
Firma Majewscy dostar-
czyła do legnickiego szpitala 
kombinezony, firma Pajk ręka-
wiczki i płyny antybakteryjne, 
Sunproject – maseczki. Przed 
SOR-em stanęły dwa namio-
ty do wstępnej segregacji pa-
cjentów zgłaszających się do 
szpitala. Są niezbędne, by nie 
dopuścić do skażenia wirusem 
budynku. Dyrekcja legnickiego 
Marketu Budowlanego Casto-
rama przekazała nagrzewnicę, 
która w trakcie chłodnych o 
tej porze roku nocy pozwoli 
pracownikom szpitala pełnić 
obowiązki w ciepłych, komfor-
towych warunkach. Restauracje 
Bistro i Koku Sushi z Legnicy, 
Cukiernia Korneliusz Okoń 
oraz Rybaczówka przywiozły 
bezpłatnie posiłki dla pracow-
ników szpitalnego oddziału 
ratunkowego. Nie przestają pły-
nąć podziękowania i słowa otu-

chy od zwykłych legniczan. Na 
Facebooku zawiązała się grupa 
legniczanek, które postanowiły 
szyć maseczki dla szpitala.

Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny jest wdzięczny za 
to zaangażowanie. Pomoc jest 
potrzebna. Szpital prosi firmy o 
darowizny lub pomoc w nabyciu 
masek z filtrem FPP2 i FPP3, 
masek chirurgicznych trójwar-
stwowych, kombinezonów typu 
Tyvec, fartuchów barierowych 
jednorazowych (z fizeliny i z fo-
lii) jałowych i niejałowych, przy-
łbic jednorazowych i wielokrot-
nego użytku, gogli ochronnych 
i płynów dezynfekcyjnych. "W 
sprawie poszukiwanych środ-
ków ochrony prosimy o kontakt 
pod numerami telefonów: 76 

72 11 960 w godzinach od 7:00 
do 15:00 oraz 500 619 822 lub 
609 454 041 po godzinie 15:00" 
- czytamy w apelu zamieszczo-
nym na stronie Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w 
Legnicy.

Członkowie Ultras Miedź 
Legnica zebrali w swoim gronie 
15 tysięcy złotych i kupili za to 
profesjonalne maski, masecz-
ki jednorazowe, kombinezony, 
gogle ochronne, płyny antybak-
teryjne oraz rękawiczki dla za-
łogi Pogotowia Ratunkowego w 
Legnicy. "Panowie i Panie z Ra-
townictwa Medycznego - kibi-
cujemy Wam równie mocno co 
naszej drużynie." - napisali na 
Facebooku obok zdjęć z akcji. 

Hula zbiórka zainicjowana 

przez pracowników Pogoto-
wia Ratunkowego w Legnicy. 
"Zebrane środki przekazujemy 
niezwłocznie na zakup niezbęd-
nego sprzętu, który zwiększy 
bezpieczeństwo ratowników 
a tym samym Wasze. Przed-
stawiamy faktury na ponad 33 
tys. złotych, pozyskane dzięki 
WAM." - piszą inicjatorzy tej 
akcji. Zakupiony sprzęt jest wła-
śnie dystrybuowany do wszyst-
kich zespołów ratownictwa 
medycznego w okręgu, czyli do 
załóg Pogotowia Ratunkowego 
w Głogowie, Polkowicach, Lu-
binie, Legnicy, Chojnowie, Zło-
toryi, Jaworze i Bolkowie.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/ 
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Koronawirus jest wśród nas Proces nożownika z Lubina KGHM zarobił 1,4 mld zł
Od ostatniej niedzieli legniczanie nie powinni mieć złu-
dzeń: koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący groźną, dla 
niektórych śmiertelną, chorobę COVID-19 dotarł do mia-
sta. Tego dnia zdiagnozowano go u 66-letniej kobiety, 
która zgłosiła się na Szpitalny Oddział Ratunkowy Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.   
       >>2

Przed Sądem Okręgowym w Legnicy odbyła się druga 
rozprawa w procesie 20-letniego Karola F., oskarżonego 
o zabicie nożem piętnastolatka na terenie ośrodka Wzgó-
rze Zamkowe w Lubinie. W ławie oskarżonych zasiadają 
również koledzy Karola F. - Sebastian H. i Dawid M., bo 
wiedząc co się stało, nie udzielili rannemu pomocy.  
       >>4

Wyższa produkcja miedzi płatnej (+11 proc.), rekordowa 
produkcja srebra (+18 proc.), wyższe o 11 proc. przycho-
dy Grupy Kapitałowej, o 5 proc. wyższa EBITDA oraz uru-
chomienie nowych inwestycji w oddziałach. Tak Grupa 
Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zamyka 2019 rok. 
Ze stabilną sytuacją finansową wkroczyła w 2020 rok.  
                     >>11

Ludzie robią co w ich mocy
Do Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego oraz Pogo-
towia Ratunkowego w Legni-
cy napływa pomoc od firm i 
osób prywatnych, którzy - do-
ceniając pracę lekarzy, pie-
lęgniarek, sanitariuszy i ra-
towników medycznych - chcą 
pomóc w walce z koronawiru-
sem. Trwa wielka społeczna 
mobilizacja. 



Kobieta jest mieszkanką 
gminy Legnickie Pole. W so-
botę 14 marca przed południem 
została przewieziona na SOR, 
bo uskarżała się na ból brzucha. 
Zachowała się bardzo nieod-
powiedzialnie, nie uprzedzając 
ratowników, że 29 lutego wró-
ciła z pielgrzymki do Włoch. 
To wyszło dopiero, gdy podczas 
badania zrodziło się podejrzenie 
zarażenia SARS-CoV-2. Pa-
cjentkę natychmiast izolowano 
i przy zachowaniu wszelkich 
środków bezpieczeństwa prze-
wieziono do szpitala zakaźnego 
przy ul. Koszarowej we Wro-
cławiu. Wszyscy pracownicy 
szpitala i pogotowia, którzy 
mieli z nią kontakt, sami podda-
li się kwarantannie, by uniknąć 

rozwleczenia potencjalnej cho-
roby. SOR wyłączono z pracy i 
poddano dezynfekcji. Przekazy-
wane w sobotę po południu in-
formacje tchnęły optymizmem. 
Tomasz Kozieł, rzecznik praso-
wy legnickiego szpitala, uspo-
kajał, że kobieta “jest w bardzo 
dobrym stanie” i że we Wrocła-
wiu, gdzie została przewieziona 
z SOR-u, “wykluczono możli-
wość nosicielstwa”. Pacjentka w 
tym czasie wróciła z Wrocławia 
do Legnicy. Tu z czystej prze-
zorności pobrano od niej próbki 
do kolejnych badań i na wszelki 
wypadek zatrzymano w izolat-
ce. W niedzielę testy wykazały, 
że wbrew wcześniejszym dia-
gnozom pacjentka jest jednak 
nosicielką koronawirusa. Od tej 
pory razem z innymi zarażony-
mi na Dolnym Śląsku przebywa 
w szpitalu we Wrocławiu. 

