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Na podstawie zgłoszeń od ofiar księży i medialnych doniesień Fundacja Nie Lękajcie Się na bieżąco uzupełnia 
mapę pokazującą, gdzie księża dopuszczali się pedofilii. W ostatnim czasie dopisano do niej m.in. zdarzenia z 
okolic Lubina, a także z Głogowa i Lipy.           >>2

Księża, którzy lubią dzieci



Pomarańczowy znacznik 
Fundacja Nie Lękajcie Się 
umieściła przy Lubinie. W ten 
sposób na mapie oznaczane są 
miejsca, gdzie z dużym prawdo-
podobieństwem doszło do mo-
lestowania dzieci, ale sprawa nie 
miała jeszcze sądowego finału 
lub z uwagi na przedawnienie 
nie mogła zostać zbadana przez 
sąd. W tym przypadku chodzi 
o tzw. inne czynności seksu-
alne, których w latach 2016-
2017 miał się dopuścić ksiądz 
w jednej z podlubińskich wsi. 
Poszkodowaną jest 13-letnia 
dziewczynka. Fundacja pisze, 
że prokuratura zebrała materiał 
dowodowy i w sierpniu 2018 
r. przed Sądem Rejonowym w 
Lubinie ruszył proces księdza. 
Oskarżony obecnie jest pro-

boszczem parafii w okolicach 
Częstochowy.

Fundacja otrzymała ano-
nimowe zgłoszenie z Lipy i jak 
inne niepotwierdzone medialny-
mi doniesieniami przypadki za-
znaczyła je szarym znacznikiem. 
„Ze względu na dobro osoby 
pokrzywdzonej na tym etapie 
nie publikujemy żadnych szcze-
gółów sprawy.” - informuje stro-
na Nie Lękajcie Się. Zastrzega 
jednocześnie, że zawiadomienie 
może dotyczyć molestowania 
sprzed nawet kilkudziesięciu lat.

W pełni wyjaśnione i do-
kładnie opisane są za to przy-
padki dwóch księży z Głogowa 
(to diecezja zielonogórsko-go-
rzowska) już osądzonych i uzna-
nych winnymi. Pierwszym jest 
ks. Marek B.,  skazany w 2009 
roku na 6 miesięcy więzienia w 
zawieszeniu na dwa lata za wy-
korzystanie seksualne 17-letnie-
go ministranta. Powołując się 
na publikacje Gazety Wrocław-
skiej, Fundacja Nie Lękajcie się 
pisze, że w 2011 roku sprawował 
posługę kapłańską w jednym z 
kościołów w Zielonej Górze, a 
potem „przez kilkanaście tygo-

dni był na zastępstwie w parafii 
w Sieniawie, gdzie odprawiał 
msze święte, spowiadał i spoty-
kał się z dziećmi z ruchu kato-
lickiego”. Drugim skazanym za 
pedofilię jest 57-letni ks. ksiądz 
Ryszard K., który do 2016 roku 
pracował jako proboszcz w pa-
rafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Krzeptowie, dzielnicy 
Głogowa. Przyznał się do mo-
lestowania nieletniego mini-
stranta i w  grudniu 2018 roku 
został skazany na 2 lata więzie-
nia (w zawieszeniu na 3 lata) 
oraz dozór kuratora. Od grudnia 
2006 do marca 2007 roku wie-
lokrotnie molestował piętnasto-
letniego ministranta: rozbierał 
go i dotykał w miejsca intym-
ne, całował w usta, nakazywał 
chłopcu dotykać się w genita-
lia. Duchowny miał zapraszać 
nastolatków na plebanię pod 
pretekstem pomocy w pracach 
kancelaryjnych. Sprawa została 
zgłoszona władzom kościelnym 
dopiero po latach, gdy poszko-
dowany był już człowiekiem 
dorosłym. „W kwietniu 2016 
kuria (zielonogórsko-gorzowska 
- dop. red.) w porozumieniu z 

watykańską Kongregację Nauki 
Wiary rozpoczęła własny proces 
administracyjno-karny, w trakcie 
którego pozbawiła duchowne-
go urzędu proboszcza, zakazała 
mu pracy z dziećmi i młodzieżą 
i przeniosła do parafii w Sule-
chowie. Po półtorarocznym pro-
cesie jako karę za przestępstwo 
nałożono pokutę o charakterze 
duchowym, o czym powiado-
miono Stolicę Apostolską, a ta 
nie zgłosiła zastrzeżeń. Dopiero 
w połowie 2017 - gdy pojawił się 
obowiązek powiadamiania orga-
nów ścigania o przestępstwie 
pedofilii – kuria zgłosiła sprawę 
do prokuratury. „ - pisze Funda-
cja Nie Lękajcie się. Na stronie 
znalazła się również informacja, 
że Kościół zataił przed parafia-
nami z Sulechowa pedofilską 
przeszłość, skierowanego do 
nich księdza.

Z diecezji legnickiej opisane 
są przypadki zakonnika Ryszard 
Ś. z Kowar, skazanego w 2008 
roku za posiadanie zdjęć porno-
graficznych z udziałem małych 
dzieci i zwierząt, oraz ks. Jana 
M. z Henrykowa Lubańskiego, 
skazanego w 2013 roku za mo-

lestowanie czternastolatki oraz 
pornografię dziecięcą.

