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Zarzuty dla hodowcy z Lisowic

Legnica - Lubin

Prokuratura Rejonowa w Legnicy postawiła Pawłowi K. - właścicielowi fermy drobiu w Lisowicach - zarzut zabicia ze szczególnym okrucieństwem co najmniej 2 tysięcy kur i kogutów
poprzez ich zagłodzenie. - Jak ustalono w toku dochodzenia, w
okresie od 24 lutego do 4 marca 2019 roku podejrzany umyślnie zaniechał dostarczania zwierzętom pokarmu - informuje
Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej
w Legnicy. 				
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Pociągi wrócą
do 2023 r.?
Dolny Śląsk zgłosił się do udziału rządowym programie Kolej+. Z pomocą państwa
władze województwa chcą wyremontować
i przywrócić do użytkowania 275 kilometrów linii kolejowych, m.in. do Złotoryi,
Lwówka Śląskiego, Chocianowa, Przemkowa. Dolny Śląsk liczy na rządowe dofinansowanie do planowanych inwestycji
w wysokości 85 procent.
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Bliskie spotkanie III stopnia
Legnicka radna Aleksandra Krzeszewska i zastępca prezydenta Legnicy
Krzysztof Duszkiewicz żyją
na dwóch różnych planetach.
Czy to dlatego od dwóch
miesięcy zawodzą wszelkie
próby nawiązania kontaktu
w sprawie antyaborcyjnego
billboardu straszącego dzieci
przy ul. Wrocławskiej?
Na planecie Aleksandry
Krzeszewskiej nie do pomyślenia jest powieszenie w
ogólnie dostępnej publicznej
przestrzeni
powiększonego do wymiarów metr na
metr zdjęcia przedstawiającego zmasakrowane, zalane
krwią zwłoki dziecka. Tu
nie pozwala się epatować
okrucieństwem nawet w
szlachetnym celu (obrona
życia poczętego). Delikatną,
podatną na urazy psychikę dziecka chroni się przed
tego rodzaju szokiem. Dorośli są na tyle odpowiedzialni,
empatyczni, by nie rozstrzygać swoich etycznych sporów przemocą na ulicy, którą
ich bezbronne, delikatne,
niewinne dzieci chodzą codziennie do przedszkola czy
szkoły.
Na planecie Krzysztofa Duszkiewicza ulicy ani
żadnych idących nią dzieci
nie widać spoza stosu bardzo ważnych dokumentów.
W dokumentach zaś zapi-

sano dość powodów pozwalających wiceprezydentowi
powiedzieć „To nie moja
sprawa”.
Antyaborcyjny
billboard to nie sprawa wiceprezydenta Duszkiewicza,
bo wisi na działce, która nie
należy do miasta. Antyaborcyjny plakat to nie sprawa
wiceprezydenta
Duszkiewicza, bo „rola urzędu w
procesie zgłaszania robót
budowlanych mających na
celu instalowanie urządzeń
reklamowych kończy się w
momencie przyjęcia zgłoszenia nośnika i nie dotyczy
prezentowanych na nich treści”.
Wtrącam swoje trzy grosze, bo nie mogę patrzeć, jak
komunikaty słane z jednej
planety na drugą, od dwóch
miesięcy giną w kosmicznej
pustce.
Panie Krzysztofie! Pani
Aleksandrze chodzi o to, by
nie był Pan takim bezdusznym biurokratą i zamiast
tłumaczyć się z nicnierobienia, po prostu zgłosił sprawę
policji lub prokuraturze.
Pani Aleksandro! Panu
Krzysztofowi chodzi o to,
że zamiast wyzłośliwiać się
w kolejnych interpelacjach
mogłaby Pani załatwić problem, zgłaszając się na policję lub do prokuratury.
Mam nadzieję, że teraz
wszystko jasne.
Piotr Kanikowski

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 07.05.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Matejki 1
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Matejki 1
KW Nr LE1L/00072531/2
Budynek mieszkalny,
5-kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Dz. nr 416, obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 3 na
III piętrze

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium

3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pomieszczenie gospodarcze,
piwnica nr 012 spólny
przedpokój 89,70 m2 i
5,60 m2

150.000,00
zł
/17. 000,00
zł/
30.000,00 zł
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Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność
Rokowania odbędą się 07.05.2019 r. o godz. 13.30
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Barbara Matusiak tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków rokowań -Wioletta Mazur- tel.
7672-12-301 Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
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Zarzuty dla hodowcy z Lisowic
Prokuratura Rejonowa w Legnicy postawiła Pawłowi K. właścicielowi fermy drobiu w
Lisowicach - zarzut zabicia ze
szczególnym okrucieństwem
co najmniej 2 tysięcy kur i
kogutów poprzez ich zagłodzenie. - Jak ustalono w toku
dochodzenia, w okresie od 24
lutego do 4 marca 2019 roku
podejrzany umyślnie zaniechał dostarczania zwierzętom
pokarmu - informuje Lidia
Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej
w Legnicy.
Martwe ptaki wypełniające przyczepy, kubły na śmieci
i poukładane w kurnikach w
stosy, pomiędzy którymi krążyły żywe jeszcze kury. znaleźli członkowie Stowarzyszenia
"Otwarte Klatki". 7 marca po
anonimowym donosie pojawili się razem z Powiatowym
Inspektorem Weterynarii w
Legnicy na terenie Zakładu
Reprodukcyjnego Drobiu w
Lisowicach koło Prochowic.
To od nich prokuratura dowiedziała się o bestialstwie,

