
Obwodnica, z uwagi na 
swój przebieg na terenie mia-
sta, jak i gminy Legnickie 
Pole, musi być realizowana 
jednocześnie przez prezy-
denta Legnicy i GDDKiA. 
Tylko taka realizacja wszyst-
kich fragmentów wschodniej 
obwodnicy miasta zapewni jej 
prawidłowe funkcjonowanie i 
osiągnięcie założonego celu.

Porozumienie określa za-
sady oraz podział kosztów 
wspólnej realizacji opracowań 
projektowych (Studium Tech-
niczno-Ekonomiczno-Środo-
wiskowe wraz z uzyskaniem 

decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych, Koncepcji 
Programowej oraz wykonanie 
programu funkcjonalno-użyt-
kowego) pomiędzy GDDKiA 
i gminą Legnicą.

Zgodnie z podpisanym 
porozumieniem prace pro-
jektowe dotyczące odcinka o 
długości około 2,8 km, zlo-
kalizowanego poza granicami 
miasta, tj. od ul. Gniewomier-
skiej do ul. Sikorskiego, sfi-
nansuje GDDKiA, natomiast 
odcinek w granicach admini-
stracyjnych Legnicy sfinansu-
je gmina.

Celem wspólnej inwe-
stycji jest budowa fragmentu 
obwodnicy Legnicy, która po-
zwoli na utworzenie spójnego 
układu komunikacyjnego z 
ominięciem ścisłego centrum 
miasta. Realizacja inwestycji 
umożliwi stworzenie komfor-
towego i szybkiego połączenia 
drogowego pomiędzy A4, S3 i 
DK94 oraz wpłynie pozytyw-
nie na rozwój gospodarczy re-

gionu, a także Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

Z uwagi na bardzo złe 
warunki przejazdu drogą kra-
jową nr 94 przez Legnicę, w 
tym przez zabytkowe centrum 
miasta, budowa brakującego 
fragmentu obwodnicy umoż-
liwi właściwe skomunikowa-
nie zurbanizowanych i uprze-

mysłowionych terenów, a tym 
samym wpłynie na poprawę 
warunków ruchu i bezpie-
czeństwa użytkowników dróg 
oraz mieszkańców naszego 
miasta.
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Dogadani w kwestii 
obwodnicy Legnicy
Gmina Legnica i Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad podpisały umowę 
o wspólnej realizacji prac 
projektowych, dotyczących 
budowy fragmentu obwod-
nicy Legnicy w ciągu drogi 
krajowej 94. To jedna z sied-
miu dolnośląskich obwodnic, 
spośród 100 ujętych w rządo-
wym programie.

Samorządy pomogą budować kolej Miedź, która wymyka się KGHM
W ciągu trzech lat ma być gotowa dokumentacja dla pro-
jektu Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. Po-
mysł zakłada stworzenie połączenia kolejowego Legni-
ca-Lubin-Polkowice-Głogów z kursującymi co 15 minut 
pociągami osobowymi. Samorządy chcą się włączyć w 
finansowanie tej inwestycji.    
      >>2

Ważą się losy koncesji na poszukiwanie oraz rozpozna-
nie złóż miedzi i srebra w rejonie Bytomia Odrzańskiego. 
To bezpośrednie sąsiedztwo złoża Głogów Głęboki Prze-
mysłowy, gdzie KGHM aktualnie wchodzi z wydobyciem. 
Rozstrzygnięcie będzie mieć kolosalne znaczenie dla 
przyszłości lubińskiej spółki.   
                     >>11



Urszula Klejnowska-Mo-
siołek - sędzia Sądu Rejono-
wego w Jaworze (obecnie w 
stanie spoczynku) - udzieliła 
swego poparcia kandydują-
cym do neo-KRS sędziom z 
Podkarpacia, Warmii, Kaszub 
i Mazowsza. Podpisała się na 
liście Grzegorzowi Furmankie-
wiczowi z Sądu Rejonowego w 
Jaśle, Joannie Kołodziej-Mi-
chałowicz z Sądu Rejonowego 
w Słupsku, Jędrzejowi Kondce 
z Sądu Rejonowego dla mia-

sta stołecznego Warszawy 
oraz Maciejowi Nawackiemu z 
Sądu Rejonowego w Olsztynie. 
Ten ostatni poddał represjom 
sędziego Pawła Juszczyszyna 
za zastosowanie się do wyro-
ku Trybunały Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i na oczach 
kamer podarł projekty trzech 
uchwał z zebrania sędziów 
Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Podpisy Urszuli Klejnow-
skiej-Mosiołek pochodzą z 
czasu, kiedy była delegowana 
z Jawora do pracy w Minister-
stwie Sprawiedliwości. Dele-
gacje do ministerstwa można 
traktować jako wyróżnienie ze 
strony Zbigniewa Ziobry. We-
dług portalu OkoPress ozna-
czają dla sędziego mniej pracy. 
A ponadto kilka tysięcy złotych 
do pensji plus dodatek miesz-

kaniowy.
Sędzia Konrad Wytrykow-

ski z Sądu Okręgowego w Le-
gnicy (beneficjent tzw. "dobrej 
zmiany", aktualnie zasiadający 
w kontrowersyjnej Izbie Dys-
cyplinarnej Sądu Najwyższego) 

podpisał się na liście poparcia 
dla sędziego Dariusza Draje-
wicza z Sądu Rejonowego dla 
Warszawy – Mokotowa.

Ponad 360 sędziów, któ-
rzy złożyli podpisy na listach 
poparcia dla kandydatów do 

neo-KRS, środowiska obarcza 
współodpowiedzialnością za 
obecny chaos w wymiarze spra-
wiedliwości.

Piotr Kanikowski
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Przedstawiciele samorzą-
dów Zagłębia Miedziowe-
go spotkali się w lubińskim 
ratuszu, aby omówić model 
finansowania dokumentacji 
kolei aglomeracyjnej, która 
połączy Legnicę z Lubinem, 
Polkowicami i Głogowem. 
Projekt prezentowali wice-
marszałek województwa dol-
nośląskiego Tymoteusz Myr-
da, Leszek Loch, dyrektor 
Dolnośląskiej Służby Dróg 

i Kolei oraz Damian Stawi-
kowski, prezes Kolei Dolno-
śląskich.

Pomysł wymaga wybu-
dowania torów pomiędzy 
Lubinem, Polkowicami a 
Głogowem. Rozważane są 
dwa warianty. W pierwszym 
założono stworzenie połą-
czenia Lubin-Polkowice-
-Nielubia-Głogów. Koszt 
studium wykonalności wraz 
z decyzją środowiskową dla 
tego wariantu oszacowano na 
ok. 3 mln zł. Możliwe jest też 
dobudowania jednego toru 
do istniejącej linii nr 289 
relacji Głogów-Lubin, wy-
korzystywanej obecnie przez 
Pol-Miedź-Trans do trans-
portu koncentratu dla huty. 
Dokumentacja kosztowałaby 
w tym przypadku 1 mln zł.

Samorządy zgodziły się 
partycypować w kosztach 

opracowania studium wyko-
nalności i uzyskania decyzji 
środowiskowej dla obu pro-
jektów. Dokumenty mają być 
gotowe za ok. 3 lata.

Zgodnie za założeniem, 
pociągi Kolei Aglomeracyj-
nej Zagłębia Miedziowe-
go docierałyby do Złotoryi 
oraz Jawora. Dlatego autorzy 
projektu przewidują rewi-

talizację odcinka Legnica - 
Złotoryja oraz elektryfikację 
odcinka Legnica Piekary - 
Jawor. Na obu trasach trze-
ba też dołożyć drugi tor lub 
zastosować inne rozwiązanie 
(np. mijanki dynamiczne).

- Zakładam, że listy in-
tencyjne w tej sprawie bę-
dziemy mogli podpisać już 
w ciągu najbliższych dwóch 

tygodni, a na przełomie mar-
ca i kwietnia Województwo 
Dolnośląskie zawrze poro-
zumienie z PKP Polskimi 
Liniami Kolejowymi - infor-
muje wicemarszałek Tymote-
usz Myrda.

Piotr Kanikowski
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Oczko temu 
misiu

Telewizja Polska wyprodu-
kowała pełnometrażowy film 
pod tytułem „Zenek” – niby 
o gwieździe disco polo, ale w 
istocie o słomie wychodzącej z 
butów narodowym macherom 
od kultury. Dzięki niej znów 
nad Polską kołysze się w rytmie 
łubudubu miś z tej słomy, więk-
szy nawet od świebodzińskiego 
Chrystusa Króla.

„Wiesz co robi ten miś? 
On odpowiada żywotnym 
potrzebom całego społeczeń-
stwa. To jest miś na skalę na-
szych możliwości. Ty wiesz, co 
my robimy tym misiem? My 
otwieramy oczy niedowiarkom. 
Patrzcie – mówimy – to nasze, 
przez nas wykonane i to nie jest 
nasze ostatnie słowo”– szydzi z 
produkcji TVP duch Stanisła-
wa Barei, który w gmachu na 
Woronicza ma jak w peerelu.

Kameralna platforma do 
podziwiania misia w całej oka-
załości została zainstalowana 
w gabinecie Jacka Kurskiego, 
obok szafy, przy której pre-
zes śpiewa suwerenowi jego 
ulubione piosenki w rodzaju 
„Przez te oczy zielone, zielone, 
oszalałem…”. Wszystko do 
siebie pasuje: Zenek do Jacka, 
Jacek do misia, miś do misji, 
jaką przed prezesem postawiła 
władza. Ciemny lud też jest na 
miejscu, tzn. przed odbiornika-
mi sygnału telewizyjnego.

