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W Lubinie od ciosu nożem zginął piętnastolatek.
Do brutalnego morderstwa doszło w nocy z piątku
na sobotę w parku na terenie Wzgórza Zamkowego. Policja zatrzymała w tej sprawie trzech młodych
mężczyzn. Jednemu w niedzielę został postawiony
zarzut zabójstwa. 				
>>2

Mogą zostać w Polsce!
r. z wypełnione przez Olenę i
Wadima formularze z jakiś powodów nie dotarły w porę do
urzędników i zgoda wygasła.
Komendant Straży Granicznej
w Legnicy uznał, że przebywają
w Polsce nielegalnie. Nakazał
całej rodzinie opuszczenie granic Rzeczypospolitej do końca
czerwca 2019 r. Kopyshchykowie odwołali się od tej decyzji.
Posłanka Elżbieta Stępień
wyjaśnia, dlaczego tak mocno
przejęła się ich losem.
- Chcę być wszędzie tam,
gdzie zagrożone jest dobre
dziecka - mówi. - Dzieci Oleny
i Wadima zdążyły się w Polsce
zaaklimatyzować, stworzyć relację. Mają tu przyjaciół, znajomych, dom.
- Dużo dobrego zrobiła petycja. Pomogło zaangażowanie
pani poseł i prezydenta Legnicy
- uważa Piotr Budzianowski.
Od kilku tygodni wiemy o
nowym nieszczęściu, które spadło na państwa Kopyshchyk. U
Oleny lekarze zdiagnozowali
nowotwór. Piotr Budzianowski
zorganizował zbiórkę pieniędzy
na jej leczenie, ale w międzyczasie jeden z synów pani Oleny
opłacił mamie ubezpieczenie.
- Modlę się teraz i mam nadzieję, że Bóg coś zrobi. Tak jak
przyszła jedna radość, tak przyjdzie druga - mówi pani Olena.
Piotr Kanikowski
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wszystko co mieli i wyjechali
do Polski. Wadim podjął pracę
w warsztacie samochodowym.
Za przywiezione oszczędności
i za to, co zarobił, kupili niewielkie mieszkanko w starej
kamienicy, własnymi siłami je
wyremontowali i od 2016 roku
w nim mieszkają. Ciasno im, ale
dobrze. Dwaj najstarsi synowie się usamodzielnili, pracują.
19-letnia Snizhana studiuje filologię angielską w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im.
Witelona. Pod opieką Oleny i
Wadima pozostaje siedmioro
najmłodszych dzieci. Chodzą
do polskich szkół, bardzo dobrze się uczą. Pięknie mówią
po polsku, choć z uroczym
ukraińskim akcentem. Udzielają się w wolontariacie. Grają w
orkiestrze dętej. Uczestniczą w
innych zajęciach w Legnickim
Centrum Kultury. I chcą zostać
w Polsce.
Zaraz po przyjeździe do
Legnicy złożyli wniosek o
przyznane im statusu uchodźcy oraz ochrony uzupełniającej.
Urząd do Spraw Cudzoziemców odmówił, bo w rejonie
Sarn nie prowadzono działań
wojennych, ale aż do ubiegłego
roku mogli legalnie pracować i
przebywać na terytorium polski
na podstawie przedłużanej co
kilka miesięcy zgody na pobyt
czasowy. We wrześniu 2018
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- Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców uchylił w całości decyzję Straży Granicznej
o zobowiązaniu do powrotu i
udzielił całej ukraińskiej rodzinie z Legnicy zgody na pobyt ze
względów humanitarnych - potwierdza Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw
Cudzoziemców.
- Naprawdę piękne rzeczy
potrafimy robić, gdy ze sobą
współpracujemy - komentuje legnicka posłanka Elżbieta
Stępień z Koalicji Obywatelskiej, która 14 marca spotkała
się w tej sprawie z ministrem
Rafałem Rogalą, szefem Urzędu ds. Cudzoziemców. Po tej
rozmowie była już spokojna o
los ukraińskiej rodziny, bo pan
minister zareagował z empatią i
pełnym zrozumieniem sytuacji
państwa Kopyshchyk. Obiecał,