którego dopuścił się właściciel
fermy.
- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K.
nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i
złożył wyjaśnienia - relacjonuje prokurator Lidia Tkaczyszyn. - W swoich wyjaśnieniach tłumaczy zmniejszenie
pożywienia dla drobiu stosowaniem na podstawie jego
decyzji tzw. przerwy produkcyjnej, podczas której zmniejsza się dawkę paszy oraz ilość
godzin świetlnych w stadzie,
żeby zmniejszyć wagę ptaków,
a po takiej przerwie zwiększyć ich nieśność. Podejrzany
potwierdza, że podczas stosowania takiej metody słabsze
osobniki zdychają. Tymczasem w świetle dowodów, w
okresie objętym zarzutem, na
fermie w Lisowicach brakowało w ogóle paszy, w związku
z czym nie było czym karmić
drobiu. Pracownicy tej fermy
informowali o zaistniałej sytuacji właściciela Pawła K.,
który tłumaczył brak dostaw
paszy dla kur swoją trudną sy-

tuacją finansową.
Przepierzanie,
którym
Paweł K. tłumaczył w prokuraturze śmierć ptaków, Bartosz Zając ze Stowarzyszenia
"Otwarte Klatki" opisuje jako
radykalną formę odświeżania
stada. Niektórzy hodowcy stosują ją w celu pomnożenia zysków. Aby móc eksploatować
nioski dłużej niż przez 12-13
miesięcy, przez kilka tygodni
trzymają je w całkowitej ciemności i o głodzie. Silny stres
powoduje, że kury w takich
warunkach tracą pióra. Kiedy
już je odbudują, wydłuża im
się dzień świetlny do 14-16
godzin na dobę, dzięki czemu
znowu zaczynają nieść jaja.
- Zmniejszenie porcji
żywnościowych to co innego niż całkowita głodówka
- mówi Bartosz Zając. - Stan
żywych jeszcze ptaków, które zastaliśmy w Lisowicach,
świadczył, że zostały poddane prawdopodobnie kilkutygodniowej głodówce. Choć
wtedy znowu dostawały paszę, były tak osłabione, że nie
mogły się poruszać. Właści-

ciel tłumaczy się, że zdychały
słabsze osobniki. Trudno brać
poważnie jego słowa, skoro
padłe kury liczono w tysiącach. Umierało ich po 400 w
ciągu 3 dni.
Paweł K. został przesłuchany w prokuraturze w
charakterze
podejrzanego.
Prokurator zastosował wobec
niego środki zapobiegawcze
w postaci: poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz
zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem
paszportu.- Za zarzucane mu
zabicie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem grozi
kara pozbawienia wolności do
lat 5, a także nawiązka na cel
związany z ochroną zwierząt
w wysokości do 100.000 złotych. Na poczet grożącej podejrzanemu nawiązki prokurator dokonał zabezpieczenia
majątkowego jego mienia w
kwocie 50.000 złotych przez
ustanowienie hipoteki przymusowej na działce gruntu informuje Lidia Tkaczyszyn.
Piotr Kanikowski

Przedszkolu nie wyszedł blef
Za kasę podatników Przedszkole Niepubliczne „Miedziany Krasnalek” kupiło
m.in. koronkowe figi bikini
w rozmiarze XL, przewodnik
dla pokerzystów, baloniki
urodzinowe z „szóstką” oraz
„zerówką”, skórzany pasek i tym podobne pomoce
dydaktyczne. Jak ujawniła
kontrola, placówka niezgodnie z przeznaczeniem wydała
prawie 42 tys. zł dotacji. Pieniądze musi zwrócić wraz z
odsetkami.
Kontrolę w przedszkolu przeprowadzili pod koniec
ubiegłego roku pracownicy
Wydziału Organizacji, Kadr
i Kontroli w Urzędzie Miasta
Legnica. Sprawdzali, jak placówka przy ol. Słowiańskim
spożytkowała miejskie dotacje
pozyskane w roku 2017. Ujawniono szereg nieprawidłowości,
nie tylko finansowych. Okazało
się, że z pięciu sal dydaktycznych, wykorzystywanych do
zajęć z dziećmi, dwie nie mają
w ogóle pozwolenia na użytkowanie w ramach przedszkola. Kontrola wykazała także, iż
organ prowadzący placówkę w
sposób nierzetelny prowadził
książkę obiektu oraz nie posia-

dał (bądź nie przeprowadził)
niezbędnych kontroli czy badań
technicznych.
Na zakwestionowaną przez
kontrolerów sumę 41.842,39
zł składają się różne wydatki.
Prawie 300 zł poszło na damską bieliznę („Figi bikini damskie, koronkowy przód, rozmiar
XL”), męski zestaw prezentowy (skórzany), książkę „Poker.
Praktyczny przewodnik. Jak
grać i wygrywać”, 3 pozycje z serii „Tania książka dla dorosłych”,
baloniki z „szóstką” oraz „zerówką” i inne dekoracje z oznaczeniem „na 60-tkę”. Przedszkole
zakwalifikowało je jako... zakup
pomocy dydaktycznych. W ramach zakupu środków czystości
„Miedziany Krasnalek” nabył
m.in. pastę dla dorosłych Sensodyne, antyperspirant Dove, chusteczki do demakijażu, kosmetyki samochodowe i organizery.
Za 475 zł kupiony został telewizor Blaupunkt, którego kontrolerzy, niestety, nie zobaczyli,
bo nie było go w przedszkolu.
Usłyszeli, że sprzęt akurat jest
w naprawie, ale placówka nie
była w stanie potwierdzić tego
jakimkolwiek dokumentem. Jak
wyjaśniono, za naprawę wzięła
się osoba prywatna.