Jeśli duch Barei ma rację, 
do jesieni śladu po misiu nie 
będzie, ale taśmy z wokalem 
Kurskiego i kompozycja-
mi Martyniuka mają szansę 
utrzymać się w eterze dłużej. 
Będą idealnie pasować do au-
dycji profilaktycznych z cyklu 
„Wygraj z rakiem”. Za friko 
podrzucam ten pomysł le-
gnickiemu Radiu Plus, bo tam 
kocha się dobrą zmianę i disco 
polo równie mocno jak w TVP. 
Scenariusz mógłby wyglądać 
tak, że najpierw senator Dorota 
Czudowska przez trzy minuty 
mówi, jak ważna jest diagno-
styka onkologiczna, a potem 
przez trzy minuty leci hit Zen-
ka Martyniuka, wypromowany 
dzięki 2 miliardom złotych na 
Sylwestry w Zakopanym i tym 
podobne przedsięwzięcia mi-
syjne TVP. Brzmi to może ciut 
schizofrenicznie, ale taką mamy 
ostatnio Polskę.

Najgorzej na tym inte-
resie wyszła posłanka Joanna 
Lichocka. Jeśli za zasługi dla 
telewizji narodowej oczekiwała 
od Kurskiego wstępu na plat-
formę widokową z Zenkiem, 
to się przeliczyła. Wszyscy są 
na nią wściekli, bo jeszcze nie 
ruszyła kampania prezydencka 
Andrzeja Dudy, a już przez in-
tensywne pocieranie oczko się 
urwało temu misiu.

Ej, poleciało…
Piotr Kanikowski
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Samorządy pomogą budować kolej
W ciągu trzech lat ma być go-
towa dokumentacja dla pro-
jektu Kolei Aglomeracyjnej 
Zagłębia Miedziowego. Po-
mysł zakłada stworzenie po-
łączenia kolejowego Legni-
ca-Lubin-Polkowice-Głogów 
z kursującymi co 15 minut 
pociągami osobowymi. Sa-
morządy chcą się włączyć w 
finansowanie tej inwestycji.

Przyłożyli rękę do demolki KRS
Na ujawnionych w końcu 
listach poparcia złożonych 
przez kandydatów do nowej 
Krajowej Rady Sądownictwa 
jest pięć podpisów sędziów 
z okręgu legnickiego: Konra-
da Wytrykowskiego i Urszuli 
Klejnowskiej-Mosiołek.
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Do zdarzenia doszło 14 
lutego w rejonie zjazdu z A4 
na Koskowice. Na filmie z 
karetki widać, jak przed nią 
lewym pasem autostrady w 
kierunku Wrocławia jedzie 
autobus sieci Flixbus. Słychać 
sygnały dźwiękowe jadącej za 
nim karetki. Widać też jak jej 
kierowca długimi światłami 
prosi o ustąpienie mu drogi. 
Mężczyzna za kierownicą au-
tobusu nie reaguje. Karetka, 
wciąż na sygnale, zjeżdża na 
prawy pas, desperacko szuka-

jąc możliwości wyprzedzenia 
pojazdu. Po chwili wraca za 
autobus. Dopiero wtedy kie-
rowca z Flixbusa ustępuje jej 
miejsca.

Według ratownika, który 
nagrał film na A4 i umieścił 
go w internecie, karetka była 
blokowana przez około 3-4 
minuty. Autobus miał w tym 
czasie wiele okazji, by zjechać 
na lewy pas.

Przewoźnik przeprosił za 
zachowanie swego pracow-
nika. Flixbus wystosował też 
komunikat: „Bezpieczeństwo 
oraz przestrzeganie przepisów 

ruchu drogowego to dla nas 
kwestie priorytetowe. Wy-
jaśniliśmy sprawę z naszym 
partnerem autobusowym ob-
sługującym ten kurs, w wyniku 
czego zakończył on współpra-
cę z kierowcą, który nie ustą-
pił miejsca pojazdowi uprzy-
wilejowanemu. Dołożymy 
wszelkich starań, aby podobne 
sytuacje nie miały miejsca w 
przyszłości.”

Piotr Kanikowski
FOT. SCREEN  
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- Legniccy policjanci i 
inspektorzy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Dro-
gowego we Wrocławiu dbając 
o bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży podróżujących na zi-
mowy wypoczynek codziennie 
kontrolują autokary, którymi 
podróżują najmłodsi. W mi-
nioną niedzielę funkcjonariu-
sze legnickiej drogówki wraz 
z inspektorami WITD udali 
się na zgłoszoną przez orga-
nizatorów wycieczki kontrolę 
autokaru przy ulicy Domejki 
w Legnicy. Autobusem podró-
żować miała młodzież wraz z 
opiekunami z Legnicy do Gli-
czarowa niedaleko Bukowiny 
Tatrzańskiej – relacjonuje mł. 
asp. Jagoda Ekiert, oficer praso-
wa legnickiej policji.

Podczas kontroli przeana-
lizowano zapisy na okazanej 
karcie kierowcy, w pamięci 
urządzenia oraz porównano 
dane z trasą przejazdu. Tak wy-
szło na jaw, że mężczyzna jadąc 
z Wrocławia używał karty swe-
go przedsiębiorcy. Na parkingu 
przy autostradzie A-4 w okoli-
cy Legnicy zamienił na swoją 
własną. Następnie na swojej 
karcie uzupełnił braki godzin 
wpisem manualnym „odpoczy-
nek”, podczas, gdy naprawdę w 
tym czasie kierował autobusem 
posługując się cudzą kartą.

- Podczas rozpytania kie-

rujący przyznał się, że kierował 
na karcie swojego szefa po to, 
aby dojechać do miejsca doce-
lowego podróży z dziećmi. Nie 
chciał zarejestrować na swojej 
karcie naruszeń, które byłyby 
nieuniknione w przypadku ob-
sady jednoosobowej autobusu 
na zaplanowanej trasie - mówi 
Jagoda Ekiert. - Kierowcę uka-
rano mandatem karnym, a wo-
bec przedsiębiorcy wszczęto 
postępowanie administracyjne, 
które prowadzić będzie Woje-
wódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego we Wrocławiu.

Piotr Kanikowski

Na autostradzie A4 pod Le-
gnicą kierowca autobusu 
blokował przejazd karetki 
pogotowia na sygnale. Film 
nagrany przez ratownika tra-
fił do sieci, wywołując falę 
komentarzy. Sprawą zajęła 
się legnicka policja, która 
ustaliła i przesłuchała podej-
rzanego. Grozi mu grzywna 
bądź nagana. Za nieodpo-
wiedzialne zachowanie na 
drodze stracił też pracę.

Kierowca autobusu do zafał-
szowania czasu pracy użył 
karty swojego szefa. Chciał 
zawieźć młodzież z Legnicy 
wraz z opiekunami na Podha-
le. Oszustwo zostało szybko 
wykryte przez funkcjonariu-
szy legnickiej drogówki oraz 
Inspektorów Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Dro-
gowego we Wrocławiu.

Lubiński Klub Zielona 
Piątka powstał w paździer-
niku 2019 roku z inicjaty-
wy Iwony Korzepy, Patrycji 
Szwec, Beaty Dul, Romana 
Peschke i Arkadiusza Bana-
sia. Jego założyciele poznali 
się dzięki sieci Herbalife, 
sprzedając markowe produk-
ty do wspomagania zdro-
wego odżywiania, kontroli 
wagi czy pielęgnacji ciała. 
Jako handlowcy czuli nie-
dosyt. Tęsknili za miejscem, 
które nie byłoby biurem, ale 
przyjazną dla każdego, cie-
płą przestrzenią do bycia ze 

sobą: spotkań, rozmów, ćwi-
czeń, zabawy lub wymiany 
doświadczeń. Wynajęli dwa 
pokoje na poddaszu domku 
przy ul. Sportowej: jeden na 
kameralną salę fitness, drugi 
na salon, gdzie przy prote-
inowym koktajlu w szklance 
z grubego szkła można od-
począć, porozmawiać, za-
pomnieć na chwilę o całym 
świecie. 

Działają pod patronatem 
Herbalife, wciąż rozprowa-
dzają preparaty tej marki, bo 
mają do nich zaufanie. Ale 
bardziej niż na sprzedaży 
koncentrują się na budowa-
niu relacji pomiędzy ludźmi. 
To nie gabinet dietetyka, 
gdzie wpada się na kwadrans 
po nową dietę, ani odhuma-
nizowana siłownia z anoni-
mowymi klientami, którzy 
schodząc z przyrządu rozpły-
wają się w próżni. W Klubie 
Zielona Piątka ludzie uczą 
się, jak zadbać o siebie i mo-
tywują wzajemnie do zdro-
wego trybu życia, ale też, nie-
jako przy okazji, zaspokajają 

swoje tęsknoty za bliskością, 
za chwilą beztroski w miłym 
towarzystwie lub mądrą czu-
łą rozmową. Nawiązują i pie-
lęgnują kontakty.

- Na dzień dobry robimy 
analizę składu ciała. Rozma-
wiamy, co klienci chcieliby 
osiągnąć, w jakim czasie i 
dlaczego. Cel, motywacja, są 
ważne, bo od nich w dużej 
mierze zależy sukces – mówi 
Patrycja Szwec.  

Klub to miejsce zarówno 
dla szczupłych, którzy chcie-
liby przytyć, i osób z nadwa-
gą, marzących o zrzuceniu 
paru kilogramów: dla pań 
i panów, dorosłych i dzieci. 
Kameralność sali fitness ma 
ośmielić klientów z kom-
pleksami, wstydzących się 
ćwiczyć w dużej siłowni.

- Od pierwszej wizyty 
dbamy, aby wszystkim było 
tu ze sobą dobrze – podkreśla 
Arkadiusz Banaś.

