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Na marcowej sesji rada 
miejska podjęła uchwały ws. 
tegorocznych nagród miej-
skich. Obyło się bez niespodzia-
nek. Radni jednogłośnie przyjęli 
wszystkie piątkowe rekomenda-
cje komisji kapituły i statutu.

Tytuł Honorowego Obywa-
tela Legnicy otrzymał doktor 
Wojciech Kowalik, ordynator 
oddziału neonatologicznego w 
Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym.

Laureatami finanso-
wej Nagrody Miasta Legnicy 
zostały: koło Polskiego Związku 
Byłych Więźniów Politycz-
nych Hitlerowskich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych 
oraz Towarzystwo Miłośników 
Legnicy „Pro Legnica”, które 
otrzymają po 10 tys. zł.

Odznaczenia „Zasłużony 
dla Legnicy” otrzymają: chór 
Madrygał, Halina Jakubow-

ska, Barbara Szewczyk-Stań-
ko (działaczki TPD), Legnicki 
Klub Gazety Polskiej, MKS 
Miedź S.A., Marek Mojecki 
(bractwo rycerskie), Jerzy Sku-
pień (architekt), Adam Sobor-

ski (LOK), Stowarzyszenie 
„Legnica Aktywnie i Kreatyw-
nie”, Krzysztof Strynkowski 
(przyrodnik), Włodzimierz 
Tulejko (były radny), Janusz 
Wawrzyszko (Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk) i Robert 
Żeleźny (historyk).

Miejskie nagrody wręczone 
zostaną na uroczystej sesji rady 
miejskiej, która corocznie zwo-
ływana jest w czerwcu.  PJ

RADNI PRZYZNALI MIEJSKIE NAGRODY. 
Doktor Kowalik honorowym obywatelem

Wojciech 
Kowalik

W cieniu protestu załogi MPK 
i burzliwej dyskusji nt. sytuacji finan-
sowej spółki, rada miejska przyjęła 
na marcowej sesji uchwałę ws. zasad 
Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 
jako szczególnej formy konsultacji spo-
łecznych. I chyba nie jest do dobra wia-
domość.

Do tej pory Legnicki Budżet 
Obywatelski działał w oparciu o pre-
zydenckie rozporządzenia. Ubiegło-
roczna nowelizacja ustawy o samo-
rządzie gminnym, narzuciła jednak 
samorządom obowiązek podjęcia 
własnych uchwał dot. budżetów par-
tycypacyjnych. Legnica uczyniła to 
dopiero na marcowej sesji, co ozna-
cza, że tegoroczne LBO ruszy z pośli-

zgiem – LBO 2018 wystartował 21 
marca.

Problem w tym, że opóźnienie 
może nie być jedynym problemem. 
Napisana przez prezydenckich 
urzędników uchwała, zawiera 
bowiem wiele dziwnych zapi-
sów. Na poniedziałkowej sesji 
próbował je wyprostować 
radny Maciej Kupaj, ale prezy-
dent i większość radnych, nie 
chciała go wysłuchać. Zgło-
szone przez radnego Koalicji 
Obywatelskiej poprawki, nie-
stety przepadły.

- Wg mnie uchwała ws. LBO to 
bubel. Nie zdziwię się, jak za chwilę 
prezydent i jego współpracownicy 
przejrzą na oczy i zaczną ją popra-

wiać. Wystarczy poczytać podobne 
uchwały innych samorządów, np. 
we Wrocławiu czy Gdańsku – mówi 

Maciej Kupaj.
Radny wskazuje na brak w 

uchwale ograniczenia wartości 
projektów LBO do 225 tys. zł w 
obszarze.

- To oznacza, że każdy 
może zgłosić projekt do war-
tości całego budżetu obywa-
telskiego, tj. kwoty ponad 
2,7 mln zł. Możliwe zatem, 

że wygra jeden projekt! Komi-
sje weryfikujące projekty nie 

będą miały podstaw do odrzuca-
nia kosztorysów, bo nie ma okre-

ślonej granicy wartości inwestycji – 
mówi Kupaj.

Na tym nie koniec. Nie będzie 
już zbierania podpisów pod projek-
tami. Teraz wystarczą tylko dwa – w 
tym lidera projektu. A teraz uwaga! 
Uchwała likwiduje limit wiekowy osób, 
które mogą zgłaszać projekty oraz … 
głosować – do tej pory trzeba było być 
osobą pełnoletnią.

