wzięcia udziału 
w tej świątecznej zabawie i 
do regularnego głosowania. 
Pamiętajmy, że zaangażowa-
nie przez cały okres trwania 
konkursu jest bardzo istotne. 
Etap ogólnopolski potrwa 

do 15 stycznia.
Plebiscyt realizowany w 

tym roku wspólnie z Grupą 
ZPR Media (wydawca m.in. 
dziennika ogólnopolskiego 
Super Express), cieszy się od 
lat bardzo dużą popularno-
ścią i zainteresowaniem, tak-
że w mediach. W poprzed-
nią edycję akcji „Świeć się z 

Energą” włączyli się miesz-
kańcy i urzędy z ponad 200 
miast z całej Polski, a łącznie 
oddano ponad 130 tys. gło-
sów.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Legnica świeci 
najpiękniej

Dzięki głosom internautów 
Legnica już po raz piąty z 
rzędu zwyciężyła w etapie re-
gionalnym plebiscytu na naj-
piękniej oświetlone miasto w 
Polsce. Jesteśmy numerem 
jeden na Dolnym Śląsku!
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Minister Chodkiewicz 
udzielił odpowiedzi na interpe-
lację posłów PiS Adama Lipiń-
skiego i Krzysztofa Kubowa, 
zaniepokojonych słabym tem-
pem prac na ekspresówce mię-
dzy Polkowicami i Lubinem. 
na początku listopada posłowie 
zwrócili uwagę, że przez nieso-
lidnego wykonawcę kierowcy 
są zmuszeni jeździć po placu 
budowy - po garbach i nie-
równym asfalcie - co stwarza 
zagrożenie dla użytkowników 
drogi. Chcieli wiedzieć, długo 
potrwa taka sytuacja.

Ministerstwo potwierdza, 
że realizujące inwestycję kon-
sorcjum Salini Polska Sp. z o.o. 
oraz Salini Impregilo S.p.A., 
Todini Costruzioni Generali 

S.p.A. oraz PRI-B Export-Pri-
bex Sp. z o.o. ma problem z 
terminowym wywiązaniem się 
z umowy. "Należy wskazać, iż 
w trakcie realizacji ww. inwe-
stycji zidentyfikowano wiele 
problemów oraz zagrożeń do-
tyczących terminowego wyko-
nania kontraktu m.in.: słabą 
mobilizację wykonawcy, błędy 
w organizacji i koordynacji 
robót, zejście z placu budowy 
podwykonawców oraz kon-
flikt pomiędzy współkonsor-
cjantami firmy Salini Polska 
Sp. z o.o. a przedsiębiorstwem 
PRI-B Export-Pribex Sp. z 
o.o. Pojawiły się też proble-
my związane z płatnościami 
dla podwykonawców." - pisze 
w odpowiedzi na interpelację 
Marek Chodkiewicz, wskazu-
jąc przyczyny opóźnień. Za-
pewnia, że Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad 
we Wrocławiu podejmuje dzia-
łania mające zmobilizować 
wykonawcę. M.in. naliczane są 
kary za niezgłoszonych pod-
wykonawców. Konsorcjum 
zostało zobowiązane do wdro-
żenia programu naprawczego 
i zmiany kierownika budowy, 
ale - jak stwierdza minister - 
"wykonawca nie wywiązał się 
z zobowiązań wskazanych w 
wezwaniach do poprawy".

To nie tchnie optymi-
zmem. Obecnie opóźnienie w 
realizacji robót jest szacowa-
ne na około 6,5 miesiąca. W 
związku z nadejściem okresu 
zimowego, data zakończenia 
robót z uwzględnieniem opóź-
nień jest określana dopiero na 
dzień 30 marca 2019 r.

Piotr Kanikowski
FOT. GDDKiA

Strona 4 12 stycznia 2018WIADOMOŚCI

Młodzi goście przybyli do 
staruszków z kolędami i jasełka-
mi. Przebrani za Maryję, świę-
tego Józefa, anioły, krzątającą 
się po domu gospodynię i jej 
sąsiadów, opowiedzieli nie tylko 
o narodzeniu Jezusa Chrystusa, 
ale też że warto być dla siebie 
nawzajem dobrym. Dzieci z 
Zespołu Placówek Specjalnych 
w Legnicy od kilku miesięcy 
pokazują co to znaczy w prak-
tyce. Regularnie odwiedzają 
placówkę przy ul. Gliwickiej, 
wnosząc w progi Domu Maria 
swą radość i uśmiech. Grali z 
mieszkańcami w szachy, robi-
li świąteczne stroiki, malowali 
i muzykowali. Dzięki stałym 
kontaktom spontanicznie kieł-
kują międzypokoleniowe przy-
jaźnie. 

Dom Maria – położony 

w zacisznym zakątku Legni-
cy -  zapewnia wszechstronną 
całodobową opiekę osobom 
samotnym i schorowanym.  
Organizuje dla nich regularną 
rehabilitację i różnego rodzaju 
warsztaty z udziałem gości z 
zewnątrz, aby utrzymać swych 
mieszkańców w dobrej kondycji 
psychicznej i fizycznej. Zaprasza 
do współpracy zarówno rodziny, 

szukające stałej opieki dla swych 
bliskich, jak też samorządy, zo-
bowiązane do realizowania od-
powiedzialnej polityki senioral-
nej,  jeśli nie dysponują wolnymi 
miejscami we własnych domach 
pomocy społecznej. Dodatkowo 

placówka świadczy usługi opieki 
krótkoterminowej, proponując 
– na przykład na czas urlopu 
lub innych nagłych sytuacji ży-
ciowych – pobyty 48-godzinne, 
tygodniowe, weekendowe lub 
półtoramiesięczne. 

