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Gwałcił 1,5-rocznego chłopca
Do Sądu Okręgowego w Legnicy trafił akt oskarżenia
przeciwko 33-letniemu Sebastianowi R. Według prokuratury, w czerwcu 2018 roku
w Chojnowie wielokrotnie
zgwałcił
18-miesięcznego synka swojej partnerki.
Matka podejrzewała, co się
dzieje, mimo to nie odseparowała dziecka od pedofila.
Dlatego i ona ma postawione
zarzuty. Zbrodnia wyszła na
jaw dzięki lekarzom.
Chojnowianka poznała Sebastiana R. za pośrednictwem
internetu. Przyjechał do niej
z Wrocławia. Najpierw tylko
zaglądał w odwiedziny, potem
zamieszkał w jej mieszkaniu.
Według ustaleń Prokuratury
Rejonowej w Złotoryi w czerwcu 2018 roku doprowadził przemocą 18-miesięcznego synka

swej konkubiny do poddania
się innej niż obcowanie płciowe
czynności seksualnej. To nie był
pojedynczy gwałt - sytuacja powtarzała się wielokrotnie, prawie
przez cały miesiąc.
- Aktem oskarżenia objęta
jest także matka chłopczyka ,
która naraziła dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia, bo pozostawiała synka pod rzekomą
opieką Sebastiana R. Pozwalała,
by partner nocował w jednym
pokoju z jej dzieckiem, pomimo podejrzeń, że mężczyzna
może dopuszczać się czynów
seksualnych na szkodę chłopczyka - mówi prokurator Lidia
Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w
Legnicy.
Przestępstwo wyszło na
jaw dzięki natychmiastowej re-

akcji lekarzy, zwłaszcza chirurga z Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy.
Chojnowianka zgłosiła się do
przychodni, gdyż u dziecka pojawiły się niepokojące zmiany na
ciele. Domyślając się, co mogło
zajść, lekarz rodzinny wystawił
chłopcu skierowanie do szpitala. Matka nie od razu z niego
skorzystała. Umówiła się na prywatną wizytę u pediatry. Obaj
lekarze byli ze sobą w kontakcie
i wymogli na kobiecie, by zgłosiła się do szpitala w Legnicy.
Na oddziale chirurgii dziecięcej
stwierdzono zmiany, otarcia,
mogące wskazywać, że chłopczyk jest ofiarą przemocy seksualnej. O podejrzeniach została
powiadomiona prokuratura.
- W toku tego postępowania
zasięgnięto bardzo wielu opinii,
w tym między innymi opinii
biegłych psychiatrów, psycholo-

ga i seksuologa - mówi prokurator Lidia Tkaczyszyn. - Z opinii
seksuologicznej wynika, że zachowania Sebastiana R. wobec
chłopczyka miały charakter pedofilny. Psychiatrzy dowodzą, że
sprawca gwałtów jest poczytalny.
Nie stwierdzono u niego zaburzeń preferencji seksualnych.

Mógł zaspokajać swój popęd
zgodnie z normami. Lekarz seksuolog określił jego zachowanie
jako pedofilię zastępczą.
Zgwałcenie
małoletniego poniżej lat 15 to -według
polskiego kodeksu karnego
- zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności od lat 3 do
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lat 15. Za narażenie dziecka na
niebezpieczeństwo matce grozi
od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
Sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy w Legnicy.
Piotr Kanikowski
Fot.: Pixabay
(zdjęcie ilustracyjne)
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Koniec
romansu
Legniccy radni Prawa i
Sprawiedliwości znaleźli się
w sytuacji narzeczonej siłą
wiedzionej do ślubu. Pannica buntuje się i wyrywa,
bo nie było jej źle u boku
Jarosława Rabczenki, a być
może – o zgrozo! - trochę się
w nim nawet zabujała. Jeśli
chcę pociągnąć tę metaforę
(a chcę), to muszę napisać
nie tylko o apodyktycznym
ojcu, który ma twarz posła
Krzysztofa Kubowa, i o Tadeuszu Krzakowskim czekającym drugi miesiąc przy
ołtarzu, ale też o owocach
trwającego już pół roku mezaliansu.

Piotr Kanikowski
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Kaczawska kontra deweloper
Mieszkańców domków jednorodzinnych przy ul. Kaczawskiej w Legnicy niepokoją
plany dewelopera, który kupił
teren po bazie PKS-u pod budowę czterokondygnacyjnych
bloków. Mieli nadzieję, że po
wysłuchaniu ich obaw radni
nie zgodzą się na zmiany w
planie
zagospodarowania
przestrzennego umożliwiające tę inwestycję. Radni skonfrontowali głos mieszkańców
z głosem inwestora, i zmiany
w planie przyjęli.
Chaszcze, baraki, zawłaszczone przez pijaków
pogorzelisko. Tak obecnie
wygląda teren po dawnej bazie PKS-u. We wcześniejszej
wersji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy al. Rzeczypospolitej ten fragment
Legnicy był przeznaczony
pod zabudowę usługową.
Znalazł się jednak deweloper,
który ma inny pomysł. Myśli
o budowie niewielkiego osiedla bloków wielorodzinnych.
Dlatego zwrócił się do urzędu miasta o wprowadzenie
stosownych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej
plan zgodnie z intencją inwestora stało się głównym
tematem majowej sesji Rady
Miejskiej Legnicy. Na obrady
stawiła się grupa mieszkańców z domków jednorodzinnych przy ul. Kaczawskiej.
Ich przydomowe ogródki warzywne i rekreacyjne przylegają bezpośrednio do terenu,

