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Zabójca, który 
„machnął nożem”
Przed Sądem Okręgowym w Legnicy ruszył pro-
ces 20-letniego Karola F, który w nocy z 10 na 
11 maja w Lubinie ciosem w prawą komorę ser-
ca zabił piętnastoletniego chłopca. Twierdzi, że 
machał nożem tylko, aby go wystraszyć. Ławę 
oskarżonych dzielą z Karolem F jego koledzy, bo 
wiedząc, co zrobił, nie pomogli rannemu i nie 
zawiadomili o zbrodni organów ścigania. Do-
datkowo u jednego z nich znaleziono pornogra-
fię dziecięcą.                >>2
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Bandyta balkonikowy Szczeniaki „z rodowodem” Szkoły w jednym miejscu
Policja zatrzymała legniczanina podejrzanego o 
rozbój na niepełnosprawnej kobiecie, poruszającej 
się z pomocą tzw. balkonika. Grożąc śmiercią i wy-
korzystując swą przewagę fizyczną napastnik zra-
bował telefon komórkowy, 20 złotych i dokumenty. 
         >>3

Aktywiści Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony 
Zwierząt oraz OTOZ Animals z Zielonej Góry zlikwi-
dowali nielegalną hodowlę psów w Rui. Prowadzą-
ca ją para oferowała zakup szczeniąt po rodzicach z 
rodowodem za 650 złotych.       
      >>4

40 wystawców przedstawiło swą ofertę podczas 
XI Legnickich Prezentacji Edukacyjnych w PWSZ 
w Legnicy. Centrum Konferencyjno-Widowiskowe 
przeżyło oblężenie. Tysiące uczniów skorzystały z 
okazji, by poszukać najodpowiedniejszej szkoły. 
         >>6

Czy Chocianów  
się opamięta?
Pisarza Jacka Dehnela oburzają prowadzone przez władze Chocianowa konsultacje społeczne nad rezolu-
cją w sprawie "powstrzymania ideologii LGBT". Dehnel przypomina, że w mieście funkcjonowała w czasie 
wojny filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, gdzie pasiak z różowym trójkątem otrzymywało się za 
przynależność do seksualnej mniejszości. Homofobii sprzeciwia się Tolerancyjny Chocianów. 

>>2



Czy Chocianów się opamięta?

Od 9 grudnia w Cho-
cianowie trwają konsultacje 
społeczne "w kwestii projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia 
Rezolucji dotyczącej powstrzy-
mania ideologii "LGBT" przez 
wspólnotę samorządową oraz 
ataków na Polski Kościół i ob-
rażania uczuć religijnych ludzi 
wierzących." Miały trwać dwa 
miesiące, ale decyzją burmi-
strza Tomasza Kulczyńskiego 
zostały przedłużone do końca 
lutego. Po co? "Aby nie było 
żadnych niedomówień i nie-
prawidłowości w tak wrażli-
wym społecznie temacie" - wy-
jaśnia Patrycja Jugo, sekretarz 
miasta i gminy Chocianów.

Rezolucja przeciwko "ide-

ologii LGBT" to podpatrzona 
w innych regionach inicjatywa 
przewodniczącego rady miasta 
Janusza Ślipko z Prawa i Spra-
wiedliwości. Jeśli dojdzie do 
jej uchwalenia, Rada Miejska 
Chocianowa będzie pierwszym 
samorządem na Dolnym Ślą-
sku otwarcie odmawiającym 
tolerancji osobom o tzw. innej 
orientacji seksualnej.

Ponieważ zwolennicy rezo-
lucji wywodzą się z klubu bur-
mistrza, decyzja Kulczyńskiego 
o przedłużeniu konsultacji bu-
dzi nieufność. Część miesz-
kańców podejrzewa, że wyniki 
ankiet poszły nie po jego myśli. 
W reakcji na dyskryminacyjne 
działania władz gminy zawią-
zała się grupa Tolerancyjny 
Chcianów. Ma stronę na Fa-
cebooku. Grupa przekonuje, że 
katolicy i osoby homoseksualne 
nie muszą się ze sobą zgadzać, 
aby się wzajemnie szanować. 
Zachęca mieszkańców do pod-
pisywania w internecie petycji 
przeciwko homofobii:

"Zatrzymać uchwałę dys-
kryminującą osoby homosek-
sualne i niewierzące w Chocia-
nowie

Zgodnie z art. 7 Konsty-
tucji i orzecznictwem NSA 
samorząd ma działać na pod-
stawie i w granicach obowią-

zującego prawa. To chroni 
obywateli przed nadmierną 
ingerencją władzy w obszary, 
na które ta nie powinna mieć 
wpływu.Konstytucja – a do-
kładnie art. 32 – ustanawia 
zakaz dyskryminacji kogo-
kolwiek z jakiejkolwiek przy-
czyny w życiu politycznym, 
społecznym i gospodarczym. 
Na władzach publicznych cią-
ży więc obowiązek budowania 
społeczeństwa, które jest rów-
ne. Analogicznie, nie można 
znaleźć żadnych przepisów, 
które uprawniałyby do działa-
nia przeciwko grupom mniej-
szościowym; takich, których 
celem byłaby dyskryminacja 
czy wykluczenie. ”

Uchwały takie mogą być 
też sygnałem przyzwalającym 
na przemoc, który bezpośred-
nio prowadzi do zwiększenia 
częstotliwości występowania 
przestępstw z nienawiści."