Zielona Piątka regularnie 
organizuje zajęcia zumby z 
certyfikowaną instruktorką 
Małgorzatą Fijałkowską i 

lekcje samoobrony, prowa-
dzone przez mistrza jujitsu, 
sensei Pawła Szewerę. Co ty-
dzień odbywają się „wieczor-
ki piękna i urody”, gdzie pa-
nie odpoczywają we własnym 
gronie, próbując kosmetyków 
Herbalife. Z myślą o inte-
gracji, przed Bożym Naro-
dzeniem Patrycja Szwec za-
prosiła dzieci i dorosłych na 
warsztaty robienia bombek 
z zimnej porcelany i świą-
tecznych stroików. Wahają-
cych się Zielona Piątka kusi 
„trzydniówkami”, podczas 
których można bez zobowią-
zań spróbować różnych form 
aktywności i przetestować na 
sobie skuteczność koktajli 
Herbalife. 

- W ciągu trzech dni 
ludzie potrafią zrzucić do 
dwóch kilo – zapewnia Pa-
trycja Szwec. A Iwona Ko-
rzepa wyjaśnia, dlaczego 
społeczność Klubu Zielonej 
Piątki rośnie z miesiąca na 
miesiąc: - To dlatego, że od 
dobrego samopoczucia moż-
na się uzależnić – mówi.

Wszystkim tu ze sobą dobrze
- Sprawiamy, że ludzie le-
piej śpią, lepiej wstają rano, 
mają więcej chęci do życia, 
więcej sił, czują się zdrow-
si, szczęśliwsi, częściej się 
uśmiechają, przestaje ich 
nękać głód. Oczywiście, mi-
mochodem gubią też zbęd-
ne kilogramy, ale w gruncie 
rzeczy wcale nie to jest naj-
ważniejsze – mówi Iwona Ko-
rzepa, jedna z pięciorga zało-
życieli Klubu Zielona Piątka. 

Klub Zielona Piątka 
Lubin, ul. Sportowa 27; zielonapiatka@wp.pl; www.facebook.com/Sportowa27Lubin

pn-pt 8.00-12.00 i 17.00-19.00

Na 3 minuty 
wstrzymał karetkę!

Macher od czasu pracy
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Od 9 grudnia władze sa-
morządowe prowadzą w Cho-
cianowie konsultacje społeczne 
“w kwestii projektu uchwały w 
sprawie przyjęcia Rezolucji do-
tyczącej powstrzymania ideologii 
“LGBT” przez wspólnotę samo-
rządową oraz ataków na Polski 
Kościół i obrażania uczuć religij-
nych ludzi wierzących.” Konsul-
tacje miały trwać dwa miesiące, 
ale decyzją burmistrza Tomasza 
Kulczyńskiego zostały przedłu-
żone do końca lutego. Inicjato-
rami tych działań są radni PiS-u 
oraz klubu Tomasz Kulczyński 
2018.

Przed Krzysztofem Miesz-
kowskim apel o wycofanie pro-
jektu rezolucji skierowali do 
burmistrza i radnych posłowie 
Piotr Borys i Krzysztof Śmi-
szek. "Dyskryminacja człowieka 

przez człowieka, niezależnie od 
okoliczności, zasługuje na bez-
względne potępienie (...) Treść 
rezolucji jednoznacznie wska-
zuje, że Rada nie jest świadoma, 
co oznacza skrótowiec LGBT. 
LGBT to ludzie – lesbijki, geje 
osoby bi- i transpłciowe. To tak-
że mieszkańcy Państwa gminy. 
To pełnoprawni Polacy i Polki, 
płacący jak reszta społeczeństwa 
podatki, tak samo się cieszące i i 
tak samo kochające jak wszyscy 
inni" - pisał Śmiszek. Piotr Bo-
rys przypomniał wypowiedziane 
w Oświęcimiu słowa więźnia 
Auschwitz Mariana Turskiego: 
„Kiedy widzicie, że przeszłość 
jest naciągana do aktualnych 
potrzeb polityki. Nie bądź-
cie obojętni, kiedy jakakolwiek 
mniejszość jest dyskryminowana. 
Istotą demokracji jest to, że więk-
szość rządzi, ale prawa mniejszo-
ści muszą być chronione. Nie 
bądźcie obojętni kiedy jakakol-
wiek władza narusza prawa już 
istniejące. Nie bądźcie obojętni, 
bo nawet się nie obejrzycie, jak 
na was, na waszych potomków, 
"jakiś Auschwitz", nagle spadnie 
z nieba”

Głos w sprawie chocianow-
skich konsultacji zabrał m.in. pi-
sarz Jacek Dehnel: “Jest to o tym 
bardziej obrzydliwe, że w Cho-
cianowie (wówczas Kotzenau) 
funkcjonowała jedna z filii na-
zistowskiego obozu koncentra-
cyjnego Gross-Rosen – jednego 

z tych, do których trafiali więź-
niowie z różowymi trójkątami, 
przeznaczonych do wymordo-
wania przez hitlerowską machinę 
śmierci tylko dlatego, że należeli 
do “LGBT”, którego tak się lęka-
ją radni z Chocianowa."

Piotr Kanikowski
LIST OTWARTY DO 

BURMISTRZA I RADNYCH 
MIEJSKICH RADY MIASTA I 
GMINY CHOCIANÓW

Szanowni Państwo,
w związku z planami wpro-

wadzenia rezolucji wzywającej do 
walki z LGBT w Gminie Cho-
cianów, wyrażam swój niepokój, 
oburzenie oraz protest. Podobne 
dokumenty, których w Polsce po-
wstało już ok. 50, Adam Bodnar, 
Rzecznik Praw Obywatelskich, 
określił jako: „sprzeczne z konsty-
tucyjną zasadą legalizmu, zgodnie 
z którą organy władzy publicznej 
działają na podstawie i w grani-
cach prawa; dyskryminują osoby 
nieheteronormatywne i transpłcio-
we, wykluczając je ze wspólnoty 
samorządowej i ograniczają prawa 
i wolności mieszkańców gminy – 
ich prawo do życia prywatnego i 
rodzinnego, wolność wypowiedzi, 
prawo do nauki, prawo do naucza-
nia oraz prawo do wychowania 
dzieci zgodnie z własnymi przeko-
naniami”. Popierając tę nikczemną 
uchwałę, dołączycie Państwo do tej 
niechlubnej listy.

Skąd się bierze faszyzm w 
epoce względnego dobrobytu, maso-

wego dostępu do dóbr konsumpcyj-
nych i elementarnego zaspokojenia 
potrzeb socjalnych? Skąd się bierze 
zło, którego ofiarami stają się śro-
dowiska LGBT, osoby o innym 
kolorze skóry, Żydzi czy ci, którzy 
mają odwagę bronić mniejszości i 
demokratycznych zasad? Skąd się 
wzięła posłanka Elżbieta Kruk, 
była przewodnicząca sejmowej Ko-
misji Kultury, marząca o tym, by 
Polska stała się wolna od LGBT? 
Skąd się biorą Polacy nie szanujący 
odmienności i różnorodności? Dla-
czego część polskiego społeczeństwa 
akceptuje faszystowski system kon-
sekwentnie wprowadzany przez 
Jarosława Kaczyńskiego i rządzącą 
partię po wygranych wyborach w 
październiku 2015?

Przyzwolenie na przemoc i 
agresję, podział na Polaków lep-
szych i gorszych, a także nagonkę na 
środowiska LGBT, rząd PiS ogłosił 
ustami prezesa Jarosława Kaczyń-
skiego 11 grudnia 2015 roku, tuż 
po objęciu władzy. Mając za sobą 
parlamentarną większość, roz-
luźnił demokratyczne reguły - nie 
pierwszy raz dzielił, groził i ma-
nipulował. Doprowadził do tego, 
że większość przestała rozmawiać 
z mniejszością. Atak na mniejszości 
seksualne nie wziął się znikąd. Tak, 
jak Auschwitz nie spadło z nieba, 
o czym Marian Turski mówił w 
swoim przemówieniu podczas ob-
chodów 75. rocznicy wyzwolenia 
obozu Auschwitz-Birkenau. Dodał 
także: „Istotą demokracji jest to, że 

większość rządzi, ale demokracja 
na tym polega, że prawa mniej-
szości muszą być chronione. Nie 
bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek 
władza narusza przyjęte umowy 
społeczne, już istniejące. Bądźcie 
wierni przykazaniu. Jedenaste 
przekazanie: nie bądź obojętny”.

Bandyci w Białymstoku pod-
czas Parady Równości brutalnie 
bili, kopali ludzi. Przemysław 
Witkowski, dziennikarz, nauczy-
ciel akademicki został zmasakro-
wany we Wrocławiu za krytykę ho-
mofobii. „Europa będzie albo biała 
albo bezludna” głosiło jedno z haseł 
na Marszu Niepodległości w War-
szawie w 2017 roku. Pisał o tym 
krytycznie Witkowski na łamach 
Krytyki Politycznej. Przypadek, że 
został pobity? W marcu 2019 roku 
Kaczyński zaatakował środowiska 
LGBT, po tym jak prezydent War-
szawy wprowadził edukacyjną 
„Kartę LGBT” - w Europie Za-
chodniej - standard. W Polsce PiS 
- zamach na tradycyjne wartości 
katolickie. „Wara od naszych dzie-
ci” - krzyczał autor „zdradzieckich 
mord”. Tak się rodzi zło. Tak miłość 
bliźniego zamienia się w nienawiść 
do sąsiada, geja, lesbijki, nowocze-
snej kobiety, artystów a wkrótce do 
nauczycieli, lekarzy, przedsiębior-
ców, budowlańców, studentów, etc. 
Nikt nie uniknie nienawiści.