Wśród dziwnych zakupów
protokół pokontrolny wylicza
m.in. wideorejestrator samochodowy wraz z kartą pamięci,
elektronarzędzia, serwis obiadowy (ceramiczny, pełnowymiarowy, 6 talerzy głębokich, 6 talerzy
małych i 6 talerzy dużych), zapalniczkę elektryczną, materiały
ogrodnicze (nabłyszczacz dla
roślin, opryskiwacz, 50 metrów
bieżących węża przemysłowego,
ziemię kwiatową, trawę nasienną, 2 sztuki grabi oraz nawóz do
trawnika), wzmacniacz sygnału
wi-fi, komplet pościeli (2 poszewki na poduszki o wymiarach 70x80/90 cm i poszewka
na kołdrę o wymiarach 160x200
cm). Zamiast służyć podopiecznym, pieniądze szły np. na zakup publikacji „Monitor Dyrektora Przedszkola” z dostępem
online, literaturę fachową i wydawnictwa multimedialne dla
dyrektora placówki.
W sklepie Home&You
„Miedziany Krasnalek” zaszalał:
za 1.353,42 zł kupił dekoracje,
które podkreślały doniosłość
uroczystości „Pasowania na
przedszkolaka”. Przed świętami
Bożego Narodzenia rachunek
na dekoracje opiewał na sumę
1.905,10 zł. Ponad połowa tej
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kwoty została wydana na stroiki
świąteczne.
Przedszkole wydawało dotacje również na usługi fotograficzne i na szkolenia. Jedne
i drugie pozostały dla urzędników zagadką. Organ prowadzący przedszkole nie potrafił
przedstawić dowodów w postaci
wykonanych przez fotografa zdjęć. Niemożliwe okazało
się również ustalenie tematyki
szkolenia i rzeczywistej liczby
jego uczestników. Kontrolerzy zakwestionowali wydanie
ponad 6 tys. zł na wynagrodzenia wypłacone w formie
umów-zleceń za „wykonywanie
prac biurowych polegających
na porządkowaniu dokumentów” i za „sprawowanie nadzoru
budowlanego podczas prac remontowych w przedszkolu”. Te
pieniądze też trzeba zwrócić, bo
nie były one związane z realizacją zadań z zakresu kształcenia,
wychowania ani opieki.
Konsekwencją użytkowania
części pomieszczeń bez zezwolenia jest żądanie zwrotu sum
wydatkowanych na ich najem i
remont.
Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski

Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej
Marii Panny 5b/4, tel. 76 850 79 21, reklama@24legnica.pl
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Pociągi wrócą do 2023 r.? Policja zajrzała do dziupli
Dolny Śląsk zgłosił się do
udziału rządowym programie
Kolej+. Z pomocą państwa
władze województwa chcą
wyremontować i przywrócić
do użytkowania 275 kilometrów linii kolejowych, m.in.
do Złotoryi, Lwówka Śląskiego, Chocianowa, Przemkowa. Dolny Śląsk liczy na
rządowe dofinansowanie do
planowanych inwestycji w
wysokości 85 procent.
Projekt uchwały zgłosili
radni Bezpartyjnych Samorządowców oraz Prawa i Sprawiedliwości. Został przyjęty
na sesji niemal jednogłośnie.
Wyraża gotowość do przystąpienia do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i
Regionalnej
Infrastruktury
Kolejowej.
„Podstawowym celem realizowanych
przedsięwzięć
inwestycyjnych na terenie
województwa dolnośląskiego
winno być zapewnienie bezpośrednich relacji łączących stolicę województwa lub główne
ośrodki subregionalne z miastami oraz ważnymi obszarami
turystycznymi, przyrodniczymi czy zabytkowymi o znacze-

niu ponadregionalnym, które
są obecnie pozbawione obsługi
transportem kolejowym”. Jako
priorytetową inwestycję Sejmik wymienia bezpośrednie
połączenie Legnicy z powiatem złotoryjskim, lwóweckim,
lubińskim, jeleniogórskim i
miastem Jelenia Góra poprzez
ciąg linii kolejowych Legnica
- Złotoryja - Lwówek Śląski
- Jelenia Góra/ Świeradów
Zdrój. W podobnym kontekście pisze się o konieczności
zapewnienia
bezpośredniego dojazdu z Legnicy do
Chocianowa, Przemkowa i
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (przez Chojnów
i Rokitki). Wymienione obszary należą do najbardziej
izolowanych komunikacyjnie
fragmentów Dolnego Śląska.
Jednocześnie są bardzo atrakcyjne turystycznie.
- Jeśli rząd wyrazi na to
zgodę to już w najbliższym
czasie rozpoczniemy prace
remontowe na ponad 270 kilometrach nieczynnych linii
kolejowych. Dziesiątki tysięcy Dolnoślązaków otrzyma
obsługę swoich miejscowości
transportem kolejowym a goście odwiedzający nasz region,

kolejowy dostęp do naszych
turystycznych pereł - zapowiada radny Patryk Wild, jeden z
inicjatorów uchwały.
Dolny Śląsk planuje przeprowadzić te remonty do roku
2023. Jeszcze w tym roku
chciałby zacząć prace rewitalizacyjne.
Uchwała trafi m.in. do
marszałków Sejmu i Senatu, premiera rządu, ministra
infrastruktury, posłów, senatorów. „Sejmik Województwa Dolnośląskiego uważa za
wskazane potraktowanie województwa dolnośląskiego jako
poligonu doświadczalnego dla
rewitalizacji lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej
przez samorząd województwa,
na którym przeprowadzony
będzie pilotaż tego programu.”
Część linii kolejowych,
przewidzianych do rewitalizacji, przejmie samorząd (np.
Jerzmanice Zdrój - Lwówek
Śląski). Ale na dofinansowanie w ramach programu Kolej+ będą mogły liczyć także
te odcinki, które zostaną przy
PKP (np, Legnica - Jerzmanice Zdrój).
Piotr Kanikowski