Petycja jest dostępna w in-
ternecie. Do środy podpisało ją  
ok. 2,6 tys. osób.

Akcję grupy Tolerancyjny 
Chocianów wsparł pisarz Jacek 
Dehnel, autor głośnej "Lali", 
wielokrotnie nominowany do 
najważniejszych nagród lite-
rackich. 1 lutego zaapelował na 
Facebooku o sprzeciw wobec 
dyskryminacyjnych pomysłów 

chocianowskich władz.
"Jest to o tym bardziej 

obrzydliwe, że w Chocianowie 
(wówczas Kotzenau) funkcjo-
nowała jedna z filii nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen - jednego z tych, 
do których trafiali więźniowie 
z różowymi trójkątami, prze-
znaczonych do wymordowa-
nia przez hitlerowską machinę 
śmierci tylko dlatego, że nale-
żeli do "LGBT", którego tak 
się lękają radni z Chocianowa. 
W tym Janusz.

Nie sądzę, żeby była to ta z 
tradycji miasta Chocianów, do 
której szczególnie Janusz i jego 
koledzy chcieliby nawiązywać. 
"

W treści  projektu rezolucji 
wprost zapisano m.in. niezgodę 
na lekcje wychowania seksual-
nego według standardów Świa-
towej Organizacji Zdrowia 
(WHO) i obecność w szkołach 
“latarników” (specjalistów mo-
nitorujących sytuację uczniów 
LGBT, którzy mają reagować, 
jeśli zauważą, że dzieci są nę-
kane). Zanegowano zasady 
poprawności politycznej (np. 
tolerancję wobec inności, sza-
cunek dla każdego człowieka). 
Nazwano je w rezolucji “ho-
mopropagandą”.  Jednocześnie 
dokument potępia ataki na Ko-

ściół katolicki. Poza Januszem 
Ślipko, rezolucję poparła grupa 
jego kolegów z Prawa i Spra-
wiedliwości oraz radni z klubu 
burmistrza Tomasz Kulczyński 
2018.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Chocianowie Ja-
nusz Ślipko uważa, że homo-
seksualizm to choroba, która 
grozi rozprzestrzenieniem się 
na zdrowe dzieci wychowane 
w porządnych polskich kato-
lickich rodzinach. – Jeśli osoba 
w młodym wieku będzie prze-
bywała w takim środowisku, 
które wypaczy jego spojrzenie 
czy normalne zachowania, to 
można domniemywać, że póź-
niej dorastając człowiek będzie 
się zachowywał tak a nie ina-
czej -  wyjaśnia Janusz Ślipko. 
– Jak większość społeczeństwa 
nie jestem za tym, żeby ukie-
runkowywać dziecko, że ma 
być z chłopca dziewczynka czy 
odwrotnie.

Inicjatywa Ślipki wywołała 
ogromne emocje w Chociano-
wie i poza nim. Podczas sesji 
we wrześniu 2019 roku więk-
szość radnych przestraszyła się 
reakcji na rewolucję. Skierowa-
no projekt rezolucji do konsul-
tacji społecznych.

Piotr Kanikowski
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Katolickie 
wychowanie

Po obradach w Legni-
cy Komisja Wychowania 
Katolickiego Konferencji 
Episkopatu Polski wydała 
komunikat, że „w pełni po-
piera i solidaryzuje się z wy-
powiedziami” arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego. Kra-
kowski hierarcha, okrzyknięty 
„obrońcą wartości”, nawołuje 
do przeciwstawiania się „tę-
czowej zarazie”.

Komunikat nie jest nie-
winny. Wskazują na to czas i 
miejsce jego ogłoszenia. Tak 
się składa, że trzydzieści ki-
lometrów od Legnicy trwają 
akurat przedłużone przez 
prawicowego burmistrza kon-
sultacje społeczne „w sprawie 
powstrzymania ideologii 
LGBT” w gminie Chocia-
nów. Jeśli wypadną po myśli 
władz samorządowych, kato-
licy będą mogli wytyczyć na 
mapie Dolnego Śląska pierw-
szą strefę wolną od LGBT. 
Być może za tym przykładem 
ruszą inne samorządy.

Trudno przeoczyć fakt, 
że inicjatorzy chocianowskiej 
rezolucji mówią tym samym 
językiem co krakowski ar-
cybiskup. Natchnieni jego 
homilią o „tęczowej zarazie”, 
uważają homoseksualizm za 
przywleczoną ze zgniłego 
Zachodu chorobę, która gro-
zi rozprzestrzenieniem się na 
„zdrowe” dzieci z katolickich 
rodzin, jeśli szybko nie posta-
wi się jej tamy. Do wszystkich 
myślących w ten sposób Ko-
misja Wychowania Katolic-
kiego KEP wysyła z Legnicy 
sygnał wsparcia. Ponieważ 
Kościół wojujący z tzw. „ide-
ologią LGBT” ma w Polsce 
twarz Marka Jędraszewskie-
go, członkowie Komisji sta-
rają się wzmocnić autorytet 
krakowskiego arcybiskupa, 
nostryfikując wypowiedzi, 
za które jest krytykowany w 
lewicowych i liberalnych me-
diach.