Jarosław Kaczyński skonstru-
ował doktrynę opartą na lęku i 
strachu społecznym. Jej podstawo-
wym elementem jest wykluczanie 

oraz dezintegracja kolejnych śro-
dowisk prowadząca do skrajnej po-
laryzacji. I nie są to ani dewianci, 
oprychy czy psychopaci „poszukujący 
własnej nierównowagi”, tylko oj-
cowie i synowie pobożnych katolic-
kich rodzin, błogosławionych przez 
ojców Paulinów na Jasnej Górze. 
Są częścią systemu opartego na 
przemocy, ostracyzmie i nienawiści. 
Systemu, wobec którego nie możemy 
pozostać obojętni.

Kultura europejska nigdy nie 
była i nie jest wolna od wartości re-
prezentowanych przez środowiska 
LGBT. Wprowadzając tę rezolucję, 
pozbawiacie także Gminę Cho-
cianów wartości chrześcijańskich 
reprezentowanych przez artystów: 
Michała Anioła czy Leonarda da 
Vinci lub literackich głoszonych 
przez Marię Konopnicką, Jarosła-
wa Iwaszkiewicza, Witolda Gom-
browicza czy Jana Lechonia.

Środowiska LGBT są stygma-
tyzowane, piętnowane, a w kon-
sekwencji narażone na społeczny 
ostracyzm. Nie bądźcie, Państwo, 
częścią tego procederu. Nie bądźcie 
obojętni, bo obrona mniejszości sek-
sualnych, to jedna z podstawowych 
zasad demokracji. W związku z 
powyższym, apeluję do Państwa o 
wycofanie z głosowania rezolucji 
wzywającej do walki z LGBT w 
Gminie Chocianów.

Z poważaniem
Krzysztof Mieszkowski

Poseł na Sejm RP
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Poseł pisze do władz Chocianowa
Poseł Krzysztof Mieszkowski 
dołączył do rosnącego z dnia 
na dzień grona oburzonych 
konsultacjami nad „rezolucją 
przeciwko ideologii LGBT” w 
Chocianowie. Parlamenta-
rzysta skierował list otwarty 
do inicjatorów tych działań: 
burmistrza Tomasza Kulczyń-
skiego oraz gminnych rad-
nych. W liście snuje rozwa-
żania o źródłach faszyzmu. 
Protestuje przeciwko nagon-
ce na osoby LGBT. 
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Wieczorem 13 lutego 
zapaliła się więźba dacho-
wa oraz ocieplenie budynku 
Urzędu Gminy w Zagrod-
nie. Przyczyny pożaru ustalą 
eksperci, ale najprawdopo-
dobniej wiejący z dużą mocą 
wiatr wydmuchał żarzącą się 
sadzę z komina. Iskry wdar-
ły się pod dach. Ogień mógł 
tlić się na strychu powoli na-
wet przez kilka godzin. Zo-
stał zauważony przypadkiem 
przez strażaków, którzy po 
sąsiedzku mają remizę. 

- Chłopaki przyszli wy-
mienić się ubraniami. Około 
godziny 18.55 wyszli z re-
mizy na papierosa, spojrze-
li w górę i zauważyli, że z 
poszycia dachu na urzędzie 
sypią się iskry – opowiada 
Sławomir Socha, naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zagrodnie. - Zadziałali 
wzorcowo. Podnieśli alarm. 
Mieszkam niedaleko, ale za-
nim wybiegłem z domu oni 
już samochodem wyjechali z 
remizy i ewakuowali sprzą-
taczkę, która myła podłogi w 
gminie.

Gdy strażacy wbiegali po 
schodach na górę, nie było 
dymu, więc kobieta mogła się 
nie zorientować, że coś się 
pali. Duszący kłąb buchnął 
dopiero po uchyleniu klapy 
prowadzącej na poddasze. 

- Podano dwie linie wody 
z szybkiego natarcia. Ogień 
szybko został stłumiony, 
dzięki temu straty popo-
żarnicze są prawie żadne – 
mówi Sławomir Socha.

W akcji, która zakoń-

czyła się ok. godz. 21, brały 
udział 3 zastępy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
ze Złotoryi oraz strażacy-
-ochotnicy z powiatu i spoza 
powiatu. OSP Zagrodno całą 
noc dyżurowało na strychu, 
by ogień nie wrócił.

- Doszło do nadpalenia 
więźby dachowej w miejscu 
dodatkowo przykrytym ocie-
pleniem z wełny mineralnej 
– dopowiada kapitan Piotr 
Dąbrowa, dowódca Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej i 
rzecznik prasowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Zło-
toryi.

Pożar, choć szybko i 
sprawnie ugaszony, znacznie 
skomplikował funkcjono-
wanie urzędu. Na czas spo-
rządzenia ekspertyzy został 
wyłączony komin, więc w 
budynku nie działa central-
ne ogrzewanie. Jest zimno. 

Sięgnięto po grzejniki elek-
tryczne, ale to nie wystarcza. 
Wójt Karolina Bardowska 
o 2,5 godziny skróciła czas 
pracy pracownikom. Ze 
względu na awarię centralne-
go ogrzewania od 17 lutego 
do odwołania urząd pracuje 
od godz. 7.30 do godz. 13. 

- Najważniejsze, abyśmy 
wytrzymali do końca sezonu 
grzewczego – mówi Karolina 
Bardowska wójt Zagrodna. - 
Ze względu na pożar czeka 
nas duża inwestycja, której 
nie planowaliśmy. Będziemy 
musieli pilnie rozważyć opcje 
kapitalnego remontu starego 
budynku albo postawienia 
nowej siedziby dla urzędu.   

Piotr Kanikowski
FOT.  ZLOTORYJA112/ 
MICHAŁ KOWALSKI I 

OSP ZAGRODNO

Trzeba będzie przymierzyć 
się do kapitalnego remontu 
Urzędu Gminy w Zagrodnie 
albo budowy nowej siedzi-
by. Wójt Karolina Bardowska 
czeka jeszcze na decyzję Po-
wiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego w Złotoryi 
o stanie budynku po pożarze, 
jaki wybuchł 13 lutego na 
poddaszu urzędu.

Iskra do budowy urzędu?



- Obecnie w ramach pro-
jektu Programu Kolej Plus 
prowadzone są analizy i dal-
sze działania mające na celu 
powstrzymanie degradacji in-
frastruktury kolejowej. Badany 
jest potencjał zlikwidowanych 
linii kolejowych w zakresie 
przyszłego rozwoju sieci ko-
lejowych na terenie kraju – 
wyjaśnia Bartłomiej Sarna z 
Wydziału Prasowego Biura 

Komunikacji i Promocji Pol-
skie Koleje Państwowe S.A.

Wygląda zatem na to, że 
ścieżka rowerowa po torowi-
sku – na wzór tej po dawnej 
linii 284 od Lwówka Śląskie-
go do Pławnej albo innej, od 
Bolesławca do Iwin – nie jest 
już jedynym rozważanym wa-
riantem. Trudno uwierzyć, by 
kolej zdecydowała się odbudo-
wać nieużytkowane od 28 lat 
torowisko między Złotoryją 
a Chojnowem, które zresztą 
wiosną 2014 r. do cna roze-
brała. Ale rząd zapowiedział, 
że trzeba się przeciwstawić 
degradowaniu kolejowej infra-
struktury, więc proces przeka-
zywania linii nr 316 samorzą-
dom wyhamował.

Obecnie część linii 316 
między Złotoryją a Chojno-
wem należy do kolei, a część 
do samorządów. W 2013 i 

2016 roku gmina Złotoryja 
przejęła fragment leżący w 
jej granicach administracyj-
nych – z wyjątkiem jednej 
działki, dla której konieczne 
jest wykonanie podziału geo-
dezyjnego (wydzielenie pasa 
linii z całej nieruchomości). 
Podobna sytuacja jest z gminą 
Zagrodno, która w 2014 roku 
przejęła większą część toro-
wiska na swoim terenie (poza 
jedną działką). W 2015 roku 
własnością gminy miejskiej 
Chojnów stał się fragment li-
nii biegnący przez miasto..

- Odcinki linii kolejo-
wej nr 316, które nie zosta-
ły dotychczas przekazane to 
fragmenty na terenie gminy 
wiejskiej Chojnów oraz jed-
na działka na terenie gminy 
Zagrodno – podsumowuje 
Bartłomiej Sarna. Dodaje, że 
proces przekazywania linii ko-

lejowych jest procesem skom-
plikowanym, który wymaga 
wielu uzgodnień zarówno z 
podmiotami kolejowymi, jak i 

z innymi właściwymi urzęda-
mi i instytucjami. W tym wi-
dzi powód zwłoki, przez którą 
ścieżka rowerowa Złotoryja 

– Chojnów zamienia się w od-
legły miraż.

Piotr Kanikowski

- Całe spotkanie trwało 
kilka sekund – opowiada An-
drzej Kowalski. - Jechałem 
samochodem, gdy pięć sztuk 
przeskoczyło mi przez drogę. 
Wiem, że od 5 lub 6 lat krążą 
po okolicy. Całkiem niedaw-

no, w styczniu, widziałem też 
pojedynczego wilka między 
Grodźcem a Nową Wsią Gro-
dziską.

Samotnik stał się już miej-
scową legendą. Czasem poka-
zuje się w biały dzień. Nie boi 
się nawet pilarzy, ścinających 
drzewa. Jest ciekawski. Przy-
siada na ziemi i przypatruje 
się ludziom z bezpiecznej od-
ległości. 

Gdy rok temu coś napa-
dło nocą na hodowlę alpak w 
Dłużcu, leżącym 8 kilometrów 
na południowy zachód od 

Grodźca, pierwsze podejrze-
nie padło na wilki. Nie zga-
dzał się tylko sposób działania, 
bliższy zachowaniu zdzicza-
łych psów, bo wilki ograniczają 
się zwykle do zabicia i zjedze-
nia jednej sztuki, a tu zaatako-
wane, ranione zostało od razu 
całe stado składające się z 12 
alpak.