na którym mają stanąć bloki.
Nie podoba im się takie sąsiedztwo. Ich obawy budzi
kilka spraw. Po pierwsze,
wysokość bloków. Inwestor
zaprojektował czterokondygnacyjne budynki, co według
Pawła Obrzuta - przemawiającego na sesji w imieniu
mieszkańców ul. Kaczawskiej
- oznacza, że bloki będą miały po 14 metrów wysokości.
A ponieważ staną na dwumetrowej skarpie, będą wyraźnie
górować nad okolicą i zasłaniać światło.
- Mamy wątpliwości co
do oddziaływania tej inwestycji na środowisko - mówił Paweł Obrzut. - Spodziewane jest pogorszenie
warunków
akustycznych,
tzn. wzrost poziomu hałasu o 10 decybeli w stosunku
do obecnej sytuacji. Lustro
wód gruntowych obniży się
i mieszkańcy zostaną odcięci
od tych zasobów. Roślinność
o stożkowym systemie korzeniowym sobie poradzi, ale
część gatunków z płytszymi
korzeniami uschnie. Na gorsze zmienią się warunki cyrkulacji powietrza.
Łukasz Zieliński, jeden z
mieszkańców, zwracał uwagę
na kwestię prywatności. Tarasy w blokach będą wychodziły na przydomowe ogródki z
ul. Kaczawskiej. Ludzie będą
sobie zaglądali w okna.
Protest przeciwko osiedlu podpisało ok. 30 rodzin. Próbowali rozmawiać
z deweloperem, ale mimo
ustępstw z jego strony nie są
usatysfakcjonowani. Inwestor
twierdzi, że bloki będą niższe

niż mówi Obrzut. Zamiast
planowanych
początkowo
czterech, powstaną trzy. Ten
najbardziej niechciany został
odsunięty o 11 od krawędzi
działki, by zapewnić sąsiadom maksymalny komfort.
Zgodnie z prawem, lokatorom z domków jednorodzinnych zostanie zapewniona
linijka słońca, czyli odpowiednie nasłonecznienie ich
posesji. Co do poziomu hałasu, rzeczywiście wzrośnie,
ale trudno żeby było inaczej,
skoro na niezagospodarowany dotąd teren po wybudowaniu osiedla będą mogły wjeżdżać samochody. Gdyby rada
nie zmieniła dzisiaj zapisu w
miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego,
ten albo inny inwestor mógłby postawić w tym miejscu
centrum logistyczne, które
generuje o wiele więcej uciążliwości.
Rada Miejska w Legnicy
przyjęła zmiany (16 radnych
głosowało "za", 3 -"przeciw",
4 wstrzymało się od udziału
w głosowaniu).
Autorzy zmian w planie
przewidzieli, że po wybudowaniu osiedla zwiększy
się natężenie ruchu na tym
fragmencie al. Rzeczypospolitej. Żeby ulica się nie korkowała, na krótkim odcinku
(od Biedronki do tzw. placu
cyrkowego)
dopuszczono
możliwość poszerzenia jezdni

do trzech lub czterech pasów
ruchu.
- Chodzi wyłącznie o
usprawnienie wjazdów i zjazdów - podkreśla prezydent
Tadeusz Krzakowski. - Aktualnie nie ma planów poszerzenia al. Rzeczypospolitej na
całej długości.
Tadeusz
Krzakowski
zwraca uwagę, że po dokończeniu budowy Zbiorczej
Drogi Południowej ruch na
al. Rzeczypospolitej znacznie zmaleje, bo część mieszkańców Piekar skorzysta z
możliwości dotarcia w rejon
lotniska od ul. Koskowickiej
i Sudeckiej.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Elżbieta Witek rządzi w MSWiA
Prezydent Andrzej Duda
wręczył Elżbiecie Witek nominację na zwolnione przez
Joachima
Brudzińskiego
stanowisko ministra spraw
wewnętrznych i administracji. To jeden z ważniejszych
resortów. Jaworzance podlegać będą służby mundurowe:
policja, straż pożarna, straż
graniczna oraz obrona cywilna i Urząd do spraw Cudzoziemców.