Na terenie prywatnej posesji
w Legnicy policjanci odkryli tzw. „dziuplę” - miejsce,
gdzie ukrywano i rozbierano
na części skradzione samochody. W środku stało częściowo zdemontowane Audi
A5 o wartości 220 tysięcy
złotych. Policja informuje
też o kilkudziesięciu elementach samochodowych, m.in.
fragmentach karoserii luksusowych Porsche Panamera
i Audi Q5. Wszystkie zostały
świeżo skradzione w Niemczech.
Na trop „dziupli” trafili kilka dni temu funkcjonariusze z
Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Do pomocy przy sprawie
włączyli się policjanci Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz kryminalni z Wydziału Życia i Zdrowia legnickiej
komendy. Wszystko po to, aby
w jednym czasie „wejść” w kilka
wytypowanych miejsc, nie płosząc przy tym bandytów.
Akcja się udała. Podczas
przeszukania garaży na obrzeżach Legnicy funkcjonariusze
zastali mężczyznę, który demontował roczne Audi A5 o wartości

220 tys. złotych. Obok leżało
kilkadziesiąt części samochodowych z rozebranych wcześniej
pojazdów.
Przestępcy tak wybrali
miejsce na kradzione fanty by
nie budziło podejrzeń ani zainteresowania sąsiadów. Wśród
kilkudziesięciu zabezpieczonych
przez policjantów części są karoserie pochodzące z pojazdów
marki Audi Q5 rok produkcji
2008 i Porsche Panamera z 2014
roku. Jak ustalili już funkcjonariusze. część zabezpieczonych
rzeczy należy do pojazdów, które
zaledwie kilkanaście i kilka dni
temu zostały skradzione na terenie Niemiec.
- Obecnie funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
legnickiej Policji pracują nad tą

sprawą. Zabezpieczone części od
innych pojazdów przekazano do
ekspertyzy mechanoskopii, gdzie
ustalane będzie ich pochodzenie – informuje mł. asp. Jagoda
Ekiert, oficer prasowa KMP w
Legnicy. - Funkcjonariusze do
sprawy zatrzymali dwóch legniczan w wieku 39 i 35 lat. Obojgu
przedstawiono zarzuty paserstwa
mienia znacznej wartości. Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie
wykluczają dalszych zatrzymań.
Sąd Rejonowy w Legnicy na
wniosek Prokuratura Prokuratury Rejonowej w Legnicy aresztował podejrzanych na okres
2 i 3 miesięcy. Za popełnione
przestępstwa grozi im do 10 lat
więzienia.
Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Markowe maszyny do szycia
Andersa 16 to zarazem nazwa
i adres największej pasmanterii w Legnicy. Sklep jest
znany z ogromnego wyboru
materiałów do szycia, szydełkowania, haftowania czy
robienia na drutach. Jako
jedyny w mieście sprzedaje
również niezawodne maszyny
do szycia legendarnej japońskiej marki Janome. Zakupu
można też dokonać przez portal Allegro.pl.
Przez bez mała sto lat działalności japońska firma Janome
wypracowywała sobie pozycję
jednego z najlepszych wytwórców maszyn do szycia. Jako
jej wyłączny przedstawiciel na
Legnicę, Pasmanteria Andersa
16 oferuje po najniższej cenie,
prosto od producenta, maszyny
krawieckie dla domu, chałupników i zakładów przemysłowych, w tym solidne proste
maszyny do szycia i domowych
przeróbek krawieckich, overlocki, hafciarki, maszyny kom-

puterowe, maszyny specjalne,
coverlocki, itd. Praca na nich
to przyjemność. Jak zaświadczają klienci, maszyny Janome
są proste w obsłudze, ciche,
funkcjonalne,
bezawaryjne.
Sklep udziela na nie 3-letniej
gwarancji. Załoga pasmanterii
deklaruje pomoc w wyborze
najodpowiedniejszego sprzętu.
Zademonstruje też kompleksowo jego działanie, nauczy pod-

staw obsługi i prostych technik
krawieckich.
Zakupu można dokonać
bezpośrednio w sklepie przy
ul. Andersa 16 albo – jeśli ktoś
woli - poprzez internet. Pasmanteria sprzedaje produkty
Janome na portalu aukcyjnym
Allegro.pl (użytkownik: Maszynylegnica).
Poza maszynami z Japonii
są sprowadzane do Legnicy

oryginalne zamki błyskawiczne
firmy YKK. Nie ma mocniejszych. YKK od 84 lat pozostaje
wierna zasadom Cyklu Dobroci, sformułowanym przez swojego założyciela Tadao Yoshidę.
Zgodnie z wyznawaną przez
niego filozofią, nikt nie zyskuje, jeśli nie daje korzyści innym.
Pamiętając o tyn, japońska
firma wytwarza wyłącznie najwyższej jakości zamki błyskawiczne, dzięki którym produkty, do których zostaną wszyte,
stają się doskonalsze.
W Pasmanterii Andersa 16
można kupić towary najbardziej renomowanych europejskich producentów. Są wśród
nich niezrównane muliny, nici,
tkaniny z nadrukiem, akcesoria do haftowania i wyszywania francuskiej firmy DMC
od 250 lat specjalizującej się w
produkcji materiałów dla włókiennictwa. Sklep sprowadza
druty, szydełka i inne akcesoria
do robótek ręcznych sygnowane przez cenionych niemiec-