Groza spotęgowała się w 
poniedziałek. Okazało się, że 
pacjentka z koronawirusem jest 
członkiem rodziny komendanta 
miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Legnicy, więc także 
on mógł od kilku dni infeko-
wać SARS-CoV-2. Nieświa-
domy zagrożenia komendant 
Wojciech Huk brał udział w 
posiedzeniach Zespołu Zarzą-

dzania Kryzysowego dla Miasta 
i Powiatu Legnickiego, co spo-
wodowało konieczność objęcia 
domową kwarantanną osoby 
kluczowe dla bezpieczeństwa 
w regionie legnickim, w tym 
prezydenta Tadeusza Krzakow-
skiego, starostę Adama Babuś-
kę, komendanta policji, dyrek-
tora sanepidu, szefową szpitala. 
W pobranych od komendanta 
straży pożarnej wymazach nie 
znaleziono śladu koronawiru-
sa, dzięki czemu już nazajutrz 
wszyscy oni mogli wrócić do 

pracy. 
Służby sanitarne ustaliły 

listę osób, z którymi zarażona 
kobieta mogła mieć bezpośred-
ni kontakt przed zgłoszeniem 
się do szpitala. Rafał Plezia, 
wójt Legnickiego Pola, zaape-
lował do mieszkańców gminy 
o zastosowanie się do zaleceń 
Ministerstwa Zdrowia i Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego. 
Od tego czasu liczba osób po-
dejrzanych o zarażenie korona-
wirusem, objętych kwarantanną 
lub nadzorem epidemiologicz-

nym stale się zmienia. W środę 
o godz. 14 Państwowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Legnicy komunikowała, że na 
terenie powiatu kwarantanną 
objęto 122 osoby, a nadzorem 
epidemiologicznym – 87. Wy-
konano łącznie 26 testów. Jedy-
nie próbki pobrane od 66-letniej 
pacjentki z niedzieli wykazały 
obecność SARS-CoV-2. 15 te-
stów dało wynik negatywny. Na 
wynik 10 oczekiwano...

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM 

Legniczanka była od 
dwóch miesięcy w ciąży. W 
poniedziałek około godziny 
piętnastej dostała krwotoku. 
Mąż natychmiast zawiózł ją 
do szpitala w Legnicy. Przyję-
to ją na oddział ginekologicz-
ny i zbadano. Tak dowiedziała 
się, że od dwóch tygodni nosi 
w brzuchu martwe dziecko. 
Lekarz stwierdził, że ciąża 
obumarła w ósmym tygodniu, 
a pacjentkę należy poddać 
hospitalizacji. Kobieta mia-
ła podwyższoną temperaturę 

ciała (37 stopni Celsjusza), 
co wzbudziło czujność pana 
doktora. Aby wykluczyć koro-
nawirusa, wysłał pacjentkę na 
Szpitalny Oddział Ratunko-
wy. Tam znów zmierzono jej 
temperaturę. Sama spadła do 
normalnego poziomu. Kobieta 
wróciła na oddział ginekolo-
giczny. I wówczas dowiedzia-
ła się od doktora Wojciecha 
Janigi, że musi sobie poszu-
kać miejsca w innym szpitalu. 
Lekarz uzasadnił to zarządze-
niem dyrekcji pozwalającym 
przyjmować na oddział gine-
kologiczno-położniczy tylko 
pacjentki w stanie, który może 
stanowić zagrożenie dla życia. 
Wręczył legniczance wypis. 
Jak się później okazało, nie ten 
co trzeba. Zalecenia wypisał 
na karcie z nazwiskiem zupeł-
nie innej kobiety.

Tę historię opowiedział 
nam oburzony mąż pacjentki, 

którą lekarz odprawił za drzwi 
szpitala z martwym dzieckiem 
w brzuchu. Rozmawiał z nami 
i zbierał się, by zawieść żonę 
do Lubina w nadziei, że w 
tamtejszym szpitalu znajdzie 
się dla niej łóżko. Poprosi-
liśmy o interwencję Joannę 
Mierzwińską, rzeczniczkę Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
we Wrocławiu. Z dużą em-
patią zareagował też Tomasz 
Kozieł, rzecznik prasowy Wo-
jewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego w Legnicy. Dzięki 
nim kobieta nie będzie musia-
ła tułać się po innych miastach 
szukając opieki, która jej się 
należy.

W legnickim szpitalu, rze-
czywiście, od 19 lutego obo-
wiązuje zarządzenie o wstrzy-
maniu przyjęć na oddział 
położniczy w związku z sytu-
acją epidemiologiczną na od-
dziale neonatologicznym (ho-

spitalizacji dzieci zakażonych 
wirusem RSV i koniecznością 
ich izolowania). Ale zakaz do-
tyczy tylko przyjęć planowych. 
Oddział ginekologiczno-po-

łożniczy pracuje w systemie 
ostrego dyżuru. Powinien ob-
sługiwać nagłe przypadki, ta-
kie jak ten powyżej.

Piotr Kanikowski
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A jak u was?
„Ależ piękny dzień 

świadectwa... Wierni się nie 
boją. Ufają Jezusowi i roz-
ważają Jego mękę... Ponadto 
mimo wskazań i ostrzeżeń 
nie przyjmują Komunii na 
rękę. Tak było w Zamojskiej 
Katedrze” - pisze na Twitte-
rze ksiądz Krzysztof Hawro. 
„A jak u was?” - pyta prowo-
kacyjnie.

Nie wiem jak jest u nas. 
Mam nadzieję, że jednak 
jest inaczej. Myślę, że są 
mniej ryzykowne dla innych 
ludzi sposoby, by okazać za-
ufanie Jezusowi. Jeśli ktoś 
chce teraz prężyć duchowe 
muskuły, może na przykład 
spróbować chodzić po wo-
dzie, tak jak kiedyś na we-
zwanie Mistrza zrobił świę-
ty Piotr. Nie wspominam 
nawet o tych wszystkich 
nieheroicznych codziennych 
sytuacjach, w których trzeba 
dawać świadectwo Ewange-
lii okazując miłość i troskę 
o bliźnich. Pamiętacie to 
jeszcze, moi odważni bra-
cia w Chrystusie: głodnych 
nakarmić, spragnionych 
napoić, nagich przyodziać, 
podróżnych w dom przyjąć, 
więźniów pocieszać, cho-
rych nawiedzać, umarłych 
pogrzebać?

Ciekawi mnie, co ksiądz 
Krzysztof Hawro powie-
działby o kierowcy, który 
ufając Bogu wyruszyłby 
24 grudnia na pasterkę 
bez świateł i bez hamul-
ców. Uznałby to za piękne 
świadectwo wiary czy po-
pis nieodpowiedzialności? 
Chciałbym zwrócić księdzu 
uwagę, że gorliwi katolicy z 
Zamojskiej Katedry, którzy 
„mimo wskazań i ostrzeżeń” 
przyniosą do swoich domów 
lub zakładów pracy koro-
nawirusa, szafują nie tylko 
swoim życiem. W Starym 
Testamencie jest ta wstrzą-
sająca opowieść o Abraha-
mie gotowym zabić swojego 
syna, by dowieść wierności 
Bogu. To sam Bóg w końcu 
ostrzega starca, by nie czy-
nił Izaakowi krzywdy. Nie 
wiem, czy ks. Hawro słyszy 
Jego głos, ale jako redaktor 
Niedzieli na pewno czytał 
wytyczne Stolicy Apostol-
skiej i polskich biskupów na 
czas pandemii.