- Trudno sobie wyobrazić, jak 
będzie przebiegała realizacja LBO na 
podstawie tych przepisów. Obawiam 
się, że czeka nas wielki bałagan – mówi 
Kupaj, który postulował też dopisanie 
do uchwały zwiększenie puli na LBO 
z 0,5 do 0,6 proc. całego budżetu mia-
sta i osobnego głosowania na projekty 
ogólnomiejskie. Poprawki te również 
nie przeszły.

PJ

Legnicki Budżet Obywatelski 2019 – będzie obsuwa i bałagan?
zgiem – LBO 2018 wystartował 21 
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Przy ul. Rzeszotarskiej w 
Legnicy powstanie strzelnica! 
Budowa obiektu ma kosztować 
ok. 1,2 mln zł. Większość kosz-
tów pokryje jednak ministerstwo 
obrony narodowej.

Legnica dostanie z MON 
dotację w wysokości 800 tys. zł. 
To pieniądze, które otrzyma w 
ramach programu „Strzelnica w 
powiecie”. Nasze miasto znalazło 
się w gronie pięciu samorządów, 
których wnioski zostały w mini-
sterstwie rozpatrzone pozytywnie.

Koszt budowy strzelnicy 
szacowany jest na ok. 1,2 mln 

zł. Powstać ma na 1,5-hektaro-
wej działce przy ul. Rzeszotar-
skiej, którą od kilku lat użytkuje 
Liga Obrony Kraju. Jej legnicki 
oddział próbował doprowadzić 
do budowy tam strzelnicy, ale 
bezskutecznie. Przeciwko niej 
protestowali okoliczni miesz-
kańcy. Ostatecznie teren ma 
wrócić pod skrzydła miasta, 
które jeszcze w tym roku chce 
ruszyć z inwestycją.

Strzelnica, którą zarządzać 
będzie Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, służyć będzie m.in. prowa-
dzącej sekcję strzelecką Lidze 
Obrony Kraju, szkołom, a także 

amatorom strzelectwa na zasa-
dach komercyjnych. Niewy-
kluczone, że również armii. 
Konkretnie żołnierzom Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

Przypomnijmy, że na 
początku 2018 r. MON podjęło 
wstępną decyzję o zlokalizowa-
niu w Legnicy batalionu WOT. 
W odpowiedzi, na wniosek pre-
zydenta, rada miejska podjęła 
uchwałę o nieodpłatnym przeka-
zaniu Skarbowi Państwa w użyt-
kowanie gmachu byłego Zespołu 
Szkół Przemysłu Spożywczego 
przy ul. Wrocławskiej.

PJ

Legnica dostanie z ministerstwa  
pieniądze na budowę strzelnicy

Z urzędu miasta nadużyć  
i nepotyzmu w LPGK nie widać

W Legnickim Przedsię-
biorstwie Gospodarki Komunal-
nej wszystko jest w porządku – 
zapewnia zastępca prezydenta 
Jadwiga Zienkiewicz w odpo-
wiedzi na interpelację przewod-
niczącego rady miejskiej Jaro-
sława Rabczenki.

Interpelacja Jarosława 
Rabczenki to efekt słynnego już 
anonimu poświęconego poważ-
nym nieprawidłowościom w 
LPGK. Na tyle poważnym, że 
szef rady miejskiej postano-
wił zadać prezydentowi Tade-
uszowi Krzakowskiemu tyleż 
ważne, co trudne pytania. 

Główny zarzut wobec kie-
rownictwa miejskiej spółki doty-
czy niegospodarności. Otóż pry-
watna firma należąca do męża 
jednej z pracownic LPGK jako 
podwykonawca otrzymywać 
miała zlecenia na wywóz śmieci 
na wysypisko na ul. Rzeszotar-
skiej. Więcej – LPGK płacić 
jej miało 115 zł za tonę, czyli o 
50 zł więcej niż samo dostaje z 
urzędu miasta.

Jadwiga Zienkiewicz twier-
dzi, że to nieprawda. I zapew-
nia, że wspomniana firma 
odpady wozi po stawce wyższej 
nie o 50 zł, tylko o 10 zł od tej 

ustalonej w rozliczeniach mię-
dzy miastem a LPGK. Dodaje 
też, że umowa wygaśnie w 
czerwcu br.