Komisja Wychowania 
Katolickiego KEP nie ma za-
tem nic przeciwko nazywaniu 
gejów i lesbijek „tęczową za-
razą”. A co z wyznaczaniem 
„w duchu wartości chrześci-
jańskich” stref sanitarnych 
wolnych od zarazy na wzór 
porządków zaprowadzonych 
swego czasu w Niemczech 
przez Adolfa Hitlera? To po 
katolicku?

Czy nie?
Piotr Kanikowski
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Pisarza Jacka Dehnela obu-
rzają prowadzone przez wła-
dze Chocianowa konsultacje 
społeczne nad rezolucją w 
sprawie "powstrzymania ide-
ologii LGBT". Dehnel przy-
pomina, że w mieście funk-
cjonowała w czasie wojny 
filia obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen, gdzie pasiak z 
różowym trójkątem otrzymy-
wało się za przynależność 
do seksualnej mniejszości. 
Homofobii sprzeciwia się To-
lerancyjny Chocianów.

Karol F. został doprowadzo-
ny do sądu z aresztu, ze skutymi 
nogami i kajdankami na rękach. 
Sebastian H. i Dawid M. odpo-
wiadają z wolnej stopy. W roz-
prawie uczestniczy jako oskar-
życiel posiłkowy ojciec zabitego 
chłopca. Zasłoniwszy twarz, pła-
kał, gdy sąd odczytywał z akt ze-
znania Karola F. Drastyczny opis 

tego, co (według oskarżonego) 
zaszło tamtej nocy na Wzgórzu 
Zamkowym w Lubinie.

Karol F. nie ma stałego miej-
sca zamieszkania. W 2017 roku 
opuścił dom dziecka i od tego 
czasu tuła się po okolicy. Zeznał, 
że kilkaset metrów od miejsca 
zbrodni odbywało się akurat 
wesele jego ciotki. Miał żal, że 
zaproszono na nie wszystkich 
oprócz niego. Wypił z kumplami 
na mieście kilka piw. Potem pili 
piwo w mieszkaniu Dawida M. 
Kilka godzin przed zabójstwem 
popalał też marihuanę z fajki 
wodnej. Nocą całą grupą wyszli 
na teren przy Ośrodku Kultury 
Wzgórze Zamkowe , bo brat Ka-
rola obiecał wynieść im z wesela 
pół litra wódki.

W prokuraturze zeznał, że 
był po 8 piwach i 200 gramach 
wódki. Czuł pobudzenie. Szukał 
zaczepki.

W złym momencie natknął 
na nich piętnastoletni Jakub, 

który z dwiema koleżankami 
wyszedł z seansu filmowego w 
kinie Muza. Doszło do sprzeczki 
między obu grupami. W trakcie 
awantury Sebastian F. ściągnął 
jednej z koleżanek Jakuba okulary 
i zrzucił je z muru. Piętnastolatek 
zeskoczył w dół, aby je podnieść. 
Karol F. ruszył za nim. Miał przy 
sobie nóż. Wyciągnął go. Twier-
dzi, że nie chciał zabić chłopaka 
- planował go tylko nastraszyć. 
Jakub był szczupły, drobny, 15 
centymetrów niższy od napastni-
ka, ale odważny. Karol F. zeznał, 
że machnął nożem raz i poczuł 
opór. Wydawało mu się, że ostrze 
trafiło w udo. Jakub krzyczał 
„Zostawcie mnie” - nie wiadomo 
dlaczego właśnie tak, w liczbie 
mnogiej. Po tym krzyku Karol F. 
nie przerwał swego „straszenia” i 
machnął nożem drugi raz, wyżej. 
Nie czuł aby ostrze wbiło się w 
ciało. Zdawało mu się, że rozcięło 
materiał. Wszystko to   rozegrało 
się w pół minuty.

Nożownik zostawił piętna-
stolatka. Wydawało mu się, że 
cięcia były płytkie, bo gdy odcho-
dził, jego ofiara trzymała się na 
nogach. Tak zapewnia w sądzie. 
Karol F. poszedł z Sebastianem 
H. i Dawidem M. w stronę gale-
rii handlowej. Po drodze powie-
dział im, że „chłopiec dostał w 
pizdę”. Kumple odpowiedzieli, że 
jest pojebany i że niepotrzebnie 
wyciągał nóż. Nie zawrócili, aby 
udzielić Jakubowi pomocy. Nie 
wezwali karetki pogotowia. Nie 
zawiadomili policji o przestęp-
stwie.

Tej samej nocy na działkach 
tym samym nożem Karol F. 
kroił kiełbasę na ognisko. Miał 
go przy sobie dzień później, gdy 
policjanci zatrzymali go w galerii 
handlowej.

Nóż Karola F. trafił Jakub w 
klatkę piersiową, przekłuł m.in. 
prawą komorę sercową i spowo-
dował zgon. Koleżanki chłopca, 
zaniepokojone, że nie wrócił z 

okularami, odnalazły go w ka-
łuży krwi, Wezwały pogotowie, 
ale piętnastolatka nie dało się już 
uratować.