Elżbieta Witek jest
mieszkanką Jawora. Ma
61lat. Ukończyła Uniwer-

sytet Wrocławski na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, uzyskując tytuł
magistra, a także studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej w
Instytucie
Historycznym
Uniwersytetu
Wrocławskiego. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka i
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, a także Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
w Jaworze. Od 2005 roku
zasiada w Sejmie jako posłanka Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2015–2016

była rzecznikiem prasowym
rządu, a do 2017 roku zasiadała jako minister bez
teku w Radzie Ministrów.
Równolegle była szef gabinetu politycznego premier
Beaty Szydło. 18 grudnia
2017 - krótko po powołaniu
Mateusza Morawieckiego
na premiera - została odwołana ze składu Rady Ministrów.
Witek będzie drugą w
historii resortu kobietą na
stanowisku szefa MSWiA.
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Ze związku PiS-u z Koalicją Obywatelską urodziło
się kilka uchwał, które bez
tego romansu nie miałyby
szans. Najważniejszą jest
tzw. „ uchwała biletowa”,
dzięki której od dwóch miesięcy wszyscy uczniowie
legnickich szkół i osoby po
65. roku życia nieodpłatnie
korzystają z miejskiej komunikacji.
To ciekawa historia. Zaczęła się od pomysłu Jarosława Rabczenki i Macieja
Kupaja z Platformy Obywatelskiej, by wzorem innych
samorządów wprowadzić w
Legnicy darmowe autobusy.
Na początek radni chcieli
zwolnić z kupowania biletów przynajmniej uczące się
dzieci oraz młodzież. Tadeusz Krzakowski odnosił się
do ich inicjatywy z niechęcią. W poprzedniej kadencji
PO przegrało głosowanie w
tej sprawie przez zblatowanych z prezydentem „starych” radnych PiS-u, którzy
w decydującym momencie
asekurancko wstrzymali się
od głosu. Gdy po wyborach
układ sił się zmienił, pomysł
Kupaja i Rabczenki rozwinęli nowi, „młodzi”, radni
PiS-u Łukasz Laszczyński
i Arkadiusz Baranowski. To
oni zaproponowali poszerzenie grupy uprawnionych
do darmowych przejazdów
o seniorów. Na sesji Tadeusz
Krzakowski nie miał nic do
gadania. Nie pamiętam okresu, w którym podmiotowość
Prawa i Sprawiedliwości byłaby równie niepodważalna
jak w tamtym momencie.
Jestem bardzo ciekaw, co
będzie dalej. Ile autonomii
będą w stanie sobie wywalczyć „młodzi” z PiS-u u boku
prezydenta, którego wyswatały im partyjne góry.
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Zły dotyk księdza Piotra
Ksiądz Piotr M., zatrzymany
kilka dni temu w Ruszowie
pod zarzutem molestowania
małoletniej dziewczynki, był
przez 17 lat proboszczem w
parafii pw. św. Antoniego
Padewskiego w Niedźwiedzicach koło Chojnowa. Trzy
lata temu biskup legnicki
przeniósł go pod Węgliniec.
Z relacji, jakie pojawiają się
w internecie, wynika, że zdarzenie w Ruszowie mogło nie
być incydentem.
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Biskup legnicki Zbigniew
Kiernikowski wszczął dochodzenie kanoniczne w sprawie ks.
Piotra M. Celem dochodzenia
jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z zarzutem
postawionym proboszczowi z
Ruszowa. W związku z podejrzeniem czynów pedofilskich ksiądz
M. ma zakaz podejmowania posługi kapłańskiej. Jeśli zarzuty się
potwierdzą, poza 12-letnim więzieniem grozi mu wydalenie ze
stanu kapłańskiego.
Do zatrzymania księdza Piotra M. doszło na skutek zawiadomienia, jakie 22 maja złożyła matka jednej z jego uczennic. Chodzi
o nowe zachowanie duchownego,

a nie wydarzenia sprzed lat. Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu
postawiła księdzu zarzut innej
czynności seksualnej w stosunku
do osoby małoletniej i wystąpiła
o jego tymczasowe aresztowanie.
Sąd przychylił się do jej wniosku.
Kapłan na trzy miesiące trafił
do aresztu. Nie przyznaje się do
winy. Wierzy mu część parafian
z Ruszowa. Przygotowali petycję
o wypuszczenie proboszcza na
wolność.
Krótko przed zatrzymaniem
księdza Piotra M. w sieci zaczęły
pojawiać się oskarżenia pod jego
adresem. Były reakcją na film
Tomasza i Marka Sekielskich
"Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w Kościele. Pierwszy wpis
zamieściła na Facebooku jedna z
byłych parafianek z czasów, kiedy
duchowny pracował w parafii na
wrocławskim Nowym Dworze.
Twierdzi, że była molestowana
jako mała dziewczynka podczas
przygotowań do pierwszej komunii. Wpis z nazwiskiem księdza
został usunięty, ale jak grzyby po
deszczu zaczęły pojawiać się kolejne relacje. Wszystkie dotyczą
wrocławskiego etapu w życiorysie
Piotra M., czyli lat osiemdziesiątych. Według nich, podczas od-