Osobno trzeba potraktować 
ks. Wojciecha K, bo zanim do-
puścił się przestępstwa wystąpił 
z Kościoła katolickiego i został 
biskupem niewielkiego Kościoła 
Starokatolickiego w RP z sie-
dzibą w Wojcieszowie (powiat 
złotoryjski). W 2010 roku zo-
stał skazany na rok pozbawie-
nia wolności za odbycie ok. 50 
stosunków z małoletnim chłop-
cem z tutejszej szkoły. Za seks 
odwdzięczał się pieniądzmi i in-
nymi materialnymi prezentami. 
Przestępstwo popełnił formal-
nie już nie jako duchowny, lecz 
osoba cywilna jedynie podająca 
się za „księdza Patryka”, gdyż w 
2006 Sąd Kościelny wydalił go 
ze stanu duchownego. Zwołany 
w 2016 Synod unieważnił ten 
wyrok i przywrócił Wojciecha K. 
do godności biskupa. Wojciech 
K. związany jest ze sprawą gan-
gu pedofilów z Dworca Cen-
tralnego w Warszawie. W 2007 
został skazany na 6 lat więzienia 
za współżycie płciowe z 4 pięt-
nastoletnimi chłopcami.

Piotr Kanikowski
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Głos z sekty
Co roku noszę na kurtce 

serduszko Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Ilekroć 
demaskowałem kłamstwa, 
które piąty albo szósty rok 
rozpowszechnia Matka Kur-
ka, byłem zaliczany do fana-
tyków Owsiaka; do jego – jak 
pisze na blogu - „sekty”. Nie 
przeszkadza mi to. Mogę być 
fanatykiem i mogę być człon-
kiem sekty, bo wiem, że chodzi 
o tę nieprzebraną rzeszę ludzi, 
dzięki której w szpitalu w Le-
gnicy jest np. sztuczna nerka, 
by w decydującej chwili doktor 
Kowalik mógł podpiąć ważą-
cego 820 gram wcześniaka i 
uratować go przed śmiercią.

Przed świętami ktoś ob-
lał dom Matki Kurki tuszem 
drukarskim. Matka Kurka 
nie wie, kto to zrobił, ale jest 
przekonany, że musiał to być 
ktoś z naszej „sekty”. Przeczy-
tałem właśnie tekst, w którym 
bloger zwracając się wprost do 
Owsiaka formułuje swoje po-
dejrzenia. Artykuł Kurki nas 
– sympatyków Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy – 
oskarża zarówno o tę podłość, 
jak i o inne zło, którego do-
świadcza od ludzi. „Nauczyłeś 
swoich bandyckich wyznaw-
ców własnych technik, które 
wyniosłeś z milicyjnego domu” 
- wyrzuca Kurka Owsiakowi. 
Pisze, że wśród komentujących 
wpisy Jurka na Facebooku „co 
piąty jest bandytą zdolnym do 
wszystkiego”. I że są wśród nas 
„bandyci, którzy dla „serdusz-
ka” WOŚP gotowi są kwa-
sem siarkowym oblewać”. Nie 
zmyślam. Naprawdę, jest cały 
tekst na jakieś 5 tysięcy zna-
ków o „fanatykach-bandzio-
rach zapatrzonych w Jurka” i 
„bandziorach z serduszkami 
WOŚP na czole”.

Przeczytałem i poczu-
łem się z tym źle. Ktokolwiek 
wylał Kurce tusz na dom, po-
stąpił źle. Domyślam się, że 
nienawidzi Matki Kurki (choć 
o to akurat bloger nie powi-
nien mieć do nikogo pretensji, 
bo prowokuje do nienawiści, 
notorycznie nazywając lu-
dzi ścierwem). Nie wiem, czy 
sprawca tego czynu za tydzień 
wrzuci coś do puszki, czy nie; 
ani czyim jest fanatykiem. Ale 
chciałbym zaapelować, by na 
złe słowa nie odpowiadać in-
nym złem. Tak nie postępują 
dobrzy ludzie. Ludzie z ser-
duszkami WOŚP.

Panie Piotrze, Pan wie, że 
jest między nami kosa. Kosa to 
jedno, a przyzwoitość drugie. 
Zwracając więc uwagę, że zno-
wu rzuca Pan w przestrzeń pu-
bliczną bezpodstawne oskar-
żenia, chciałbym wyrazić żal i 
jako „fanatyk”, „członek sekty” 
odciąć się od sprawcy tego – 
przyznaję – podłego czynu.

Piotr Kanikowski

Krzystek znów chce kręcić w Legnicy
Waldemar Krzystek, twór-
ca takich filmów, jak „Mała 
Moskwa”, „80 milionów” czy 
„Fotograf”, powraca ze swo-
ją najnowszą megaprodukcją 
– epickim serialem histo-
rycznym „Dom Pod Dwoma 
Orłami”. Wiele scen planuje 
nakręcić w Legnicy.

W naszym mieście jego 
ekipa kontynuuje poszukiwa-
nia plenerów, miejsc i obiek-
tów, które będą mogły zagrać 
w filmie. W kręgu zaintereso-
wania scenografów znajdują 
się m.in. zabytkowe pomiesz-
czenia Ratusza - pieczołowicie 
odrestaurowane sale spotkań, 
konferencji i posiedzeń kole-
gium prezydenta. Filmowcy 
poszukują również ciekawych 
miejsc, odzwierciedlających 
architekturę i pejzaż miejski 
początków XX wieku. Bogate 
mieszczańskie kamienice na 
Tarninowie, dawna bursa przy 
Rataja, kino Ognisko, wielkie 
obiekty pofabryczne, zabudo-
wania gospodarcze i folwarcz-
ne mogą zagrać w filmie stoli-
cę Dolnego Śląska – Wrocław.