Czyli generalnie – nic złego 
się nie dzieje. Z drugiej strony 
wiceprezydent Zienkiewicz przy-
znaje, że w lipcu 2018 r. dyrektor 
ds. techniczno-eksploatacyjnych 
i kierownik Zakładu Oczyszcza-
nia Miasta zostali zwolnieni z 
„powodu potwierdzenia i udoku-
mentowania naruszenia zakazu 
konkurencji”.

Zienkiewicz ustosunko-
wała się również do zarzutów 
dotyczących nepotyzmu. Z jej 
odpowiedzi wynika, że są one 
bezzasadne. Wiceprezydent co 
prawda przyznaje, że w LPGK 
pracują trzy osoby pozostające 
ze sobą w stopniu pokrewień-
stwa. Nie zajmują one kierow-

niczych stanowisk, dwie z nich 
mają wyższe wykształcenie i jak 
zapewnia wiceprezydent „sta-
nowią wartość dodaną do dzia-
łalności spółki”.

„Analiza dokumentów 
związanych z zatrudnieniem 
tych dwóch pracowników nie 
wskazuje, aby występowały 
przejawy nepotyzmu, albowiem 
nie były i nie są faworyzowane 
przez krewnych i przyjaciół przy 
obsadzaniu wysokich stanowisk 
i rozdawaniu godności przez 
osoby wpływowe” - pisze Zien-
kiewicz, która zapewnia też, 
że nieprawdą jest iż, w LPGK 
zatrudnia się po znajomości, i 
że osoby zatrudniane przez pre-
zesa Bogusława Grabonia mogą 
liczyć na wyższe pensje.

Na koniec Zienkiewicz 
przekonuje, że stanowisko 
dyrektora ds. organizacyjno-
-prawnych w LPGK zostało zli-
kwidowane, ponieważ utrzymy-
wanie go stało się bezzasadne z 
uwagi na „sytuację ekonomicz-
no-organizacyjną”. Przypo-
mnijmy, że stworzono je specjal-
nie dla Grabonia. Po tym jak we 
wrześniu 2017 r. został preze-
sem spółki, ponownie przestało 
mieć rację bytu.

PJ

Jadwiga  
Zienkiewicz
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Wiceszef rady miejskiej  
bierze pod lupę apanaże  
w SAG-u i wodociągach

Czy w latach 2017-2018 
prezesi dwóch komunalnych 
spółek otrzymywali premie i 
nagrody? Jeśli tak, to w jakiej 
wysokości? Ile zarobili członko-
wie rad nadzorczych? Prezydent 
Tadeusz Krzakowski otrzymał 
kolejne kłopotliwe pytania, na 
które musi odpowiedzieć.

Interpelacja dotyczy 
Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji oraz 
Strefy Aktywności Gospodar-

czej, a jej autorem jest wice-
przewodniczący rady miejskiej 
Łukasz Laszczyński .

Radny Prawa i Sprawie-
dliwości pyta prezydenta Tade-
usza Krzakowskiego o wyso-
kość zarobków prezesów tych 
spółek, a także o wysokość 
wypłaconych im premii i nagród 
w latach 2017 – 2018.

Radny Laszczyński wystą-
pił również o informacje dot. 
ilości posiedzeń rad nadzor-
czych oraz wysokość wynagro-

dzeń ich członków. Prosi też o 
„wskazanie szczegółowego spo-
sobu wykonywania czynności 
nadzorczych mieszczących się 
w zakresie nadzoru właściciel-
skiego miasta nad działalno-
ścią spółek przez rady nadzor-
cze poprzez udzielenie informa-
cji na temat tematów objętych 
porządkiem obrad rad w 2017 
oraz 2018 r.”

Laszczyński oczekuje też 
upublicznienia przez LPWiK i 
SAG regulaminu organizacyj-
nego oraz regulaminu wynagra-
dzania kształtującego zasady 
polityki płacowej.

Miejskie spółki to ostatnio 
w Legnicy tyleż popularny, co 
trudny dla władzy temat. Ratusz 
musi się bowiem tłumaczyć z nie-
racjonalnej polityki finansowej i 
kadrowej w Legnickim Przedsię-
biorstwie Gospodarki Komunal-
nej oraz wysokich zarobków pre-
zesa Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego, które 
coraz poważniej zagrożone jest 
strajkiem.