Rozumiem i doceniam 
czyn kardynała Konrada 
Krajewskiego, który pomi-
mo obowiązującego w Rzy-
mie zakazu otworzył swój 
kościół i wystawił w nim dla 
ubogich, szukających pocie-
chy w czasach zarazy, Naj-
świętszy Sakrament. To akt 
miłości, wiary i nadziei. Ale 
to zupełnie inna historia.

Piotr Kanikowski
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Skandal w legnickim szpitalu

Od ostatniej niedzieli le-
gniczanie nie powinni mieć 
złudzeń: koronawirus SARS-
-CoV-2 wywołujący groźną, 
dla niektórych śmiertelną, 
chorobę COVID-19 dotarł do 
miasta. Tego dnia zdiagnozo-
wano go u 66-letniej kobiety, 
która zgłosiła się na Szpitalny 
Oddział Ratunkowy Woje-
wódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Legnicy.

Lekarz z Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w 
Legnicy odprawił pacjentkę z 
martwym płodem w brzuchu. 
Powołał się na zarządzenie 
dyrekcji, zakazujące przyj-
mowania na oddział przy-
padków bez zagrożenia ży-
cia. Kazał jej szukać innego 
szpitala.

Koronawirus jest wśród nas



Pielęgniarstwo w PWSZ im. Witelona  
w Legnicy z akredytacją Ministra Zdrowia!

Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa im. Witelona w 
Legnicy uzyskała kolejną akre-
dytację Ministra Zdrowia dla 
kierunku studiów Pielęgniarstwo 
na poziomie studiów pierwszego 
stopnia (licencjackich) o profilu 
kształcenia praktycznym, pro-
wadzonym na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. 
Akredytację przyznano na okres 
4 lat. Jest to zatem potwierdze-
nie, że studia na tym kierunku 
spełniają wszystkie kryteria okre-
ślone przez Ministerstwo Zdro-
wia. Ponadto kierunek uzyskał 
certyfikat Krajowej Rady Akre-
dytacyjnej Szkół Pielęgniarek i 
Położnych, który potwierdza, że 
nasza Uczelnia spełnia wymaga-
ne standardy kształcenia pielę-
gniarek.

Program kierunku Pielę-
gniarstwo w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy opiera 
się na standardach kształcenia 
określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Efekty uczenia się 
odnoszą się do dziedziny nauk 
medycznych oraz nauk o zdro-
wiu i obejmują nauki podsta-
wowe, nauki społeczne, nauki w 
zakresie podstawowej oraz spe-
cjalistycznej opieki pielęgniar-
skiej. Kształcenie realizowane 
jest w formie wykładów, ćwiczeń 
laboratoryjnych, seminariów, 
zajęć praktycznych, praktyk za-
wodowych oraz pracy własnej 
studenta.

Kształcenie na kierunku 
Pielęgniarstwo ma charakter 
praktyczny. Absolwent kierunku 

Pielęgniarstwo posiada wiedzę 
ogólną z dziedzin nauk medycz-
nych oraz szczegółową wiedzę, 
umiejętności i kompetencje z za-
kresu pielęgniarstwa.

Absolwent studiów pierw-
szego stopnia może znaleźć za-
trudnienie w: podmiotach pro-
wadzących działalność leczniczą, 
w tym w szpitalach, przychod-
niach, poradniach; placówkach 
świadczących podstawową i 
specjalistyczną opiekę medyczną; 
ośrodkach opieki paliatywno-
-hospicyjnej; placówkach opieki 
długoterminowej.

Atutami kształcenia się 
na kierunku Pielęgniarstwo w 
PWSZ im. Witelona w Legnicy 
są:

• nowoczesna i ciągle rozwi-
jająca się baza dydaktyczna, 
sale wykładowe wyposażo-
ne w sprzęt multimedialny, 
pracownie specjalistyczne 
do nauki umiejętności prak-
tycznych (pracownia anato-
miczna, fizjologii wysiłku fi-
zycznego, pracownia opieki 
długoterminowej, czynności 
pielęgniarskich, czynności 
ratowniczych),

• możliwość realizacji zajęć 
dydaktycznych metodą sy-
mulacji medycznej w Mo-
noprofilowym Centrum 
Symulacji Medycznej (sale 
wysokiej i niskiej wierno-
ści, sale ćwiczeń umiejęt-
ności pielęgniarskich, sala 
umiejętności technicznych, 
sala egzaminu OSCE, sala 
symulacji z zakresu ALS/
BLS),

• wykwalifikowana kadra 

dydaktyczna posiadająca 
znaczne doświadczenie 
praktyczne, będąca gwa-
rancją profesjonalnego i 
wszechstronnego przygo-
towania do pracy w kraju i 
w państwach Unii Europej-
skiej,

• zajęcia praktyczne i prak-
tyki zawodowe realizowane 
w placówkach szkolenia 
praktycznego pod okiem 
wyspecjalizowanej kadry 
medycznej, płatne praktyki 
pilotażowe,

• wspieranie aktywności stu-
dentów poprzez działal-
ność w Studenckim Kole 
Naukowym Młodych Me-
dyków – sekcja pielęgniar-
ska (działalność naukowa, 
edukacyjna – udział w 
konferencjach naukowych 
oraz społeczna – podjęcie 
wolontariatu w szpitalach i 
placówkach opiekuńczych),

• kierunek uzyskał pozytyw-
ną opinię i posiada akredy-
tację Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej oraz Krajowej 
Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych,

• dyplom ukończenia studiów 
na kierunku Pielęgniarstwo 
umożliwia korzystanie z 
uprawnień określonych w 
ustawie o zawodach pielę-
gniarki i położnej, 

• absolwent studiów pierw-
szego stopnia na kierunku 
Pielęgniarstwo może podjąć 
studia drugiego stopnia w 
Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy.

R
EKLAM

A
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- Dyżurny legnickiej 
policji odebrał zgłoszenie 
o kobiecie, która siedziała 
na parapecie okna znajdu-
jącego się na drugim pie-
trze jednego z mieszkań 
w Legnicy, i krzyczała, że 
zaraz zeskoczy. Na miejsce 
od razu skierowane zostały 
wszystkie niezbędne służ-
by. Jako pierwsi przybyli 
policjanci Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji 
Policji - informuje mł. asp. 
Jagoda Ekiert, oficer pra-
sowa.

Gdy policjanci dotarli 
na wskazaną ulicę, kobieta 

już wystawiała nogi na ze-
wnątrz. Przeraźliwie krzy-
czała, co zrobi.

- Liczyła się każda mi-
nuta - relacjonuje Jagoda 
Ekiert. - Trzech policjan-
tów weszło na górę a resz-
ta pozostała pod blokiem, 
aby w razie czego złapać 
desperatkę. Drzwi od 
mieszkania kobiety były 
zamknięte. Funkcjonariu-
sze z uwagi na zagrożenie 
życia i zdrowia mieszkanki 
Legnicy wyważyli drzwi.