W Bory Dolnośląskie wil-
ki wprowadziły się kilkanaście 
lat temu. Sensacją była wata-
ha, która co najmniej od 2007 
roku opanowała terytorium w 
nadleśnictwach Przemków i 

Chocianów. Według podąża-
jących jej tropem naukowców 
ze Stowarzyszenia Wilk dla 
Natury, początek stadu dała 
jedna lub dwie sztuki, któ-
re wykorzystując korytarze 
ekologiczne przywędrowały 
na Dolny Śląska z północ-
no-wschodniej Polski. Ale 
badania genetyczne komórek 
nabłonka, pobranych ze świe-

żych odchodów, wykazały 
także obecność DNA wilków 
ze wschodnich Niemiec. Nysa 
Łużycka nie stanowi dla nich 
żadnej przeszkody, potrafią 
pokonać ją wpław.

Od tego czasu populacja 
wilków w Borach Dolnoślą-
skich znacznie się powięk-
szyła. Obecnie szacuje się ją 
na ponad 50 sztuk. Wilki są 

objęte w Polsce ścisłą ochroną. 
Nie mają naturalnych wrogów, 
więc rozmnażają się i szukając 
nowych terytoriów przemiesz-
czają coraz bardziej na połu-
dnie. Ich obecność w lasach 
Nadleśnictwa Złotoryja jest 
faktem potwierdzonym licz-
nymi obserwacjami.   

Piotr Kanikowski
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W lasach okalających za-
mek Grodziec regularnie wi-
dywany jest samotny wilk. 
Andrzej Kowalski, leśniczy 
z Olszanicy wspomina też o 
watasze, którą spotkał wra-
cając z pracy.

Rozebrana linia kolejowa 
nr 316 biegnąca ze Złotoryi 
przez Zagrodno do Chojno-
wa miała się zamienić w 
ścieżkę rowerową. PKP de-
klarowało wolę przekazania 
jej samorządom na ten cel. 
Inwestycja nie ruszyła i chy-
ba szybko nie ruszy, bo ktoś 
na górze zaczął mieć wątpli-
wości.

Stanąć oko w oko z wilkiem

Kolej ociąga się z przekazaniem torowiska
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We wrześniu 2015 r. Trybu-
nał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej wydał rozstrzygnięcie, 
które umożliwiło gminom odzy-
skanie wielomilionowych kwot 
podatku VAT, w szczególności 
od inwestycji wodno-ścieko-
wych.

Wiele gmin w Polsce sko-
rzystało z tej możliwości i wy-
stąpiło do urzędów skarbowych 
z wnioskami o stwierdzenie nad-
płaty wraz z należnymi odsetka-
mi za okres pięciu lat, tj. od 2010 
roku włącznie. Dochody gmin 
wzrosły niejednokrotnie o kilka-
naście milionów złotych.

Służby finansowe gminy Za-
grodno uznały jednak, że nie ma 
sensu ponoszenie dodatkowych 
obciążeń w celu pozyskania do-
datkowych środków do budżetu 
gminy, choćby miały to być do-
chody wielomilionowe i choć 
inwestycje takie były w Gminie 
Zagrodno realizowane.

Decyzję ówczesnego skarb-
nika gminy Violetty Piętoń 
przypieczętował wójt gminy Za-
grodno Tadeusz Szklarz, wydając 
w tej sprawie stosowne zarządze-

nie.
Karolina Bardowska po ob-

jęciu stanowiska wójta gminy 
Zagrodno podjęła decyzję, że 
w ramach możliwości spróbuje 
uratować możliwe do odzyskania 
środki finansowe z tytułu podat-
ku VAT i m.in. w związku z tym 
podjęła decyzję o zatrudnieniu 
dodatkowych osób w tutejszym 
urzędzie gminy.

Powyższe działanie spotkało 
się falą niezadowolenia i hejtu 
skierowanego nie tylko na panią 
wójt, ale również osoby, które 
zostały w urzędzie zatrudnione, 
w tym ze strony radnych gminy 
Zagrodno.

W grudniu 2018 r. wójt gmi-
ny Zagrodno Karolina Bardow-
ska wydała zarządzenie o uchy-
leniu zarządzenia wójta Szklarza 
o centralizacji podatku VAT od 
stycznia 2017 r., niemniej jednak 
nie mogła cofnąć się w rozlicze-
niach do 2010 r., gdyż ograniczał 
ją okres przedawnienia podatku 
VAT wynikający z ustawy Or-
dynacja podatkowa, co spowodo-
wało, iż VAT z pięciu lat został 
bezpowrotnie utracony.

W ramach sprzeciwu na de-
cyzję nowego wójta niemal 90% 
ówczesnego Referatu Finansów 
zrezygnowało z pracy w Urzędzie 
Gminy Zagrodno. Rezygnację 
złożyła również dotychczasowa 
skarbnik, piastująca to stano-
wisko przez wiele lat. Decyzja 
pracowników odpowiadających 
za finanse gminy spowodowała, 
iż nowo zatrudnieni pracownicy 
zmuszeni zostali do zmierzenia 
się z zaniechaniami lat ubiegłych, 
ale również z wprowadzeniem 
nowych oprogramowań, gdyż 
dotąd bazowano na archaicznym 

systemie opartym na DOSie.
W takich warunkach pod 

znakiem zapytania stanęło od-
zyskanie podatku VAT, gdyż 
czynność ta wiązała się ze spo-
rządzeniem rejestrów zakupu 
VAT i „korekty wieloletniej” za 
61 miesięcy, zarówno dla każdej 
jednostki odrębnie, jak i skon-
solidowanych dla całej gminy. 
Znawcy tematu mają świado-
mość ogromu pracy.

Aby „obronić” VAT, wójt 
Karolina Bardowska ogłosiła 
na BIP, iż poszukuje firmy, któ-
ra sporządzi rejestry i wnioski 
o stwierdzenie nadpłaty jednak 
złożone oferty przekraczały 
możliwości budżetowe gminy, a 
radni gminy nie byli zaintereso-
wani zwiększeniem budżetu na 
tego typu usługi. To usługi, które 
należą do grupy usług specja-
listycznych, albowiem niewiel-
ka grupa usługodawców jest w 
stanie kompleksowo sporządzić 
przedmiotowe wnioski.

Decyzja pozyskania środ-
ków przy współudziale firm 
zewnętrznych spotęgowała ko-
lejną falę hejtu na aktualnych 
pracowników Wydziału Finan-
sowo-Podatkowego, jak i samą 
wójt. Radni gminy Zagrodno 
wyrażali oburzenie. Radny Bar-
tosz Kunecki na sesji Rady Gmi-
ny Zagrodno autorytatywnie 
stwierdził wręcz, iż należy to do 
obowiązków aktualnych pracow-
ników, co nie znalazło potwier-
dzenia w obowiązującym stanie 
prawnym.

Takie stanowisko radnego 
Kuneckiego można byłoby roz-
patrywać w kategorii nękania 
pracowników Wydziału Finan-
sowo- Podatkowego, którzy i tak 

byli już w trudnej sytuacji, aby 
sprostać obowiązkom wynika-
jącym z przepisów prawa mate-
rialnego.

Radni uznali, że to, iż do-
tychczasowi pracownicy Refe-
ratu Finansów zaniechali do-
chodzenia podatku VAT, jest 
normą i nie stanowi naruszenia 
obowiązków pracowniczych. To 
„nowi pracownicy” mają obowią-
zek „naprawienia po poprzedni-
kach szkody”.

Za nic przy tym radni gminy 
Zagrodno mieli Kodeks Pracy, 
czy ustawę o pracownikach sa-
morządowych, albowiem przy-
zwyczaili się, że mają prawo 
bezkarnie „atakować Bardowską 
i jej świtę”.

Sytuacja Karoliny Bardow-
skiej jako wójta i jako pracodaw-
cy nie była do pozazdroszczenia, 
ale za punkt honoru postawiła 
sobie wraz z pracownikami, że 
do czasu przedawnienia tj. do 
końca 2019 r. złożą wnioski o 
stwierdzenie nadpłaty, aby urato-
wać kolejne 5 lat.

Determinacja i ciężka praca 
popołudniami i w dni wolne od 
pracy przyniosły efekt w postaci 
złożenia tuż przed Sylwestrem 
wniosków wraz z korektami 
deklaracji VAT 7. Po niespełna 
miesiącu Urząd Skarbowy w 
Złotoryi zwrócił na konto Gmi-
ny Zagrodno niemal 2 miliony 
złotych, co triumfalnie ogłosiła 
wójt Karolina Bardowska na sesji 
w dniu 31 stycznia 2020 r.

Radny gminy Franciszek 
Szklarz krzyknął spontanicznie 
„Szacun”, a radna Ewa Sitko do-
dała, że należą się brawa. Widać 
było, iż sukces gminy Zagrodno, 
a tym samym Karoliny Bardow-

skiej nie sprawił radości wszyst-
kim radnym - w tym i tym, 
którzy twierdzili, iż leży im na 
sercu wyłącznie „dobro gminy i 
jej mieszkańców” - albowiem nie 
„zmusili się” do oklasków.

Tak czy inaczej, wójt Karo-
lina Bardowska udowodniła, iż 
podjęła słuszną decyzję zatrud-
niając fachowców. Pomimo zno-
szenia ataków i oszczerstw -  w 
tym „nieudzielenia jej wotum za-
ufania” przez radnych gminy Za-
grodno w czerwcu 2019 r., a tak-

że bezpodstawnych zarzutów ze 
strony przewodniczącego Rady 
Gminy Zagrodno Walentego 
Luszniewskiego o sfałszowaniu 
uchwał i użyciu jego podpisu 
elektronicznego bez jego wiedzy 
i zgody, - „uratowała” znaczne 
środki do budżetu gminy, które 
niewątpliwie będą wydatkowane 
na rzecz mieszkańców. 