- Mam nadzieję, że wiele 
obiektów i plenerów znajdę 
w Legnicy – mówi reżyser. 
- To moje ukochane miasto, 
do którego prywatnie i filmo-
wo zawsze powracam i będę 
powracał. Poza tym, jestem 
Ambasadorem Legnicy, a to 
zobowiązuje.

Rozpoczęcie realizacji fil-
mu planowane jest jeszcze w 
tym roku. Zdjęcia w Legnicy 
maja potrwać kilka miesię-
cy. Akcja serialu dzieje się na 
Dolnym Śląsku. Bohaterów 
poznajemy w jednej z wro-
cławskich kamienic, gdzie 
krzyżowały się losy Polaków, 
Niemców i Ukraińców. Jest 
rok 1997, dzień przed słynną 
powodzią, która zaleje Wro-
cław dwunastometrową falą. 
Marianna, niefrasobliwa stu-
dentka architektury, wraca do 
rodzinnego domu ze stypen-
dium w USA. W nocy woda 
zalewa „Dom pod Dwoma 
Orłami” do wysokości pierw-
szego piętra. Kiedy woda 
opada, okazuje się, że żywioł 
odsłonił skrywane przez lata 
tajemnice.

Serialowa fabuła toczyć 
się będzie nie tylko na terenie 
Dolnego Śląska. Widzowie 
zostaną również przeniesieni 
na polskie Kresy Wschodnie, 
gdzie kilkadziesiąt lat wcze-
śniej toczy się życie równole-
głe do tego w Breslau.

Jest to wysokobudżetowa 
produkcja, która pokaże ruiny 
Festung Breslau, rzeź wołyń-
ską, deportacje Polaków do 
Kazachstanu, repatriacje na 

ziemie zachodnie oraz powódź 
z 1997 roku.

Reżyserem serialu jest 
Waldemar Krzystek, a auto-
rami scenariusza - Małgo-
rzata Kopernik i Waldemar 
Krzystek. „Dom Pod Dwoma 
Orłami” znalazł się już wśród 
zwycięskich projektów w kon-
kursie Nabór, Ocena, Selekcja 
(NOS) w kategorii wieczorny 
serial, ogłoszonym przez TVP. 
Wygrał on również w konkur-

sie Odra-Film na dofinanso-
wanie miniserialu fabularnego, 
którego tematem będzie hi-
storia Dolnego Śląska w XX 
wieku.

Wiadomości o serialu na 
jego oficjalnej stronie https://
www.facebook.com/dompod-
dwomaorlami/

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA  
W LEGNICY

Księża, którzy lubią dzieci
Na podstawie zgłoszeń od ofiar 
księży i medialnych doniesień 
Fundacja Nie Lękajcie Się na 
bieżąco uzupełnia mapę po-
kazującą, gdzie księża dopusz-
czali się pedofilii. W ostatnim 
czasie dopisano do niej m.in. 
zdarzenia z okolic Lubina, a 
także z Głogowa i Lipy.
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W sobotę 12 stycznia od-
będzie się Koncert Rockowy w 
klubie Spiżarnia (Legnica, ul. 
Piastowska 1). Wystąpią kapele: 
Awaria z Głogowa, Cynamono-
wy Ogród z Legnicy, Matalion z 
Legnicy, Polish Fiction z Choj-
nowa oraz Zielony Groszek z 
Legnicy. Nie ma biletów wstę-
pu, ale jeśli ktoś chce posłuchać 
i potańczyć pod sceną musi 
wrzucić 10 zł do puszki WOŚP

W niedzielę 13 stycznia od 
godz. 14 do 20 szeroko otwarte 
będą wszystkie drzwi Akademii 
Rycerskiej. Całodziennej kwe-
ście prowadzonej przez wolon-

tariuszy WOŚP towarzyszyć 
będzie wiele atrakcji przygoto-
wanych przez Legnickie Cen-
trum Kultury, Muzeum Miedzi, 
OSiR, Akademię Avatara, Klub 
Spiżarnia czy różne organizacje 
- m.in. legnickich morsów czy 
motocyklistów. Na dziedzińcu 
odbywać się będą warsztaty pla-
styczne, degustacja domowych 
wypieków, prezentacja i nabór 
do Dziecięco-Młodzieżowej 
Legnickiej Orkiestry Dętej 
działającej przy LCK. O godz. 
15 do mrożącej krew w żyłach 
wody wskoczą nieustraszone 
Legnickie Morsy. Legniccy mo-
tocykliści z lokalnych klubów 
będą oferować przejażdżki na 
swych cudownych maszynach. 
Będzie też strefa gastronomicz-
na, więc – drogie mamy - nie 
warto stać tego dnia przy garach. 