Dosłownie w ostatniej 
chwili policjanci zdołali 
uchwycić niedoszłą samo-
bójczynię i ściągnąć ją z 
okna. Teraz próbują jej po-
móc legarze.

- Dzięki szybkiej reak-
cji policjantów uratowane 
zostało kolejne ludzkie ży-
cie, a to w służbie każdego 
funkcjonariusza wartość 
najcenniejsza - komentuje 
Jagoda Ekiert.

Piotr Kanikowski

Dawid M. ma dodatko-
wo zarzut posiadania por-
nografii dziecięcej. W jego 
telefonie policjanci znaleźli 
dwa foldery z 274 zdjęciami 
osób małoletnich w trakcie 
czynności seksualnych.

Miesiąc temu sąd wy-
słuchał wyjaśnień Karola F. 
Dwudziestolatek mówił, że 
"częściowo przyznaje się do 
winy", bo zabił. Ale twier-
dził, że sięgnął po nóż, bo 
chciał swą ofiarę tylko po-
straszyć. "Machnął" i "tra-
fił".

Podczas rozprawy sąd 
odczytał zeznania Sebastia-
na H. i Dawida M. Obydwaj 
nie przyznają się do zarzu-

tów. Odmówili składania 
wyjaśnień. Odpowiadali 
jedynie na pytania swoich 
obrońców.

Zeznawał ojciec zabite-
go piętnastolatka. Mówił o 
dobrym, spokojnym chłopcu 
z pasją i talentem. Jakub był 
piłkarzem Prochowiczanki, 
kibicem, marzył o szkole 
górniczej. Feralnego dnia 
pojechał odwiedzić miesz-
kającą w Lubinie babcię.

Nocą z 10 na 11 maja, w 
przerwie maratonu filmo-

wego w Centrum Kultury 
Muza, wyszedł z dwoma 
koleżankami na przyległy 
teren Wzgórza Zamkowe-
go. Natknęli się na Karola 
F. oraz jego koleżanki i ko-
legów. Pomiędzy dziewczy-
nami z obu grup doszło do 
sprzeczki, w awanturę włą-
czyli się chłopcy, Jakub szar-
mancko zeskoczył po zerwa-
ne z twarzy jego znajomej i 
zrzucone z muru okulary. 
Karol F. poszedł za nim. 
Wyciągnął nóż, zadał cios, 

prosto w serce. Odchodząc 
powiedział Sebastianowi H 
i Dawidowi M., że “chłopiec 
dostał w pizdę”. Kumple od-
powiedzieli, że jest pojebany 
i że niepotrzebnie wycią-
gał nóż. Nie zawrócili, aby 
udzielić Jakubowi pomocy. 
Nie wezwali karetki pogoto-
wia. Nie zawiadomili policji 
o przestępstwie.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  
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Proces nożownika z Lubina

Policjanci Samodzielne-
go Pododdziału Prewencji 
Policji z Legnicy uratowa-
li 67-letnią kobietę przed 
skokiem z drugiego piętra. 
Wyważyli drzwi, weszli do 
mieszkania i w ostatniej 
chwili ściągnęli kobietę z 
parapetu okna. Mieszkanka 
Legnicy trafiła pod opiekę 
lekarzy.

Po niespełna trzech godzi-
nach od telefonu z groźbą 
wysadzenia budynków miesz-
kalnych przy ulicy Skrze-
tuskiego w Polkowicach 
policjanci zatrzymali podej-
rzewanego o wywołanie alar-
mu 48-latka. Nie ujawniono 
przy nim żadnych materiałów 
niebezpiecznych.

Przed Sądem Okręgowym w 
Legnicy odbyła się druga roz-
prawa w procesie 20-letnie-
go Karola F., oskarżonego o 
zabicie nożem piętnastolatka 
na terenie ośrodka Wzgórze 
Zamkowe w Lubinie. W ła-
wie oskarżonych zasiadają 
również koledzy Karola F. 
- Sebastian H. i Dawid M., 
bo wiedząc co się stało, nie 
udzielili rannemu pomocy.

Policja ściągnęła 
kobietę z okna

Terrorysta groził, że wysadzi bloki

- Na numer alarmowy 
zatelefonował mężczyzna, 
który zagroził wybuchem 
bomby w blokach miesz-
kalnych przy ulicy Skrze-
tuskiego w Polkowicach 
- opowiada sierż. szt. Prze-
mysław Rybikowski, oficer 
prasowy polkowickiej poli-
cji.

Na ul. Skrzetuskiego 
pojawili się policjanci, straż 
pożarna i inne służby. Z za-
grożonej strefy ewakuowa-
no blisko 600 mieszkańców. 
Większość schroniła się u 
rodzin. Pozostałym władze 
miasta zapewniły opiekę 
i ciepłą herbatę w Szkole 
Podstawowej nr 1. Rów-
nolegle trwały negocjacje 
z terrorystą. Prowadzili je 
dzielnicowy z Polkowic, 
funkcjonariuszy Zespołu 
Negocjatorów Komendy 
Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu i policjanci Sa-
modzielnego Pododdzia-

łu Kontrterrorystyczne-
go Policji we Wrocławiu. 
Negocjacje zakończyły się 
sukcesem. 48-latek został 
zatrzymany, a następnie 
trafił do policyjnej celi.

- Funkcjonariusze zaraz 
po zatrzymaniu polkowi-
czanina wykonali niezbęd-
ne sprawdzenia i szybko 
okazało się, że był to fał-
szywy alarm. Jak wskazuje 
zgromadzony w tej sprawie 
materiał dowodowy groźba 
wybuchu bomby miała zo-
stać najprawdopodobniej 
spowodowana problemami 
rodzinnymi zatrzymanego 
- mówi   sierż. szt. Przemy-
sław Rybikowski

Bombiarzowi za wy-

wołanie fałszywego alarmu 
grozi do 8 lat pozbawienia 
wolności.

– Dziękuję policji, służ-
bom medycznym i socjal-
nym oraz straży pożarnej 
za profesjonalnie przepro-
wadzoną akcję – mówi bur-
mistrz Łukasz Puźniecki.

Po tym, jak mężczy-
zna poddał się policji i zo-
stał zabrany do radiowozu, 
funkcjonariusze sprawdzili 
dokładnie blok, by upew-
nić się, że nigdzie nie ma 
ładunków wybuchowych. 
Po wszystkim mieszkańcy 
wrócili do swoich bloków.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA  
POLKOWICE
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Szanowni Mieszkańcy!
Nastał dla nas wszystkich bardzo trudny czas. Spotykam się ze stwierdzeniami, że panika nie jest potrzebna, że działania rządu są daleko 

na wyrost. Pozamykane szkoły, kina, galerie, wszystko jakby zatrzymało się w miejscu. Wiem, że to przerażające, ja też się boję. Ze strachem ob-
serwuję przyrost zachorowań a najgorsze zapewne przed nami. Nikt nie wie co będzie dalej, ale pamiętajmy, że odpowiedzialność za przyszłość 
ciąży na nas wszystkich. Tyle jest apeli o to, by zachować ostrożność, by zadbać o siebie i swoich bliskich. I ja Was również o to proszę. Wiemy 
już, że służby zdrowia nie poradzą sobie z tysiącami chorych, brakuje sprzętu, środków, ludzi... Możemy opóźnić, spowolnić rozprzestrzenianie 
się wirusa. Kto nie musi wychodzić z domu, niech w nim zostanie. Nie każdy ma możliwość pracy zdalnej, ale jeśli tylko taką macie, zostańcie w 
domu, z dziećmi, z rodzicami...