pytywania z katechizmu ksiądz
sadzał sobie małe dziewczynki
na kolanach. Mówił: "Siądź na
kolankach i daj buzi". Pod pretekstem poprawienia ubrania rozbierał dziewięcio-, dziesięciolatki,
wsadzał im dłonie za majteczki,
dotykał i całował. Dzieci traktowały to jako wyraz troski o ich
zdrowie; czystej, chrześcijańskiej
miłości, jaką żywi duszpasterz do
swych parafian.
"Pod koniec lat 80., może już
na początku 90. pojawiły się opowieści o jakiejś „grubej sprawie”.
Sylwia pamięta tylko takie hasło.
I że były skargi, a potem księdza
przeniesiono. Joanna pamięta jak
mówiło się, że podczas katechezy ksiądz przerwał dziewczynce
błonę dziewiczą i krew pociekła
jej po nodze. Małgorzata i Grzegorz pamiętają mszę, podczas
której ksiądz Piotr płakał, że ktoś
doniósł na niego do kurii i będzie
musiał się pożegnać z parafią.
Przeniesiono go do innego miasta." - pisze Marcin Rybak w Gazecie Wrocławskiej.
W marcu 1992 roku powstała diecezja legnicka. Ks. Piotr M.
stał się częścią jej duchowieństwa.
Od 1999 roku był proboszczem
parafii św. Antoniego Padewskie-

go w Niedźwiedzicach. To z niej
został w 2016 roku przeniesiony dekretem biskupa do parafii
Zmartwychwstania Pańskiego w
Ruszowie, gdzie w ubiegłym tygodniu został zatrzymany przez
policję.
31 marca na stronie internetowej diecezji ukazało się
oświadczenie Legnickiej Kurii
Biskupiej: „Wobec ujawnianych
w mediach informacji, iż ks. Piotr
M. duchowny diecezji legnickiej,
mógł dopuścić się czynów wykorzystania seksualnego osób, które
nie miały ukończonego 18 roku
życia, informujemy, że postępowanie kanoniczne w tej sprawie
prowadzi na mocy przepisów
prawa kościelnego Komisja powołana przez biskupa legnickiego.
Wszystkie osoby, które posiadają
wiedzę pozwalającą na rzetelne
zweryfikowanie tego przypadku,
w tym osoby pokrzywdzone, powinny zgłosić się do Prokuratury
Rejonowej w Zgorzelcu, która
prowadzi postępowanie karne w
tej sprawie. Jednocześnie prosimy,
aby zgłaszać się również do delegata diecezji legnickiej mailowo:delegat@diecezja.legnica.pl lub
pod nr telefonu: 76/724 41 39.”
Piotr Kanikowski
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Cena ekspresu

Od 9 czerwca pociągi pasażerskie wrócą na linię Legnica - Lubin. Dzienny rozkład przewiduje dla lubinian
dwanaście połączeń z Wrocławiem i jedno krótsze, do
samej Legnicy. Koleje Dolnośląskie udostępniły nam
cennik.
Podróż z Legnicy do Lubina będzie kosztować taniej: 5 zł
(bilet normalny), 3,15 zł (dzieci,
uczniowie) lub 2,45 zł (studenci,
doktoranci). Dla jadących z Lubina do Wrocławia promocji nie
przewidziano.
Promocja na trasie Legnica - Lubin będzie obowiązywać
bezterminowo. Ma zachęcić pasażerów, by przesiedli się z busów do szybszych, wygodniejszych i tańszych pociągów Kolei
Dolnośląskich.
Rozkład dla nowej linii

Lubin - Legnica - Wrocław
przewiduje 12 par pociągów na
dobę. Z Lubina do Wrocławia
będzie można wyjechać o godz.:
5.19, 6.21, 7.23, 8.19, 11.19,
14.20, 15.52, 16.47, 18.03,
18.54 i 20.46. Ofertę uzupełnia
kurs do Legnicy o godz. 22.48.
Pasażerowie jadący z Wrocławia do Lubina mają do wyboru pociągi o godz.: 4.41, 5.44,
6.44, 8.49, 12.47, 14.19, 15.19,
16.32, 17.23, 19.30, 21.04. A
pierwszy pociąg z Legnicy wyjedzie już o godz. 4:51.
Pociągi będą docierały z Legicy do Lubina w 16 minut. Nie
będą zatrzymywały się na stacjach w Rzeszotarach, Raszówce, Chróstniku i Gorzelinie, co
od miesięcy budzi oburzenie nie
tylko w tych wioskach.
Piotr Kanikowski
FOT. KOLEJE
DOLNOŚLĄSKIE
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Raczyński zły na wojewodę Falstart procesu zabójcy
PiS-owski wojewoda Dolnego Śląska Paweł Hreniak
postawił się Robertowi Raczyńskiemu - prezydentowi
Lubina i liderowi Bezpartyjnych Samorządowców.
Torpeduje jego wniosek
o przyłączenie do miasta
siedmiu okolicznych wsi.
W odwecie prezydent Raczyński złożył na wojewodę
doniesienie do prokuratury.
Konflikt zagraża koalicji PiS
-u i Bezpartyjnych Samorządowców w Sejmiku.
Pod koniec marca prezydent Robert Raczyński
złożył u wojewody dolnośląskiego wniosek o
zmianę granic administracyjnych Lubina kosztem
gminy wiejskiej Lubin.
Chce, aby do miasta przyłączono siedem bogatych
wiosek: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Oborę, Osiek, Szklary
Górne i Kłopotów. Argumentuje, że to konieczne,
bo Lubin potrzebuje terenów pod budownictwo
mieszkaniowe i przemysł.
Planom
Raczyńskiego