Od ul. Chojnowskiej będzie 
można wejść do Sali Maneżo-
wej Akademii Rycerskiej, gdzie 
między godz. 14 a 20 odbywać 
się mają pokazy, koncerty i pre-
zentacje lokalnych wykonaw-
ców oraz wychowanków sekcji 
muzycznych z Dziecięco-Mło-
dzieżowej Legnickiej Orkiestry 
Dętej, Młodzieżowego Cen-

trum Kultury, Music Factory, 
Przedszkola Sportfanek oraz 
Natalii Bernatskiej, Pawła Po-
mazana (gwiazdy Mam Talent), 
zespołu Plug`n`Blues. W prze-
rwach zaplanowano licytacje 
WOŚP.

Od ul. Bilsego będzie do-
stępna Sala Królewska (godz. 
14-18), by każdy mógł sobie 
zrobić selfie w jednym z naj-
piękniejszych miejsc w Legnicy. 
Warto pamiętać też o pokazie 
tańca w wykonaniu Uczniow-
skiego Klubu Tańca Sportowe-
go Lew (godz. 14), zwiedzaniu 
z przewodnikiem Sali Królew-
skiej (godz. 16) i pokazie tańca 
flamenco (godz. 17.30).

O godz. 15 kurator wystawy 
"Sztuka Legionów" w Muzeum 
Miedzi oprowadzi chętnych po 
przygotowanej na stulecie nie-
podległości ekspozycji (wejście 
od ul. Chojnowskiej 2).

- Na wszystkie wydarzenia 
wstęp jest wolny, ale liczymy na 
Wasze datki do puszek WOŚP 
- wolontariusze będą również 
na terenie Akademii Rycerskiej 
– zaznaczają organizatorzy. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Legnicy zaprasza na wspól-

ne bieganie i maszerowanie 
podczas 27. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w niedzielę 13 stycznia. Start i 
meta przy ul. Najświętszej Ma-
rii Panny, przy siedzibie OSiR
-u. Początek godz. 15.  Zapisy 
w siedzibie OSiR – w biurze 
zawodów, w dniu imprezy do 
godz. 14.30. Wpisowym bę-
dzie datek do puszki Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
dzieci – nie mniej niż 2 zł, doro-
śli – nie mniej niż 10 zł.

Dla zawodników i prze-
chodniów organizatorzy przy-

gotują gorący gulasz za piątaka. 
Dochód z imprezy w całości 
przeznaczony zostanie dla Or-
kiestry.

Na niedzielę 13 stycznia 
szykuje się gorąca i głośna im-
preza w progach legnickiej 
Akademii Avatara (ul. Św.o 
Piotra 14, wejście przy kinie 
Piast) – Tańczymy, śpiewamy, 
wykręcamy akrobacje, latamy w 
powietrzu i gramy dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy! – zapowiada Olga Pirec-
ka. – Wpadnijcie na 5 minut 
albo na pełne 5 godzin! Przez 

całe wydarzenie o rozrywkowy 
klimat będzie dbał DJ Zohan, 
a w program wskoczą pokazy 
taneczne grupy Vivo dance i 
Teatru Avatar, akrobacje solowe 
i w duetach zawodników z Aka-
demii Avatara, zachwycające 
popisy wokalne ekipy Fame Art, 
wspólny fitness z Iwonką Klim-
kowską i potańcówka, a także 
konkursy i licytacje! Przyjemny 
odbiór dosmaczy pyszny bufet 
od załogi z restauracji Kręta 6 
oraz słodkości.

Opr. PEKA
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Już w tę niedzielę w całej 
Polsce zagra Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. 
Legnica zaprasza po ser-
duszka przede wszystkim do 
Akademii Rycerskiej, ale po 
południu warto wpaść z ro-
dziną również do Akademii 
Avatara na ul. św. Piotra albo 
pościgać się z innymi w biegu 
OSiR-u. Dzień wcześniej, w 
sobotę, odbędzie się specjal-
ny koncert w Spiżarni. Zbiór-
ka zostanie przeznaczona na  
lepszą diagnostykę i leczenie 
chorych dzieci.  
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Do Sądu Okręgowego w Le-
gnicy trafił akt oskarżenia 
przeciwko członkom zorgani-
zowanej grupy przestępczej, 
która wyłudzała podatek VAT 
markując handel miedzią i 
mosiądzem. Według Proku-
ratury Regionalnej we Wro-
cławiu, Skarb Państwa miał 
stracić na ich działalności 
ponad 22 miliony złotych.

Przekręt na miedzi i mosiądzu

Proceder fikcyjnego obrotu 
miedziowymi katodami i gąska-
mi mosiądzu trwał od kwietnia 
2011 r. do marca 2012 r. Aktem 
oskarżenia objętych zostało 10 
mężczyzn: Robert Ł. Marek W., 
Piotr J., Andrzej Z., Rafał Ł., 
Dariusz K., Robert S., Rafał L., 
Grzegorz L. i Jerzy R.  Według 
wyliczeń prokuratury, działal-
ność grupy przyniosła uszczu-
plenia podatku VAT o wartości 
22.166.975,63 zł. Oskarżonym 
grozi kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

Prokuratura Regionalna we 
Wrocławiu opisuje łańcuszek 
transakcji. Na jego początku 
jest 10 podmiotów z Kowali, 
Legnicy, Białegostoku, Bielska
-Białej, Poznania, Wrocławia i 
innych miejscowości. Sprzeda-
wały miedź i mosiądz spółkom 
z Białegostoku i Warszawy. Te 
przekazywały towar dalej, do 
odlewni w Praszce na Opolsz-

czyźnie. Transporty z odlewni 
w Praszce trafiały do spółek z 
Wrocławia i Lubina i ostatecz-
nie do KGHM Metraco Polska 
Miedź S.A. z siedzibą w Legni-
cy (a ściślej do jej Bazy Obrotu 
Złomem w Szklarach Górnych 
koło Lubina).