PJ

Łukasz  
Laszczyński

W 2018 r. Legnica dyspo-
nowała rekordowym budżetem 
na promocję. Wydała na nią 1,1 
mln zł. Gdy doliczyć wynagro-
dzenia odpowiedzialnych za nią 
urzędników, kwota ta wzrasta do 
1,7 mln zł.

Na grudniowej sesji, rada 
miejska głosami posiadającej 
większość opozycji, drastycznie 
obcięła budżet na promocję w 
2019 r. Z zaplanowanych przez 
prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego 810 tys. zł zostawiła 
skromne 210 tys. zł.

Swoją decyzję radni Koali-
cji Obywatelskiej oraz Prawa 
i Sprawiedliwości tłumaczyli 
koniecznością ukrócenia mar-
ketingowego Bizancjum w ratu-
szu, z którego miasto de facto 
nie ma żadnych korzyści. Wska-
zywali przy tym na promocyjne 
budżety w sąsiedniej Jeleniej 
Górze, czy Wałbrzychu, które 
są kilkukrotnie niższe. A pre-
zydent i jego otoczenie, rzecz 
jasna, podnieśli lament.

Gdy emocje opadły, 
radny Maciej Kupaj postano-
wił dokładnie przyjrzeć się pro-
mocyjnym wydatkom miasta w 

2018 r. i wystąpił w tej sprawie z 
interpelacją.

- Z zestawienia wydatków 
wynika, że bardziej mamy do 
czynienia z promocją działań 
władzy wśród legniczan niż z 
prawdziwą promocją miasta 
na zewnątrz. Gdy podliczyć 
wydatki na promocję w Pol-
sce terenów inwestycyjnych w 
mediach czy na targach lub na 
zachęcenie turystów do odwie-
dzenia naszego miasta, to 
wychodzą symboliczne kwoty – 
zauważa Kupaj.

W ub. roku w wydziale 
promocji i komunikacji spo-

łecznej zatrudnionych było 
9 osób. Ich wynagrodzenia 
pochłonęły 608 635, 18 zł. 
Ratuszowy PR dysponował 
budżetem na poziomie 1,1 mln 
zł. W urzędzie postawiono 
na filmiki, do produkcji któ-
rych chętnie używano dronów 
oraz efektowne zdjęcia, któ-
rymi miasto chwaliło się głów-
nie w social mediach. Na tego 
typu produkcje wydano ponad 
100 tys. zł. Podobne kwoty 
poszły na reklamowe gadżety 
tj. koszulki, kubki, breloczki, 
długopisy etc.

PJ

Władza nie oszczędzała 
NA PROMOCJI 

Ewa Szczecińska- 
-Zielińska,  

dyr. wydziału  
promocji  

i komunikacji  
w UM Legnica



5GAZETA LEGNICKA4 kwietnia 2019 r. AKTUALNOŚCI - TULEGNICA.PL

Prezes MPK zarabia blisko 300 tys. 
- to maksymalna ustawowa stawka!

Paweł Jantura

Kryzys w komunalnej 
spółce pogłębia się. Załoga 
domaga się podwyżki w wyso-
kości 700 zł, kolejne negocjacje 
z prezesem i radą nadzorczą 
kończą się fiaskiem, związki 
zawodowe są bliskie wejścia w 
spór zbiorowy z pracodawcą i 
grożą strajkiem. Pracownicy 
MPK pojawili się na marcowej 
sesji rady miejskiej, a sytuacja 
w firmie zdominowała obrady.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski odpowiedzialnością 
za sytuację w MPK obarcza 
radnych Koalicji Obywatel-
skiej i Prawa i Sprawiedliwo-
ści i tak też problem przedsta-
wia załodze. Wg niego wszyst-

kiemu winna jest sławetna już 
uchwała o darmowej komuni-
kacji dla uczniów i seniorów, 
która zmniejszy wpływy miej-
skiego przewoźnika o nawet 
4 mln zł. Tymczasem radni 
wytykają Krzakowskiemu 
obcięcie ubiegłorocznej dota-
cji dla MPK w wysokości 3 
mln zł, zakończenie roku 2018 
stratą przekraczającą 2 mln zł 
oraz finansowe rozpasanie w 
spółce.