że w ciągu dwóch miesięcy zostanie wydana decyzja. I słowa
dotrzymał.
Za Oleną, Wadimem i ich
dziećmi wstawił się prezydent
Legnicy Tadeusz Krzakowski i
wiele innych osób. 10.060 obywateli podpisało w internecie
adresowaną do ministra Rafała
Rogali petycję z prośbą, by zgodził się na pobyt humanitarny
rodziny Kopyshchyków w Polsce. Sprawę opisywały lokalne
i ogólnopolskie media. Kamieniem, który ruszył tę lawinę, stał
się Piotr Budzianowski, kapelmistrz Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej. To on przygotował petycję,
dzięki której wszyscy dowiedzieliśmy się, że jest problem.
Kopyshchyków zna osobiście
od kilku lat, bo Marianna, Eliza,
Lubow i Wiera grają w prowadzonej przez niego orkiestrze.
Uważa, że to niezwykłe, bardzo
wrażliwe, mądre i utalentowane
dziewczyny.
Olena i Wadim przyjechali z dziećmi ze wschodniej Ukrainy. Do Sarn, gdzie
mieszkali, nie doszła wojna,
ale trudno było o niej nie myśleć, bo stacjonująca w pobliżu
jednostka wojskowa codziennie
powadziła ćwiczenia z ostrzału artyleryjskiego. Huk niósł
się po okolicy. Dzieci się bały,
więc cztery lata temu sprzedali
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Olena i Wadim Kopyshchykowie oraz ich dzieci - Marianna (17 lat), Anatol (16 lat),
Eliza (14 lat), Wiera (11 lat),
Lubow (10 lat), Nadia (9 lat) i
Zuzanna (7 lat) - mogą zostać
w Polsce. Szef Urzędu do
Spraw Cudoziemców uchylił
decyzję o deportacji rodziny
na Ukrainę, wydaną w styczniu przez Komendanta Straży
Granicznej w Legnicy. Rodzina ma już zgodę na pobyt
humanitarny w Polsce.
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Lękajcie się!
Jak, zapewne, miliony
Polaków obejrzałem film Tomasza i Marka Sekielskich o
pedofilii w Kościele katolickim. Po tym, co zobaczyłem,
bałbym się powierzyć księdzu
swoje dziecko. Nie zgodziłbym
się, aby służyło do mszy świętej. Zawahałbym się, czy posłać
je na lekcję religii lub rekolekcje. Drżałbym, gdyby w zaciszu jakiegoś kościoła, z dala od
moich oczu, przygotowywało
się do pierwszej komunii lub
bierzmowania.
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Dźgnął nożem piętnastolatka
W Lubinie od ciosu nożem
zginął piętnastolatek. Do brutalnego morderstwa doszło
w nocy z piątku na sobotę
w parku na terenie Wzgórza
Zamkowego. Policja zatrzymała w tej sprawie trzech
młodych mężczyzn. Jednemu
w niedzielę został postawiony zarzut zabójstwa.
Około godziny pierwszej
w nocy policjanci dostali zgłoszenie, że na terenie Wzgórza
Zamkowego leży mężczyzna z
raną klatki piersiowej. Ranny
młodzieniec leżał w trawie, nie
dawał znaków życia. Funkcjonariusze próbowali go reanimować. Akcję kontynuowali
ratownicy z pogotowia. Bezskutecznie. Lekarz stwierdził
zgon.
W sobotę policja zatrzy-