- Transakcje były dokumen-
towane fakturami niezgodnymi 
z rzeczywistością i zmierzały do 
uzyskania nienależnego zwrotu 
podatku VAT z tytułu zbycia 
towaru - objaśnia prokurator 
Katarzyna Bylicka, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Regio-
nalnej we Wrocławiu. - Rola 
najniżej położonych w ogniwie 
podmiotów polegała zarówno 
na wprowadzeniu rzekomego 
towaru do obrotu poprzez fik-
cyjne faktury mające pochodzić 
od firm, które faktycznie działa-
ją na rynku obrotu złomem, w 
tym metali kolorowych, jak też 
od podmiotów gospodarczych, 
które powstały jedynie dla re-
alizacji procederu objętego po-
stępowaniem, oraz na realizacji 
wypłat gotówkowych, a ich ra-
chunki bankowe pełnić miały 
rolę kont docelowych.Ustalenia 
poczynione w toku śledztwa 
nie pozwoliły na konstatację, 
czy cały obrót był fikcyjny, zaś 
przedmiotem kolejnych trans-
akcji był ten sam towar, bądź też 
pochodzenie wskazanego towa-
ru jest nieznane, a tym samym 

nielegalne, bowiem w toku pro-
cederu gąski miedzi i mosiądzu 
zostały wprowadzone do obro-
tu.  Niezależnie od powyższego, 
celem działań podejmowanych 
przez członków grupy przestęp-
czej, zajmującej się opisanym 
procederem, było wprowadzenie 
do obrotu na podstawie fikcyj-
nej dokumentacji sztabek-gąsek 
wskazanych metali, ukierun-
kowane na wyłudzenie zwrotu 
nienależnego podatku VAT i 
brak jego wpłaty.

Prokuratura zwraca uwagę, 
że towar w niezmienionej po-
staci miał być transportowany 
z okolic Legnicy do odlewni w 
Praszce, a kolejno sprzedawa-
ny dla ostatecznych odbiorców 
– firm z okolic Lubina. Dzia-
łania te nie znajdują żadnego 
uzasadnienia gospodarczego ani 
logistycznego, co - jak uważają 
śledczy - świadczy, że transakcje 
były fikcyjne.

- Z uzyskanych w toku po-
stępowania przygotowawczego 
materiałów wynika, że w licz-
nych przypadkach przedstawi-
ciele firm mających dostarczać 
złom miedziany i mosiężny do 
podmiotów objętych śledztwem 
lub wykonywać na ich rzecz 
usługi transportowe zaprzeczyli 
rzekomym transakcjom z fir-
mami objętymi przedmiotem 
postępowania.

Piotr Kanikowski
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 11.02.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 2 położonego  w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 39

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - 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.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 11.02.2019 r. o godz.10.00  w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8 , pokój 318

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. Jaworzyńska 39
 KW Nr LE1L/00064735/3
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, podpiw-
niczony, składa się z 10 
lokali, teren uzbrojony 

Dz. nr 1368  o pow. 257 m2, 
obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 2 na 
parterze 

Pokój przedpokój,
kuchnia, 
łazienka z wc, 
27,60 m2
i 2,70 m2

50.000,00 zł
/5. 900,00 

zł/
5.000,00 zł

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

informuje,
że zostały podane do publicznej wiadomości następujące

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia i dzierżawy: 

1.  ul. Jaworzyńska 109, ul. Dmowskiego 14, ul. Kwiatowa 7, ul. Artyleryjska 7/11A,  ul.  Łuka-
sińskiego 12, ul. ul. Chocianowska 5 - bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychczaso-

wych najemców,
2.  ul. Głogowska 67  – wolny lokal mieszkalny w trybie przetargu nieograniczonego,

3. ul. Jaworzyńska 16, ul. Wrocławska 13, ul. Czarnieckiego 4, 19, ul. Daszyńskiego 21  – wolne 
lokale użytkowe w trybie przetargu nieograniczonego,

4. ul. Masarska 11 – działka niezabudowana numer 73 w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego,

5. ul. Wielogórska nr 49 – działka 72/4 obręb Przybków w trybie przetargu ustanego nieogra-
niczonego,

6. ul. Chojnowska – działka nr 554/6 obręb fabryczna – w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania Chojnowska nr 95,

7. ul. Sudecka – udział 1/104 w działkach nr 1540 i 1541/1 obręb Piekary osiedle – w trybie 
bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy 
Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach pracy Urzędu
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Marszałek odprawia prezesów
Po najlepszych pięciu latach 
w historii Kolei Dolnoślą-
skich Piotr Rachwalski że-
gna się z posadą. Marszałek 
Cezary Przybylski postanowił 
nagle, w połowie kaden-
cji, zerwać podpisany z nim 
kontrakt. Nowym prezesem 
Kolei Dolnośląskich został 
Damian Stawikowski, jeden 
z przybocznych Roberta Ra-
czyńskiego. Na wicepreze-
sów powołano Lecha Witolda 
Idczaka i Wojciecha Zdanow-
skiego.