sprzeciwiają się m.in. wójt
gminy Lubin Tadeusz Kielan, lubiński poseł PiS-u
Tadeusz Kubów i przede
wszystkim ogromna rzesza mieszkańców gminy.
Wojewoda powinien
wniosek o zmianę granic
zaopiniować i przesłać
do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, by Rada Ministrów do końca lipca br.
podjęła decyzję. Paweł
Hreniak uznał jednak, że
wniosek Lubina jest wadliwy, bo złożył go prezydent, a nie - jak zapisano
w Ustawie o samorządzie
gminnym - rada gminy.
Dlatego wojewoda nie zaopiniował proponowanych
zmian administracyjnych.
Przekazał MSWiA wniosek Raczyńskiego, ale zaznaczył w piśmie, że Rada
Ministrów nie może go
uwzględnić, bo został złożony przez nieuprawniony
organ.
Ta rekomendacja nie
spodobała się Robertowi
Raczyńskiemu. W ocenie
radców prawnych urzędu wojewoda dopuścił

się przekroczenia swoich
uprawnień, dlatego z Lubina poszło na Hreniaka
zawiadomienie do prokuratury. Prezydent Robert
Raczyński wysyła też zawoalowane groźby zerwania rządzącej na Dolnym
Śląsku koalicji Bezpartyjnych Samorządowców
z PiS-em. W rozmowie z
portalem Gazetaprawna.
pl, zapowiedział, że jeśli "temat nie będzie poważnie potraktowany, to
stawia to pod znakiem
zapytania koalicję z PiS
na Dolnym Śląsku i wiarygodność PiS jako koalicjanta".
Wniosku nie można
poprawić. Termin na jego
złożenie minął 31 marca.
PiS znalazł się w trudnym położeniu. Może nie
bacząc na uchybienia formalne przychylić się do
wniosku Lubina i podważyć autorytet wojewody,
aby zażegnać konf likt.
Albo stanąć po stronie
Pawła Hreniaka i zaryzykować utratę Sejmiku na
Dolnym Śląsku.
Piotr Kanikowski

Przez problem z zapewnieniem Rafałowi Sz. prawa
do obrony, sąd musiał odroczyć wyznaczony na 4
czerwca początek procesu
dwóch uczestników bójki
na ul. Żwirki i Wigury w Legnicy. Od ciosu rzeźnickim
nożem zginął w niej młody
listonosz. Według prokuratury, cios zadał Rafał
Sz. Jego kolega Arkadiusz
T. odpowiada za udział w
bójce, która zakończyła się
śmiercią człowieka.
32-letni Rafał Sz. - wysoki,
muskularnie zbudowany dryblas w modnych okularkach
- przyjechał do Sądu Okręgowego w Legnicy z aresztu, skuty kajdankami, w asyście policjantów. Arkadiusz T. (28 lat)
odpowiada z wolnej stopy, bo
dwa tygodnie temu sąd zwolnił
go z tymczasowego aresztu. Na
rozprawę stawili się też bliscy
zabitego listonosza. Sporo lokalnych dziennikarzy, którzy
rok temu pisali o zabójstwie na
ul. Żwirki i Wigury.
To była głośna zbrodnia.
Wieczorem 19 maja 2018 r.
24-letni Damian K. wracał
samotnie do domu z grilla u

przyjaciół. Wielu go znało,
bo pracował jako listonosz na
poczcie, przynosił rentę, listy... Spokojny, sympatyczny,
lubiany. Był już na swojej ulicy, gdy zaczepił go Arkadiusz
T. Rozmowa zamieniła się w
sprzeczkę, sprzeczka w szarpaninę, szarpanina w bójkę. Do
bijących się dołączył Rafał Sz.
Miał przy sobie rzeźnicki nóż.
Trzy razy wbił jego ostrze w
bok Damiana K. Potem Rafał
Sz. i Arkadiusz T. uciekli, a ich
ofiara wykrwawiła się na śmierć
tuż obok swojego domu. Cała
Legnica była w szoku.
Arkadiusza T. zatrzymano 21 maja 2018 roku. Rafał
Sz. uciekł i za granicą ukrywał
się przed organami ścigania.
Został namierzony na terenie Niemiec, zatrzymany i 6
marca 2019 roku przekazany
do dyspozycji legnickiej prokuraturze, która przygotowała
akt oskarżenia. Zarzuty, jakie
postawiono obu mężczyznom,
miały dziś zostać odczytane
na sali sądowej, ale proces się
nie rozpoczął. Sąd uwzględnił
wniosek obrończyni Rafała Sz.
o odroczenie rozprawy. Wyznaczył nowy termin na 1 sierpnia.
- Nie możemy oskarżone-