mała w tej sprawie trzech
mężczyzn. Mają 20, 21 i 23
lata. Byli tej nocy w parku. Podeszli do stojącego z dwoma
dziewczynami piętnastolatka.
W ordynarny sposób zaczepili dziewczyny. Piętnastolatek
się im przeciwstawił. Jeden z
mężczyzn wyciągnął nóż i ranił nim chłopca w klatkę piersiową.
- Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawę do postawienia 20-latkowi zarzutu zabójstwa, za co
może mu grozić kara nawet
dożywotniego
pozbawienie
wolności - informuje asp. szt.
Sylwia Serafin, oficer prasowa
Komendy Powiatowej Policji
w Lubinie. - Dwaj pozostali zatrzymani odpowiedzą za
nieudzielenie pomocy ofierze
oraz niepowiadomienie organów ścigania o popełnionej

zbrodni zabójstwa. Za każdy
z tych czynów jest przewidziana kara do 3 lat pozbawienia
wolności. Sąd wobec 20-latka
już podjął decyzję o jego tymczasowym areszcie na okres 3

Taka aranżacja zachęca widzów
do czynnego udziału, nadając
im rolę uczestników przyjęcia.
Wystawa nawiązuje do greckiego mitu o Królu Midasie, ale
odwołuje się do współczesnego
braku odpowiedzialności i braku
świadomości znaczenia codziennych wyborów konsumenckich.
Zachęcamy też do odwiedzenia
wystawy „21 gramów”, czyli projektu wymyślonego i zrealizowanego przez jednego z najznakomitszych i najbardziej znanych
holenderskich twórców biżuterii – Ruudta Petersa. Punktem
wyjścia dla koncepcji tej wystawy była hipoteza dr Duncana
MacDougalla z 1901, wg której
dusza waży właśnie owe tytułowe 21 gramów. Ruudt Peters
postanowił rzucić mistyczne
wyzwanie twórcom biżuterii, zapraszając artystów z całego świata do zamknięcia swojej wizji
duszy w pracy biżuteryjnej. Do
udziału w wystawie zaproszono
ponad 100 projektantów biżuterii, z których połowa pochodzi z
Chin. Projekty stworzone na wystawę odzwierciedlają konfronta-

cje wschodniego i zachodniego
pojmowania i interpretowania
koncepcji duszy. Joya Brava –
czyli blisko 40 twórców z egzotycznego Chile – zaprezentują
swoje prace zamknięte w biżuteryjnych formach z papieru, porcelany, metalu, tkaniny i innych
materiałów. A to tylko niektóre
z mnóstwa prezentacji i innych
wydarzeń odbywających się w
ramach Legnickiego Festiwalu
SREBRO.
Poza tradycyjnymi wystawami w programie znajdują wydarzenia i ekspozycje towarzyszące, w tym roku sfokusowane na
jubileuszu 40-lecia. Są to m.in.
wystawy historyczne (powojenne złotnictwo w Muzeum Miedzi, najlepsze „srebrne” plakaty
na płycie Rynku), seminarium
teoretyczne, warsztaty złotnicze,
wystawa fotograficzna. Wszystkie festiwalowe wydarzenia są
darmowe.
Serdecznie
zapraszamy
szczególnie na kulminację Festiwalu, która już w najbliższy
weekend w dn. 17 – 18 maja.
Wtedy odbędą się wernisaże

miesięcy.
Zabity piętnastolatek był
mieszkańcem powiatu legnickiego.
Jak informuje lubińska policja, napastnik i jego koledzy

mieli już wcześniej kłopoty z
prawem. Byli notowani za kradzieże sklepowe i posiadanie
nieznacznej ilości narkotyków.
Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LUBIN

wszystkich wystaw oraz większość wydarzeń towarzyszących
– w tym uroczyste otwarcie Festiwalu na płycie Rynku z towarzyszącym mu srebrnym happeningiem.
Srebrne wystawy tradycyjnie
oglądać można w sercu miasta:
Galerii Sztuki, Holu Starego

ratusza, Galerii Ring, Galerii
Niello, Galerii Satyrykon, Galerii Srebra pod Przepiórczym
Koszem i Muzeum Miedzi. Wystawy czynne do 9 czerwca.
Źródło: Galeria Sztuki
w Legnicy
FOT. PIOTR
KANIKOWSKI