- Częściowo się przyznaję 
- mówił Karol F. po wysłucha-
niu aktu oskarżenia. - Stało się, 
jak się stało. Zabiłem chłopaka. 
Nie uczyniłem tego umysłowo. 
Moim zamiarem nie było zabicie 
tego chłopaka. Trafiłem go no-
żem i stało się, jak się stało.

Za zabójstwo 20-latkowi 
grozi od 8 lat więzienia do do-
żywocia. Sebastian i Dawid M. 
mogą trafić za kratki najdłużej 
na 3 lata. Dawid M. ma dodat-
kowy problem, bo w jego tele-
fonie komórkowym policjanci 
znaleźli pornografię dziecięcą; 
dwa foldery z 274 zdjęciami osób 
małoletnich w trakcie czynności 
seksualnych. Grozi mu za to od 
3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Piotr Kanikowski

Zabójca, który „machnął nożem”
Przed Sądem Okręgowym w 
Legnicy ruszył proces 20-let-
niego Karola F, który w nocy 
z 10 na 11 maja w Lubinie 
ciosem w prawą komorę ser-
ca zabił piętnastoletniego 
chłopca. Twierdzi, że machał 
nożem tylko, aby go wystra-
szyć. Ławę oskarżonych 
dzielą z Karolem F jego ko-
ledzy, bo wiedząc, co zrobił, 
nie pomogli rannemu i nie 
zawiadomili o zbrodni orga-
nów ścigania. Dodatkowo u 
jednego z nich znaleziono 
pornografię dziecięcą.
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Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr 
XXXIII.199.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 czerwca 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie 
Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, 
Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś 
Legnicka, Raczkowa, Taczalin

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, 
Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, 
Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin,  w dniach 
od 14 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Legnickie Pole, ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59 -241 Legnickie Pole. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. w środę w sali narad I piętro 
w Urzędzie Gminy Legnickie Pole o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Legnickie Pole, 
Legnickie Pole, ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczno-
ści opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na 
adres plany@legnickiepole.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 
marca 2020 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), 
prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na śro-
dowisko dotyczącej projektu ww. planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 
2, organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa w tym postępowaniu. 
Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o 
możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzę-
du Gminy Legnickie Pole oraz o możliwości zgłaszania uwag ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na 
warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właści-
wym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Legnickie Pole. 

Wójt Gminy Legnickie Pole
   Rafał Plezia

W związku z obowiązkiem, o którym 
mowa w art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia 
Nr 2016/679 informuję, że:
1. Administrator danych osobowych jest: 

Wójt Gminy Legnickie Pole, z siedzi-
bą 59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana 
Ignacego Dientzenhofera 1

2. Dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie w celu realizacji procedu-
ry sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
wynikającej z przepisów ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze 
zmianami)

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobo-
wych jest: Mariusz Kania, kontakt: 
iod@centrumbip.pl

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

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia i dzierżawy: 

1. ul. Gen. Andersa 17, Moniuszki 1/2C, 
ul. - bezprzetargowo lokale mieszkalne na 
rzecz dotychczasowych najemców, 

2. ul. Złotoryjska 83a, ul. Zielona 4 – wolne 
lokale mieszkalne w trybie przetargu,

3. ul. Pierwiosnków nr:   4 , 6, 8, 10 i 12 ul. 
Krokusowa 4 i 6 działki przeznaczone pod 
zabudowę w trybie przetargu ustanego 
nieograniczonego.

4. ul. Polkowicka nr 6 – działka przezna-
czona pod zabudowę w trybie przetargu 
nieograniczonego.

5. ul. Polkowicka – działka nr 56/2, obręb 
Pawice – dzierżawa bezprzetargowo na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

6. Dzierżawa bezprzetargowa na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców na po-
prawę warunków zagospodarowania: 
- obręb Bartniki  - nr 363, 374/1, 900 
-obręb Bielany  - nr 8, 
443/2, 514/4, 550/7, 1520 
- obręb Czarny Dwór - nr 75/8, 104/3, 
104/6, 104/26, 104/27, 136/13, 136/14, 
136/15, 137/4, 137/7, 137/10, 284/1, 
432/7, 432/9, 462, 471, 472, 473, 550 
- obręb Fabryczna - nr 905, 1376 
- obręb Glinki  - nr 26/83 

- obręb Nowe Osiedle  - nr 22/1 
- obręb Ogrody  - nr 177/4, 366/51, 368/74 
- obręb Piekary  - nr 189, 425, 432/1 
- obręb Piekary Osiedle  - nr 16/9, 
19/18, 22/18, 25/13, 27/3, 28/9, 
33/6, 791/3, 792/3, 836/1, 849/33, 
849/36, 997/10,  1014/7, 1015/6, 
1016/6, 1050/5,  1050/26, 1812, 1926,  
- obręb Piekary Stare  - nr 170/2 
- obręb Piekary Wielkie  - nr 321/2 
- obręb Przybków  - nr 
26/2, 93/56, 614, 950/6,  
- obręb Tarninów  - nr 1074/39, 1419 
- obręb Winiary  - nr 312, 104/6, 304 
- obręb Wrocławskie Przedmieście  - nr 
437/1, 535

7. ul. Piechoty 1-3-5 – zbycie nieruchomo-
ści zabudowanej obciążonej służebnością 
gruntową oraz służebnością przesyłu w 
trybie przetargu nieograniczonego.