W urzędzie gminy jest ciężko. Staramy się pracować, ale nie mogę powiedzieć, że pracujemy normalnie. Zostało nas zaledwie 7 osób. Staramy 
się ogarniać najpilniejsze sprawy, bo kiedyś ten koszmar się skończy (mam nadzieje, że jak najszybciej). W obawie o zdrowie Wasze i pracow-
ników zamknęliśmy budynek, ale pracujemy. Część osób na miejscu, część zdalnie. Jeśli są sprawy pilne, bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub 
mailowy (76 877 3396 ugzagrodno@zagrodno.eu). Będziemy robić co w naszej mocy, jednak bardzo proszę o wyrozumiałość. Jest nas naprawdę 
bardzo mało. Praca w takich warunkach jest ciężka.

Wierzę w to, że jeśli będziemy stosować się do zaleceń, jeśli zbiorowo weźmiemy za nas odpowiedzialność, to będzie dobrze. Musi być, bo każdy 
marzy o powrocie do normalności ?

Solidarnie razem, ale jednak osobno.
Karolina Bardowska,

Wójt Gminy Zagrodno
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Informator na czas koronawirusa

Urząd Gminy w Zagrod-
nie

W trosce o wspólne bez-
pieczeństwo 16 marca Urząd 
Gminy w Zagrodnie został 
zamknięty do odwołania. Ob-
sługa mieszkańców odbywa się 
wyłącznie telefonicznie i mejlo-
wo. We wszelkich sprawach na-
leży dzwonić na numer stacjo-
narny centrali urzędu: 76/ 877 
33 96. W sprawach dotyczących 
wymiaru podatków, po uzyska-
niu połączenia można od razu 
wybrać numer wewnętrzny 122, 
a w sprawach opłat (podatków, 
śmieci) numer wewnętrzny 
110, co skróci ewentualny czas 
oczekiwania na rozmowę. Do 
dyspozycji mieszkańców jest 
też skrzynka mejlowa: ugza-
grodno@zagrodno.eu.

Uwadze wszystkich pole-
camy też stronę internetową 
Urzędu Gminy w Zagrodnie 
(Zagrodno.info) oraz oficjalny 
profil na portalu Faceobook 
(Facebook.com/zagrodno.eu). 
Tam bieżąco będą publikowane 
komunikaty dla mieszkańców. 
Dla posiadaczy Profilu Zaufa-
nego na stronie Zagrodno.info 
dostępne są platformy ePUPAP 
oraz EBOI – Elektroniczne 

Biuro Obsługi Interesanta, 
gdzie bez bezpośredniego kon-
taktu z urzędnikiem można 
załatwić szereg spraw, w tym 
składać deklaracje, korekty do 
deklaracji, wnioski, skargi, za-
pytania.  

Choć urząd jest zamknięty, 
a większość pracowników pra-
cuje zdalnie, z domu, nie zmie-
niły się godziny urzędowania 
(poniedziałek, środa, czwartek: 
7:30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 
16:30, piątek:7:30 – 14:30).

Ośrodki zdrowia
W trosce o wspólne bez-

pieczeństwo, Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Zagrodnie od 17 
marca przeszedł w tryb e-po-
rad. To duża zmiana, do której 
pacjenci muszą się przyzwy-
czaić. Nie ma już możliwości 
oczekiwania w poczekalni na 
wizytę u lekarza lub zabieg, 
gdzie koronawirus łatwo mógł-
by się rozprzestrzeniać. Drzwi 
placówki zostały zamknięte. 
Pacjenci mogą jednak zatele-
fonować (76/ 877 33 29) i uzy-
skać wszelką potrzebną pomoc, 
w tym konsultację lekarską oraz 
e-receptę. Jeśli sytuacja wymaga 
zbadania pacjenta, pielęgniarki 
umówią do lekarza na konkret-
ną godzinę, by zminimalizować 
ryzyko infekcji.    

Inaczej pracuje również 
Praktyka Ogólnolekarska Lek. 
Barbary Kołodziej w Zagrod-
nie. Pacjenci potrzebujący po-
mocy uzyskają ją dzwoniąc na 
znany im numer telefonu sta-
cjonarnego: 76 877 38 82. Aby 
ułatwić kontakt, doktor Koło-
dziej uruchomiła, dodatkowy 
numer komórkowy: 796 895 
022. Ze względu na sytuację 

epidemiczną pacjenci są przyj-
mowani tylko w sytuacjach, kie-
dy jest to niezbędne, pojedyn-
czo, na umówione telefonicznie 
godziny, w wydzielonym po-
mieszczeniu i przy zachowaniu 
wyjątkowych środków bezpie-
czeństwa.

Apteki
Obie apteki w Zagrodnie 

pracują normalnie.
Szkoły, przedszkola  
Decyzją rządu, działalność 

placówek oświatowych w ca-
łym kraju została zawieszona 
do 25 marca 2020 r. Istnieje 
możliwość przedłużenia okre-
su zawieszenia. Ze względu 
na zagrożenie koronawirusem, 
gminy nie mogą organizować 
w tym czasie żadnych zastęp-

czych form opieki dla dzieci. 
Z tego samego powodu zaleca 
się, aby uczniowie pozostali w 
domach i ograniczyli kontak-
ty z rówieśnikami. W Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Za-
grodnie w dniach 16-25 marca 
2020 r został wprowadzony 
dla części pracowników zdalny 
sposób pracy. W razie potrzeby 
można kontaktować z placówką 
poprzez e-mail (sp_zagrodno@
wp.pl) lub telefonicznie w godz. 
8.00 – 15.00 (tel 690 139 470 
- sekretarz szkoły, tel. 690 139 
498 - kierownik adm.- gospo-
darczy). Uczniowie i rodzice 
mają możliwość kontaktu z 
wychowawcami i nauczycielami 
poprzez e-Dziennik w godzi-
nach 8.00-15.00.

Zakład Usług Komunal-
nych w Zagrodnie

Drzwi Zakładu Usług Ko-
munalnych w Zagrodnie są 
zamknięte. Ale z ZUK można 
się kontaktować telefonicznie w 
godzinach pracy (tel. 76/ 877 30 
96 od poniedziałku do piątku w 

godz. 7.30 – 15.30). Na czas 
walki z epidemią nie będą wy-
konywane odczyty wodomierzy 
u klientów. Mieszkańcom zo-
stały dostarczone prognozy zu-
życia wody. Płatności najlepiej 
regulować za pośrednictwem 
bankowości internetowej.

Gospodarka odpadami
Do odwołania zawieszono 

działalność PSZOK-u (Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych) w Zagrodnie. 
Odpady komunalne od miesz-
kańców i innych podmiotów na 
terenie gminy będą odbierane 
zgodnie z dotychczasowym 
harmonogramem.