Dom Maria
ul. Gliwicka 6

59-220 Legnica

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

www.marialegnica.pl

Jasełka w Domu Pomocy Spłecznej Maria
Styczniowa wizyta  dzieci z 
Zespołu Placówek Specjal-
nych w legnickim Domu Ma-
ria – pierwszym prywatnym 
domu pomocy społecznej 
w regionie – podtrzymała 
świąteczną atmosferę, pa-
nującą w placówce od kilku 
tygodni.
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Pół roku poślizgu na S3
Droga ekspresowa S3 na 
14-kilometrowym odcinku 
od węzła Kaźmierzów do 
węzła Lubin Północ powinna 
być gotowa do 15 czerwca 
2018 roku. Ale nie będzie. 
Według wiceministra Marka 
Chodkiewicza z Minister-
stwa Infrastruktury i Budow-
nictwa, opóźnienie na placu 
budowy wynosi obecnie 6,5 
miesiąca. Szacowany ter-
min zakończenia robót: 30 
marca 2019 roku.
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Na tzw. "Rowerową Legni-
cę" złoży się 6 głównych tras 
rowerowych.

Trasa nr 1 (11,4 km) połą-
czy  Osiedle Piekary, Wrocław-
skie Przedmieście, Stare Miasto 
oraz Tarninów. Pobiegnie ulica-
mi:  Iwaszkiewicza, Sudecką, al. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Żołnierzy II Armii Wojska 
Polskiego,Wrocławską, Witelo-
na, Fryderyka Skarbka, Muze-
alną  i Złotoryjską.

Trasa nr 2 (8, 15 km) 
ma służyć skomunikowaniu  
Przedmieścia Głogowskiego ze 
Starym Miastem, Tarninowem 
oraz Bartnikami. Pobiegnie z 
północy na południe ulicami: 
Poznańską, Leszczyńską, Pia-
stowską, Muzealną i Jaworzyń-
ską.

Trasa nr 3 (5,33 km) po-
łączy Piekary, Wrocławskie 

Przedmieście, Kartuzy i Stare 
Miasto. Wytyczoną ją ulicami: 
Wrocławską, Stefana Czar-
nieckiego, Kartuską,Pocztową i 
Libana.

Trasa nr 4 (określana jako 
długodystansowa) ma biegnąć 
wzdłuż koryta Kaczawy, po 
obu stronach rzeki, częściowo 
w ciągu wałów, w dużej mierze 
po dzisiejszych drogach grunto-
wych. Jej fragment ma stanowić 
ciąg ul. Lipnickiej, Stacyjnej, 
Wały Rzeczne, Pawickiej, gdzie 
rowery będą jechać po jezdni, 
razem z ruchem ogólnym.  Wy-
godniejszy będzie dwukierun-
kowy odcinek w międzywale 
pomiędzy Wrocławską a Kar-
tuską.

Trasa nr 5 (12,36 km) po-
krywa się z przebiegiem drogi 
krajowej nr 3. Pobiegnie ul. Ja-
worzyńską i Zachodnią.

Trasa nr 6 (6,85 km) pokry-
wa się z przebiegiem Zbiorczej 
Drogi Południowej. Stano-
wi krótsze połączenie na linii 
osiedle Piekary - centrum oraz 
wyprowadza ruch w kierunku 
Koskowic. Pobiegnie następu-
jącymi ulicami: Grabskiego, 
Bielańską, 100-lecia Niepod-
ległości, Okrężną, Kryniczną i 
Koskowicką.

Jako uzupełnienie tej sieci 
autorzy koncepcji proponują 
jeszcze 11 krótszych tras.

Trasa nr 7 biegnąca ul. Sta-
nisława Moniuszki, Alei Rze-
czypospolitej,   Zamiejską,   No-
wodworską, Roberta Schumana 
oraz Spółdzielczą.

Trasa numer 8 biegnąca uli-
cą Chojnowską.

Trasa numer 9 biegnąca 
ulicami: Głogowską, Bydgo-
ską,Szczytnicką,Pątnowską.

Trasa numer 10 biegnąca 
od dworca kolejowego ulicami: 
Łąkową,Romana Dmowskiego, 
Kazimierza Wielkiego,wzdłuż 
torów kolejowych, ul. Pawią, ul. 
Łabędzią i dalej znowu wzdłuż 
torów kolejowych.

Trasa numer 11 biegnąca 
ulicami: Iwaszkiewicza, Sikor-
skiego, Kraka, Jaskółczą.

Trasa numer 12 biegnącą 
ulicą Sikorskiego.

Trasa numer 13 biegnącą 
ulicą Sudecką.

Trasa numer 14 biegnącą 
zgodnie z przebiegiem Szlaku 
Czarnej Wody.

Trasa nr 15 biegnącą ulicą 
Kołobrzeską, Lotniczą oraz ul. 
Żołnierską.

Trasa nr 16 biegnącą ulica-
mi:  Złotą, Radosną, Słoneczną, 

Aleją Rzeczypospolitej, Białą, 
Hetmańską, Orła Białego i do-
datkowo do ulicy Adama Mic-
kiewicza.

Trasa nr 17 biegnąca ulica-
mi: Piątnicką,Bydgoską.