Rada nadzorcza Kolei Dol-
nośląskich odwołała cały do-
tychczasowy zarząd spółki, tzn. 
prezesa Piotra Rachwalskiego 
oraz wiceprezesa Dionizego 
Pacamaja (wcześniej, w grud-
niu, z legnickim przewoźnikiem 
pożegnał się pożegnał się drugi 
z wiceprezesów, Piotr Malep-
szak - dostał pracę w zarządzie 
firmy budującej Centralny Port 
Komunikacyjny).

Damian Stawikowski re-
prezentuje Bezpartyjnych Sa-
morządowów, którzy tworzą 
obecnie koalicję z PiS-em w 
Sejmiku Dolnego Śląska. Jest 
wychowankiem prezydenta 
Lubina Roberta Raczyńskiego - 
dorastał politycznie u jego boku. 
Rozpoczynał jako rzecznik pra-
sowy lubińskiego magistratu, ale 
był też prezesem komunalnej 

spółki Regionalnego Towarzy-
stwa Budownictwa Społeczne-
go, wicestarostą powiatu lubiń-
skiego, sekretarzem miasta w 
Lubinie. Zasiada w zarządzie 
powiatu lubińskiego. Nic go do-
tąd nie łączyło z koleją, w odróż-
nieniu od Piotra Rachwalskiego 
- specjalisty z zakresu transportu 
i logistyki po Wydziale Ekono-
mii Uniwersytetu Gdańskiego, 
od 2003 roku członka Instytutu 
Rozwoju i Promocji Kolei.

Doświadczeniem w kolej-
nictwie nie może się też po-
chwalić Lech Witold Idczak, 
były senator Prawa i Sprawiedli-
wości z Legnicy, były przewod-
niczący Rady Miejskiej Legnicy 
i były radny sejmiku . Dla posa-
dy wiceprezesa w Kolejach Dol-
nośląskich musi zrezygnować ze 
stanowiska prezesa Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, którą zarządza od kwietnia 
2016 roku.

Wojciech Zdanowski przed 
dzisiejszą nominacją był dy-
rektorem departamentu in-
frastruktury w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego. Jako jedyny 
członek zarządu spółki ma do-
świadczenie w sprawach kolei. 
Razem z Piotrem Rachwalskim 
współtworzył Instytut Rozwoju 
i Promocji Kolei.

Michał Nowakowski, rzecz-
nik prasowy marszałka, w roze-
słanym do mediów komunika-

cie, pisze: "Nowy zarząd spółki, 
który tworzą osoby o dużym 
doświadczeniu w zarządzaniu, 
podejmie się realizacji wyzwań 
oraz będzie tworzył warunki 
dla rozwoju spółki, dbając o 
wysoką jakość usług przewoź-
nika kolejowego. Jednocześnie, 
zarząd województwa dziękuje 
poprzedniemu zarządowi spółki 
za dobrą pracę na rzecz rozwoju 
Kolei Dolnośląskich."

Pogłoski, że zarząd woje-
wództwa planuje pozbyć się Ra-
chwalskiego z Kolei Dolnoślą-
skich, pojawiły się jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia. 
Przyjmowano je z niedowie-
rzaniem, bo za Rachwalskiego 
legnicka spółka osiągała rekor-
dowe wyniki przewozowe, sku-
tecznie pozyskiwała nowych pa-
sażerów i cieszyła się wśród nich 
dobrą opinią. Liczby pokazują 
rewolucję. W roku 2013 pociągi 
Kolei Dolnośląskich przewoziły 
rocznie 2,4 mln pasażerów. W 
ciągu niespełna pięciu lat Ra-
chwalski zdołał pięciokrotnie 
zwiększyć tę liczbę, Żaden prze-
woźnik w polskiej historii nie 
dokonał czegoś równie spekta-
kularnego.

W sieci zaroiło się od ko-
mentarzy. Wiele z nich zostawili 
ludzie kultury, bo Koleje Dolno-
śląskie za Piotra Rachwalskiego 
były wyjątkowym przykładem 
firmy, która dba nie tylko o swój 
biznes, ale też o dobrą literaturę, 

teatr, grafikę, kino...
"Najgorsza w historii decy-

zja Urzędu Marszałkowskiego,. 
Gorsza niż mianowanie Ceza-
rego Morawskiego dyrektorem 
Teatru Polskiego we Wrocła-
wiu."- napisał na Facebooku 
Jacek Głomb, dyrektor Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy. W 
Piotrze Rachwalskim i Kolejach 
Dolnośląskich miał wypróbo-
wanych partnerów, bo Rachwal-
ski rozumiał, jak ważna dla roz-
woju kraju jest kultura. Aktorzy 
Modrzejewskiej czytali w po-
ciągach KD książki, promowali 
premiery, zapraszali pasażerów 
na swoje spektakle.

"Żenujące to jest" - komen-
tuje decyzję marszałka Cezare-
go Przybylskiego Filip Springer, 
pisarz, reporter, autor książek 
nagrodzony przez Przybylskiego 
odznaką "Za zasługi dla Dolne-
go Śląska". On również współ-
pracował z Kolejami Dolnoślą-
skimi przy organizacji festiwalu 
reporterskiego Miedzianka Fest.