8. ul. Jaworzyńska dz. nr 664 obręb Bartniki 
– bezprzetargowe zbycie nieruchomości 
zabudowanej garażem na rzecz najemcy.

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac 

Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach 
pracy Urzędu

Do napadu doszło w pią-
tek w Legnicy. Bandyta wybrał 
sobie na ofiarę osobę, która nie 
była w stanie się obronić. Złapał 
kobietę za rękę, zastraszył ją, 
okradł i uciekł. Ściganiem zło-
dzieja zajęłi się policjanci z Wy-
działu do Walki z Przestępczo-
ścią Przeciwko Życiu i Zdrowiu 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy.

- Bardzo szybko ustalili 
kim jest sprawca rozboju i już 
następnego dnia zatrzymali 
39-letniego mieszkańca Legni-
cy podejrzewanego o ten czyn. 
Funkcjonariusze odzyskali rów-
nież skradziony telefon - infor-
muje sierż. sztab. Anna Tersa z 
zespołu prasowego komendy w 
Legnicy. - Mężczyzna ten ma 
na swoim koncie również przy-
właszczenie znalezionej karty 
bankomatowej, którą posłużył 
się prawie 50 razy w przeciągu 
kilku dni.

39-latek miał też sprawę o 
usiłowanie rozboju. Zaatakował 
starszą kobietę i próbował wy-
rwać jej torebkę. Pokrzywdzona 
zdołała się przed nim obronić.

W związku z tym, że w 
przeszłości legniczanin był 
już karany za podobne prze-

stępstwa, będzie odpowiadał 
w warunkach recydywy. Sąd 
Rejonowy w Legnicy na wnio-
sek Prokuratury Rejonowej w 
Legnicy i policji zastosował już 
wobec legniczanina środek za-
pobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 
trzech miesięcy.

Anna Tersa przypomina: 

- Za rozbój w świetle kodeksu 
karnego grozi kara do 12 lat po-
zbawienia wolności. Natomiast 
jeśli sprawca dokonał czynu w 
warunkach powrotu do prze-
stępstwa, kara zwiększona jest 
o połowę.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Bandyta balkonikowy
Policja zatrzymała 39-letnie-
go legniczanina podejrzane-
go o rozbój na schorowanej 
niepełnosprawnej kobiecie, 
poruszającej się z pomo-
cą tzw. balkonika. Grożąc 
śmiercią i wykorzystując swą 
przewagę fizyczną napastnik 
zrabował telefon komórkowy, 
20 złotych i dokumenty.
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"Odebraliśmy od opraw-
ców wszystkie zwierzęta - 4 
szczeniaki owczarków nie-
mieckich, 3 dorosłe psy (kan-
gal, owczarek niemiecki i pudel 
z połamaną łapą) oraz jedne-
go kota - persa" - informuje 
DIOZ. Prosto z Rui zwierzęta 
pojechały na badanie do przy-
chodni weterynaryjnej w Świd-
nicy. W najtragiczniejszym 
stanie jest dorosły owczarek 
niemiecki. Cierpi przez zapa-
lenie skóry. Ma na całym ciele 
parzące rany, z których sączy 
się ropa. "Całe strzyżenie leżał 
grzecznie, w kąpieli był spo-
kojny, jakby wiedział, że to mu 
pomoże. mimo tego, że wiele w 

życiu wycierpiał, jest łagodny i 
niesamowicie wrażliwy. Mie-
liśmy trochę czasu, żeby sobie 
porozmawiać - powiedziałam 
mu, że jest w najlepszych rę-
kach" -pisze Agata Masłyk, 
zaangażowana w ratowanie 
biedaka.

Według inspektorów 
DIOZ zwierzęta były trzymane 
w skandalicznych warunkach i 
karmione zgniłymi kurczaka-
mi. Ich właściciele podszywali 
się pod legalnie działającą ho-
dowlę z innego województwa. 
Ogłoszenia dla zmyłki wysta-
wiali z kilku kont, z różnymi 

numerami telefonu. Na ślad 
pseudohodowli DIOZ oraz 
OTOZ Animals natrafiły 
dzięki osobie, która kupiła w 
niej szczenię. Psiak był był w 
fatalnym stanie, więc wzbudził 
podejrzenia, że pochodzi z nie-
legalnego chowu.

DIOZ poszukuje osób, 
które kupiły szczeniaki z Rui. 
Apeluje też o wpłaty na lecze-
nie uratowanych zwierząt i do-
mów tymczasowych.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL / DOL-
NOŚLĄSKI INSPEKTORAT 

OCHRONY ZWIERZĄT
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Szczeniaki „z rodowodem”
Aktywiści Dolnośląskiego In-
spektoratu Ochrony Zwierząt 
oraz OTOZ Animals z Zielonej 
Góry zlikwidowali nielegalną 
hodowlę psów w Rui. Pro-
wadząca ją para oferowała 
zakup szczeniąt po rodzicach 
z rodowodem za 650 zło-
tych. Na miejscu inspektorzy 
zastali m.in. trzymanego w 
charakterze psa rozpłodowe-
go owczarka niemieckiego 
z głębokim ropnym zapa-
leniem skóry. Weterynarze 
walczą o jego życie.