go pozbawiać prawa do obrony,
zwłaszcza w tak ważnej sprawie
- mówił sędzia Witold Wojtyło, przewodniczący składu sędziowskiego.
Pani mecenas była obrońcą
Rafała Sz. z wyboru, ale jeszcze zanim do sądu wpłynął
akt oskarżenia, wypowiedziała
swoje upoważnienie do obrony.
Potem Rafała Sz. krótko reprezentował inny adwokat. Także
on zrezygnował. Sąd wyznaczył
więc oskarżonemu obrońcę z
urzędu. Ponieważ akta sprawy
są obszerne, sąd wybrał do tej
funkcji tę samą panią mecenas,
która początkowo była obrończynią Rafała Sz. z wyboru.
Miał nadzieję, że to przyspieszy procedury. Pani mecenas
dowiedziała się o tym przed
tygodniem i nie miała czasu
przygotować się do obrony.
Dlatego poprosiła o odroczenie
procesu.
Rafał Sz. ma wykształcenie gimnazjalne, jest żonaty,
ma jedno dziecko. Arkadiusz
T. to kawaler, bezdzietny, z wykształceniem zawodowym. Od
wyjścia z aresztu pracuje jako
brukarz w firmie szwagra.
Piotr Kanikowski
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Rondo z Lutnią Libana
Zespół Wokalny Rondo z
Wrocławia pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny wygrał 50.,
jubileuszową edycję Turnieju
Chórów Legnica Cantat. Zespół powstał 13 lat temu.
Tworzą go miłośnicy śpiewu,
absolwenci Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz we
Wrocławiu, byli członkowie
chóru dziecięcego Con Bri”,
a obecne studenci i absolwenci wrocławskich uczelni
oraz uczniowie liceów.

REKLAMA

W konkursie Zespół Wokalny Rondo wykonał utworzyClaudio Monteverdiego,
Edvard Griega, Luigiego del
Prete, Tomasza Szczepanika,
Stanisława Moniuszki, Jukki Linkoli i ludową melodię
"Idzie dysc” w opracowaniu
Małgorzaty Podzielny. Do
Wrocławia wrócił ze Złotym
Dyplomem, Grand Prix dla
najlepszego chóru, Lutnią im.
Jerzego Libana oraz nagrodą
pieniężną w wysokości 10 tys.
zł. Zespół Wokalny Rondo
powtórzył swój sukces z 2017
roku i już po raz drugi w historii wygrał legnicki turniej
chórów. Dyrygentowi chóru

jury przyznało nagrodę specjalną , zaproszenie do udziału
w pracach jury przyszłorocznego Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat
51. Ponadto wrocławski chór
dostał Nagrodę Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr
Zarządu Głównego w Warszawie za najlepsze wykonanie
utworu kompozytora polskiego. Ów utwór to "Cantate Domino" Tomasza Szczepanika.
W finale tegorocznego
konkursu zaprezentowało się 9
chórów. Poza Grand Prix jury
pracujące pod przewodnictwem prof. Stanisława Krawczyńskiego przyznało też inne
nagrody. Złoty Dyplom – I
miejsce – Nagrodę im. Henryka Karlińskiego oraz nagrodę
pieniężną w wysokości 6 000
zł przyznano Chórowi 441 Hz
z Gdańska,
pod dyr. Anny Wilczewskiej. Złoty Dyplom – II
miejsce – Nagrodę Prezydenta
Miasta Legnicy oraz nagrodę pieniężną w wysokości a’ 3
000 zł, jury przyznało ex aequo
dwóm zespołom: Chórowi
Mieszanemu Katedry Wawelskiej w Krakowie, pod dyr. An-

drzeja Korzeniowskiego oraz
Chórowi Music Everywhere z
Gdańska, pod dyr. Beaty Śnieg-Wądołowskiej.
III nagrody nie przyznano.
Złoty Dyplom dostał Chór
Feichtinum Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pod dyr. Artura Wróbla. Srebrny Dyplom
przypadł dwóm chórom: Chórowi SM i OSM II st. Zespołu
Szkół Muzycznych w Legnicy,
pod dyr. Ilony Kameckiej oraz
Chórowi Męskiemu Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego”
ze Szczecina, pod dyr. Jacka
Kraszewskiego. Brązowy Dyplom wręczono Zespołowi

Wokalnemu Esperimento z
Białegostoku pod dyr. Barbary Kornackiej oraz Chórowi
Młodzieżowemu
Cantabile
Polkowickiego Centrum Animacji w Polkowicach pod dyr.
Joanny Kący.
Nagrodę specjalną w wysokości 1000 zł za najlepsze
wykonanie utworu Stanisława Moniuszki jury przyznało
Chórowi 441 HZ z Gdańska
pod dyr. Anny Wilczewskiej
za utwór "Dziad i baba" w opr.
Piotra Maszyńskiego.
Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD MIASTA
W LEGNICY
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Psi kaci w areszcie
Sąd Rejonowy w Lubinie na
wniosek prokuratury tymczasowo aresztował na dwa
miesiące rodzeństwo Jana
G. i Annę N. z jednej z wiosek w okolicach Lubina. Są
podejrzani o to, że działając
wspólnie i w porozumieniu
w okrutny sposób uśmiercili
kundelka: zadzierzgnęli mu
na szyi pętlę ze sznura i powiesili zwierzę na belce, powodując jego uduszenie.