Tyle plany. Aktualnie w 
Legnicy sieć tras rowerowych 
liczy 33 kilometry. Dodatkowo 
wg raportu inwentaryzacyjnego 
istnieje   ok. 7 km nieoznako-
wanych ciągów stanowiących 
infrastrukturę rowerową. Auto-
rzy raportu zwracają uwagę na 
ich wady. Po pierwsze, nie skła-
dają się na spójną sieć umożli-
wiającą przejechanie rowerem 
przez miasto ze wschodu na 
zachód ani z północy na połu-

dnie. Po drugie, wiele z dawno 
wytyczonych dróg (np. wzdłuż 
ul. Sudeckiej czy al. Rzeczypo-
spolitej) nie spełnia wymogów 
technicznych i wykonawczych 
Legniczanin, który wyjedzie 
na miasto rowerem, na ul. Pia-
stowskiej natknie się na przy-
kład na słup pośrodku ścieżki 
rowerowej, a na al. Piłsudskie-
go będzie musiał niezgodnie z 
przepisami jechać pod prąd. Za 
wzór dobrze zaprojektowanej i 
wykonanej trasy rowerowej au-
torzy opracowania podają  dro-
gę w ciągu al. Piłsudskiego i ul. 
Koskowickiej (brak wystających 
krawężników, asfaltowa na-
wierzchnia, zachowanie skrajni 

poziomej, separacja od ruchu 
pieszego, ominięcie przystanku 
autobusowego, pozioma linia 
środkowa).

"Legnica posiada ogromny 
potencjał na miasto zdecydo-
wanie bardziej przyjazne rowe-
rzystom." - piszą autorzy kon-
cepcji "Rowerowej Legnicy".

Cały dokument jest do-
stępny pod adresem: http://
u m . b i p . l e g n i c a . e u / u m l /
rozwoj-mias ta/programy
-strategie-pla/19496,Kon-
cepcja-przebiegu-tras-rowe-
rowych-dla-Legnicy.html

Piotr Kanikowski
FOT. PIXEBAY.COM
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Papierowe drogi dla rowerów
Legnica nie jest przyjazna 
dla rowerzystów. Ale próbuje 
to zmienić. Ratusz zamówił 
koncepcję przebiegu tras ro-
werowych i chce ją stopnio-
wo - w miarę możliwości bu-
dżetowych - wdrażać w życie. 
Zapoznaliśmy się z tym doku-
mentem. Nowe drogi rowero-
we na razie istnieją tylko na 
papierze. Którędy pobiegną?
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Sztuka ognia z Bolesławca
W Galerii RING do 4 lutego 
można oglądać przekrojo-
wą wystawę wybranych prac 
powstałych podczas organi-
zowanych od 50 lat Między-
narodowych Plenerów Ce-
ramiczno – Rzeźbiarskich w 
Bolesławcu. Polecamy!

Przekrojowa wystawa 
wybranych prac z dorobku 
imprezy o ponad 50. letniej 
tradycji zagości w Legnicy po 
raz pierwszy. Wystawa w le-
gnickiej Galerii RING poka-
zuje wybór prac powstałych w 
ramach spotkań plenerowych 
na przestrzeni ostatnich 5 lat. 
Wystawa prezentuje efekty 
zmagań artystycznych z gliną i 
eksperymentowania z dostęp-
nymi w bolesławieckich fabry-
kach surowcami, a zatem roz-
maite realizacje ceramiczne: 
formy rzeźbiarskie, instalacje 
i kompozycje przestrzenne,   
różnorodne pod względem 
doboru środków wyrazu arty-
stycznego i stylistyk.

Impreza po raz pierwszy 
odbyła się w  Bolesławcu  w 
1964 roku, jako część Plene-
rów Dolnośląskich. Z czasem 
Plener ewoluował i zmieniał 
swą formę. Od 1975 roku  

miał zasięg ogólnopolski, a 
od 1996 roku funkcjonuje pod 
obecną nazwą. Plenery odby-
wają się  co roku w okresie let-
nim. Do Bolesławca  zjeżdżają 
wówczas artyści - ceramicy z 
całego świata, m.in. z Polski, 
Czech, Niemiec, Słowacji, 
krajów skandynawskich, Bli-
skiego i Dalekiego Wschodu, 
a nawet Australii, by wspólnie 
uczestniczyć w działaniach ar-
tystyczno - heppeningowych. 
Tworzą oni w miejscowych 
zakładach, a efekty ich pracy 
twórczej prezentowane są w 
formie wystaw poplenerowych 
w ośrodkach kultury, muzeach 
i instytucjach wystawienni-
czych w kraju i za granicą.

Tradycja organizowania 
Międzynarodowych Plene-
rów Ceramiczno – Rzeźbiar-
skich w Bolesławcu sięga roku 
1963 kiedy to artysta rzeź-
biarz Jerzy Boroń dał począ-
tek Dolnośląskim Plenerom, 
to właśnie od nich wszystko 
się zaczęło. Program tych ar-
tystycznych spotkań został 
opracowany już w 1963 roku 
przez artystów, którzy w nich 
uczestniczyli. Do roku 1967 
głównymi ośrodkami przyj-
mującymi artystów zjeżdżają-

cych z całej Polski były Bole-
sławiec, Chocianów, Ziębice i 
Oleśnica. Wydarzeniami to-
warzyszącymi działaniom 
plenerowym były i w dalszym 
ciągu są Wystawy połączone z 
prelekcjami, spotkania autor-
skie i dyskusje.