nych skarbów.
Dzięki dobrym kontaktom
z producentami i unikaniu pośredników legnicka pasmanteria oferuje towary po cenach
dużo niższych niż inne sklepy.
W niektórych przypadkach
można tu zrobić zakupy za
połowę tego co u konkurencji.
Poza handlem detalicznym,
Pasmanteria Andersa 16 prowadzi sprzedaż dla firm po cenach hurtowych.
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Pasmanteria Andersa 16, Legnica
http://www.pasmanteria.legnica.pl/
Facebook: facebook.com/PasmanteriaLegnica
Allegro.pl: allegro.pl/uzytkownik/Maszynylegnica

kich wytwórców Prym, Clover,
Knor.
Oferta pasmanterii jest bardzo szeroka: zaczyna się od nici
wszelkiego rodzaju, włoczek,
kanw, taśm, naszywek, guzików, rzepów i haftek, a kończy
na sznurowadłach, parasolkach, rękawiczkach, broszkach,
opakowaniach do prezentów
czy artykułach bieliźniarskich.
Dlatego sklep przypomina
trochę sezam pełen nieprzebra-
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Piraci handlowali z KGHM MON pomoże przy strzelnicy
Legnicka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia
przeciwko trzem członkom
zorganizowanej grupy przestępczej, którzy dostarczali
na potrzeby KGHM podróbki
markowych filtrów do maszyn i urządzeń górniczych. Z
oszustami współpracowało 5
innych mężczyzn. Dwie spółki KGHM zostały naciągnięte
na kwotę 1,6 mln zł, a Skarb
Państwa stracił prawie 522
tys. zł podatku.
Głównym oskarżonym i
- według ustaleń prokuratury
- kierującym grupą przestępcą
był właściciel lubińskiej siłowni Rafał G. W siłowni poznał
oskarżonych Michała B. i Dariusza B. Ten ostatni pracował
w jednej ze spółek KGHM.
Sporo wiedział o filtrach i wkładach filtracyjnych stanowiących
niezbędne części urządzeń i
samojezdnych maszyn górniczych. Zgadali się na ten temat
i zaświtał im w głowie pomysł,
jak zarobić na tym pieniądze.
KGHM stosował wyłącznie filtry i wkłady renomowanego niemieckiego, bo
gwarantowały najwyższe parametry skuteczności filtrowania
i wytrzymałości. Kupował je za
pośrednictwem spółek ze swojej grupy kapitałowej. Pomysł

polegał na tym, aby owym spółkom dostarczać tanie podróbki
zamiast oryginałów. Biznes kręcił się od 2015 r. do początku
2018 r.. Rafał G., Michał B. i
Dariusz B. sprzedawali firmom
z Grupy Kapitałowej KGHM
filtry i wkłady pochodzące z
nieustalonych źródeł i opatrzone podrobionymi znakami towarowymi jako wyprodukowane w renomowanej niemieckiej
fabryce.
- Rzekomi dostawcy tych
produktów dla firmy Rafała G.
to inni oskarżeni w tej sprawie,
którzy nakłonieni przez Rafała
G. poświadczali nieprawdę w
prowadzonej dokumentacji na
okoliczność nabycia i obrotu
produktami pomiędzy swoimi
firmami, a następnie ich sprzedaży oskarżonemu Rafałowi
G. Poświadczali też nieprawdę
w fakturach sprzedaży różnych usług w celu zaniżenia
przez wyżej wymienionego
oskarżonego należnego podatku - wyjaśnia prokurator Lidia
Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w
Legnicy.
Rafał G. ma zarzut kierowania zorganizowaną grupą
przestępczą. Dariusz B. i Michał B. staną przed sądem jako
jej członkowie. Wszyscy trzej
będą sądzeni za oszustwo na

szkodę dwóch spółek KGHM.
Wartość szkody wynosi ponad
1,6 mln zł. Rafał G. odpowie
też za przestępstwa karno-skarbowe i oszustwa na szkodę
Skarbu Państwa, tj. zaniżenie
podatku VAT na łączną kwotę
521.720,00 złotych.
Rafał G., Dariusz B. i Michał B. z przestępstw zrobili
sobie stałe źródło dochodu. Za
same oszustwa grozi im od roku
do 10 lat pozbawienia wolności.
- Pięciu innym osobom
objętym niniejszym aktem
oskarżenia, prokurator zarzucił poświadczanie nieprawdy
w dokumentach oraz zaniżenia podatku VAT w kwotach
od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Także inne przestępstwa karno-skarbowe - informuje Lidia
Tkaczyszyn.
Rafał G. jest tymczasowo
aresztowany. Wobec pozostałych oskarżonych prokuratura
zastosowała inne środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, dozór Policji i zakaz opuszczania kraju. W toku śledztwa
zabezpieczono na poczet przyszłych kar oraz roszczeń mienie ruchome i nieruchomości
oskarżonych na łączną kwotę
około 1,4 mln zł.
Piotr Kanikowski

Ministerstwo Obrony Narodowej przekaże władzom Legnicy pieniądze na budowę
strzelnicy sportowej. Obiekt
ma powstać jeszcze w tym
roku na nieużytkach pomiędzy ul. Rzeszotarską a ul.
Polkowicką.
Pieniądze pochodzą z prowadzonego przez MON konkursu „Strzelnica w powiecie”.
Do jego drugiej edycji zgłosiło
się 12 samorządów, ale tylko
5 przeszło przez sito selekcji. Wśród nich jest Legnica.
Obiekt ma kosztować 1,2 mln
zł, z czego 800 tys. zł to dotacja z ministerstwa. Z pięciu beneficjentów tej edycji konkursu
Legnica otrzymała największe
dofinansowanie.