- Policjanci wydziału 
ruchu drogowego otrzy-
mali zgłoszenie o groźnie 
wyglądającym zdarzeniu 
na terenie gminy Rudna - 
informuje asp. szt. Sylwia 
Serafin, oficer prasowa Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Lubinie. - Po przybyciu 
na miejsce funkcjonariusze 
ustalili, że kierujący pojaz-
dem marki Audi, w wyniku 
niedostosowania prędkości 
do warunków ruchu, stracił 
panowanie nad pojazdem, 
zjechał na przeciwległy pas 
jezdni i uderzył w barierki 
energochłonne, następnie 
spadł ze skarpy przy dro-
dze, lądując dachem na 
drewnianej szopie.

„Lotnikiem” okazał się 
31-letni mieszkaniec po-
wiatu jaworskiego. Jako 

pasażerowie jechali z nim 
dwaj młodzi mężczyźni. 
Pojazd, którym jechali, nie 
był dopuszczony do ruchu. 
Dowód rejestracyjny audi 
został zatrzymany przez 
policję w związku z zagro-
żeniem bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Ani kie-
rowca, ani pasażerowie nie 
odnieśli poważniejszych 
obrażeń, a jedynie niewiel-
kie zadrapania.

- W trakcie wykonywa-
nia czynności na miejscu 
zdarzenia, zachowanie kie-
rowcy wzbudziło podejrze-
nie policjantów, że mężczy-
zna może znajdować się pod 
wpływem środków odu-
rzających. Przypuszczenia 
funkcjonariuszy sprawdziły 
się. Badanie narkotesterem 
na zawartość narkotyków 
dało wynik pozytywny. Do-
datkowo, podczas przeszu-
kania 31-latka, policjanci 
ujawnili przy nim susz ro-
ślinny - informuje Sylwia 
Serafin.

Policjanci przewieźli 
31-latka do celi. Jego los 
jest w rękach sądu. Kie-
rowca będzie odpowiadał 

za kierowanie pojazdem 
znajdując się pod wpływem 
narkotyków i ich posia-
danie. 31-latek już stracił 
swoje prawo jazdy. Grozi 
mu do lat 3 pozbawienia 
wolności.

Narkotyki wykryto 
również w ciele 43-latka z 
powiatu leżajskiego, któ-
ry mocą z poniedziałku na 
wtorek jechał przez Lubin.   
Prowadzone przez niego 
audi poruszało się slalo-
mem, co nie uszło uwadze 
policyjnemu patrolowi. 
Pojazd został zatrzyma-
ny, a kierowca przebadany 
narkotesterem. Wynik był 
pozytywny.

- Mężczyzna przyznał 
się, że zażywał tego dnia 
środki odurzające.   Szyb-
ko tez wyszło na jaw, że 
43-latek nie posiada już 
uprawnień do kierowania 
pojazdem, gdyż stracił je na 
terenie Głogowa, właśnie 
za kierowanie samochodem 
znajdując się pod wpływem 
narkotyków - informuje 
Sylwia Serafin.

Piotr Kanikowski
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Slalom i skoki na drodze
Kierowca z powiatu leżajskie-
go jechał przez Lubin slalo-
mem. Inny, z powiatu jawor-
skiego, spadł samochodem 
ze skarpy w okolicach Rudnej 
i wylądował na drewnianej 
szopie. Obydwaj byli po nar-
kotykach. To coraz częstsza 
plaga na polskich drogach.  
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Wśród uczelni dominują 
miejscowe. Szeroką gamę kie-
runków i specjalizacji oferuje 
występująca w roli gospodarza 
Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa im. Witelona w Le-
gnicy. Ale o uczniów legnickich 
szkół średnich zabiegają na 
Prezentacjach również szkoły 
wyższe z Wrocławia, Jeleniej 
Góry, Polkowic, Wałbrzycha. 
Młodzież wychodzi z Centrum 

Konferencyjno-Widowiskowe-
go z plikami folderów i informa-
torów.

Wystawcy starają się przy-
ciągnąć uwagę różnymi sposo-
bami. Na przykład TEB Eduka-
cja wykrawało bukiety z warzyw 
i owoców, VII LO i Zespół 
Szkół Samochodowych w Le-
gnicy uczyli udzielania pierwszej 
pomocy na fantomach, a legnic-
ka PWSZ zaprzęgła do promo-
cji drukarkę 3D. Po sali krążyli 
uczniowie i uczennice w mun-
durach woskowych, strażackich, 
hotelowych, kucharskich, lotni-
czych... Można było posłuchać 
ciekawych wykładów z różnych 
dziedzin: pentestingu, fizyki nu-
klearnej, energetyki, medycyny, 
chemii... Na scenie młodzież z 
legnickich szkół prezentowała 
swoje talenty taneczne i wokalne.

Z rozmów z wystawcami 
wynika, że rośnie zaintereso-
wanie młodzieży szkołami za-
wodowymi. Uczniowie myślą 

pragmatycznie: coraz częściej 
przedkładają konkretny fach nad 
ogólne, wykształcenie nie umoż-
liwiające niczego poza studiami. 
To przy stoiskach szkół branżo-
wych gromadziły się największe 
tłumy.