Festiwal Srebro. Kulminacja
W maju Legnica tradycyjnie
ubiera się w srebro. Po raz
czterdziesty w mieście rozpoczął się Legnicki Festiwal
Srebro – jeden z największych przeglądów współczesnej, awangardowej bizuterii
na świecie. Jubileuszowa
edycja to 1500 unikatowych
biżuteryjnych eksponatów,
ponad 500 artystów z całego
świata i mnóstwo dodatkowych atrakcji, a wielka kulminacja już 17-18 maja.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.06.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż
lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 84
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Chojnowska 84,
KW LE1L/00042217/6
Budynek mieszkalno- użytkowy 4- kondygnacyjny,
podpiwniczony składa się z
7 lokali, teren uzbrojony

Oznaczenie
nieruchomości w
operacie ewidencji
gruntów położenie
obręb
Fabryczna dz. nr
1002
o pow.
348 m2

lokal
użytkowy
nr 1, pow.
31,70m2
i 2,90 na
parterze

Skład lokalu

Sala sprzedaży, zaplecze,
wc piwnica nr 6

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium
70.000,00 zł
(11.000,00
zł)
14.000,00
zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Rokowania odbędą się 18.06.2019 r. o godz.12.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Barbara Kunicka-Repelowska -tel. 7672-12-303 pokój 312 III p. oraz warunków przetargu -Wioletta
Mazur- tel. 7672-12-301, pokój 313 III p.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
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Jak zawsze główną wystawą
Festiwalu jest Międzynarodowy
Konkurs Sztuki Złotniczej. Tegoroczny tytuł brzmi „Srebro” i
jest ukłonem w stronę historii i
tradycji imprezy i całego regionu.
Najlepsze prace, wybrane przez
międzynarodowe jury, oglądać
można w siedzibie Galerii Sztuki przy Placu Katedralnym, zaś
„salon odrzuconych” tradycyjnie
gości w Holu Starego Ratusza
(Teatr).
Wśród innych prezentacji
warto obejrzeć także wystawy
indywidualne uznanych projektantów: Jarosława Westermarka
(Polska) i Karola Weisslechnera (Słowacja). Co ciekawe,
obaj zaczynali swoją przygodę
z biżuterią nie mając złotniczego warsztatu ani wykształcenia.
Ten pierwszy to matematyk,
drugi to architekt. Interesująco
wyglądają także wystawy zbiorowe. Rumuńskie stowarzyszenie
twórców Assamblage pokazuje
w Legnicy wystawę „Pozostałości Uczty”, w której prace artystów są daniami serwowanym
na elegancko przybranym stole.
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Przez zachowanie biskupów Kościół katolicki w Polsce traci zaufanie wiernych.
Ukrywanie przypadków pedofilii, przenoszenie kapłanów krzywdzących dzieci do
innych parafii, pobłażliwość
dla ich „słabości”, szykany wobec ofiar nadużyć seksualnych,
niechęć do otwartej rozmowy
o tych sprawach i paniczny
strach przed wywlekaniem
kościelnych brudów - film Sekielskich precyzyjnie opisuje
winy hierarchów. Pokazuje też,
jak arogancja poszczególnych
kurii przenika do parafii, wyradza się patologiczną solidarność zawodową pracowników
duchowieństwa. To wszystko
sprawia, że w tysiącach polskich domów rodzice zadają
sobie teraz pytanie: czy moje
dziecko jest przy księdzu bezpieczne?
Ich rozterka oznacza porażkę Kościoła. Domyślam się
co Episkopat i parafie mogłyby
zrobić, żeby z czasem odzyskać
zaufanie. Jedynym lekarstwem
na obecny kryzys jest całkowita
otwartość. Wszystko, co przez
dziesięciolecia było zamiatane pod dywan, musi ujrzeć
światło dzienne. Obawiam się
jednak, że polski Kościół ma
inną strategię: będzie próbował
przeczekać szok po emisji dokumentu Sekielskich, tak jak
od kilku lat próbuje przeczekać
papieża Franciszka. Rok temu
próbowałem uzyskać z legnickiej kurii informację, czy biskup Zbigniew Kiernikowski
zetknął się z podnoszonymi
przeciwko księżom diecezjalnym oskarżeniami o seksualne
nadużycia wobec nieletnich.
Do dziś nie wiem, jak zachowywał się w takich sytuacjach.
Od marca proszę katolickie
Centrum Ochrony Dziecka
o wyniki kwerendy, jaką przeprowadzono w naszej diecezji
przed konferencją Episkopatu
w sprawie pedofilii. Nikt nawet
nie odpisał na moje mejle.
„Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi!” - nauczał Jan
Paweł II. Czy przedstawiciele
Kościoła mają świadomość, w
jak wielu polskich domach te
drzwi właśnie się zatrzaskują?
Piotr Kanikowski
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Miasta kupiły gwiazdy
Organek wystąpi w Legnicy,
Lady Pank i Ryszard Rynkowski w Złotoryi, Piasek w
Lubinie, Maciej Maleńczuk
w Polkowicach, Wilki w
Chojnowie a Lombard oraz
Oddział Zamknięty w Jaworze. Zbliża się sezon wielkich
darmowych koncertów w plenerze.
Otworzą go Dni Złotoryi
(24-26 maja). Tegoroczne zapowiadają się wyjątkowo dzięki
głównej gwieździe, legendarnej
grupie Lady Pank i jej liderowi
Janowi Borysewiczowi, który nagrał dla miasta na gitarze rockową, fantastyczną wersję hymnu.
Zespół będzie świętował w Zło-

