
R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A

nr 24(331) rok 7

ISSN 2048-736X

Legnica - Lubin15 czerwca 2018

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

bezpłatnie
Ul. Chojnowska 112

Gabinet nr 208,  531-425-025

Miasto jest 
wdzięczne
Waldemar Krzystek - reżyser "Małej Moskwy", 
"80 milionów", "Fotografa" - dołączył do gro-
na Honorowych Obywateli Legnicy. Podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej Legnicy wrę-
czono też nagrody finansowe i osiem odznak 
za zasługi dla Legnicy.
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Obrona od tygodni zasy-
pywała sąd wnioskami o zwró-
cenie akt do prokuratury, celem 
uzupełnienia o różne istotne, jej 
zdaniem, kwestie. To oznaczało-
by kilka, może kilkanaście albo 
kilkadziesiąt miesięcy zwłoki. 
Sąd postanowił jednak odrzucić 
wnioski obrońców Zbigniewa 
K. oraz Elżbiety W. oraz skiero-
wać sprawę na rozprawę głów-
ną. Uzgodniono terminy trzech 
najbliższych wokand.

4 i 5 września sędzia An-
drzej Szliwa z Sądu Okręgo-
wego w Legnicy planuje prze-
słuchania trojga oskarżonych. 
6 września do złożenia zeznań 
zostaną wezwani kluczowi 
świadkowie z listy prokurator 
Celiny Kurzydło, która przygo-
towała akt oskarżenia.   Sprawa 
od grudnia 2016 roku leży w 
sądzie, ale jest szansa, że po wa-
kacjach ruszy w końcu z kopyta.

Zanim usłyszymy wyrok, 
odbędzie się pewnie kilka-
dziesiąt rozpraw. bo do prze-
słuchania jest około 200 osób. 
Akta sprawy z dowodami zgro-
madzonymi w postępowaniu 

przygotowawczym liczą ponad 
150 tomów. Ze względu na ta-
jemnicę adwokacką prokuratura 
nie miała wglądu w teczki oso-
bowe klientów kancelarii. Sąd 
zapowiada, że będzie chciał w 
nie zajrzeć, bo mogą zawierać 
zarówno dowody na winę, jak i 
niewinność oskarżonych. Potem 
przesłucha biegłych z zakresu 
rachunkowości – autorów opi-
nii sporządzonej dla legnickiej 
prokuratury na potrzeby inne-
go postępowania dotyczącego 
kondycji finansowej kancelarii 
Zbigniewa K. Jeśli w trakcie 
postępowania sąd uzna, że ko-
nieczne jest jej uzupełnienie, to 
będzie mógł zlecić biegłym od-
powiedź na dodatkowe pytania, 
udostępniając im jednocześnie 
ujawniony materiał dowodowy 
z teczek osobowych.

Akt oskarżenia obejmuje 
okresy od 2003 do 2006 r. i od 

2009 do 2016 r. Mecenas Zbi-
gniew K. jest oskarżony o 15 
przestępstw. Elżbieta W. – dy-
rektor ds administracyjno-fi-
nansowych w jego kancelarii – 
ma postawionych 13 zarzutów. 
Dorota Ś., pracująca w kance-
larii jako księgowa, odpowiada 
za jedno przestępstwo. Według 
prokuratury, działali wspólnie 
i w porozumieniu, przywłasz-
czając sobie pieniądze swoich 
klientów i współpracowników. 
Żadne z trojga oskarżonych nie 
przyznaje się do winy.

Elżbieta W. utrzymuje, że 
ze względu na chorobę syna w 
okresie od października 2012 
do czerwca 2013 roku nie 
świadczyła pracy, więc nie mo-
gła popełnić części zarzucanych 
jej czynów. Mecenas Zbigniew 
K. zrzuca winę na troje byłych 
współpracowników, którzy za 
jego plecami defraudowali pie-

niądze klientów. Twierdzi, że 
mieszkając w Essen nie wie-
dział, co się dzieje w kancelarii. 
Sugeruje, że na ławie oskar-
żonych powinien usiąść jego 
partner z kancelarii (bo przyj-
mował wpłaty od klientów na 
swoje prywatne konto), referent 
z oddziału we Wrocławiu, (bo 

udzielał pożyczek z pieniędzy 
klientów)  i dyrektor wrocław-
skiego oddziału (bo wypłaciła 
z tych wpłat premie pracowni-
kom). 