XI Legnickie Prezentacje 
Edukacyjne odbywają się będą 
pod honorowymi patronatami: 
Wojewody Dolnośląskiego Ja-
rosława Obremskiego, Dolno-
śląskiego Kuratora Oświaty Ro-

mana Kowalczyka, Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezarego Przybylskiego, Prezy-
denta Miasta Legnicy Tadeusza 
Krzakowskiego, Starosty Powia-
tu Legnickiego Adama Babuśki 

oraz JM Rektora PWSZ im. 
Witelona w Legnicy prof. dra 
hab. inż. Ryszarda K. Pisarskie-
go. Patroni medialni XI Legnic-
kich Prezentacji Edukacyjnych 
to Portal LCA.PL, Portal e-le-

gnickie.pl, Portal 24legnica.pl, 
Portal legnica24h.pl, Portal Re-
gionFan.pl, Portal TuLegnica.pl, 
TV Regionalna.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Wszystkie szkoły 
w jednym miejscu
40 wystawców - w tym 15 
uczelni i 18 szkół średnich 
- przedstawiło swą ofertę 
podczas XI Legnickich Pre-
zentacji Edukacyjnych w 
Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy. Centrum Konferen-
cyjno-Widowiskowe przeżyło 
oblężenie. Tysiące uczniów 
skorzystały z okazji, by po-
szukać najodpowiedniejszej 
szkoły dla siebie.
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Rozkapryszona księż-
niczka (Małgorzata Patryn) 
- dla zachcianki posiadania 
dęba-samograja, strugi-zło-
tosmugiej oraz ptaka Bul-
bulezara (Ewa Galusińska), 
czyli trzech nadzwyczajnych 
dziwów świata podpowie-
dzianych jej przez Karzełka 
(Magda Skiba) - posyła swo-

ich braci na niebezpieczną 
misję do krainy czarów. Mo-
tyw podróży na tajemniczą 
Górę-Cmentarnicę i związa-
ne z tym elementy grozy to 
klasyka baśniowej opowieści. 
Będą dymy, efekty świetlne i 
dźwiękowe budujące atmos-
ferę niezwykłości.

W spektaklu możemy 
obejrzeć bardzo efektowne 
kostiumy. Ich autorka Mał-
gorzata Bulanda sięgnęła 
bowiem po pobudzającą wy-
obraźnię i modną w świecie 
fantasy, głównie filmu oraz 
gier komputerowych, estety-
kę steampunku. Bracia księż-
niczki (Robert Gulaczyk i 
Bartosz Bulanda), zanim pod 
wpływem czarów zamienią 
się w kamienne posągi na-
wiązujące do moai z Wyspy 
Wielkanocnej, wyglądają 
niczym członkowie załogi 
kapitana Nemo z powie-
ści Juliusza Verne’a. Strze-
gące dostępu do obiektów 

pragnień księżniczki trzy 
wiedźmy (Dech Trupi - Ani-
ta Poddębniak, Wrzaskawi-
ca – Małgorzata Urbańska 
oraz Szeptucha – Gabriela 
Fabian) przypominają zaś 
szamanki lub księżniczki 
prekolumbijskich plemion 
indiańskich.

Nastojem przedstawie-
nia rządzi etniczna muzyka 
tria Lautari (wspomagana 
przez efekty dźwiękowe), 
ale w trakcie premiery dzie-
cięca publiczność najżywiej 
zareagowała na wyklaskiwa-
ną piosenkę o pięknej Pa-
rysadzie - muzyczny cytat 
ze słynnego „We Will Rock 
You” zespołu Queen.

Piotr Kanikowski, 24le-
gnica.pl:  „Zamiast klasycz-
nych dekoracji wykorzystano 
wielkie ekrany, na których 
wyświetlane są wariackie 
animacje Mariusza Wolań-
skiego. Animacje, choć wa-
riackie, są czarno-białe, za 

to kostiumy zaprojektowane 
przez Małgorzatę Bulandę 
papuzio kolorowe. Szalone. 
Ewa Galusińska jako ptak 
Bulbulezar byłaby sensacją 
karnawału w Rio de Janerio, 
a Bartosz Bulanda i Robert 
Gulaczyk grający braci Pa-
rysady, na oczach widzów 
przebierają się w postacie ze 
światów fantasy kreowanych 
w kinie przez Jeuneta i Bes-
sona.”

Grzegorz Ćwiertniewicz, 
Teatr dla Was:  „Bajka ta 
nie jest w żadnym razie dy-
daktyczno-moralizatorskim 
wykładem, poważną opowie-
ścią, która powstała ku prze-
strodze. Dużo w niej mą-
drego humoru. Ogląda się ją 
naprawdę z zapartym tchem. 
Skłania do refleksji nad sen-
sem życia, nad tym, co jest w 
nim tak naprawdę ważne.”