Przewodniczący rady miej-
skiej Jarosław Rabczenko i jego 
klubowy kolega Maciej Kupaj 
proponują, by oszczędności 
zacząć szukać w wynagrodze-
niach zarządu i rady nadzor-
czej, które są niewspółmiernie 

wysokie w relacji do wynagro-
dzeń załogi i kondycji spółki.

Rabczenko: - Z odpowiedzi 
na naszą interpelację wynika, 
że wynagrodzenia pięciooso-
bowej rady nadzorczej wynio-
sły odpowiednio: 197 347,66 zł 
w 2017 r. i 186 613,15 w 2018 
r. Jednocześnie wynagrodzenie 
prezesa za 2017 r. wyniosło pra-
wie 280 000 zł.

Szef rady miejskiej przy-
pomina, że w trakcie marco-
wej sesji, prezydent Krzakowski 
stwierdził, że wynagrodzenie 
prezesa MPK wynika z ustawy.

- Nie dodał tylko, że ustawa 
dopuszcza widełki i z tych wide-
łek prezydent skwapliwie korzy-
sta płacąc prezesowi wynagro-
dzenie w maksymalnej wysoko-

ści, czyli czterokrotności pod-
stawy wymiaru, podczas gdy 
ustawa mówi: „od dwukrotno-
ści do czterokrotności podstawy 
wymiaru”. Warto też zwrócić 
uwagę, że mimo lamentu nad 
kondycją spółki, wystarczyło 
pieniędzy na nagrodę dla pre-
zesa - zauważa Rabczenko.

Konkretnie chodzi o 
nagrodę roczną w wysokości 
20 973,91 zł, którą Bakinowski 
otrzymał za 2017 r. Wracając do 
wynagrodzenia, to prezes MPK 
w 2017 r. zarobił dokładnie 277 
831,68 zł. Na taką kwotę zło-
żyło się 207 816,20 zł z tytułu 
umowy o pracę oraz 70 015,48 
zł z tytułu kontraktu menedżer-
skiego. W 2016 r. zarobił mniej, 
bo 252 333,85 zł.

Radni Koalicji Obywatelskiej Jarosław Rabczenko i Maciej Kupaj otrzymali od prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego odpowiedź na swoją interpelację ws. zarobków w Miejskim Przedsiębiorstwie Komuni-
kacyjnym w Legnicy. Jej lektura jest bardzo ciekawa.

Zdzisław 
Bakinowski,
prezes MPK 
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Nie masz pomysłu  
na prezent dla bliskiej osoby? 

ZAKUP VOUCHER  
W SKYFITNESS 
na wstęp nieograniczony  

na siłownię  
i zajęcia grupowe
Więcej szczegółów  

pod nr. tel. 507 831 528
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Trzy mandaty - to cel, jaki 
stawia sobie Koalicja Obywatel-
ska w kwietniowych wyborach 
do Parlamentu Europejskiego w 
okręgu dolnośląsko – opolskim.

W sobotnie południe Koali-
cja Obywatelska formalnie roz-
poczęła kampanię wyborczą w 
Legnicy. Podpisy pod listą w 
rynku zbierali m.in. szef dol-
nośląskiej Platformy Obywa-
telskiej poseł Jarosław Duda, 
szef legnickiej PO Robert Kro-
piwnicki, posłana Elżbieta Stę-
pień, liderka Inicjatywy Polskiej 
Barbara Nowacka i radny woje-
wódzki Piotr Borys.

Liczymy na trzy mandaty. 
Uważam, że jest to realne, ale 

potrzebna jest pełna mobili-
zacja i pokazanie, że zasługu-
jemy na zaufanie w odróżnieniu 
od ekipy, która przynosi nam 
wstyd w Europie – mówił Jaro-
sław Duda „dwójka” na europej-
skiej liście KO.

W wyborach startuje też 
posłanka Elżbieta Stępień 
(ósma na liście). Na sobotnim 
briefingu prasowym w legnic-
kim rynku zapewniała, że jeśli 
zostanie europosłanką, zajmie 
się problemami związanymi z 
ochroną środowiska, wskazując 
przy tym na kwestię arsenu w 
naszym regionie.

- Warto, żebyśmy wysy-
łali do Brukseli rzeczników 
naszego regionu – podkreślał 

Piotr Borys, który swój pobyt 
w europarlamencie poświęcił w 
dużej mierze skutecznym lob-
bowaniu ws. budowy S3.