"Czułam, że po prostu je-
steś właściwym człowiekiem na 
właściwym miejscu"- pisze do 
Piotra Rachwalskiego pisarka 
Sylwia Chutnik, dziękując eks-
prezesowi szczególnie za pociąg 
o wdzięcznej nazwie "III Furie", 
hołd dla jednego z najlepszych 
spektakli w historii Teatru Mo-
drzejewskiej w Legnicy.

Piotr Kanikowski
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SLD ma w Legnicy około 
60 członków. 80 procent z nich 
to emeryci. W partii uznano, 
że ważniejsze od biura są ich 
potrzeby zdrowotne i bytowe. 
Nieetycznie byłoby ściągać 
składki na czynsz, skoro nie-
którym nie wystarcza na leki 
czy chleb. Koszt utrzymania 

siedziby w Legnicy przerósł 
możliwości partii, choć ludzie, 
którzy pełnili dyżury w Ryn-
ku - przyjmowali interesan-
tów, udzielali porad prawnych, 
interweniowali w ich sprawach 
- pracowali nieodpłatnie, na 
zasadzie wolontariatu.

- Ubolewam, że tak nie-
wielu młodym chce się anga-
żować w tego rodzaju aktyw-
ność - mówi Michał Huzarski. 
- Są gotowi na pojedyncze 
akcyjne zrywy, co pokazu-
je sukces Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, ale nie na 
stałą, codzienną pracę.

Huzarski ceni społecz-
ników, ale uważa, że stałym 
systematycznym działaniem 
mogliby zrobić więcej. Do tego 
potrzebne jest jednak silniejsze 
wsparcie samorządu.

Piotr Kanikowski

Gdy na początku przed-
stawienia na scenie pojawi się 
Stańczyk wyśpiewujący słynną 
frazę Norwida o popiele i gwiaź-
dzistym dyjamencie, po czym 
sparodiuje filmową śmierć Zbi-
gniewa Cybulskiego, wiemy już, 
że to on stanie się przewodni-
kiem, narratorem i szyderczym 
komentatorem przywoływanych 
zdarzeń. Siedem lat wcześniej 
Rafał Cieluch – jako MC Apol-
lo – robił to w głośnych „III 
Furiach” tej samej pary autorów 
sztuki, czyli Małgorzaty Sikor-
skiej-Miszczuk (scenariusz) i 
Marcina Libera (reżyseria). Bo 
„Popiół i diament – zagadka nie-
śmiertelności” wydaje się kon-
tynuacją i dopełnieniem tamtej 
sztuki o wojennej traumie, nie-
zabliźnionych ranach, rozlicze-
niach z historią i polsko-polskiej 
wojnie, która nie tylko trwa, ale 
nabiera rozpędu.

Jeśli jednak ktoś chciałby 
na legnickich deskach obejrzeć 
sceniczną adaptację powieści Je-
rzego Andrzejewskiego może o 

tym zapomnieć. Nie zobaczy też 
teatralizowanej wersji kultowe-
go filmu Andrzeja Wajdy. Choć 
znajomość tych dzieł (głównie 
filmu) bardzo się przyda, by zro-
zumieć grę jaką z nimi i widzem 
prowadzą twórcy sztuki. Znajo-
mość „Wesela” Wyspiańskiego 
także będzie pożyteczna.

- W naszym scenicznym 
świecie „Popiół i diament” Waj-
dy miesza się z „Weselem” tego 
samego reżysera, i oczywiście z 
tekstem Wyspiańskiego. Wątki 
w obu tych narracjach wydają mi 
się bardzo bliskie, polonez z „Po-
piołu…” wydaje się wręcz konty-
nuacją chocholego tańca z „We-
sela”. Dlatego ten mariaż wydał 
mi się uzasadniony. Zresztą tych 
nawiązań w polskim kinie jest 
więcej – Tadeusz Konwicki, 
który pojawia się w finale naszej 
opowieści, jest reżyserem „Salta”, 
które kończy rodzaj dziwnego, 
rytualnego tańca. I ten obraz z 
„Salta” w naszym spektaklu po 
próbach wznowieniowych się 
pojawi. Mam zresztą wrażenie, 
że teatralny „Popiół…” będzie 
długo żył, będę mu się przyglą-
dał, wprowadzał zmiany – mó-

wił reżyser Marcin Liber w roz-
mowie z Magdą Piekarską dla 
portalu Teatralny.pl.

To intrygująca zapowiedź, 
która pozwala oczekiwać, że w 
dwa miesiące po premierze (11 
listopada 2018 r., nieprzypadko-
wo w 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości) obejrzymy spek-
takl w kolejnej jego odsłonie. 
Jedno z pewnością się nie zmie-
ni. Będzie w nim gęsto od kul-
turowych odniesień i cytatów, od 
mnogości których można wręcz 
dostać zawrotu głowy w trakcie 
dwuipółgodzinnego widowiska. 
Jego tłem będzie skrwawione 
wysypisko śmieci, wokół które-
go systematycznie rosnąc będzie 
krąg cmentarnych krzyży, aż do 
momentu, gdy złożą się niczym 
kostki domina.