- Ja nie wziąłem ani grosza - 
zaklinał się mecensas Zbigniew 
K. w legnickim sądzie.

Piotr Kanikowski

Sesja miała wyjątkową 
oprawę. Gości zaproszono do 
Sali Królewskiej w Akademii 
Rycerskiej. Uczniowie szkoły 
muzycznej przygotowali dla 
nich koncert.

Waldemar Krzystek - dzie-
więtnasty Honorowy Obywatel 
Legnicy - po wysłuchaniu lau-

dacji, mówił, jakim szczęściem 
dla twórcy jest urodzić w tak 
inspirującym miejscu: - Już przy 
pierwszym filmie zdałem sobie 
sprawę, jakie bogactwo tema-
tów, losów ludzkich, przeżyć 
mam na wyciągnięcie ręki. Prze-
cież to, o czym opowiadam "W 
zawieszeniu" zdarzyło się dwie 
ulice ode mnie. Mieszkałem 
na ul. Podchorążych, a historia 
akowca, przez pięć lat ukrywa-
jącego się w piwnicy, pochodzi z 
ul. Słonecznej. Taki był początek 
mojej przygody z Legnicą. Wy-
korzystywania czegoś, co znam, 
co mogę dotknąć. Państwo mi 
dziękujecie, że się Legnicy nie 
wyrzekłem. A ja nikomu nie 

robię żadnej łaski. Cieszę się, że 
mogę korzystać z tego bogactwa 
ludzkich losów i opowiadać je za 
pomocą filmu.

Waldemar Krzystek dzię-
kował władzom Legnicy, szcze-
gólnie prezydentowi Tadeuszo-
wi Krzakowskiemu, za pomoc, 
na jaką mógł liczyć zawsze, gdy 
chciał kręcić tu film. Dzięki tej 

kooperacji miasto ma promocję 
o jakiej mogłoby marzyć.

W Akademii Rycerskiej 
wręczono również dwie Nagro-
dy Miasta Legnicy (po 10 tys. 
zł każda). Laureatami zostali 
artysta Henryk Baca oraz Mło-
dzieżowy Klub Sportowy Ikar 
Legnica.

Odznaki Zasłużonego dla 

Legnicy otrzymali: Józef Dzba-
nuszek, Kazimierz Hałaszyński, 
Krzysztof Kobylak, Julia Kory-
towska, Piotr Kowalak, ks. Ro-
man Raczak, Dariusz Rzonca, 
Huta Miedzi „Legnica” oraz 
Związek Sybiraków - Zarząd 
Oddziału w Legnicy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Konwój wstydu 
oraz chwały

„Chleba i igrzysk!” – za-
krzyknęły masy, najprawdo-
podobniej ogłupione seria-
lem o Juliuszu Cesarze na 
Dicovery History. W odpo-
wiedzi na te postulaty jedna 
partia bez szemrania wypła-
ciła po pięćset plus na chleb 
i coś do popitki, bo tak się 
złożyło, że akurat siedziała 
na kasie z podatków suwe-
rena.

Druga w tym czasie 
przemyśliwała, jak niedro-
go zlecić druk billboardów 
na kolejną edycję „Konwoju 
wstydu”. Ale sondaże opinii 
publicznej wykazały, że to 
nie zaspokoi społecznych 
oczekiwań. Rozochocone 
żywą gotówką i serialem o 
Juliuszu Cesarze masy do-
magały się bowiem, by w 
ramach podnoszenia kraju z 
kolan piętnować na serio, a 
nie symbolicznie. Powietrze 
pachniało krwią oraz ogólną 
rozpierduchą; jak to przed 
wyborami. Pod wpływem 
tych feromonów na zebra-
niu egzekutywy rozważano 
pomysł, aby radnych partii 
rządzącej, którzy dorobili się 
milionów w spółkach Skar-
bu Państwa, wyciągnąć o 
świcie z domowych pieleszy, 
skuć łańcuchami a następnie 
pociągać tu i tam po mieście, 
najlepiej z opuszczonymi do 
kolan portkami. Jak zaczęto 
liczyć, to wyszło, że zaopa-
trzenie suwerena w stosow-
ny arsenał jaj i nadgniłych 
pomidorów wyjdzie taniej 
niż zlecenie dla drukarni.