Pełen wiary w dobry 
wynik w kwietniowych wybo-
rach Koalicji Obywatelskiej jest 
Robert Kropiwnicki. Legnicki 
parlamentarzysta zaznaczał, że 
eurowybory są bardzo istotne.

- Będziemy decydować, 
czy w Parlamencie Europej-
skim reprezentować nas będą 
poważni politycy, tj. Jarosław 
Duda czy Elżbieta Stępień czy 
też Anna Zalewska, która ruj-
nuje polskie szkoły i jest jesz-
cze zamieszana w aferę PCK – 
powiedział poseł Kropiwnicki.

PJ

KOALICJA OBYWATELSKA 
ruszyła z eurokampanią w Legnicy

Wiosna Roberta Biedro-
nia ogłosiła listę w kwietniowych 
wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego. Z ósmego miejsca 
startuje legniczanka Katarzyna 
Odrowska.

Przed tygodniem działacze 
Wiosny zapewniali dziennikarzy, 
że na dolnośląsko-opolskiej liście 
znajdzie się miejsce dla przedsta-
wiciela Legnicy. I tak się stało.

„Ósemkę” dostała 
bowiem Katarzyna Odrowska 

– znana z pracy w dziale pro-
mocji Kolei Dolnośląskich, 
projektów dot. życia kultu-
ralnego, a także zaangażowa-
nia w antyrządowe protesty 
ws. planów zaostrzenia prawa 
aborcyjnego.

Liderem dolnośląsko-opol-
skiej listy jest Krzysztof Śmi-
szek – doktor prawa europej-
skiego, znany działacz na rzecz 
praw człowieka i praw mniej-
szości, prywatnie – partner 
Roberta Biedronia.

Kolejne miejsca na liście 
zajmują: Katarzyna Lubiniecka-
-Różyło, Szymon Chojnowski, 
Izabela Migocz, Michał Syska, 
Marta Lempart, Jarosław Pilc, 
Katarzyna Odrowska, Natalia 
Zatka i Mariusz Kotarba.

Przypomnijmy, że „ósemki” 
na listach w kwietniowych euro-
wyborach mają też inni legniccy 
kandydaci – Elżbieta Stępień 
(Koalicja Obywatelska) i Jacek 
Baczyński (Prawo i Sprawiedli-
wość).

 

PJ

Wiosenna 
lista 
Biedronia 
w komplecie. 
Jest na niej 
legniczanka
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Sprawcę kradzieży sklepowych pomogły zła-
pać kamery monitoringu. Okazało się, że to recy-
dywista, który w więzieniu spędzić może nawet 7,5 
roku.

Kilkanaście dni temu policjanci zajęli się 
sprawą kradzieży sklepowych, które miały miej-
sce na terenie jednej z galerii handlowych.

- Złodziej kradł w dwóch sklepach odzieżo-
wych. Jego łupem padły spodnie, buty, sweter, 

cztery kurtki i obuwie damskie. Straty oszaco-
wano na ponad 1100 zł. Policjanci w trakcie gro-
madzenia materiału dowodowego okazało się, że 
wszystko nagrały kamery monitoringu – infor-
muje mł. asp. Jagoda Ekiert z legnickiej policji.

Policjanci szybko ustalili, że to 33-latek, 
który był już wcześniej karany za podobne prze-
stępstwa. Za kradzież w warunkach recydywy 
grozi do 7,5 roku pozbawienia wolności.

MB

Legnicka policja odkryła 
w garażu na obrzeżach miasta 
częściowo zdemontowane Audi 
oraz elementy innych samocho-
dów. Pojazdy kilka dni wcześniej 
zostały skradzione na terenie 
Niemiec. W sprawie zatrzymano 
dwóch mężczyzn, ale sprawa jest 
rozwojowa.

W poniedziałek policjanci 
natrafili na trop dziupli samo-
chodowej. Do pomocy ściągnęli 
posiłki z komendy wojewódz-
kiej z Wrocławia i w jednym 
czasie weszli do kilku pomiesz-
czeń na terenie Legnicy.