Ważnym dopełnieniem 
scenicznego widowiska jest 
efektowna scenografia (Mirek 
Kaczmarek), kostiumy (Grupa 
Mixer), ale przede wszystkim 
wykonywana głównie na żywo 
muzyka i piosenki (Olga My-
słowska, Filip Kaniecki). Czegoż 
tu nie ma! Jest „Dream Lover”, 
wielki przebój Bobby’ego Dari-

na z końcówki lat 50. ubiegłego 
wieku nawiązując do czasów, 
gdy „Popiół i diament” wchodził 
na ekrany, a Zbigniew Cybul-
ski stawał się ikoną polskiego 
kina, ale i „Bela Lugosi’s Dead” 
zespołu Bauhaus z filmowej 
„Zagadki nieśmiertelności” To-
ny’ego Scota. Obok tego także 
dramatyczne „Wiersze wojenne” 
Demarczyk sklejone z fraz Ba-
czyńskiego. Wszystko to razem 
przeniesie nas w świat duchów 
i zombies polskiej historii oraz 
sporów, które się wokół niej to-
czą.

„Popiół i diament – zagadka 
nieśmiertelności” Małgorzaty 
Sikorskiej-Miszczuk w reżyserii 
Marcina Libera na Scenie Ga-
dzickiego Teatru Modrzejew-
skiej w Legnicy. Spektakle 11, 12 
i 13 stycznia o godz. 19.00. Bilet 
35 zł (ulgowy 28 zł), przy stoli-
kach 40 zł. Rezerwacja tel. 76 72 
33 505 lub bilety@teatr.legnica.
pl. Bilet można także kupić w 
Internecie: https://teatrlegnica.
interticket.pl.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna

FOT. KAROL BUDREWICZ

Polski dance macabre 
Najnowsza pozycja w reper-
tuarze legnickiego teatru 
to widowiskowy, szyderczo 
bolesny, wręcz oszalały 
danse macabre wokół tru-
mien, które dzielą Polaków. 
Bo rzecz dzieje się w kraju, 
który stał się „pułapką na 
żywych zastawioną przez 
umarłych”. Spektakl moty-
wy czerpie z licznych źródeł, 
nie tylko z kultowego filmu 
Andrzeja Wajdy i powieści 
Jerzego Andrzejewskiego. 
Trzy przedstawienia na Sce-
nie Gadzickiego od piątku do 
niedzieli (11-13 stycznia) o 
godz. 19.00.

Tak jak przewidywano, znaj-
dująca się na terenie Galerii 
Piastów, Składnica Szyfrów, 
czyli popularny Escape 
room, bez trudu przeszedł 
wszystkie kontrole składają-
ce się na ogólnopolską akcję 
mającą na celu sprawdzenie 
bezpieczeństwa tzw. poko-
jów z zagadkami.

Z powodów finansowych So-
jusz Lewicy Demokratycznej 
musiał opuścić swoją siedzi-
bę w legnickim Rynku. - Nie 
było dnia, by nie przychodzi-
li tam legniczanie ze swoimi 
sprawami - mówi Michał 
Huzarski, szef SLD w Legni-
cy. - Teraz kontaktu z nami 
można szukać przez biuro 
we Wrocławiu lub Facebook. 
Nie znikamy zupełnie. Bę-
dziemy tak długo, jak długo 
będą wśród nas ludzie chcą-
cy coś zrobić dla innych.

Dzięki Teatrowi Modrzejewskiej w Legnicy możemy rozdać jedno dwuosobowe zaproszenie na piątkowy spektakl. Zainteresowani w piątek 
od 9 rano mogą dzwonić na numer redakcji: 784 604 641.
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Składnica Szyfrów 
bezpieczna

SLD bez dachu nad głową

W budynku Galerii Piastów 
oraz w lokalach przeznaczonych 
na pokoje typu „escape room” nie 
stwierdzono występowania ja-
kichkolwiek warunków zagroże-
nia, a co za tym idzie „Składnica 
Szyfrów” jest znów dostępna dla 
klientów.

Według ustaleń z czynno-
ści kontrolno rozpoznawczych 
przeprowadzanych w dniach 5-7 
stycznia 2019 przeprowadza-
nych na obiekcie Galeria Piastów 
stwierdzono m.in., że nawet w 
przypadku zaniku napięcia, czy 
pożaru drzwi w lokalach prze-
znaczonych na escape roomy są 
wyposażone w zamki elektroma-
gnetyczne i otwierają się automa-

tycznie w przypadku zagrożenia. 
Dodatkowo pokoje są stale nad-
zorowane przez kamery, z któ-
rych obraz jest przekazywany do 
obsługi, która cały czas nadzoruje 
przebieg gier.

Biorąc pod uwagę ostatnie 
wydarzenia w Polsce podeszli-
śmy do kontroli bardzo poważnie 
– powiedział Jarosław Szapował, 
właściciel marki Składnica Szy-
frów Brand Media. - Spotkanie 
ze Strażą Pożarną przebiegło 
bardzo sprawnie, a każdy nawet 
najdrobniejszy detal został skru-
pulatnie sprawdzony. Biorąc pod 
uwagę zaistniałą sytuację w kraju, 
zdecydowaliśmy się nawet od-
wołać sobotnie rezerwacje na po-
koje i udostępnić odpowiednim 
organom naszą przestrzeń jak 
najszybciej. Nawet mimo tego, 
że okoliczności nie wymagały 
od nas zamknięcia Składnicy 
Szyfrów w Galerii Piastów. Stra-
ży Pożarnej i zaangażowanym 
służbom należą się ogromne po-
dziękowania za profesjonalizm i 
podejście do kontroli. 

Źródło: Galeria Piastów
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