Na początku lat 70. stara-
no się nieco zreformować for-
mułę plenerów, wprowadzono 
wówczas konferencje we Wro-
cławiu, sesje w Bolesławcu, na 
które zapraszani byli nie tylko 
plastycy, ale także socjologo-
wie (m.in. prof. Władysław 
Misiak), pisarze tacy jak Ja-
nusz Styczeń, krytycy sztuki 
m.in. Jerzy Ludwiński, Antoni 
Dzieduszycki i aktorzy chcący 
wprowadzić interesujące roz-
wiązania do działań artystycz-
nych w przestrzeni kulturalnej 
Bolesławca. W późniejszych 
latach kierownictwo i tworze-
nie koncepcji Plenerów Dol-
nośląskich przejęli, zwłaszcza 
w Bolesławcu, artyści cerami-
cy. Dodatkowym urozmaice-
niem formuły plenerów były 
liczne happeningi rzeźbiarzy 
ceramików m.in. Wewnątrz 
(2000 r.), Utrwalanie śladów 
(2002 r.), Happy Tower (2003 
r.). Z czasem ogólnopolska 

formuła plenerów zmieniła 
się na międzynarodową. Do 
Bolesławca zaczęli zjeżdżać 
artyści z całego świata z Ja-
ponii, Meksyku, Turcji, Wę-
gier, Niemiec, Francji, Anglii 
i wielu innych państw. Do tej 
pory Plener gościł ponad 300 
artystów z całego świata.

Dziś spotkania artystów 
ceramików w ramach Mię-
dzynarodowych Plenerów 
Ceramiczno – Rzeźbiarskich 
w Bolesławcu są niepowta-
rzalną okazję wzięcia udziału 
w międzynarodowym dialogu 
artystów ceramików. Dzięki 
współpracy z lokalnymi pro-
ducentami ceramiki artyści 
mają okazję tworzyć w lo-
kalnych fabrykach ceramicz-
nych (Zakłady Ceramiczne 
„BOLESŁAWIEC” Sp. z 
o.o., „Ceramika Artystycz-
na” Spółdzielnia Rękodzieła 
Artystycznego, Fabryka Na-
czyń Kamionkowych „Ma-
nufaktura” Sp. J. Smoleński 
& Zwierz, także pracownie 
ceramiczne BOK-MCC), wy-
mieniać się doświadczeniami 
oraz eksponować swoje pra-
ce na wystawie poplenerowej 
organizowanej w Polsce i za 
granicą. Trzytygodniowe ple-

nery rozpoczynają się każdego 
roku w przedostatni weekend 
sierpnia, podczas Bolesławiec-
kiego Święta Ceramiki – im-
prezy której celem jest nie tyl-
ko promowanie producentów 
ceramiki z całego świata, ale 

także upowszechnianie wie-
dzy na temat szeroko pojętej 
„sztuki ognia”.

Źródło: Galeria Sztuki  
w Legnicy

FOT. GALERIA SZTUKI 
W LEGNICY
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STREFA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI w Galerii Piastów!
Już w sobotę 13 stycznia 
od godziny 12:00 do 18:00 
zapraszamy wszystkich 
spragnionych mocnych 
wrażeń do Galerii Piastów 
gdzie każdy z zaintereso-
wanych będzie mógł pod-
jąć wyzwanie i sprawdzić 
swoją odwagę dzięki wir-
tualnej rzeczywistości!

Na specjalnie przygoto-
wanych stanowiskach w du-
żym patio Galerii Piastów na 
wszystkich klientów będzie 
czekać specjalnie wyszkolona 
kadra, która umożliwi naj-
odważniejszym sprawdzenie 

się m.in. we wspinaczce wy-
sokogórskiej, strzelaniu do 
kosmicznych dronów, a także 
przejście po desce zawieszonej 
na wysokości 160 metrów! To 
oczywiście tylko część atrakcji.

Sprawdźcie się! Czekamy 
na was w Galerii Piastów!
•	przejdź po desce zawieszo-

nej na wysokości 160 me-
trów!

•	wspinaj się na górskie 
szczyty!

•	sprawdź się jako kosmiczny 
pirat i strzelaj do dronów!

•	sprawdź swoją odwagę na 
rollercoasterze!
I wiele więcej!
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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

STACJA

LPG
STACJA Legnica, ul. 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,99 zł 38 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH
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Bryczka i inne licytacje WOŚP

Konna bryczka, która jako 
pierwsza woziła turystów po 
wrocławskim Rynku, wózek 
inwalidzki po tuningu prze-
prowadzonym przez braci 
Collins, możliwość wynaję-
cia pięknej, zabytkowej Sali 
Królewskiej np. na ślub, 
szansa zarejestrowania się w 
bazie dawców szpiku, lekcja 
gry na  gitarze z  Markiem 
"Vaderem" Pająkiem – te i 
inne atrakcje będą do wyli-
cytowania podczas 26. Finału 
WOŚP w Legnicy.

Ten wyjątkowy dzień już 
14 stycznia - Legnickie Cen-
trum Kultury zaprasza! Głów-
ne wydarzenia będą się oby-
wały w Akademii Rycerskiej. 
Koncerty i występy będą prze-
platane aukcjami, z których 
cały dochód zostanie przeka-
zany WOŚP - największej na 
świecie orkiestrze złożonej z 
dobrych serc. Orkiestrze, która 
na wsparcie polskiej medycyny 
zebrała już 825 milionów zło-
tych! Ratując tym samym życie 
i zdrowie niezliczonych istnień 
ludzkich. W tym roku zagra-
my wspólnie dla  szpitalnych 
oddziałów neonatologicznych, 
ratujących życie i zdrowie 
niemowlaczków. Przyjdźcie 
koniecznie!Tym bardziej, że 

do wylicytowania mamy na-
prawdę ciekawe przedmioty i 
wydarzenia.