Źródło: Urząd Gminy  
w Zagrodnie

FOT. URZĄD GMINY  
W ZAGRODNIE

Pan Dariusz przekonuje: jak 
jedziesz, tak żyjesz. I że przynaj-
mniej do własnego ślubu warto 
jechać po królewsku, by było co 
wspominać nim życie przepły-

nie przez palce. W Modliko-
wicach prowadzi gospodarstwo 
agroturystyczne, hoduje 10 koni 
i uczy je chodzenia w zaprzęgu. 
W takim domu trudno się obyć 
bez bryczki lub dorożki.     

Biała, stylizowana na kró-
lewski powóz, wygodna, bez-
pieczna i nowoczesna - choć z 
historycznym sznytem - przez 
szereg lat woziła turystów po 
Krakowie. Z tamtych czasów 
pozostała przymocowana do 
boku tabliczka z numerem „12”. 

Pan Dariusz nie próbował jej 
ściągnąć. 

- Odkupiłem pojazd od 
dorożkarza z Krakowa i teraz 
jeździ tutaj. Chojnów Legnica, 
Bolesławiec... Jesteśmy wszę-
dzie, gdzie sobie młodzi zażyczą 
– mówi Dariusz Rajczakowski, 
dorożkarz z Modlikowic. 

Piotr Kanikowski
FOT. ARCHIWUM 

DARIUSZA RAJCZAKOW-
SKIEGO

Ogromnym wysiłkiem, prze-
zwyciężając opór radnych i 
nie poddając się fali hejtu, 
wójt Karolina Bardowska i 
jej pracownicy podejmowali 
w ubiegłym roku starania o 
odzyskanie podatku VAT za 
zrealizowane w ostatnich 5 
latach inwestycje. Upór się 
opłacił. Urząd Skarbowy 
w Złotoryi zwrócił gminie 
prawie 2 miliony złotych. 
Pieniądze posłużą miesz-
kańcom.

Dariusz Rajczakowski z Mo-
dlikowic przywiózł z Krako-
wa białą dorożkę. Swoje 
konie stroi do niej w efek-
towne pióropusze, zaprzęga 
i w eleganckiej liberii wozi 
do ślubu młode pary.

Wywalczyli 2 miliony złotych! 

Dorożkarz z Modlikowic, 
do usług!



Za kolczastym drutem
Ludowe Wojsko Polskie 

od lat sześćdziesiątych dyspo-
nowało rakietami i samolotami, 
dostosowanymi do przenoszenia 
broni jądrowej. W latach 1967-
70 Rosjanie pomogli wybudo-
wać na jego potrzeby trzy składy 
do przechowywania radzieckich 
głowic nuklearnych w okolicach 
Podborska, Brzeźnicy-Kolonii 
(obecne woj. zachodniopomor-
skie) i Templewa (Lubuskie). 
Bez wątpienia Armia Radziecka 
miała też w naszym kraju własne 
magazyny broni atomowej, choć 
ich lokalizacja do dziś pozostaje 
tajemnicą.

Lotnisko PGWAR w Łuka-
szowie nie miało takiego prze-
znaczenia. Nie ma co do tego 
wątpliwości, choć 26 kwietnia 
1975 roku amerykańskiemu sa-
telicie widok przesłoniły chmu-
ry, utrudniając analizę fotografii. 
Wśród rzucanych przez nie cieni 
można rozpoznać kilkadziesiąt 
budynków mieszkalnych i bara-
ków oraz stację benzynową do 
tankowania samolotów, ale nie 
ma niczego, co budziłoby po-
dejrzenia. Żadnego ogrodzenia 
pod prądem ani psów biegają-
cych dookoła na stalowej lince, 
jak przy radzieckich schronach 
w położonym trzydzieści kilo-
metrów na północ Wilkocinie. 
Obcy, w tym mieszkańcy oko-
licznych wsi, nie mieli, oczywi-
ście, wstępu na wojskowy teren, 
ale Rosjanie ograniczyli się do 
rozciągnięcia drutu kolczastego 
i wystawienia wartowników, co 
świadczy o niewielkim militar-
nym znaczeniu Łukaszowa. Ina-
czej było za Niemców.

Flugzeugführerschule C 
18

Lotnisko, jak wiele na Dol-
nym Śląsku, zbudowano w poło-

wie lat trzydziestych XX wieku, 
gdy III Rzesza przygotowywała 
się już do wojny z Polską. Po-
wstał trawiasty pas startowy o 
długości prawie 1300 metrów i 
szerokości ok. 300 metrów, po-
tężne hangary na samoloty oraz 
warsztaty, magazyny, budynki 
mieszkalne i inne, w tym – cie-
kawostka - zagroda dla owiec 
trzymanych w charakterze ży-
wych kosiarek. W latach czter-
dziestych Niemcy prowadzili 
rozbudowę lotniska, zatrudnia-
jąc do tego radzieckich jeńców 
wojennych ze Stalagu VIII E 
w Świętoszowie. Najprawdopo-
dobniej z tego okresu pochodzą 
zachowane do dziś podziemne 
zbiorniki paliwa.

Luftwaffe wykorzystywało 
tę infrastrukturę najpierw do 
szkolenia wojskowych pilotów, 
a potem równolegle również do 
działań wojennych. Obiekt, no-
szący wówczas oficjalną nazwę 
Arbeitsplatz Schönfeld-Seifer-
sdorf,  służył do ćwiczeń prak-
tycznych adeptom założonej w 
Lüben (Lubinie) pod koniec 
1941 roku szkoły pilotażu Flug-
zeugführerschule (FFS) C 18. 
Literka C oznacza, że pod Łu-
kaszowem Luftwaffe przepro-
wadzano ostatni etap szkoleń. 
Przyszli lotnicy po szkołach A 
i B przechodzili tu szkolenie na 
ciężkich samolotach wielosil-
nikowych, pogłębiali wiedzę w 
zakresie nawigacji, uczyli się la-
tania w nocy i prowadzenia ma-
szyny „na ślepo” - bez wskazań 
przyrządów. Szkoła funkcjono-
wała do lipca 1944 roku. 

Myśliwce i bombowce
W Schönfeld-Seifersdorf 

stacjonowały różne typy samo-
lotów. Przede wszystkimi były 
popularne myśliwce Focke-Wulf 
Fw 190 – jednomiejscowe, jed-
nosilnikowe, produkowane 
przez Niemców w różnych wer-
sjach od 1940 roku i wykorzy-
stywane również do zrzucania 
bomb. Do szkolenia załóg bom-
bowców długo wykorzystywano 
lekkie Heinkele He 70, produ-
kowane początkowo dla potrzeb 
lotnictwa cywilnego. Na starych 
fotografiach widać też stojące na 
płycie lotniska wielozadaniowe 
dwupłatowe i dwusilnikowe ma-
szyny Focke-Wulf Fw 58. Pod 
koniec wojny wyparły je znacz-
nie nowocześniejsze maszyny: 
bombowce Junkers Ju-88 i cięż-

kie Messerschmitty Bf 110, wy-
korzystywane przez Niemców 
do obrony przed alianckimi na-
lotami. Z lotniska startowały do 
lotów bojowych różne jednost-
ki Luftwaffe, w tym: 77. Pułk 
Szturmowy (Schlachtgeschwa-
der 77), 102. Pułk Myśliwców 
Nocnych (Nachtjagdgeschwe-
der 102), 15. Grupa Bliskiego 
Rozpoznania (Nahaufklaerun-
gsgruppe 15), 300. Pułk My-
śliwski ( Jagdgeschwarder 300) 
oraz 151. Pułk Szturmowy 
(Schlachtgeschwader 151). W 
okresie najintensywniejszych 
działań żołnierzy kwaterowano 
nie tylko na terenie bazy, ale też 
w okolicznych wioskach.  

Popow raportuje
11 lutego 1945 roku od stro-

ny Chojnowa nadeszli Rosjanie. 
Zanim nastąpił atak, Niemcy 
zdołali przenieść na inne lotni-
ska większość samolotów ze sta-
cjonującej w Schönfeld-Seifers-
dorf powietrznej floty. Idącemu 
od strony Chojnowa natarciu so-
wieckiego 1. Dywizjonu Artyle-
rii Pancernej pod Brochocinem 
stawiła opór piechota wspierana 
przez baterię dział przeciwlotni-
czych i obsługę lotniska. Ude-
rzenie rosyjskich czołgów było 
jak cios taranem - Niemcy nie 
byli w stanie powstrzymać tej 
siły dłużej niż kilka godzin. Z 
tryumfalnych raportów pułkow-
nika Piotra Popowa, dowódcy16. 
Brygady Artylerii Pancernej 
wynika, że jego żołnierze wraz 
z lotniskiem przejęli aż 80 sa-
molotów Luftwaffe. Ale część 
historyków kwestionuje tę licz-
bę, uznając raport Popowa za 
klasyczną wojenną propagandę. 
Według nich bardziej prawdo-
podobne jest, że w ręce Rosjan 
dostało się nie więcej niż kilka 
sprawnych maszyn oraz kilka-
naście samolotów, które w cza-
sie szturmu akurat przechodziły 
remont i nie były zdolne do la-
tania.