Jak
informuje
Lidia
Tkaczyszyn,
rzeczniczka
Prokuratury Okręgowej w
Legnicy, dochodzenie w tej
sprawie prowadzi Komenda
Powiatowa Policji w Lubinie
pod nadzorem prokuratury. W dniu 2 czerwca 2019
roku prokurator skierował
do Sądu Rejonowego w Lubinie wnioski o tymczasowe
aresztowanie dwóch osób:
Jana G. i jego siostry Anny
N. Sąd Rejonowy w Lubinie
uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe
aresztowanie wobec obojga
podejrzanych na okres dwóch
miesięcy.
- Do zdarzenia tego doszło w dniu 31 maja 2019
roku w miejscowości pod
Lubinem - mówi Lidia Tkaczyszyn. -Podejrzani powie-

sili psa na sznurku na wiacie
przy domu, w miejscu ich
zamieszkania. Pies ten znajdował się u nich od roku
czasu. Z ustaleń dochodzenia
wynika, że zamiar zabicia psa
powzięła i nakłoniła brata
do tego czynu Anna N. Tego
dnia podejrzani spożywali
alkohol. Powieszone zwierzę
spostrzegł sąsiad sprawców,
który zawiadomił o zdarzeniu policję. Przesłuchany w
charakterze
podejrzanego
Jan G. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu
czynu i odmówił składania
wyjaśnień. Anna N. przesłuchiwana w charakterze podejrzanej zmieniała wersje
wydarzeń. Między innymi
obawa matactwa ze strony podejrzanych stanowiła
przesłankę do ich tymczasowego aresztowania. Postępowanie karne w niniejszej
sprawie jest w toku.
Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi kara
pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5 i orzeczenie przez Sąd tytułem środka karnego zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo
określonej kategorii oraz
nawiązki na cel związany z
ochroną zwierząt.
Piotr Kanikowski
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Powraca „Czas terroru”
Siedem lat po prezentacji na
poznańskiej Malcie i osiem
lat po ostatnim wystawieniu na legnickiej Scenie na
Zakaczawiu „Czas terroru”,
którym Lech Raczak domknął
swój tryptyk rewolucyjny
(wcześniej „Dziady” i „Marat-Sade”), powraca na scenę teatralną Legnicy. Wieczorne spektakle na Scenie
na Nowym Świecie w sobotę
i niedzielę (8 i 9 czerwca) o
godz. 19.00.

płace, to jest jednak opowieścią uniwersalną. Podobnie jak
Żeromski, także Raczak wyraźnie bowiem dostrzega, że
rewolucyjny zamęt sprzyja ideowym szaleńcom, demagogom,
nawiedzonym
uzurpatorom
prawdy, ale też najzwyczajniejszym kreaturom, zdrajcom i
zbrodniarzom.
- Jest coś przerażającego
w dyskusji sprzed stu lat, której towarzyszą slogany obecne
z nami także współcześnie, w
każdej kolejnej kampanii wyborczej. Ale także to, że o przyszłość Polski spierają się często
zdrajcy i konfidenci –mówił z
goryczą autor scenariusza i reżyser przedstawienia.
Widz znajdzie w spektaklu
także rozważania o wolności
sztuki poddanej ciśnieniom
rynku i ideologii, echa rewolucji feministycznej i odwieczny
problem ceny, jaką trzeba zapłacić za miłość.
Magda Piekarska, Gazeta
Wyborcza Wrocław: „W mistrzowsko skomponowanym
przedstawieniu, z cytatami z
malarstwa Petera Breughela,
wszystko działa jak w dobrze
naoliwionym
mechanizmie

bomby zegarowej. Muzyka,
ruch sceniczny, kreacje aktorskie są tu dostrojone tak precyzyjnie, żeby mogła wybuchnąć
z pełną mocą”.
Jacek Zembrzuski, jacekrzysztof.blog.onet.pl:
„To
żywy, pełen pasji i niespożytej
energii dyskurs o Polsce przeprowadzony przez aktorów,
a nie ideologiczne deklaracje.
Ironia i gorycz tego sporu przypomina mi najlepsze manifestacje Swinarskiego (a to ekstraklasa naszego teatru). Efekt
jest tak piorunujący prawdopodobnie dlatego, że dzieło
powstało z pobudek ideowych
i prawdziwym ideom jest poświęcone”.
Krzysztof Kucharski, Polska Gazeta Wrocławska: „Namawiam Państwa do spotkania
z jednym z najważniejszych
przedstawień w historii polskiego teatru. Nigdy nie użyłem jeszcze takiego zwrotu. Nie
boję się tego sformułowania”.
Spektakl Lecha Raczaka
jeszcze w tym roku zaprezentowany zostanie publiczności
Państwowego Teatru Dramatycznego im. Ilii Czawczawadzego w gruzińskim Batumi,

z którym legnicki teatr i jego
artyści współpracują od 2016
roku. „Czas terroru” wystawiony będzie także w stolicy
Gruzji Tbilisi. Połączony z
warsztatami aktorskimi wyjazd
jest możliwy dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (180 tys. zł)
wspartej środkami dolnośląskiego samorządu (48 tys. zł).
Artystyczna podróż związana
jest z obchodzonym w bieżącym roku stuleciem nawiązania
stosunków dyplomatycznych
pomiędzy Polską i Gruzją.