Zamek Grodziec
Zamek Grodziec jest za-

mknięty do odwołania. Nie ma 
możliwości zwiedzania warow-
ni. Zaplanowane na 5 kwietnia 
Święto Przylaszczki i Zawilca 
nie odbędzie się. W sprawach 
bieżących można kontaktować 
się ze spółką zarządzającą za-
bytkiem telefonicznie (76/ 751 
50 35, 504 051 022 lub 509 131 

754) i mejlowo (zamek@gro-
dziec.net).

Działalność kulturalna
Ze względu na zagrożenie 

pandemią, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zagrodnie wraz 
z filiami zawiesiła działal-
ność. Zgodnie decyzją rządu, 
odwołane zostały wszystkie 
imprezy zaplanowane na naj-
bliższe tygodnie. Nie odbędzie 
się Charytatywna Zumba oraz 
Kiermasz Wielkanocny w Za-
grodnie.

Pomoc dla ratowników
Ratownicy medyczni ze 

Złotoryi apelują o przeka-
zywanie im masek FF-P3, 
ochronnych kombinezonów 
oraz środków do dezynfekcji 
na wypadek, gdyby epidemia 
trwała dłużej. Bez nich nie będą 
w stanie nieść pomocy osobom 
zarażonym koronawirusem. 
Kontakt do osoby, która zajmu-
je się zbiórką (695 748 444).

Zebrał i opracował  
Piotr Kanikowski

FOT. PIXABAY.COM
Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, są podobne do 
objawów grypy. Najbardziej typowe to: kaszel, gorączka, uczucie rozbicia, bóle mięśni, osła-
bienie, czasem także wymioty i biegunka. Obie choroby miewają przebieg bezobjawowy, 
łagodny aż do ciężkiego. Ich powikłaniem może być zapalenie płuc. Obie mogą w ten spo-
sób doprowadzić do zgonu. Największe ryzyko koronawirus stwarza dla osób starszych, z 
obniżoną odpornością i przewlekle chorych (np. z cukrzycą, nadciśnieniem, schorzeniami 
kardiologicznymi, znajdujących się w trakcie leczenia onkologicznego). Nie narażaj innych 
ludzi! W przypadku podejrzenia zachorowania lub kontaktu z osobą chorą na koronawirusa 
SARS-CoV-2 należy pozostać w domu i niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Pań-
stwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Złotoryi (telefon całodobowy: 698 065 416). 
Pracownicy sanepidu zorganizują niezbędną pomoc przy zachowaniu odpowiednich środków 
bezpieczeństwa.

Zebraliśmy praktyczne in-
formacje o funkcjonowaniu 
gminy Zagrodno w okresie 
zagrożenia epidemicznego. 
Jak w całym kraju, mieszkań-
cy są zachęcani, aby unikać 
skupisk, przebywać w domu, 
a w razie potrzeby korzystać 
z telefonicznych lub mejlo-
wych form kontaktu. Wpro-
wadzone ograniczenia po-
mogą bezpiecznie przetrwać 
pandemię.



- Mamy już gotową kon-
cepcję chodnika – mówi wójt 
Karolina Bardowska. - Zde-
cydowaliśmy, że będzie biegł 
wzdłuż drogi powiatowej od 
strony zabudowań, nie rzeki, 
co pozwoli uniknąć wycin-
ki wielu drzew rosnących na 
tym odcinku. Wykonamy też 
nowe oświetlenie i odwod-
nienie.

Chodnik będzie miał 
niespełna kilometr długości. 
Połączy się z już istnieją-
cym fragmentem w centrum 
wsi, dzięki czemu piesi będą 
mogli bezpiecznie prze-
mieszczać się wzdłuż drogi 
od mostu za kościołem do 
ośrodków zdrowia i osiedla z 
marketem Dino.

Ponieważ droga jest po-
wiatowa, inwestycja wyma-
gała uchwały Rady Powiatu 

Złotoryjskiego, konsultacji 
ze starostwem oraz Zarzą-
dem Dróg Powiatowych w 
Złotoryi i podpisania sto-
sownego porozumienia. W 
trosce o bezpieczeństwo 
swoich mieszkańców, gmi-
na Zagrodno uzgodniła, że 
przejmie zadanie budowy 
chodnika od powiatu. Kie-
dy projekt chodnika będzie 
ukończony, przekaże go sta-

rostwu, by wystąpiło z wnio-
skiem o dofinansowanie in-
westycji do Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Prace projektowe po-
trwają kilka miesięcy. Wójt 
Karolina Bardowska liczy, że 
uda się je zakończyć jeszcze 
w tym roku, a w przyszłym 
pozyskać środki zewnętrzne 
i ruszyć z budową.

- Będziemy myśleli o 

chodnikach dla innych miej-
scowości – zapewnia wójt 
Zagrodna. - Aktualnie rodzi 
się koncepcja remontu drogi 
powiatowej Uniejowice – 
Grodziec i zrobienia przy tej 
okazji chodnika w Grodźcu. 
Projektant analizuje możli-
wość zaprojektowania i reali-
zacji tego chodnika.  

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne to forma współ-
pracy samorządów przy pozy-
skiwaniu funduszy unijnych na 
swoje projekty. W dobiegającej 
właśnie końca perspektywie 
2014-2020 samorządy po raz 
pierwszy dostały wybór: mogły 
jak dotąd startować w konkur-
sach ogłaszanych bezpośrednio 
przez marszałka i jego służby 
lub w bardziej autonomiczny 
sposób dzielić się pulą euro 
przypadającą na zintegrowane 
inwestycje na danym terenie.

Jeleniogórski ZIT powstał 
w połowie 2015 roku. Od po-
czątku jest w nim znaczna 
część samorządów powiatu 
złotoryjskiego: miasto Złoto-
ryja oraz gminy Świerzawa, 
Wojcieszów, Pielgrzymka. 
Teraz dołączyły dwa pozosta-
łe: gmina Zagrodno i gmina 

wiejska Złotoryja, bo  do-
strzegły, że to się zwyczajnie 
opłaci. W latach 2014-2019 
ze Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji 
Jeleniogórskiej na teren Zło-
toryi, Świerzawy, Pielgrzym-
ki, Wojcieszowa popłynęło 
w sumie ponad 30 milionów 
złotych – na halę modułową 
dla inwestorów w strefie, nowy 
żłobek, drogi rowerowe, prze-
budowę i wyposażenie szkół,  
termomodernizację budynków, 
kanalizację, remonty w ośrod-
kach kultury, remizach czy 
świetlicach.  

- Niestety, my trochę się 
spóźniliśmy – wójt Zagrodna 
Karolina Bardowska żałuje de-
cyzji poprzednika.

Na razie nie wiadomo, jaki 
dużą pulą pieniędzy będzie za-
rządzał ZIT Aglomeracji Jele-
niogórskiej w nowej perspekty-
wie unijnej. Prawdopodobnie 
zwiększy się wymagany przy 
projektach wkład własny. Ale 
choć niewiadomych jest wiele, 
tym razem gminne władze w 
Zagrodnie nie mają wątpliwo-
ści, że nie ma lepszej drogi do 
realizacji inwestycyjnych po-
mysłów.