toryi swoje 35-lecie. Zapowiada
specjalny jubileuszowy program
i scenę tak olbrzymią, że Rynek
nie byłby w stanie jej pomieścić.
Dlatego organizatorzy zdecydowali się przenieść koncerty oraz
większość świątecznych atrakcji
na pole za miastem, obok boisk
przy ul. Lubelskiej. Wielkie telebimy umożliwią obserwowanie widowiska, jakiego jeszcze
w Złotoryi nie było. Lady Pan
zagra 25 maja. 24 maja wystąpią Mezo i Nowator, a 26 maja
świętowanie podsumuje koncert
Ryszarda Rynkowskiego.
Chojnów na swoje święto
sprowadzi rockowe Wilki (8
czerwca) oraz popowy Weekend (9 czerwca). Podczas Dni

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 18.06.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7
położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 9
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Wrocławska 9
KW Nr LE1L/00039978/4
Budynek mieszkalny,
4-kondygnacyjny, teren
uzbrojony

Oznaczenie
nieruchomości w
operacie ewidencji
gruntów położenie
Dz. nr 331 o pow.
227 m2, obręb Stare
Miasto
Lokal mieszkalny nr 7
na III piętrze

Skład lokalu

dwa pokoje, kuchnia,
łazienka z wc, wc, (na
półpiętrze),
72,30 m2

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium
120.000,00
zł
/11. 500,00
zł/
24.000,00 zł
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Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Rokowania odbędą się 18.06.2019 r. o godz. 13.30
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Romanowska tel. 7672-12-303, pokój 312 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.