Nad argumentami eko-
nomicznymi ostatecznie 
przeważyły jednak proble-
my organizacyjne. Podsta-
wowy polegał na tym, że 
służby wyspecjalizowane w 
porannym wyprowadzaniu 
ludzi z mieszkań, chwilowo 
znajdowały się pod nadzo-
rem przeciwnej opcji, co nie 
rokowało dobrze. Pomysł 
upadł. Poszły zlecenia do 
drukarni i w efekcie owych 
zleceń po jakimś czasie na 
ulice wyjechały - bez prze-
konania - mobile ze stosow-
nymi portretami radnych w 
czarno-bieli. Lud, rzeczywi-
ście, reagował chaotycznie i 
nie zawsze adekwatnie. W 
szczególności starsze panie 
w moherze i inne osoby z 
wadą wzroku. Przekonane, 
że to wizerunek Pana Jezusa 
obwozi się po kraju na la-
wecie w ramach tegoż Pana 
Jezusa królowania w Polsce, 
przyklękały nabożnie na 
chodniku, przez co docho-
dziło do gorszącego wymie-
szania wstydu z chwałą a 
sacrum z profanum.

Piotr Kanikowski
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Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczy-
ste. Rokowania odbędą się 16.07.2018 r. o godz.11.00

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

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.07.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż   
lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 4.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Barbara Matusiak  tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warun-

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

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

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

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

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

40.000,00 zł
/6. 100,00 

zł/
8.000,00 zł

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczy-
ste. Przetarg odbędzie się 16.07.2018 r. o godz. 10.30

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

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 12 położonego  w Legnicy przy ul. Kartuskiej 56-58 

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 Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Kartuska 
56,                   ul. Kartuska 
58, ul. Łąkowa 1
KW LE1L/00035759/
Budynek  5- kondygnacyj-
ny, podpiwniczony, teren 
uzbrojony.

obręb
Kartuzy
dz. nr 
82, nr 
105/2, 
nr 850
o pow. 
824 m2

lokal mieszkalny 
nr 12 
na IV piętrze                       
o pow.54,13 m2 

Pokój, przedpokój,
kuchnia, spiżarka

60.000,00 zł
 (6.000,00 

zł)

   6.000,00 
zł

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczy-
ste. Rokowania odbędą się 16.07.2018 r. o godz.11.00

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

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
użytkowego  nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 56, 58 i ul. Łąkowej 1. 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Barbara Matusiak  tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warun-

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

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Kartuska 
56,                   ul. Kartuska 
58, ul. Łąkowa 1
KW LE1L/00035759/
Budynek  5- kondygna-
cyjny, podpiwniczony, 
składa się z 9 lokali, teren 
uzbrojony.

obręb
Kartuzy
dz. nr 82, 
nr 105/2, 
nr 850
o pow. 
824 m2

Sala sprzedaży, 
przedsionek, 
pom. biurowe, 
komunikacja, 
wc
3 pomieszcze-
nia gospodar-
cze, piwnica 
nr 01

Sala sprzedaży, 
przedsionek, pom. 
biurowe, komunika-
cja, wc
3 pomieszczenia 
gospodarcze, piwnica 
nr 01

86.000,00 zł
 (6.300,00 

zł)

   9.000,00 
zł

Miasto jest 
wdzięczne
Waldemar Krzystek - reżyser 
"Małej Moskwy", "80 milio-
nów", "Fotografa" - dołączył 
do grona Honorowych Oby-
wateli Legnicy. Podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej 
Legnicy wręczono też nagro-
dy finansowe i osiem odznak 
za zasługi dla Legnicy.

4 września zostanie odczyta-
ny akt oskarżenia w sprawie 
pracowników dużej legnickiej 
kancelarii prawnej: mecena-
sa Zbigniewa K., Elżbiety W. 
i Doroty Ś. Prokuratura zarzu-
ca im m.in. fałszowanie do-
kumentów oraz przywłaszcze-
nie 1,8 mln zł na szkodę 163 
osób z Polski i Niemiec.