Piotr Kanikowski 
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Tutaj rodzą się dobre pomysły
Gmina Zagrodno została 
wyróżniona w prestiżowym 
konkursie Innowacyjny Sa-
morząd 2020 za projekt „Wy-
korzystanie Nowoczesnych 
Technologii Bezzałogowych 
w poprawie bezpieczeństwa 
lokalnej społeczności”.

Wyróżniony projekt ma 
na celu poprawę skuteczno-
ści działań ratowniczych na 
terenie gminy Zagrodno za 
pomocą technologii UAV i 
efektywne wykorzystanie sił 
i środków podczas poszuki-
wań osób zaginionych, po-
żarów wielkoobszarowych 
upraw w okresie letnim, 
działań podczas zagrożeń 
powodziowych, podtopień. 
W tym celu gmina zaku-
piła dla OSP z Brochoci-
na specjalistycznego drona 
przystosowanego do działań 
ratowniczych. Wspiera aspi-
racje strażaków-ochotników, 
którzy chcieliby rozwijać się 
w tym kierunku. 

W kategorii gmin wiej-
skich zwyciężył Klembów, 
a Zagrodno znalazło się w 
gronie czterech samorządów 
wyróżnionych za wdrażanie 
innowacji. 

Do konkursu zorgani-
zowanego przez Serwis Sa-
morządowy Polskiej Agencji 
Prasowej, zgłoszono 304 
projekty, które nadesłało 
181 jednostek samorzą-
du terytorialnego. Konkurs 
miał na celu promocję sze-
roko pojętych innowacji 
wdrażanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, 
opartych na nowoczesnych 
technologiach, i nie tylko. 
Wręczenie nagród i wyróż-
nień odbyło się 26 lutego 
w Ministerstwie Rozwoju. 
Gminę Zagrodno reprezen-
towała podczas tej uroczy-
stości wójt Karolina Bar-
dowska.  

Piotr Kanikowski
FOT. GMINA ZAGRODNO

W Zagrodnie będzie bezpieczniej
We wtorek wójt Karolina Bar-
dowska podpisała umowę na 
projekt chodnika dla miesz-
kańców Zagrodna. Chodnik 
ma prowadzić od urzędu, 
obok piekarni do mostu przez 
Skorę. Gmina liczy, że in-
westycja zostanie wsparta 
pieniędzmi z rządowego Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

6 marca gmina Zagrodno 
dołączyła do samorządów 
wchodzących w skład Zin-
tegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych Aglomeracji 
Jeleniogórskiej. Ten ruch 
znacząco zwiększa jej szanse 
przy ubieganiu się o środki 
Unii Europejskiej w nowej 
perspektywie finansowania 
na lata 2021-2027.

Zintegrowani mogą więcej



Wrodzony talent Car-
la Gottharda Langehansa do 
tworzenia poruszających wy-
obraźnię budowli objawił się 
przypadkiem. Jako trzydzie-
stolatek został zatrudniony 
przez księcia Franza Philippa 
Adriana von Hatzfeldta przy 
odbudowie spalonego pałacu 
we Wroclawiu. Prace zaczęto 
w 1764 lub 1765 roku według 
wizji francuskiego architekta 
Isidore Cannevale, choć ksią-
żę oczekiwał czegoś bardziej 
spektakularnego. Dlatego wy-
słał Langehansa w podróż po 
austriackich i włoskich rezy-
dencjach, a potem pozwolił mu 
nanieść poprawki do projektu 
Francuza. Efekt przebudowy 
okazał się tak udany, że po 
otwarciu pałacu w Żmigrodzie 
do Langehansa jeden po dru-
gim zaczęli się zgłaszać inwe-
storzy ze Śląska i reszty kraju, 
z Hohenzollernami włącznie. 
Kolejne realizacje zapewniły 
mu pozycję najwybitniejszego   
przedstawiciela wczesnego kla-
sycyzmu w Prusach. 

Unikat i cudo
Nawet na tle wyjątkowego 

dorobku, jaki zostawił po sobie 
Carl Gotthard Langehans, za-
projektowany przez niego ko-
ściół w Zagrodnie budzi szcze-
gólne uznanie. Według prof. 
Pawła Banasia, wrocławskiego 
historyka sztuki, od innych 
langehansowskich kościołów 
wyróżnia się  „zdecydowanym 
rozczłonkowaniem bryły i od-
miennym ukształtowaniem 
masywu wieżowego”. Wieża 
kościoła w Zagrodnie wydaje 
się zarazem potężna i lekka, 
dynamiczna i mocno osadzona. 
Wzniesiona na planie kwadra-
tu o łukowato zapadniętych do 
środka bokach, stanowi - zda-
niem profesora - świadectwo 
infiltracji (naciekania) sakralnej 
architektury katolickiej inspi-

rowanej czeskim barokiem do 
ówczesnej architektury prote-
stanckiej.

Oryginalną bryłą inspirują 
się architekci. Na zwykłych tu-
rystach chyba większe wraże-
nie robi wnętrze świątyni. 

Szczęście w nieszczęściu
W życiu to co piękne prze-

plata się z tym co straszne. Nie 
byłoby budzącego zachwyt 
langehansowskiego kościoła 
w Zagrodnie, gdyby wcześniej 
nie przetoczyła się przez wieś 
wojna trzydziestoletnia. Miej-
scowość została splądrowana 
i spalona, Jej los nie odbiegał 
specjalnie od dziejów reszty 
Dolnego Śląska, który w latach 
1618–1648 stanowił teatrum 
krwawych walk pomiędzy pro-
testantami a dynastią Habs-
burgów. 

Podłożony przez żołnierzy 
ogień strawił do cna murowany 
gotycki kościółek z niewielką 
wieżyczką i dwoma, ładny-
mi ponoć, dzwonami. Służył 
mieszkańcom Zagrodna od co 
najmniej z 1318 roku. Z po-
żogi ocalała jedynie kamienna 
chrzcielnica, datowana na rok 
1552, eksponowana dziś w 
kruchcie pod wieżą razem z 
sercami starych dzwonów.  

11 sierpnia 1789 roku na 
zgliszczach gotyckiego ko-
ścioła protestanci rozpoczęli 
budowę nowej świątyni według 
wizji Carla Gootthardta Lan-
gehansa, który był już wówczas 
głównym budowniczym dworu 
królewskiego. Budowa zagro-
dzieńskiego kościoła, który – to 
chichot historii – jest obecnie 
użytkowany przez katolików, 
zakończyła się 1792 roku.

Grecki krzyż
Langehans zaprojektował 

dla mieszkańców Zagrodna 
jednonawową świątynię na pla-
nie greckiego krzyża, który ma 
wszystkie cztery ramiona rów-
ne, w odróżnieniu od krzyża 
rzymskiego o wydłużonej belce 
pionowej. Budowlę pokrywa 
mansardowy dach, który w peł-
nej krasie podziwiać można je-
dynie z lotu ptaka lub z donżo-
nu grodzieckiego zamku. Nad 
cokolwiek przysadzistą bryłą 
świątyni góruje wspomniana 
już bardzo charakterystyczna 
wieża. Przez nią prowadzi wej-
ście do środka kościoła. 