Polkowic (15-16 czerwca) zagrają Maciej Maleńczuk, Jula
oraz Poparzeni Kawą Trzy. Będą
też kabarety: K2 oraz Kabaret
pod Wirwigroszem. W tym
samym czasie (14-15 czerwca)
na Dniach Lubina publiczność
zabawiać będą Andrzej "Piasek" Piaseczny, raper KęKę oraz
Małgorzata Uścisłowska bardziej znana pod pseudonimem
artystycznym Lanberry.
Dni Legnicy zaplanowano na 21-23 czerwca. Pierwszy
dzień ucieszy fanów disco-polo,
bo wystąpią dla nich Czadman,
Bayera, Zbóje i Basta. 22 czerwca główną gwiazdą będzie grupa
Afromental, przed którą zagrają
Photony i Anastasis. 23 czerwca
miejsce przy mikrofonie zajmą
Agata Sobońska, Dawid Kwiatkowski i Organek.
Sezon plenerowych koncertów zamkną Dni Jawora czyli
Święto Chleba i Piernika (23-25
sierpnia). Władze miasta zakontraktowały na ten czas dwie
megagwiazdy z lat osiemdziesiątych: zespół Lombard oraz
Krzysztofa Jaryczewskiego z
nową mutacją zespołu Oddział
Zamknięty.
Piotr Kanikowski
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Mały PRL do zwiedzania
Muzeum Miedzi przygotowało nowe miejsce ekspozycyjne dla osób zwiedzających
Legnicę. Przy ulicy Wrocławskiej powstało lapidarium z
ekspozycją „Cień gwiazdy.
Relikty legnickich pomników
PRL-u”.
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minionej przeszłości, do refleksji
nad losami Polski i Polaków w
drugiej połowie XX wieku, żyjących w cieniu czerwonej gwiazdy.

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

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w
Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 16.
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Legnica ul. Jaworzyńska
16, KW LE1L/00068964/5
Budynek mieszkalno- użytkowy 4- kondygnacyjny,
teren uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie
ewidencji gruntów
położenie
obręb
Ochota
dz. nr
417 o
pow. 359
m2

lokal
użytkowy
nr 1B, pow.
58,21 m2 i
26,85 m2 na
parterze

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym
gruntu)
Wadium

5 pomieszczeń użytkowych, wc piwnica nr
01, nr 02

400.000,00
zł
(40.100,00
zł)
40.000,00
zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 18.06.2019 r. o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318
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Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Romanowska -tel. 7672-12-303 pokój 312 III p. oraz warunków przetargu -Wioletta Mazur- tel.
7672-12-301, pokój 313 III p.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
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- Przy cmentarzu żołnierzy
radzieckich powstała plenerowa ekspozycja przestrzenna, w
której znalazły miejsce usuwane z panoramy miasta, budzące
kontrowersje, pomniki komunistyczne – mówi Marcin Makuch,
dyrektor Muzeum Miedzi. - Naszym celem nie było utworzenie
nostalgicznego
„mauzoleum”
pozostałości minionego systemu.
Nowa wystawa to pełnoprawna
edukacyjna ekspozycja muzealna,
prezentująca elementy pomników PRL.
Towarzyszące reliktom plansze z komentarzami objaśniają
okoliczności i sens powstawania
monumentów propagandy, a także ich dalsze dzieje, aż po zrzucenie z cokołów.
- Przestając istnieć w pierwotnym otoczeniu, relikty pomników utraciły swoją pierwotną „moc” oddziaływania na
ludzkie myśli i sumienia – podkreśla Marcin Makuch. -Odtąd,
już jako obiekty muzealne, mają
one skłaniać do stawiania pytań
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Nadzieja dla dzieciobójczyni
Z dożywocia na 25 lat więzienia
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
obniżył karę Natalii W. z Lubina, która 23 stycznia 2018 roku
zabiła dwie córki, zadając im
różnymi nożami kilkadziesiąt
ran.13-miesięczna Laura zginęła na miejscu, jej 12-letnia siostra mimo starań lekarzy zmarła
jeszcze tego samego dnia w
szpitalu. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, wcześniejszy legnicki
wyrok nie uwzględniał okoliczności łagodzących.
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Te okoliczności łagodzące,
które przesądziły o obniżeniu

kary, to nieznaczne obniżenie
poczytalności i odczuwane przez
Natalię W. zagrożenie ze strony
konkubenta. Ich związek przeżywał ostry kryzys. Wrocławski
sąd zwrócił uwagę, że Natalia W.
czuła się ofiarą psychicznej przemocy. Bała się, że konkubent zrobi
jej krzywdę. Albo zabierze dzieci,
tak jak zapowiadał. W atakach
paniki namawiała swą babcię, by
uciekły z dziewczynkami z Lubina nim Wojtek je wszystkie
zabije. Sędziowie uznali, że w tych
okolicznościach kara dożywocia,
orzeczona pół roku temu w Sądzie Okręgowym w Legnicy, jest