Strzelnica sportowa w tzw
„lasku” przy ul. Rzeszotarskiej
zajmie powierzchnię ok. 1,6 ha.
Będzie składać się z 6 stanowisk
strzelniczych i toru o długości
100 m.. Ma służyć członkom
Ligi Obrony Kraju i tym podobnych stowarzyszeń, uczniom
klas mundurowych. żołnierzom.
Ale też pasjonatom strzelectwa
z Legnicy i spoza Legnicy, którym będzie udostępniana na zasadach komercyjnych.
Budowa strzelnicy w tym
miejscu była planowana od
dawna. W roku 2017 władze
miasta oddały działki pomiędzy
ul. Rzeszotarską a Polkowicką
legnickiemu oddziałowi Ligi
Obrony Kraju, który deklarował przekształcenie ich w teren
rekreacyjny: strzelnicę, grillo-

wisko, tory do jazdy terenowej
dla quadów i rowerów. W lutym
na wniosek LOK-u zniesiono
nawet ochronę przyrodniczą
tego obszaru jako użytku ekologicznego, po stwierdzeniu,
że przez sąsiedztwo wysypiska
śmieci w Dobrzejowie „lasek”
stracił szczególne walory środowiskowe. Gdy LOK zabrał
się za prace gruntowe, okoliczni
mieszkańcy podnieśli protest,
obawiając się nadmiernego hałasu. Zanim inwestycja rozkręciła się na dobre, MON ogłosił
konkurs „Strzelnica w powiecie”, a ratusz postanowił skorzystać z szansy na dofinansowanie
do budowy.
Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

Dom szczęśliwej starości
Ludzie starsi, z symptomami schorzeń wieku starczego, niekiedy z demencją,
mają w legnickim Domu
Maria stałą opiekę, grupową i indywidualną rehabilitację i inne zajęcia, by
mogli maksymalnie długo
zachować dobrą formę i cieszyć się życiem.

wykorzystywana podczas indywidualnych i grupowych
zajęć pod nadzorem specjalistów z CostaMed.
Całodobową opiekę zapełnia kadra złożona z wykwalifikowanych opiekunek
i pielęgniarek. Korzystają ze
wsparcia lekarza rodzinnego,
który raz w tygodniu odwiedza placówkę, bada pensjonariuszy, wypisuje recepty i
udziela zaleceń co do diety,
rehabilitacji lub trybu życia.
Również regularnie na ul.
Gliwicką zagląda psycholog.
Do aktywnego życia mają ich
zachęcać także comiesięczne
imprezy integracyjne z udziałem gości z zewnątrz, m.in.
wnoszących sporo radości w
życie Domu Maria dzieci z

Dom Maria
ul. Gliwicka 6
59-220 Legnica

Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy i bliskich
sąsiadów z Przedszkola Niepublicznego Hobbit.
Atutem DPS Maria jest
też położenie w zacisznej i
spokojnej okolicy, zarazem
blisko centrum Legnicy. Z
Gliwickiej łatwo dojechać do
szpitala wojewódzkiego. W
pobliżu są liczne ośrodki rehabilitacyjne i przychodnie,
gdzie w razie potrzeby można
zwrócić się o doraźną pomoc.
Dzięki wygodnej lokalizacji,
seniorzy są łatwo dostępni dla
swoich bliskich. To gwarantuje rezydentom Marii lepszą
opiekę i więcej kontaktu z
otoczeniem, tak ważnego dla
zapobiegania procesom starzenia.

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl
www.marialegnica.pl
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Otwarta rok temu przy
ul. Gliwickiej placówka jest
pierwszym prywatnym domem pomocy społecznej w
Legnicy, zarejestrowanym w
ratuszu i działającym na podstawie oficjalnego zezwolenia.
Oferuje miejsce dla samotnych seniorów i innych osób
wymagających stałej opieki
(chorych somatycznie, w tym
chorych z Alzheimerem, itd.)
za stawki niekiedy o kilkaset
złotych niższe niż w publicznych domach pomocy społecznej w naszym regionie.
W Domu Maria czekają na
nich dwuosobowe, wygodnie
urządzone pokoje, z osobnymi
łazienkami. Są wyposażone
m.in. w specjalistyczne łóżka
dostosowane do indywidualnych potrzeb rezydentów.
Na część wspólną składają się
jadalnia, świetlica oraz przestronna sala rehabilitacyjna,
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Naciągaczom mówią: Dość!
Legniccy przedsiębiorcy deklarują coraz chętniej, że nie
wynajmą sal na pokazy handlowe, podczas których ich
uczestnicy są naciągani na
zakup horrendalnie drogich
przedmiotów.

Letia Business Center, Hotel
Sękowski, Hotel Milenium i
Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Co bardzo cieszy - do
tej akcji przyłączają się kolejni
przedsiębiorcy.
Jednak skala naciągania
ludzi na zakupy jest nadal
zatrważająca, co przyznaje
rzecznik konsumentów. – W
naszym mieście jest o wiele
większa, niż się spodziewałem. Codziennie odbywa się
nawet kilka pokazów, głównie
dla ludzi starszych. Pozytywne
jest to, że mieszkańcy nas informują, gdzie i kiedy się one
odbywają. Wówczas możemy

zareagować – dodaje Tomasz
Strojek.
Rzecznik odwiedza takie
miejsca, wyjaśnia uczestnikom,
jakie mają prawa, przekonuje,
by nie kupowali kota w worku.
Rozmawia z właścicielami sal,
by zastanowili się, zanim je
wynajmą na taki pokaz.
- Wynajmujący swe lokale
przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, że uczestniczą
w działalności na pograniczu
prawa, a nawet w oszustwie –
dodaje Tomasz Strojek. – Takim postępowaniem narażają
na szwank również swoją reputację. Do mojego legnic-