M.in. konną bryczkę z 
lat 80., wykonaną przez słyn-
nych w  Europie wielkopol-
skich rzemieślników, która 
jako pierwsza woziła turystów 
po wrocławskim Rynku oraz 
była ślubną karocą dla  wie-
lu nowożeńców. Przekazał 
ją dla WOŚP Michał Biały, 
właściciel rolniczego portalu 
ogłoszeniowego TopTraktor.
pl. Ten sam, który rok temu 
przekazał WOŚP zabytkowy 
ciągnik Ursus. - Podziwiam 
WOŚP i Jurka Owsiaka, któ-
ry potrafił rozkręcić tak wielką 
akcję charytatywną. Jako le-
gniczanin chcę być solidarny z 
Orkiestrą i ją wspierać - mówi 
pan Michał, którego synek za-
wdzięcza życie sprzętowi me-
dycznemu zakupionemu przez 
WOŚP.

Innym, pięknym darem 
serca jest wózek inwalidzki, 
podarowany przez rodziców 
ośmioletniego Nikosia. Wózek 
Nikosia jest wyjątkowy: zo-
stał poddany tuningowi przez 
słynnych braci Collins - po-
chodzących z Legnicy, którzy 
w Wielkiej Brytanii specja-
lizują się dziś w przerabianiu 

najdroższych samochodów 
świata, należących do wielkich 
gwiazd show biznesu i sportu. 
Ponieważ Nikoś kocha piłkę 
nożną, bracia Collins stunin-
gowali jego wózek właśnie 
w  tym kierunku: pojazd ma 
oparcie w  barwach FC Bar-
celona, dzwonek w kształcie 
piłki itp.

Podczas tegorocznych au-
kcji legniczan czeka więcej 
atrakcji - m.in. możliwość wy-
najęcia zabytkowej Sali Kró-
lewskiej (np. na  ślub, rodzinne 
spotkanie, sesję zdjęciową itp.), 
możliwość zarejestrowania  się 
w  bazie dawców szpiku, lek-
cja gry na gitarze z Markiem 
"Spiderem" Pająkiem z  zespo-
łu VADER, pacyfistyczny ob-
raz znakomitego francuskiego 
artysty Michela Grangera, 
namalowany płozami czołgu 
na  legnickim lotnisku, artykuł 
prasowy o  historii miłosnej, 
loty nad Legnicą paralotnią 
i wiele innych rzeczy i wyda-
rzeń.

Legnickie Centrum Kul-
tury zaprasza na 26. Finał 
WOŚP!

Źródło: EGO
FOT. LEGNICKIE CEN-

TRUM KULTURY

Twoja historia na naszych łamach
Wśród rzeczy, które będą licytowane podczas legnickiego Finału WOŚP, 
jest dar od 24 Tygodnika. Oferujemy pół kolumny (strony) w jednym z naj-
bliższych wydań naszej gazety na opowiedzenie Twojej osobistej historii 
(miłosnej lub jakiejkolwiek innej). Jeśli chcesz ją sam spisać – deklaruje-
my pomoc przy redagowaniu tekstu. Jeśli wolisz, byśmy to my ją w Two-
im imieniu opowiedzieli – masz nasze pióro. Możesz opowiedzieć o kimś 
ważnym dla Ciebie, o swojej rodzinie, swoim przyjacielu i w ten sposób 
im publicznie podziękować. Egzemplarz gazety z Twoją historią będzie 
dla Was pamiątką na całe życie. Na licytację zapraszamy w niedzielne 
popołudnie do Legnickiego Centrum Kultury. 



Strona 10 12 stycznia 2018WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Robert Romanowicz to 
architekt z wykształcenia. 
Zajmuje się malarstwem, 
ilustracją książkową, sceno-
grafią. To właśnie architek-
tura ukształtowała graficzne 
spojrzenie na sztukę. Jego 
malarstwo jest wynikiem wie-
loletnich poszukiwań, eks-
perymentów z mediami oraz 

stosowania różnych metod 
ekspresji. Wszystko to zło-
żyło się na obecny dorobek, 
pozwoliło mu osiągnąć niepo-
wtarzalny styl i stać się rozpo-
znawalnym.

Efekty jego twórczych 
działań opartych na połącze-
niu różnych mediów mają 
charakter ilustracji, a postaci 
pojawiające się na obrazach 
wplatane są w przeróżne hi-
storie. To dlatego bohatero-
wie z płócien często przeno-
szą się na karty książek, które 

stają się swoistą kontynuacją 
opowieści malowanych obra-
zem, rozwinięciem zarysowa-
nych przygód. Autor tworzy 
ilustracje prasowe, plakaty 
teatralne, instalacje, zajmuje 
się fotografią, tworzy tunnel 
book′i oraz pop-up book′i.