Proces mecenasa po wakacjach
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We wtorek 19 czerwca i 
w czwartek 28 czerwca - gdy 
polska reprezentacja będzie 
grać z Senegalem oraz Japonią 
- Legnica uruchami w Rynku, 
obok fontanny Neptuna, stre-
fę rodzinnego kibicowania. 
Będą dmuchańce, olbrzymie 
mydlane bańki, eksperci od 
malowania dziecięcych buziek, 
legnicki Julek i postacie z ba-
jek, uwielbianych przez malu-
chy na całym świecie.   Jako 
nagrody w konkursach w tłum 
pójdą rozmaite piłkarskie ga-
dżety dla dużych i dorosłych, 
od plecaków, toreb na zakupy 
po okulary przeciwsłoneczne 
i kołatki do dopingu.   Ratusz 
nie ustawi telebimu, ale za-

prasza do okolicznych lokali, 
gdzie będzie można oglądać 
transmisje rozgrywanych w 
Rosji meczów i skorzystać z 
atrakcyjnych zniżek na hasło 
"Legnica kibicuje!". Strefa w 
Rynku będzie czynna na dwie 
godziny przez meczami Pola-
ków.

24 czerwca (niedziela), 
gdy Polska będzie grać z Ko-
lumbią, uruchomiona zostanie 
Specjalna Strefa Kibica na 
Święcie Legnicy - z olbrzy-
mim telebimem i transmisją 
na żywo ze stadionu w Kaza-
niu. Po jej zakończeniu zagra 
discopolowy zespół After Par-
ty. Przed godz. 20 - w ocze-

kiwaniu na mecz - kibicie w 
Legnicy będą mieli raz jeszcze 
okazję fetować świeży awans 
do Ekstraklasy, specjalnymi 
gośćmi Święta Legnicy będą 
bowiem podopieczni trenera 
Dominika Nowaka.

14, 19, 24 i 28 czerwca 
na transmisje mundialowych 
spotkań zaprasza Irish Pub w 
Hotelu Qubus. Mundialem 
będzie też żyć Galeria Piastów. 
Od wtorku uruchomi strefę 
wypoczynkową, w której bę-
dzie grać na konsolach i wy-
grywać nagrody.

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD MIASTA 

W LEGNICY

Strona 4 15 czerwca 2018WIADOMOŚCI

STACJA

LPG
STACJA Legnica, 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,97zł 36 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELE

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ

Legnica kibicuje!
Legnicki ratusz przygotował 
mnóstwo mundialowych ga-
dżetów. Będzie je rozdawał, 
zachęcając do   wspólnego 
kibicowania polskiej repre-
zentacji w strefach kibica w 
Rynku, Galerii Piastów, Ho-
telu Qubus. Podczas Świę-
ta Legnicy na lotnisku, w 
przerwie między koncertami 
planuje transmitować na 
wielkim ekranie mecz Polska 
- Kolumbia.R
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56-letni Turek i jego polska 
znajoma szukali na Dolnym 
Śląsku kobiet, gotowych za 
kilka tysięcy złotych wziąć 
fikcyjny ślub z cudzoziemcem. 
Płacili przybysze spoza Euro-
py, dla których był to sposób 
na zalegalizowanie pobytu w 
Polsce.. Turek i Polka zdążyli 
ożenić dwóch obcokrajowców. 
„Swatali” kolejnych dwóch, 
gdy ślubną gorączkę przerwa-
ły legnicka prokuratura i Straż 
Graniczna.

Jak Turek Polki swatał

Para wyspecjalizowała się 
w organizowaniu nielegal-
nych zezwoleń na pobyt w 
Polsce dla przybyszy z kra-
jów spoza Europy. W wer-
bowaniu cudzoziemców za-
interesowanych tego rodzaju 
usługą pomagał Turkowi jego 
brat, mieszkający w Niem-
czech i prowadzący interesy 
z Niemcami.   Obywatelom 
Turcji, Albanii, Palestyny i 
Egiptu, którzy zgodzili się 
zapłacić w sumie 60 tysięcy 
euro za szansę na lepsze życie 
w Euopie, oferowano dwie 
ścieżki.