Krzyże i gwiazdy
Pierwsi polscy osadnicy, na-

pływający w okolice Złotoryi z 
zajętych przez Związek Radziec-
ki Kresów Wschodnich, zapa-
miętali zdemolowane, porzuco-
ne na obrzeżach pasa startowego 
wraki niemieckich bombowców 
i myśliwców. Opierając się na ich 
relacjach Zdzisław Augustyno-
wicz, autor emitowanego w Te-

lewizji Bolesławiec cyklu „Echa 
przeszłości”, twierdzi, że zdarte 
z messerschmitów i junkersów 
blaszane pokrycie jeszcze przez 
jakiś czas po wojnie wykorzy-
stywano  do różnorakich napraw 
w gospodarstwach domowych. 
Jeśli to prawda, jakiś kawałek 
oznaczony czarnym krzyżem 
Lufwaffe do dziś mógłby tkwić 
między dachówkami któregoś z 
budynków w Łukaszowie, Bro-
chocinie, Podolanach. 

Po 1945 roku w miejscu 
czarnych krzyży pojawiła się 
czerwona gwiazda. Gdy na-
stąpił pokój część trofiejnych 
samolotów po przemalowaniu 
i technicznych przeróbkach wy-
korzystywano do opryskiwania 
pól. Lotnisko wraz z całą infra-
strukturą przeszło na własność 
Północnej Grupy Wojsk Armii 
Radzieckiej, która w pobliskiej 
Legnicy miała swoje dowódz-
two. Stanowiło tzw. lotnisko za-
pasowe, przewidywane do wyko-
rzystania w wypadku wojny.  Z 
myślą o niej Rosjanie rozważali 
nawet powiększenie jego areału, 
ale ostatecznie zarzucili ten pro-
jekt, a w 1992 roku, wychodząc 
z Polski, przekazali cały teren 
gminie Zagrodno. 

Zrobiło się cicho
W latach zimnej wojny 

miejsce było niedostępne dla 
mieszkańców, ale szpiegowskie 
satelity aż do końca prowadziły 
obserwację zmian zachodzą-
cych w Łukaszowie. W 1951 r. 
amerykański wywiad naliczył tu 
48 jednosilnikowych, dwuoso-
bowych samolotów sowieckich. 
Na zdjęciach z tamtego okresu 
widać też było kilku poniemiec-
kich hangarów, ale tylko jeden 

niezniszczony. Obsługę lotniska 
stanowił batalion z garnizonu 
Legnica. Przez długi czas teren 
służył głównie jako lądowisko 
dla wojskowych śmigłowców. 
Mieszkańcy Łukaszowa do dziś 
wspominają huk, jaki robią po-
tężne Mi-4, które czasem za 
dnia, czasem w nocy przelaty-
wały nad ich domami i majesta-
tycznie siadały na ziemi za wsią. 
Budzili się wyrwani ze snu lu-
dzie, drżały szyby w oknach, mi-
gały telewizory. A potem – mó-
wią we wsi – zrobiło się cicho, bo 
miejsce śmigłowców zajęły woj-
ska rakietowe. Zmianę sygna-
lizował ogrodzony podwójnie 
lasek, okopy utrudniające dostęp 
ciekawskim. 

Kałasznikowy na sprzedaż
Ciekawskich nigdy nie bra-

kowało. Polskie dzieciaki prze-
dzierały się przez ogrodzenie z 
drutu kolczastego, aby popatrzeć 
na Ruskich lub stłuc reflektor i 
zabrać parę kolorowych szkie-
łek do zabawy. Ze skradzionych 
spadochronów robiło się latawce. 
Czasem trzeba było uciekać w 
zboże przed wypuszczoną na po-
strach serią z karabina lub straż-
nikami w wojskowym gaziku. 
Kwitł pokątny handel pomiędzy 
żołnierzami a mieszkańcami wsi. 
Pod osłoną nocy Rosjanie wyno-
sili z koszar wszystko, co dało się 
we wsi wymienić na wódkę: ka-
ble elektryczne, śledzie, chałwę, 
cukierki, konserwy, papierosy, 
naftę, węgiel, nawet drut kolcza-
sty. Ale przede wszystkim sprze-
dawali miejscowym kradzioną 
ropę i benzynę. Budzili domow-
ników i pokazywali beczkę pali-
wa przytaszczoną z jednostki na 
taczce. Albo z jeszcze większą 

zuchwałością podjeżdżali do wsi 
samochodem do tankowania 
samolotów i lali ropę w kani-
stry szczodrze, do pełna, nie ba-
cząc, że przez wielką dyszę płyn 
chlupie dookoła. Gdy wyjeżdżali 
w 1992 chodzili po domach z 
bronią. Podobno kałasznikowa 
można było kupić za dychę.

Strefa wolności
Gmina Zagrodno rozważała 

kilka koncepcji zagospodarowa-
nia 300 hektarów po poradziec-
kim lotnisku. Na większości (180 
ha) zdecydowano się utworzyć 
Gminną Strefę Ekonomiczną. 
Ogromny teren wymaga jeszcze 
uzbrojenia, ale położenie przy 
drodze Złotoryja-Chojnów oraz 
bliskie sąsiedztwo autostrady A4 
daje szansę na przyciągnięcie do 
gminy znaczących inwestorów. 
Gmina Zagrodno ma też w 
Łukaszowie 20,85 ha zarezer-
wowanego pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

Jak w innych bazach 
PGWAR ziemia w Łukaszowie 
nasiąkła wojskową ropą i trzeba 
czasu, by zdołała się oczyścić. 
Ugór po lotnisku przyciąga mo-
toparalotniarzy z całej okolicy, 
bo trudno o lepsze miejsce do la-
tania. Otwarta przestrzeń. Żad-
nych drutów, żadnych drzew. 
Można lecieć w każdym kierun-
ku. Poczuć się wolnym jak ptak. 
Wystarczy przypilnować, by tra-
wa zbytnio nie wybujała, więc 
regularnie amatorzy motopara-
lotnictwa zrzucają się na rolnika, 
który ją wykosi. Potem wyczeku-
ją odpowiedniego wiatru, a gdy 
pogoda sprzyja, pakują sprzęt i 
jadą do Łukaszowa pofruwać.  

 
Piotr Kanikowski
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26 kwietnia 1975 roku – w 
środku zimnej wojny - ame-
rykański satelita szpiegow-
ski przelatując nad Europą 
wykonał serię zdjęć okolic 
Brochocina, Łukaszowa i 
Podolan. Dla zachodniego 
wywiadu nie było tajem-
nicą, że Północna Grupa 
Wojsk Armii Radzieckiej 
miała tu lotnisko. Szukano 
dowodów ukrywania na te-
rytorium Polski broni ato-
mowej. 

Miejsce, gdzie ludzie fruwają 
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Komu minister 
kapnął, komu nie

Teatr Modrzejewskiej w 
Legnicy wywalczył sobie 80 
tys. zł na produkcję teatral-
nego serialu dla najmłod-
szych widzów oraz 60 tys. zł 
na pokaz spektaklu „Łemko” 
oraz warsztaty aktorskie we 
Lwowie. Pomimo pozytyw-
nej oceny po I naborze bez 
dofinansowania zostały trzy 
inne wnioski teatru. Doty-
czyły drugiej edycji społecz-
no-kulturalnego projektu 
„Teatr, którego sceną jest 

miasto”, zakupu wyposażenia 
na potrzeby Sceny na Pie-
karach oraz zorganizowania 
kursu edukacyjnego dla akto-
rów pod hasłem Studio Mo-
drzejewskiej.

W Warszawie przepadły 
wszystkie wnioski o pienią-
dze dla Legnickiego Cen-
trum Kultury, Galerii Sztuki, 
Muzeum Miedzi. Wniosko-
dawcy mogą złożyć odwo-
łanie i czekać na ponowną 
weryfikację lub spróbować 
szczęścia w II naborze. LCK 
ubiegał się o dotację na na-
stępujące projekty: „Qltur-
ka na Trawie czyli piknik 
Młodego Artysty”, „Młodzi 
Kreatywnie”, „Kurs impro-
wizacji organowej”, „Muzyka 
dla dziadka i smyka”, „Zbio-
ry Galerii Satyrykon - di-
gitalizacja i udostępnianie 
zbiorów”.   Galeria Sztuki 
w Legnicy wnioskowała o 
wsparcie projektów „Foto 

Trip”, „Czytelnictwo”, „Spo-
tkania ze sztuką” oraz na 
informatyzację galerii. Mu-
zeum Miedzi liczyło na pie-
niądze na zakup samochodu 
osobowo-dostawczego na 
swoje potrzeby.

W rozstrzygniętych już 
naborach bez powodzenia 
brał też udział Zespół Szkół 
Muzycznych w Legnicy. 
Zabiegał o środki na zakup 
instrumentów muzycznych 
oraz organizację XV Festi-
walu Rytmu Drum Battle. 
Nie powodło się Legnickie-
mu Towarzystwu Społeczno-
-Kulturalnemu, które chcia-
ło z pomocą ministerstwa 
wspierać kulturalne aspiracje 
seniorów. Przepadł wniosek 
Muzeum Techniki i Motory-
zacji w Legnicy o dotację na 
digitalizację i udostępnianie 
zgromadzonych eksponatów.

Piotr Kanikowski

Z 19 wniosków o dofinanso-
wanie, złożonych przez le-
gnickie instytucje do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, tylko dwa uzyskały 
w tym roku finansowe wspar-
cie. Oba zostały zgłoszone 
przez Teatr Modrzejewskiej. 
W zdecydowanej większości 
możliwe są wciąż odwołania 
od wyników naboru. Część 
konkursów nie została jesz-
cze rozstrzygnięta.
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Doniesienie dotyczyło 
sześciu oddziałów, na których 
dwa lata temu NFZ odkrył 
nieprawidłowości w obsadzie 
dyżurów pielęgniarskich. We-
dług kontrolerów, zarówno na 
zmianach dziennych, jak noc-
nych dochodziło do sytuacji, 
kiedy cały oddział pozostawał 
pod opieką jednej pielęgniar-
ki. - W przypadku oddziału 
pediatrycznego zdarzały się 
zmiany całkowicie pozbawio-
ne obsady pielęgniarskiej, czyli 
stwierdzono brak pielęgniarek 
na oddziale - informowała 
nas w marcu 2019 r. Joan-

na Mierzwińska, rzeczniczka 
wrocławskiego oddziału NFZ. 
Fundusz uznał, że ujawnione 
nieprawidłowości mogą stano-
wić bezpośrednie zagrożenie 
dla życia i zdrowia pacjentów, 
w tym małych dzieci.