Wystawa jest czynna do 24 
lutego.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

RYC. Robert Romanowicz/ 
Urząd Miasta w Legnicy

Zarządzenie wejdzie w 
życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Po 
tym czasie mieszkańcy i 
przedsiębiorcy będą mo-
gli dokonać bezpłatnie 
wymiany dokumentów, 
a Urząd Miasta Legnicy 
zmieni w prowadzonych 
przez siebie rejestrach ich 
dane adresowe. Mieszkań-
cy ulicy oraz właściciele i 
zarządcy nieruchomości 
zostaną poinformowani o 
obowiązku wymiany tabli-
czek z nazwą.

W lipcu 2017 r. Rada 

Miejska Legnicy zmienia-
ła już jej nazwę na Żoł-
nierzy Armii Ludowej. 
Wojewoda uznał ją jednak 
za sprzeczną z ustawą de-
komunizacyjną i skorzy-
stał z przysługujących mu 
uprawnień.

Obecna zmiana nazwy 
ul. Armii Ludowej do-
konała się na podstawie 
ustawy o zakazie propa-
gowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarne-
go przez m.in. nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, w 
tym dróg, ulic, mostów i 
placów, odwołujące się do 
osób, organizacji, wyda-
rzeń lub dat symbolizują-
cych represyjny, autorytar-
ny i niesuwerenny system 
władzy w Polsce w latach 
1944-1989. Wojewoda 
skorzystał również z opinii 
Instytutu Pamięci Naro-
dowej.

Źródło: Urząd Miejski  
w Legnicy
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Legiony zamiast 
Armii Ludowej
Wojewoda Dolnośląski wy-
dał (8 stycznia) zarządzenie 
zastępcze, którym zmienił 
dotychczasową nazwę ul. 
Armii Ludowej w Legnicy na 
ul. Legionów. Zmiana będzie 
dotyczyć 39 osób dorosłych, 
zameldowanych na pobyt sta-
ły, oraz 7 podmiotów gospo-
darczych (dane z CEIDG).

Dworzec czeka na decyzję

Pirat wyobraźni

W lutym zapadną decyzje 
dotyczące przebudowy stacji 
PKP w Legnicy.- Jej infra-
struktura pasażerska zosta-
nie dostosowania do potrzeb 
podróżnych z ograniczoną 
możliwością poruszania się 
- zapewnia Bohdan Ząbek z 
zespołu prasowego wrocław-
skiego oddziału spólki PKP 
Polskie Linie Kolejowe.

Galeria Satyrykon (Rynek 36) 
zaprasza na wystawę prac 
Roberta Romanowicza „Pirat 
wyobraźni”. Wstęp wolny.

PKP Polskie Linie Ko-
lejowe szacowały, że prze-
budowa części peronowej 
legnickiego dworca będzie 
kosztować nie więcej niż 
25.830.000 zł brutto. Obie 
złożone w przetargu oferty o 
7 mln zł przekraczają też bu-
dżet. Spółka nie unieważni-
ła jednak postępowania. Jak 
informuje Bohdan Ząbek, 
przedłużony został okres 
związania ofertami.

Spośród dwóch oferen-
tów, którzy stanęli do prze-
targu, wyższą cenę zapro-
ponowała jaworska firma 
Infrakol: 32.558.100 zł brut-
to. Konkurencja – spółka 
Fewaterm z Gromnika – jest 
gotowa podjąć się realizacji 

remontu za 32.496.625,31 zł 
brutto.

Głównym celem inwe-
stycji pozostaje dostoso-
wanie legnickiego dworca 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych i podróżnych ma-
jących problem z porusza-
niem się. Stąd przy peronach 
pojawią się windy – jeśli wa-
runki pozwolę wystarczają-
co przestronne, by w środku 
zmieścili się podróżujący z 
rowerem rowerzyści. Grun-
townie przebudowane zosta-
ną perony nr 3 i 4, przy któ-
rych zatrzymują się pociągi.

Renowację przejdzie 
wybudowana w 1910 roku, 
wzorowana na konstruk-
cji Hamburg Hauptbahn-
hof,  hala peronowa – jedna 
z trzech na terenie Polski 
(obok wrocławskiej i bytom-
skiej). Jako obiekt zabytko-
wy, wymaga szczególnego 
traktowania. Wykonawca 
odtworzy m.in świetlik w jej 
kalenicy i pokrycie dacho-
we. Zamontuje wzorowane 
na przedwojennych stylowe 
okrągłe zegary z tradycyjną 
tarczą, i drewniane ławki, 
nawiązujące do historycz-

nego charakteru stacji. Wy-
piaskuje i zabezpieczy przed 
korozją metalową konstruk-
cję hali. Na podstawie badań 
ustali odtworzy oryginalną 
kolorystykę. PKP PLK chce, 
by – podobnie jak to się sta-
ło przy remoncie wnętrza 
dworca – maksymalnie dużo 
elementów sprzed stu lat po 
oczyszczeniu i zakonser-
wowaniu wróciło na swoje 
miejsce.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI



Naukowcy są oskarżeni o 
oszustwa i wiele innych prze-
stępstw na szkodę Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie oraz Narodowego Centrum 
Nauki w Krakowie. Kluczową 
rolę w procederze wyłudzania 
pieniędzy odegrali profesorowie 
jednej z wyższych uczelni w tym 
mieście, działający - jak utrzy-
muje prokuratura - wspólnie i w 
porozumieniu z naukowcem z 
Wrocławia.   Mowa o prof. Tade-
uszu S., który był kierownikiem 
trzech projektów badawczych 
realizowanych w Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie, 
i prof. Piotrze Ł., kierującym 
dwoma kolejnymi projektami 
w AGH. Wskazane przez nich 

osoby - doktoranci, członkowie 
rodzin, znajomi - podpisywali 
umowy zlecenia na wykonanie 
dzieł mających być składowy-
mi projektów badawczych. Na 
konta owych zleceniobiorców 
uczelnia przelewała pieniądze, 
które następnie wracały do kie-
szeni oskarżonych. Prokuratura 
ustaliła, że zleconych prac nie 
wykonywano. Zamiast tego mar-
kowano pracę. Te same gotowe 
już opracowania wykorzysty-
wano w kolejnych grantach lub 
sięgano po własne wcześniejsze 
opracowania naukowe. Jako kie-
rownicy grantów Tadeusz S. i 
Piotr Ł. wzięli na siebie ukrycie 
przekrętu. Poświadczali nie-
prawdę w raportach końcowych 
rozliczających granty. Sztuczne 
zawyżali liczby potencjalnych 
wykonawców, bo pozwalało to 
występować o większe kwoty 
finansowania. Proceder trwał 14 
lat, od 2001 roku.

Prokurator Lidia Tkaczy-
szyn, rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy: - Oskar-
żonym: Tadeuszowi S. i Piotrowi 
Ł. prokurator zarzucił po pięć 
przestępstw doprowadzenia 
AGH w Krakowie i Narodowe-
go Centrum Nauki w Krakowie 

do niekorzystnego rozporządze-
nia mieniem znacznej wartości 
podczas realizacji wymienionych 
projektów badawczych oraz po-
świadczenie nieprawdy w doku-
mentacji z rozliczenia tych pro-
jektów, a także w odniesieniu do 
części z tych czynów niedopeł-
nienie obowiązków i przekrocze-
nie uprawnień polegające na tym, 
że będąc kierownikami poszcze-
gólnych projektów badawczych 
dopuścili do nieprawidłowego 
rozdysponowania środków fi-
nansowych, tj. o czyny z art. 231 
§ 2 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. 
w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 
§ 1 i 3 k.k. oraz inne, z których 
uczynili sobie stałe źródło do-
chodu. Osiem kolejnych osób 
prokurator oskarżył o udzielenie 
pomocnictwa Tadeuszowi S. i 
Piotrowi L. do dokonania opisa-
nych wyżej oszustw, tj. o czyny z 
art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 
1 k.k. i inne .

2.270.163,00 złotych. Tyle, 
według wyliczeń prokuratury, 
udało się oskarżonym wyłudzić, 
zanim w roku 2015 doszło do 
wpadki. Śledczy trafili najpierw 
na trop podobnych przekrętów 
przy pracach badawczych na Po-
litechnice Wrocławskiej. Sprawa 

została przekazana do zbadania 
Prokuraturze Okręgowej w Le-
gnicy, która w kwietniu 2015 
roku przesłała do Sądu Okrę-
gowego we Wrocławiu gotowy 
akt oskarżenia przeciwko 10 
naukowcom z Wrocławia. Ich 
proces jest w toku od prawie 
dwóch lat.  Ponieważ w śledz-
twie pojawił się wątek krakow-
ski, wyłączono go do osobnego 
postępowania. Przesłany właśnie 
do sądu akt oskarżenia domyka 
sprawę przekrętów przy realizacji 
grantów badawczych na polskich 
uczelniach.

Jak informuje prokurator Li-
dia Tkaczyszyn, za przestępstwo 
oszustwa w stosunku do mienia 
znacznej wartości grozi oskarżo-
nym kara pozbawienia wolności 
od roku do lat 10, a jeżeli sprawca 
uczynił sobie z popełnienia prze-
stępstwa stałe źródło dochodu, 
sąd może wymierzyć karę do 
górnej granicy ustawowego za-
grożenia zwiększonego o poło-
wę, czyli do 15 lat pozbawienia 
wolności. Za pomocnictwo do 
przestępstwa oszustwa grozi 
oskarżonym kara od 6 miesięcy 
do 8 lat pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości WYKAZY 
NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Skarbu Państwa 
przeznaczonych do najmu: 

Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej dwudziestoma 
sześcioma garażami, położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, 

działka nr 634/177, obręb Tarninów (KW LE1L/00061128/4).
Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333  
w godzinach pracy Urzędu

- Uważam, ze zdjęcie 
rentgenowskie nie jest w 
stanie oddać tego, co do-
świadczony bioenergotera-
peuta wyczuwa koniuszkami 
swych palców. Dla mnie pal-
ce są jak oczy – mówi Jerzy 
Rak. Rozmowa z legnickim 
bioenergoterapeutą, osteopa-
tą i healerem.

Jak długo zajmuje się 
Pan medycyną alternatyw-
ną?

- Robię to już 40 lat. 
Liczba osób, którym pomo-
głem, idzie w tysiące. Mam 
pacjentów z Kanady, Sta-
nów Zjednoczonych, Belgii, 
Holandii, Niemiec, Anglii, 
Islandii, Rosji i z całej prak-
tycznie Polski. Potwierdze-
niem mojej skuteczności są 
świadectwa, które uzdrowie-
ni wpisują do księgi gości na 
mojej stronie internetowej 
rakjerzy.pl.tl.

Z jakimi problemami 
pacjenci najczęściej się 
zgłaszają do Pana?

- Dużo ludzi przychodzi 
z rwą kulszową, z krótszą 
nogą i z zespołami bólowy-
mi lub zmianami zwyrod-
nieniowymi kręgosłupa oraz 

stawów. Ale w mojej długiej 
karierze bioenergoterapeu-
ty przyszło mi zajmować się 
chyba wszystkimi dziedzi-
nami medycyny poza gine-
kologią czy pediatrią.