Dzień Dziecka w Legnicy
Rzeźba Julka, która stoi w
sercu miasta, ma już 5 lat. Z
tej okazji, w Dzień Dziecka,
1. czerwca, Julek zaprosił
najmłodszych legniczan wraz
z opiekunami na swoje wielkie urodziny. Jak co roku, dopisała i pogoda, i frekwencja.
Na dzieci czekało wiele
atrakcji, a zabawa rozpoczęła
się od barwnego korowodu
z postaciami z bajek, który o
godz. 15.00 ruszył spod Galerii Piastów, aby przywędrować pod rzeźbę Julka. Była
Pszczółka Maja, Minionek,
Myszki Miki i Mini, Psi Patrol, Elza i Olaf, Kubuś Puchatek i wiele innych dziecięcych bohaterów. Był także
jubilat, czyli Julek, który zaprosił wszystkich legniczan na
olbrzymi i pyszny tort (sponsorowany przez SAG oraz
Ready Bathroom), a następnie
rozdane zostały miody, kolorowe wiatraczki i balony.
Oprócz pyszności na gości
czekała również strefa wypoczynku z zieloną trawą i leżakami, animacje z zabawą dla
dzieci oraz szereg warsztatów.
Pszczelarz Paweł Rafałko z
Manufaktury Miodu opowiadał najmłodszym o pszczołach, można było je również
zobaczyć za szybą. Leroy
Merlin uczył, jak popraw-

nie sadzić roślinki. Galeria
Sztuki przygotowała warsztaty biżuteryjne. Była zabawa
Roboklockami od Muzeum
Miedzi.
Były także konkursy z nagrodami od Autosalonu Świtoń – Paczkowski oraz pyszna
lemoniada i woda z saturatora
od LPWiK.
- Urodziny Julka to wielkie święto najmłodszych legniczan. Cieszę się, że co roku
tysiące mieszkańców świętują
z nami urodziny Julka, który
stał się symbolem legnickich
dzieci – mówił prezydent
Tadeusz Krzakowski, który z
korowodem przybył na urodziny Julka. - Życzę Państwu
udanej zabawy i zapraszam
wszystkie dzieci do udziału
w atrakcjach, które dla nich
przygotowaliśmy
1 czerwca także LPGK
zaprosiło dzieci wraz z opiekunami do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt. Najmłodsi mogli nie tylko odwiedzić czworonożnych mieszkańców schroniska, ale także
skorzystać z zabaw i atrakcji
dla nich przygotowanych. Od
rana trwał także festyn dla
dzieci w Galerii Piastów organizowany przez TPD.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy

„Czas terroru” na legnickiej
Scenie na Nowym Świecie w
sobotę i niedzielę 8 i 9 czerwca o godz. 19.00. Spektakle
przedpołudniowe 11, 12 i 13
czerwca o godz. 11.00. Bilet 35
zł (ulgowy 30 zł). Rezerwacja
tel. 76 72 33 505 lub bilety@
teatr.legnica.pl. Bilet można
kupić także na stronie https://
teatrlegnica.interticket.pl
Grzegorz Żurawiński, @kt
Legnicka Gazeta Teatralna
FOT. PRZEMYSŁAW ŁYSKAWA/ TEATR MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY
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Wiosną 2010 roku Lech
Raczak podjął się ryzyka stąpania po gęsto zaminowanym
gruncie. Z jednej strony groziła mu niewiedza i obojętność
widza wobec historii sprzed
ponad stu lat, z drugiej musiał
poradzić sobie z postromantycznym, patriotycznym kiczem, którym usiany jest pełen symboliki, ale też goryczy
i czytelnego porewolucyjnego
rozczarowania, tekst „Róży”
Stefana Żeromskiego. Reżyser
cudem ocalał, bo najwyraźniej
cuda w Legnicy się zdarzają.
Ocalał i zwyciężył tak samo,
jak wtedy gdy brał się za bary
z „Dziadami”, lekturową zmorą
pokoleń licealistów.
Wystawiając gorzko-depresyjny i rozliczeniowy „Czas
terroru” w historycznym kostiumie z pieśnią dziadowską
na ustach Raczak poprowadził
widzów przez kręgi polskiego piekła, jakim była – jakże
często zakłamywana - historia
naszych narodowych zrywów i
powstań. Także tych pod wypartym z pamięci czerwonym
sztandarem rewolucji 1905
roku. W ocenie Jolanty Kowalskiej (TVP, miesięcznik Teatr)
była to najlepsza w Polsce teatralna adaptacja tekstu w sezonie artystycznym 2009/2010.
I chociaż całość grana jest
w kostiumie antyrosyjskich i
niepodległościowych akcji terrorystycznych bojowców PPS z
początku XX wieku, w klimacie ówczesnych robotniczych
dyskusji i strajków o godziwe
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