„Baśń o pięknej Pary-
sadzie i o ptaku Bulbuleza-
rze” w adaptacji i reżyserii 

Bartosza Turzyńskiego na 
legnickiej Scenie Gadzic-
kiego w niedzielę 9 lutego o 
godz. 12.00. Przedstawienia 
przedpołudniowe (głównie 
dla grup zorganizowanych) 6 
i 7 lutego o godz. 11.00. Bilet 
30 zł (ulgowy 25 zł). Rezer-
wacja tel. 76 72 33 505 lub 

bilety@teatr.legnica.pl. Bilet 
można kupić także na stronie 
https://teatrlegnica.intertic-
ket.pl

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna

FOT. KAROL  
BUDREWICZ

Piękna baśń dla całej rodziny
Niedzielne południe to ide-
alna okazja, by wraz z dzieć-
mi (wnukami) wybrać się do 
legnickiego teatru. A w nim: 
magiczna muzyka i piosenki, 
efektowny kostium, filmowe 
animacje i elementy teatru 
cieni. Taka jest „Baśń o pięk-
nej Parysadzie i o ptaku Bul-
bulezarze”, jedna z „Klechd 
sezamowych” Bolesława Le-
śmiana, łącząca tajemniczą 
atmosferę Orientu z niepo-
skromioną wyobraźnią wiel-
kiego polskiego poety. Fa-
milijny spektakl 9 lutego na 
Scenie Gadzickiego o godz. 
12.00.

- Zatrzymani to męż-
czyźni w wieku od 37 do 
41 lat zamieszkujący powiat 
legnicki - informuje sierż. 
szt. Anna Tersa z zespołu 
prasowego Komendy Miej-

skiej Policji w Legnicy. 
-Funkcjonariusze przed-
stawili już zatrzymanym 
zarzuty kradzieży z włama-
niem.

Na podstawie zebranych 
w sprawie materiałów, je-
den z mężczyzn został ob-
jęty dozorem policji, drugi 
został tymczasowo areszto-
wany na okres 3 miesięcy, 
natomiast trzeci - poszuki-
wany już wcześniej do od-
bycia kary - został odwie-
ziony do więzienia.

Cała trójka spotka się 
na ławie oskarżonych w 
sądzie. Najmłodszy będzie 
odpowiadał w warunkach 
recydywy, gdyż był już 

wcześniej karany za prze-
stępstwa przeciwko mieniu. 
Za kradzież z włamaniem 
grozi kara do 10 lat po-
zbawienia wolności. Kara 
dla recydywisty może być 
surowsza - do 15 lat pozba-
wienia wolności.

W polu zainteresowania 
włamywaczy znajdowały się 
głównie elektronarzędzia. 
Ukradli również pojazd. 
Jak podaje Anna Tersa, 
straty pokrzywdzonych 
opiewają na kwotę około 50 
tysięcy złotych. Część skra-
dzionego mienia udało się 
policjantom odzyskać.

Piotr Kanikowski

Zaprasza Katarzyna Odrow-
ska z Teatru Modrzejewskiej w 
Legnicy: - Wspólnie z gośćmi 
spróbujemy znaleźć odpowiedź 
na pytania: czy powinna być 
oferta kulturalna małych i śred-
nich miast w Polsce A.D. 2020? 
Jeśli tak, to jaka? Jak w dobie 
internetu, szybkiego dostępu do 

usług multimedialnych i imprez 
komercyjnych, do wszelkich 
zasobów wiedzy i kultury wy-
tworzonej przez stulecia przez 
najwybitniejszych twórców, sa-
morządy powinny kształtować 
ofertę kulturalną skierowaną do 
swoich mieszkanek i mieszkań-
ców? Czy za publiczne pieniądze 
powinno się rozwijać kulturę wy-
soką czy popularną? Czy kulturę 
efektywniej robią scentralizowa-
ne instytucje, czy też powinno się 
kierować środki do zaangażowa-
nych w nią stowarzyszeń, funda-
cji i innych inicjatyw oddolnych. 
Czy partycypacja i subsydiarność 
w kulturze to dobry kierunek?

Kilkanaście lat temu jawor-
ski zespół Zielone Żabki, laureat 

Jarocina, kpił z instytucjonalnych 
pomysłów na kulturę w swoim 
mieście: festynów na dzień dziec-
ka i biesiad literackich. Śpiewał 
o starszych i młodszych, którzy 
piją alkohol, bo nie mają szans 
na realizację ambitniejszych po-
mysłów na życie.  „A kultura tu 
podobno jest/ Świadczy o tym 
nasz wspaniały dom kultury/
Nawet z jego okien płynie nie-
raz jazz/ To dlaczego jest jak jest 
- nie rozumiem”. Czy coś się w 
Jaworze zmieniło? Będzie o to 
można zapytać gitarzystę Zielo-
nych Żabek, którego Katarzyna 
Odrowska zaprosiła do udziału 
w dyskusji.

Wstęp wolny.
Piotr Kanikowski

Rozbito grupę włamywaczy A kultura tu podobno jest...
Kolejny sukces funkcjona-
riusze z Wydziału do Walki 
z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy. W wyniku 
pracy operacyjnej ustalili i 
zatrzymali trzech mężczyzn 
podejrzewanych o kradzież 
pojazdu oraz serię włamań 
do mieszkań i obiektów go-
spodarczych na trenie Legni-
cy i w okolicach Lubina.

W cyklu Kawiarenek Obywa-
telskich 13 lutego o godz. 18 
w Art Cafe Modjeska odbę-
dzie się dyskusja o kulturze w 
małych i średnich miastach. 
W spotkaniu wezmą udział 
przedstawiciele instytucji 
kultury, stowarzyszeń i ini-
cjatyw oddolnych działają-
cych na Dolnym Śląsku.
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