kiego biura z tym problemem
zgłasza się bardzo wiele osób,
zwłaszcza starszych, które
straciły dużo pieniędzy, kupując np. garnki.
Odzyskanie pieniędzy nie
jest proste. Osoby czy firmy,
które prowadzą taką sprzedaż,
odmawiają zwrotu. Grożą,
straszą, a gdy już sprawa trafi
do sądu i przegrywają sprawę,
to okazuje się, że są biedne, jak
mysz kościelna i nie oddają.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA
W LEGNICY
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To pokłosie akcji zainicjowanej przez Tomasza Strojka,
miejskiego rzecznika konsumentów. W marcu zaapelował
on do legnickich przedsiębiorców, by nie wynajmowali sal na
prowadzenie sprzedaży bezpośredniej firmom, co do których mają wątpliwości, czy nie
działają na pograniczu prawa.
- Postanowiliśmy także
pójść krok dalej i wyróżniać
firmy i instytucje certyfikatami zaświadczającymi, że są
one bezpieczne i przyjazne
dla konsumenta, zaś właściciel
lokalu kieruje się standardami
etycznymi oraz poszanowaniem praw i interesów konsumentów – mówi Tomasz
Strojek.
Odzew jest bardzo duży.
Tylko w ciągu tygodnia tymi
certyfikatami zostały wyróżnione: Qubus Hotel Legnica, Centrum Konferencyjne
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Dolny Śląsk ratuje swe skarby
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Zamek Grodziec, pałac w
Warmątowicach,
budynek
Teatru Modrzejewskiej w
Legnicy, legnicka katedra,
kościół mariacki sanktuarium św. Jacka na Zakaczawiu... Przyjrzeliśmy się
liście 146 zabytków, między
które zarząd Dolnego Śląska
rozdysponował 5 mln zł zarezerwowanych w budżecie na
renowacje i prace konserwatorskie.
W subregionie legnickim
największe
dofinansowanie
(100 tys. zł) trafi do Teatru
Modrzejewskiej w Legnicy
- na remont pokrycia dachowego. To jednocześnie jedna
z największych dotacji na całym Dolnym Śląsku. Budynek
teatru pochodzi z 1842 roku.
Zaprojektował go jeden z najwybitniejszych niemieckich
architektów tamtego okresu,
Carl Ferdinand Langhans jr,
autor m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie.
Do Legnicy trafią też pieniądze na naprawę dachu u św.
Jacka (30 tys. zł), renowację
ambony z 1588 r. w katedrze
(30 tys. zł) i polichromii ambony z 1678 r. w Mauzoleum
Piastów (30 tys. zł) oraz konserwację epitafiów w ewangelickim kościele Mariackim (25
tys. zł).

Z dotacji na łączną kwotę
160 tys. zł ucieszą się złotoryjanie. Będą pieniądze na portal
z ok. 1300 r. w kościele paraialnym Narodzenia Najświętszej
Marii Panny w Złotoryi (30
tys. zł) i renowację elewacji
wraz z kamiennymi maswerkami w tej samej świątyni (90
tys. zł). Franciszkanie dostali
40 tys. zł na wykonanie odwodnienia i odprowadzenia
wód opadowych kościoła św.
Jadwigi.
50 tys. zł trafi do spółki
Zamek Grodziec na remont
zawalonej przed czterema laty
wieży wodnej na podzamczu:
naprawę elementów konstrukcji wieży wraz z oknami,
wykuszem i otworami strzelniczymi.
W Chojnowie wsaparcia
doczekał się pochodzący z XV
wieku budynek plebanii przy
parafii św. Apostołów Piotra i
Pawła (20 tys. zł).
Sumą 40 tys. zł władze
województwa wesprą III etap
prac konserwatorskich przy
malowidłach z 1723 r. na barokowych emporach kościoła
św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce. W sąsiednim Proboszczowie dotacje pomogą
w renowacji zabytkowych organów w kościele (25 tys. zł)
i przy rekonstrukcji okien witrażowych latarni kaplicy gro-

bowej von Rodern (20 tys. zł)
Dwie dotacje pozyskały
Prochowice. Pierwszą – na
wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy
wschodniej elewacji Zamku
Piastowskiego,
odsłonięcie
renesansowych wypraw tynkarskich; konserwację i rekonstrukcja kamieniarki okiennej
(30 tys. zł) Drugą – na prace
konserwatorskie przy ołtarzu
w kaplicy cmentarnej z drugiej
połowy. XIX w. (15 tys. zł)
Dumą Tymowej k. Ścinawy jest szachulcowy kościół
parafialny z początku XVIII
wieku. Zarząd województwa
da parafii 35 tys. zł na konserwację barokowego ołtarza.
15 tys. zł na wymianę stolarki okiennej dostali właściciele pałacu w Warmątowicach
Sienkiewiczowskich.
- Liczba zgłoszeń pokazuje, jak duża jest skala potrzeb.
Nie zapominajmy, że Dolny
Śląsk jest w czołówce polskich
regionów pod względem ilości zabytków, a wiele z nich
to unikaty na skalę kraju czy
Europy. Właśnie dlatego, samorząd województwa co roku
przeznacza pieniądze na ratowanie najważniejszych i najbardziej zagrożonych obiektów – mówi marszałek Cezary
Przybylski.
Piotr Kanikowski