- W jednym z garaży funk-
cjonariusze znaleźli częściowo 
rozebrany samochód marki 

Audi A5 o wartości 220 tys. zł. 
Dodatkowo było tam kilkadzie-
siąt elementów innych samo-
chodów i części karoserii do 
Porsche czy Audi. Udało nam 
się ustalić, że te pojazdy kilka 
dni temu zostały skradzione 
na terenie Niemiec – mówi mł. 
asp. Jagoda Ekiert z zespołu 
prasowego Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy.

Na miejscu został zatrzy-
many również mężczyzna, który 
dokonywał rozbierania aut, 
oprócz niego policjanci zatrzy-
mali jeszcze jednego legnicza-
nina w związku z tą sprawą.

- Sąd na wniosek proku-
ratora aresztował 39 i 35-latka 
na trzy miesiące. Obaj usłyszeli 

już zarzut paserstwa mienia o 
znacznej wartości. Zabezpie-
czone na miejscu części przeka-
zano do ekspertyzy mechano-
skopii, gdzie zostanie ustalone 
ich dokładne pochodzenie. 
Sprawa z pewnością jest rozwo-
jowa i policjanci cały czas pra-
cują nad tą sprawą. Nie wyklu-
czamy kolejnych zatrzymań – 
dodaje policjantka.

W trakcie dalszych działań 
w kolejnym z garaży policjanci 
odkryli fotele samochodowe z 
rozmontowanych aut. Za popeł-
nione przestępstwa zatrzyma-
nym do tej pory mężczyznom 
grozi do 10 lat pozbawienia wol-
ności.

MB

Złodziejska dziupla 
samochodowa 
zlikwidowana 

na peryferiach

Legnicka policja zatrzy-
mała mężczyznę, który był 
poszukiwany listem gończym. 
34-latek sam wpadł w ręce stró-
żów prawa, przechodząc na ich 
oczach na czerwonym świetle.

W środę około godz. 19 
policjanci patrolowali okolice 
ul. Pocztowej. Zauważyli tam 

mężczyznę przechodzącego na 
czerwonym świetle przez przej-
ście dla pieszych.

- Na początku mężczyzna 
podawał fałszywe dane. Nasi 
funkcjonariusze znaleźli przy 
nim dokumenty. Okazało się, że 
34-latek jest poszukiwany listem 
gończym. Sąd już wcześniej ska-
zał go na sześć miesięcy więzie-

nia – informuje st. sierż. Anna 
Tersa z legnickiej policji.

Dodatkowo telefon, który 
legniczanin miał przy sobie 
figurował jako utracony. Męż-
czyzna trafił już do więzienia. 
W sądzie będzie musiał wytłu-
maczyć, jak znalazł się w posia-
daniu kradzionego telefonu.

MB

Złodziej z bogatą kartoteką 
zatrzymany 
dzięki sklepowym kamerom

Jesteś poszukiwany listem 
gończym? Uważaj lepiej na pasach!
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Funkcjonariusze Straży 
Granicznej z Legnicy w trak-
cie kontroli autokaru rejsowego 
relacji Drezno – Warszawa 
zatrzymali obywatela Pakistanu, 
który miał przy sobie dwa pod-
robione włoskie dokumenty z 
zupełnie innymi danymi niż jego 
prawdziwe. Z fałszywymi papie-
rami mężczyzna chciał dojechać 
do Szwecji.

Mężczyzna został zatrzy-
many. W trakcie przesłucha-

nia mężczyzna przyznał się, że 
jest obywatelem Pakistanu. Na 
dowód swoich słów okazał zdję-
cie zamieszczone w telefonie, 
na którym była strona z jego 
pakistańskiego paszportu wraz 
z jego zdjęciem.

Dane zawarte w sfałszo-
wanych dokumentach były 
również inne niż te, które wid-
niały na zdjęciu oryginalnego 
pakistańskiego paszportu. 31-
-letni Pakistańczyk dodał, że 
na podstawie podrobionych 

dokumentów chciał dojechać 
do Warszawy, by stamtąd 
samolotem udać się do Szwe-
cji.

Obywatel Pakistanu przy-
znał się do zarzucanego mu 
czynu posługiwania się pod-
robionymi dokumentami jako 
autentycznymi oraz dobrowol-
nie poddał się karze. W piątek 
został przekazany w trybie read-
misji uproszczonej niemieckim 
służbom.

PJ

Pakistańczyk nie dojechał do Szwecji. 
PODRÓŻ ZAKOŃCZYŁ POD LEGNICĄ
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