A co uważa Pan za swoją 
specjalność? W czym osią-
ga Pan najlepsze efekty?

- One dotyczą różnych 
dolegliwości, ale zwróciłbym 
uwagę przede wszystkim na 
eliminowanie zagrożeń ze 
strony kręgosłupa. Bada-
nie pacjentów rozpoczynam 
zwykle od sprawdzenia, czy 
są zachowane przestrzenie 
międzykręgowe a kręgi na 
siebie nie uciskają. Każ-
dy krąg w kręgosłupie jest 
bowiem połączony uner-
wieniem z określonym na-
rządem, a wszelkie niepra-
widłowości w ich położeniu 
mogą być przyczyną odczu-
wania problemów zdrowot-
nych. Wykonuję masaże. 
Potrafię metodą kręgarską, 
bezoperacyjnie, podczas jed-
norazowego zabiegu trwają-
cego 2-3 sekundy, wydłużyć 
krótszą nogę o nawet 2,5 
centymetra. To alternatywa 
dla metody Ilizarowa, po-

legającej na rozcięciu pod 
narkozą kości udowej, roz-
sunięciu jej, zalaniu kostniną 
i – po zrośnięciu się – długo-
trwałej rehabilitacji.

Wśród najbardziej 
spektakularnych uzdro-
wień jest przypadek starszej 
pani przez dwa lata unie-
ruchomionej w łóżku. Po-
dobno po jednym zabiegu, 
który Pan wykonał, znowu 
mogła chodzić?

- Tak było. Pani mia-
ła blisko osiemdziesiąt lat, 
wzrok zniszczony przez cu-
krzycę, ale przede wszyst-
kim w ogóle nie wstawała z 
łóżka. Zbadałem ją, zdia-
gnozowałem i ponastawia-
łem kręgosłup. I proszę 
sobie wyobrazić, że po raz 
pierwszy od dwóch lat wsta-
ła. Podtrzymywana prze-
ze mnie zrobiła kilkana-
ście kroków. Gdy wyszła z 
mieszkania na półpiętro, w 
kamienicy od razu zrobił się 
szum. Wszyscy byli zasko-
czeni, że sąsiadka może się 
poruszać. Wyglądali, jakby 
ducha zobaczyli. Chodziłem 
do tej pani jeszcze na następ-
ne zabiegi, po których odzy-

skała również wzrok.
Mówią o Panu człowiek

-rentgen. Skąd się to wzię-
ło?

- Uważam, ze zdjęcie 
rentgenowskie nie jest w 
stanie oddać tego, co do-
świadczony bioenergotera-
peuta wyczuwa koniuszkami 
swych palców. Dla mnie pal-
ce są jak oczy. Nimi wyko-
nuje badanie: dotykając krę-
gosłupa staram się dotrzeć 
do przestrzeni zagrożonych, 
objętych chorobą i szukać 
przyczyn dolegliwości. Na 
99 procent potrafię wyła-
pać, gdzie pojawia się ucisk 
korzeniowy; gdzie są cechy 
dysku centralnego. To dar. 
Czasem pacjenci przychodzą 
do mnie ze zdjęciami ren-
tgenowskimi. Odstawiam 
wtedy na bok opis, nie czy-
tam go. Oglądam zdjęcie,-
diagnozuję, spisuję swe spo-
strzeżenia i dopiero na końcu 
porównuję moją diagnozę z 
opisem specjalisty radiologa. 
Wszelką zgodność pomiędzy 
nimi traktuję jako potwier-
dzenie swej fachowości.

Czy medycyna alterna-
tywna może być uzupełnie-

niem konwencjonalnej?
- Musi być. Uważam, że 

osoby zajmujące się medy-
cyną alternatywną zawsze 
powinny współpracować z 
lekarzami. Lekarze mogą 
ukierunkować terapię pa-
cjenta.

Zaufanie w moc uzdro-
wiciela wydaje mi się klu-
czowe. Pacjenci oddają się 
w Pana ręce bez obaw?

- Tak, bo wiedzą, że ich 

bezpieczeństwo jest dla mnie 
najważniejsze. Dbam, by nie 
zaszkodzić osobie, która się 
do mnie zgłasza. Zajmuje 
się tylko tymi pacjentami, 
którym jestem w stanie po-
móc. Przy pierwszej wizy-
cie dokładnie sprawdzam 
przeciwskazania. Jeśli mam 
jakiekolwiek wątpliwości, 
nie podejmują się wykonania 
zabiegu. W końcu zdrowie 
każdy ma tylko jedno.

Jerzy Rak, człowiek-rentgen z Legnicy

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12 i w Świdnicy, Hotel pod Lwem ul. Równa 3; rejestracja telefoniczna: 608 498 227
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Przekręt w imieniu nauki
Prokuratura Okręgowa w 
Legnicy przesłała do Sądu 
Okręgowego w Krakowie 
akt oskarżenia przeciwko 
profesorom Tadeuszowi S. 
i Piotrowi Ł. oraz 8 innym 
krakowskim naukowcom. 
Zdaniem śledczych, w latach 
2001-2015 wyłudzili ponad 2, 
2 mln złotych na fikcyjne pro-
jekty badawcze. To odprysk 
toczącej się w sądzie po-
dobnej sprawy z Politechniki 
Wrocławskiej.
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