zbyt surowa. Nie zgodzili się jednocześnie z argumentem obrony,
że dzieciobójczyni działała w
afekcie, pod wpływem silnego
wzburzenia usprawiedliwionego
okolicznościami.
W nocy, gdy konkubent był w
pracy, Natalia W. wyrzuciła babcię
z domu na mróz w samej koszuli
nocnej i zamknęła drzwi. Została sama z dziewczynkami. Nad
ranem zadała 12-letniej Emilii
kilkadziesiąt ciosów: w kark, szyję,
krtań, klatkę piersiową, plecy, ręce.
Różnymi nożami. Potem podcięła gardło i przebiła nożem plecy
13-miesięcznej Laurze. Sama
próbowała powiesić się w łazience. Wtedy siły ją opadły. Połamała na sobie jeden z noży. Krótki,
niebieski - zeznała w prokuraturze. Z wbitym w ciało ostrzem
wyszła na balkon, aby wyskoczyć.
Ale cofnęła się. Postanowiła, że
zostanie z dziećmi, Tak znalazł
ją konkubent, gdy rankiem w towarzystwie pracowników opieki
społecznej i ślusarza sforsował zamknięte drzwi. Matka leżała przy
dzieciach w kałuży krwi. Starsza
dziewczynka żyła jeszcze, gdy
przyjechało pogotowie – zmarła
tego samego dnia w szpitalu.
Natalia W. ma obecnie 33
lata. Będzie mogła starać się o
przedterminowe zwolnienie z
więzienia po odsiedzeniu 20 lat.
- Dla mnie już życie się skończyło - płakała we wrocławskim
sądzie Natalia W.
Piotr Kanikowski
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Święty Jan się sypie
Przez niestabilny grunt niebezpiecznie odchyla się
jedna ze ścian osiemnastowiecznego kościoła św. Jana
Chrzciciela w Legnicy. Przed
tygodniem runął 10-metrowy
fragment gzymsu. Franciszkanie, którzy są gospodarzami świątyni, o problemie
wiedzą od kilkunastu miesięcy, kiedy w posadzce środkowej nawy zrobiło się wgłębienie. Zabezpieczyli świątynię
specjalnym rusztowaniem i
zapowiadają prace mające
powstrzymać osiadanie fundamentów. Remont będzie
kosztował prawdopodobnie
kilkanaście milionów złotych.

latach uda nam się ustabilizować całą budowlę. Wszystkie decyzje podejmowane są
w porozumieniu z Nadzorem
Budowlanym oraz z Biurem
Ochrony Zabytków.” - głosi
komunikat parafii św. Jana
Chrzciciela.
Prace
zabezpieczające
przeprowadzone przez parafię umożliwiają bezpieczne
korzystanie ze świątyni.
Piotr Kanikowski
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Barokowy kościół św.
Jana Chrzciciela to jeden z
najwspanialszych zabytków
Legnicy. Jego częścią jest
Mauzoleum Piastów, gdzie
właśnie zakończyła się przeprowadzona kosztem 5 mln
zł renowacja. Pękająca ściana znajduje się przy nawie
środkowej po drugiej stronie
świątyni, tzn. od strony klasztoru i wiryndarza.
W niedzielę podczas
mszy parafia poinformowała
wiernych o zerwanym gzymsie. „Mówiąc bardzo skrótowo to kolejny sygnał o pro-

blemach z posadowieniem
kościoła, z opadaniem wód
gruntowych, co powoduje
ruchy fundamentów. Prace
naprawcze są prowadzone już
co najmniej od czterech lat
– począwszy od uratowania
empory i stropów nad Mauzoleum oraz powiązania całej
strony kościoła przylegającej
do Kaplicy Piastów. Obecnie
będą kontynuowane prace
zabezpieczające, a docelowo
wierzymy, że w najbliższych
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