Pierwszą było zatrudnie-
nie w spółkach, które Turek 
z Polką założyli specjalnie 
w tym celu. Spółki istniały 
w dokumentach, ale nie pro-

wadziły żadnej działalności 
gospodarczej ani nie odpro-
wadzały podatków. Potrzeb-
ne były jedynie do tego, aby 
cudzoziemcy starający się o 
zezwolenie na pobyt w Pol-
sce mogli   przed urzędnika-
mi wykazać, że wykonują na 
terenie naszego kraju pracę 
np. operatora kontraktu albo 
doradcy finansowego.

- Dochodziło do absur-
dalnych sytuacji. W jednej 
z tych firm za pozyskiwanie 
klientów w Polsce była od-
powiedzialna osoba nie zna-
jąca w ogóle języka polskie-
go - relacjonuje prowadzący 
śledztwo prokurator Mariusz 
Kluczyński z Prokuratury 
Rejonowej w Legnicy (na 
zdjęciu).

Aby zwieść polskie służ-
by, spółki markowały dzia-
łalność. Na przykład obrót 
drobiem   - choć nie miały do 
tego niezbędnej infrastruktu-
ry, przedstawiały wystawione 
w Niemczech faktury świad-
czące, że kupiły go i odsprze-
dały za granicę.

Druga ścieżka prowadzą-
ca do zalegalizowania pobytu 
cudzoziemca w Polsce wiodła 
przez urzędy stanu cywilne-
go. Para szukała po Dolnym 
Śląsku kobiet w trudnej sy-

tuacji materialnej i propono-
wała im kilka tysięcy złotych 
za zawarcie fikcyjnego mał-
żeństwa z obcokrajowcem. 
Akt ślubu dołączano później 
do wniosku o kartę pobytu. 
Dwie Polki zostały w ten 
sposób żonami smagłolicych 
panów, których pierwszy raz 
zobaczyły na oczy dzień lub 
dwa przed wstąpieniem na 
ślubny kobierzec. Dwie inne 
Straż Graniczna zastała w 
trakcie przygotowań do za-
warcia małżeństwa.

- Grupa została rozbita w 
październiku 2017 roku, a w 
listopadzie miały być kolejne 
śluby - mówi prokurator Ma-
riusz Kluczyński.

Aby uwiarygodnić emo-
cjonalną więź z cudzoziem-
cem, jedna z pań przedło-
żyła w urzędzie lekarskie 
zaświadczenie, że jest w cią-
ży. W rzeczywistości ciąża, 
tak jak miłość, była urojona 
- wystawiający papier lekarz 
nie zweryfikował wystarcza-
jąco skrupulatnie zapewnień 
pacjentki, że brak miesiączki 
to efekt rozwijającego się w 
jej łonie nowego życia.

Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy skończyła właśnie 
śledztwo. W sprawie pięciu 
osób zamieszanych w pro-

ceder (z cwanym Turkiem i 
jego pomagierką na czele) 
wypowie się sąd.. Oskarżeni 
przyznali się do winy i chcą 
dobrowolnie poddać się ka-
rze. Na poczet grzywien, 
zabezpieczony został ma-
jątek 56-latka, w tym drogi 
samochód przekazany mu w 
ramach honorarium za usłu-
gę, gotówka i środki na jego 
koncie bankowym. Cofnięte 
zostaną uzyskane w wyniku 
przestępstwa decyzje admi-
nistracyjne w sprawie kart 
pobytu cudzoziemców na te-
renie Polski.

- Z urzędu podejmie-
my działania zmierzające do 
unieważnienia obu fikcyj-
nych ślubów i wycofania z 
obrotu prawnego tych aktów 
małżeństwa - zapowiada po-
nadto prokurator Mariusz 
Kluczyński.   Uważa, że to 
działanie w interesie Polek, 
które nierozsądnie, nie zda-
jąc sobie sprawy z wszystkich 
konsekwencji, uwikłały się w 
tę aferę. Wrócą do wcześniej-
szych nazwisk, odzyskają 
swój status cywilny i możli-
wość zawarcia prawdziwego, 
szczęśliwego związku mał-
żeńskiego.

Piotr Kanikowski
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