Ustalenia prokuratury 
nieco odbiegają od tych wnio-
sków. - Zawsze na oddziele 
była przynajmniej jedna pie-
lęgniarka. Dyżurowali też le-
karze. Gdyby w ogóle pacjenci 
zostali bez opieki, można by 
się zastanawiać, czy zasadny 
jest zarzut narażenia ludzi na 
bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub zdro-
wia. Ale takiej sytuacji nie 
stwierdziliśmy - relacjonuje 
prokurator Tomasz Pisarski, 
szef Prokuratury Rejonowej w 
Złotoryi.

Postępowanie toczyło się 
na podstawie art. 160 par. 2 
Kodeksu karnego. Przywo-
łany przepis przewiduje karę 
od 3 miesięcy do 5 lat pozba-
wienia wolności dla sprawcy, 
który mimo ciążących na nim 

obowiązków, "  naraża czło-
wieka na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu." Prokurator zwraca 
uwagę na przymiotnik "bez-
pośrednie", bo jest on klu-
czowy dla oceny, czy doszło 
do przestępstwa. Zdaniem 
złotoryjskiej prokuratury, w 
tym przypadku bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla życia 
i zdrowia nie zachodziło, bo 
na każdym oddziale szpitala w 
Złotoryi była pielęgniarka i był 
lekarz, gotowi do interwencji, 
gdyby zaszła taka potrzeba.

Postępowanie zostało 
umorzone 31 grudnia 2019 
roku. Pismo o umorzeniu zo-
stało przesłane do NFZ, który 
jako podmiot poszkodowany 
ma możliwość wniesienia do 
sądu zażalenia na decyzję pro-
kuratury. Zwróciliśmy się do 
Joanny Mierzwińskiej o infor-
mację, czy Fundusz skorzysta 
z takiej możliwości. Póki co 
postanowienie Prokuratury 
Rejonowej w Złotoryi jest nie-

prawomocne.
Szpitalem w Złotoryi od 

2016 r. zarządza spółka Szpital 
Powiatowy im. A Wolańczyka. 
W okresie, którego dotyczy-
ło zawiadomienie NFZ, jej 
właścicielem był Jacek No-
wakowski. Aktualnie spółka 

należy w całości do powiatu 
złotoryjskiego, który przejmu-
jąc pod koniec ubiegłego roku 
udziały zakończył niefortun-
ny eksperyment z dzierżawą 
placówki. Władze powiatu 
wspólnie z nowym prezesem 
spółki Wiktorem Królem 

próbują poprawić wizerunek 
szpitala, przywrócić jej ren-
towność, doinwestować i zmo-
dernizować, by jak najlepiej 
służyła mieszkańcom Złotoryi 
i okolicznych gmin.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Zdaniem Prokuratury Rejono-
wej w Złotoryi, braki w obsa-
dzie pielęgniarskiej w tutej-
szym szpitalu powiatowym 
nie stwarzały bezpośrednie-
go niebezpieczeństwa dla 
życia i zdrowia pacjentów. Po 
zbadaniu sytuacji prokura-
tura umorzyła postępowanie 
wszczęte w styczniu 2019 r. 
na podstawie zawiadomie-
nia z Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Sprawa szpitala umorzona
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Na podpis prezyden-
ta Andrzeja Dudy czeka 
Ustawa z dnia 23 stycznia 
2020 r. zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze oraz 
niektórych innych ustaw. 
Jest krótka, wręcz lako-
niczna. Zawiera niewinne z 
pozoru stwierdzenie, że do 
postępowań koncesyjnych 
wszczętych i niezakończo-
nych przed 11 lipca 2014 
roku stosuje się obowią-
zujące wówczas przepisy. 
Podczas prac legislacyjnych 
przedstawiciele rozdające-
go koncesje Ministerstwa 
Klimatu nie byli w stanie 
ukryć, że nowelizacja ma na 
pomóc w zakończeniu pię-
ciu konkretnych postępo-
wań koncesyjnych o obsza-
ry, którymi zainteresowane 
są KGHM Polska Miedź 
oraz należąca do kanadyj-
skiego funduszu Lumina 
Group spółka Miedzi Cop-
per.

Chodzi przede wszyst-
kim o złoże miedzi Bytom 
Odrzański. Wnioski o po-
szukiwanie i rozpoznanie 
złożyły obie firmy. Wniosek 
KGHM został złożony 12 
kwietnia 2012 roku i zmo-
dyfikowany 18 lutego 2013 
r. To pozwala firmie Lesz-

no Copper (spółce córce 
Miedzi Copper) twierdzić, 
że była pierwsza, bo choć 
złożyła wniosek 24 sierp-
nia 2012 r., to uzupełniła 
go pismami z 10 i 16 stycz-
nia 2013 r. Oferta KGHM 
obejmowała wykonanie w 
ciągu 9 lat pięciu odwier-
tów na obszarze 167,5 km2. 
Leszno Copper deklarowa-
ło przeprowadzenie aż 17 
odwiertów w ciągu 5 lat na 
obszarze 172,15 km2.

Na początku 2014 
roku Minister Środowi-
ska porównał oba wnioski 
i przyznał koncesję spółce 
Leszno Copper. Potem sam 
cofnął swoją decyzję i skie-
rował sprawę do ponow-
nego rozpoznania. Mniej 
więcej w tym samym czasie 
Sejm zatwierdził zmiany w 
ustawie Prawo geologiczne 
i górnicze, które dodatko-
wo skomplikowały roz-
strzygnięcie. Sprawa trafiła 
do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w War-
szawie, który w 2015 roku 
uznał, że cofnięcie konce-
sji spółce Leszno Copper 
odbyło się z naruszeniem 
prawa. Główny geolog kra-
ju w 2016 roku skierował 
doniesienie do Prokuratu-
ry Okręgowej w Świdnicy. 
Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego badała, czy 
decyzje urzędników za-
szkodziły KGHM, spółce 
o strategicznym znaczeniu 
dla państwa. Z kolei kana-
dyjski inwestor zwrócił się 
do międzynarodowego sądu 
arbitrażowego ze skargą 
przeciwko Polsce. W tym 
galimatiasie 20 grudnia 
2019 roku Minister Kli-
matu wydał obwieszczenie 
przedłużające do 30 czerw-
ca 2020 r. postępowanie 

koncesyjne w sprawie Byto-
mia Odrzańskiego.

Według opozycji, PiS 
dąży do ponownego przy-
znania spółce Leszno 
Copper koncesji na miedź 
i srebro w Lubuskiem, a 
zmiana ustawy ma pomóc 
w uargumentowaniu ta-
kiej decyzji. Podejrzenia 
wzmaga ścieżka kariery 
Konrada Raczkowskiego, 
który od września jest wi-
ceprezesem Miedzi Cop-
per. Raczkowski wcześniej 
był podsekretarzem stanu 
w ministerstwie finansów 

(2015-2016), wiceprezesem 
Banku Ochrony Środowi-
ska, członkiem Narodowej 
Rady Rozwoju prezydenta 
Andrzeja Dudy (od 2015 
r.).

Za koncesją dla Leszno 
Copper lobbują samorzą-
dowcy i posłowie z woje-
wództwa lubuskiego. Wie-
rzą, że Kanadyjczycy będą 
w stanie szybciej urucho-
mić wydobycie rudy miedzi 
i srebra na ich terenie niż 
KGHM, zaangażowany w 
kłopotliwą eksploatację no-
wych, głęboko położonych 

złóż w rejonie Głogowa.
Głosami większości, 

PIS przepchnął kontrower-
syjną Ustawę przez Sejm. 
6 lutego Senat wniósł o jej 
odrzucenie, ale zjednoczona 
prawica w Sejmie odrzuciła 
uchwałę Senatu i 14 lutego 
przekazała nowelizację Pra-
wa górniczego i geologicz-
nego do podpisania prezy-
dentowi.

W ubiegłym tygodniu 
Ministerstwo Klimatu za-
twierdziło dokumentację z 
prac poszukiwawczych pro-
wadzonych przez Miedzi 

Copper w gminach Kolsko, 
Nowa Sól i Siedlisko w 
Lubuskiem. 19 z 20 wyko-
nanych odwiertów potwier-
dziło istnienie złoża. 848 
milionów ton rudy miedzi 
i srebra. W przeliczeniu na 
czysty metal 11 milionów 
ton miedzi i 36 tysięcy ton 
srebra. Prasa w Lubuskiem 
porównuje to z dokonanym 
przez Jana Wyżykowskiego 
odkryciem miedzi pod Lu-
binem i Sieroszowicami.

Piotr Kanikowski
RYC. KGHM
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Miedź, która wymyka się KGHM
Ważą się losy koncesji na po-
szukiwanie oraz rozpoznanie 
złóż miedzi i srebra w rejo-
nie Bytomia Odrzańskiego. 
To bezpośrednie sąsiedztwo 
złoża Głogów Głęboki Prze-
mysłowy, gdzie KGHM aktu-
alnie wchodzi z wydobyciem. 
Rozstrzygnięcie będzie mieć 
kolosalne znaczenie dla przy-
szłości lubińskiej spółki. Na 
ostatniej prostej bliżej zwy-
cięstwa wydają się jednak 
konkurenci z Kanady.
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