„Wyzwolenia”
Drab i Cieślaka

na tekście młodej dramatopisarki
starszy o pokolenie Piotr Cieplak stworzył frapujący, smutno
-śmieszny spektakl o koszmarze
nasiąkania polskością. Z „Wyzwolenia” Wyspiańskiego Magda Drab wzięła konstrukcyjny
szkielet i dwie garści cytatów, ale
nie bohatera. Jej Konrad – niepozorny i w połowie spektaklu
porzucony, jakby wszyscy stracili
do niego cierpliwość – jest przeciwieństwem tamtego Konrada,
oddanego sprawie narodowej artysty-bojownika; herosa zrzuconego z gwiazd na Ziemię, który
po zrzuceniu kajdan chce robić
„teatr nowy”."
Grzegorz Chojnowski, blog:
"Modrzejewskie „Wyzwolenia”
są dziełem godnym podziwu. Za
warsztat, zespołową energię (co
w opisywaniu legnickich przedstawień jest oczywiście pięknym
truizmem), przede wszystkim
jednak za inteligencję, z jaką
rozprawiają się z polskością ze
sztandaru i historii. Z hipokryzją
- niezwykle celnie śpiewa o niej
męskie trio z lampą (Bulanda,
Cieluch, Krzyk). Z marzeniami o
lepszej, innej przyszłości."
„Trzeba było talentu, mło-

dzieńczego tupetu i autoironicznej odwagi Magdy Drab, by
przepisać na nowo i nadać współczesny język oraz sens dramatowi
Wyspiańskiego sprzed ponad
115 lat. Potrzebny był reżyserski talent i doświadczenie Piotra
Cieplaka, by - wespół ze świetnie zestrojoną drużyną aktorską
- całość precyzyjnie poskładać
w spektakl tyleż groteskowo
śmieszny, co przerażający” – pisałem po premierze przedstawienia
nagrodzonej owacją na stojąco.
„Wyzwolenia” Magdy Drab
inspirowane dramatem Stanisława Wyspiańskiego. Reżyseria:
Piotr Cieplak, scenografia: Andrzej Witkowski, muzyka: Paweł
Czepułkowski i Michał Litwiniec, ruch sceniczny: Leszek Bzdyl.
Spektakle w sobotę i niedzielę, 6 i
7 kwietnia, o godz. 19.00. Przedpołudniowe 5 kwietnia o godz.
11.00. Bilet 35 zł (ulgowy 30 zł).
Rezerwacja: tel. 76 72 33 505 lub
e-mail bilety@teatr.legnica.pl. Bilet można także kupić w Internecie: https://teatrlegnica.interticket.
pl
Grzegorz Żurawiński, @kt Legnicka Gazeta Teatralna
FOT. KAROL BUDREWICZ
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Są dwie skrajnie odmienne
odsłony legnickich „Wyzwoleń”. Pierwsza to totalny odlot,
wariactwo, szydera, muzyczny
kabaret, Monthy Python w konwencji amerykańskiego musicalu,
muzyczny misz-masz, w którym
znanym melodiom dopisano zaskakująco groteskowe teksty. To
jazda po bandzie wywołująca wesołość na widowni. Druga cześć
spektaklu jest skonstruowana jak
rondo, z którego nie ma zjazdu.
Mrozi powagą.
Myśl, by czerpać inspiracje
z postromantycznego dramatu Stanisława Wyspiańskiego
(„czwartego wieszcza”), który dla
wielu był lekturowym przekleństwem, wydawała się samobójczo szalona. Coś jednak tkwi w
tym tekście, że niemal regularnie

mocują się z nim polscy twórcy
teatru. Tylko w ostatnich tygodniach tak było we Wrocławiu i
w Warszawie. Czy przyczyną jest
nadal nieprzezwyciężony spadek
po romantyzmie, który naznacza
i zatruwa naszą współczesność
symbolami narodowej pychy w
trwającym nieprzerwanie chocholim tańcu niespełnionych
marzeń i nieuzasadnionych rojeń
o własnej wyjątkowości?
„Umarł Polak, umarł i leży
na desce, umarł prostym chamem, a ożyje wieszczem, bo w
Polaku – taki zwyczaj, że nie
żyje się za życia” – pisała sarkastycznie Agnieszka Osiecka.
Wściekły, choć wydaje się pozbawiony nadmiernej nadziei, bunt
przeciw takiemu pojmowaniu
polskości odnajdziecie w sztuce
Magdy Drab wyreżyserowanej
przez Piotra Cieplaka. „Boże
spraw, abyśmy nie byli przeciętni! Żebyśmy zawsze wygrywali,
albo przegrywali. Żeby ścinać za
czwarte miejsce. Czwarte miejsce
jest dla Czechów” – usłyszycie w
pewnej chwili te pełne gorzkiej
ironii frazy.
Piotr Kanikowski, 24legnica.pl: "Duch Gombrowicza, nie
Wyspiańskiego.
Wyzwolony
od powinności wobec ojczyzny,
zbuntowany przeciw wzorcom
narzucanym przez Kościół i
szkołę, niepodległy duch Gombrowicza unosił się nad legnicką
sceną podczas premiery „Wyzwoleń” Magdy Drab. Bazując
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Jest w najnowszej produkcji
legnickiego teatru szopka polska, ale i nieco makabryczny
kabaret. Jest śpiewane i tańczone. Nie ma archaizmów,
patosu i nadmiaru metafor.
Są zaskakujące pomysły.
„Wyzwolenia” Magdy Drab
w reżyserii Piotra Cieplaka
to na wskroś współczesna,
zespołowo zagrana sztuka. W
nadchodzącym tygodniu pięć
razy na Scenie Gadzickiego.
Wieczorne spektakle w sobotę i niedzielę (6 i 7 kwietnia)
o godz. 19.00.
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