Centralnie ukształtowaną 
nawę obiegają trzy kondygna-
cje wygiętych w łagodne łuki 

empor. Jasne, majestatyczne 
wnętrze z subtelnymi złoce-
niami tchnie harmonią i spo-
kojem. Wydaje się szczególnie 
piękne latem, gdy przez wy-
sokie okna z wszystkich stron 
wpada słońce. Klasycystyczna 
kamienna ambona zaskakuje 
ekscentrycznym szczegółem 
– w jej podparciu można się 
dopatrzyć egzotycznej palmy. 
W nawiązaniu do łukowatych 
empor, prezbiterium zostało 
ujęte w kształt podkowy. W 
ołtarzu głównym znajdują się 
obecnie obrazy przedstawia-
jące patronów parafii: Matkę 
Boską Nieustającej Pomocy 
oraz Chrystusa Króla. W roku 
1818 vis`a`vis ołtarza mistrz 
Samuel Gottfried Meinerta z 
Jeleniej Góry zainstalował or-
gany, przebudowane w 1858 
r. przez Krystiana Schlaga ze 
Świdnicy. Instrument został 
niedawno poddany renowacji i 
znów cieszy uszy szlachetnym 
brzmieniem.

Papieskie dzwony
Mieszkańcy Zagrodna 

dumni są też z trzech dzwo-
nów zainstalowanych dwa-
dzieścia lat temu na kościelnej 
wieży. Biły w 1997 roku na 
legnickim lotnisku, gdy za po-
lowym ołtarzem lądował biały 
śmigłowiec z Janem Pawłem 
II na pokładzie. Podczas tam-
tej niezapomnianej wizyty w 
Legnicy papież poświęcił je i 
ochrzcił. Największy “Chrystus 
Król” waży 1200 kilogramów. 
“Maryja” jest o połowę lżejsza. 
Trzeci, 350-kilogramowy, ma 
za patronów św. Barbarę i św. 
Jadwigę. W kolejne rocznice 
papieskiej wizyty ks. Roman 
Zoń, długoletni proboszcz za-

grodzieńskiej parafii, organi-
zował ogólnopolskie wyścigi 
kolarskie im. Jana Pawła II, w 
których spod kościoła w Za-
grodnie do zamku w Grodźcu 
ścigali się dzieci i dorośli, ama-
torzy i zawodowcy, właściciele 
zardzewiałych ukrain i profe-
sjonalnych kolarzówek za kil-
kanaście tysięcy złotych.    

“Chrystus Król”, “Maryja”, 
“Św. Barbara i Św. Jadwiga” 
zajęły wakat po bezimiennych 
dzwonach, które wzywały 
wiernych z Zagrodna na mo-
dlitwę zanim podczas II wojny 
światowej zostały przetopione 
na armaty. Ocalały tylko ich 
serca. Wywieszone w przed-
sionku kościoła, są smutną 
pamiątką po czasach, kiedy 
armaty wydawały się ludziom 
bardziej potrzebne od pacierzy.

Okruchy po ewangeli-
kach

Choć w Zagrodnie modlą 
się dziś katolicy, Carl Got-
thardt Langehans projektował 
budynek przeznaczony z za-
łożenia dla społeczności pro-
testanckiej. Tak samo było w 
niedoległym Żeliszowie, dla 
którego stworzył równie pięk-
ny i nie mniej zdumiewający 
kościół na planie elipsy.  Nie-
trudno dostrzec, jak bardzo 
wnętrza obu wymienionych 
świątyń odbiegają od katolic-
kich przyzwyczajeń. Zamiast 
naw, podziału sakralnej prze-
strzeni na miejsca lepsze i gor-
sze, Langehans zaprojektował 
egalitarne salowe wnętrze bez 
wyraźnie wydzielonego dla du-
chowieństwa prezbiterium.  

Do zagrodzieńskiego ko-
ścioła Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy i Chrystusa Kró-

la przylega rozległy, zadbany 
teren otoczony kamiennym 
murem. To dawny cmentarz 
ewangelicki, założony jesz-
cze w XIV wieku. Do czasów 
współczesnych przetrwała kla-
sycystyczna kaplica grobowa 
rodu von Reibnitzów z końca 
XVIII wieku oraz kamienne 
sarkofagi zmarłego w 1800 
roku Christiana Wilhelma von 
Reibnitz i jego żony. W lepszej 

lub gorszej formie zachował 
się szereg nagrobków oraz epi-
tafiów, głównie z końca XIX 
i początków XX wieku. Pod-
czas zwiedzania warto zwrócić 
uwagę na nagrobek rodziny 
Schweinitzów z postacią płacz-
ki oraz wmurowaną w mur ta-
blicę upamiętnającą zmarłe 
pod koniec XVI wieku dziecko 
z rodziny Geisler. 

Piotr Kanikowski
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Kościół jak Brama Brandenburska
W tym samym czasie, gdy 
Carl Gotthard Langehans na 
polecenie króla Prus Fryde-
ryka III nadzorował budowę 
Bramy Brandenburskiej, 250 
kilometrów dalej, w Zagrod-
nie, legnicki murator Mohren-
berg realizował inny spekta-
kularny projekt tego śląskiego 
architekta: kościół na planie 
krzyża z unikatową wieżą o 
zaklęśniętych bokach.  Obie 
budowle weszły do podręczni-
ków architektury.
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63-letnia kobieta po-
znała przez internet inte-
resującego - jak sądziła - 
mężczyznę. Wmówił jej, że 
jest chirurgiem pracującym 
w Jemenie dla Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 
Korespondowali ze sobą. W 
którymś z mejli on wyznał 
jej miłość. Napisał, że jest 
rozwiedziony i samotny, nie-
długo kończy mu się misja, 

a on nie ma nikogo bliskie-
go. Zgodziła się, by przyje-
chał do Polski i zamieszkał 
razem z nią. Poprosił ją, by 
odebrała paczkę z pieniędz-
mi, które zarobił podczas 
pracy w Jemenie. Wyjaśnił, 
że ma zablokowane konto, 
więc nie może ich wpłacić 
do banku.

- Następnie pokrzyw-
dzona otrzymała wiado-
mość mailową, że paczka 
zaadresowana do niej zo-
stała skonfiskowana i musi 
zapłacić ponad 20 tysięcy 
złotych, by ją odebrać, w 
przeciwnym razie będzie 
musiała odpowiadać karnie 
za pranie brudnych pienię-
dzy - relacjonuje asp. szt. 
Sylwia Serafin, oficer pra-

sowa Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie. - Następ-
nego dnia przyszedł e-mail, 
że należy wpłacić jeszcze 
około 8 tysięcy złotych. Wy-
straszona 63–latka poszła do 
banku i na całą kwotę wzięła 
pożyczkę, którą teraz będzie 
spłacać przez 3 lata.

Policjanci ostrzegają 
przed oszustwami. Prze-
stępcy wykorzystują litość, 
strach i lęk, a wszystko po 
to, aby zmanipulować po-
tencjalną ofiarę, zdobyć 
informacje o posiadanych 
oszczędnościach oraz do-
prowadzić do przekazania 
tych pieniędzy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

Proces toczył się za za-
mkniętymi drzwiami. Dzi-
siaj zapadł wyrok. Zgodnie 
z wnioskiem prokuratury, 
ks. Piotr M. został skaza-
ny na 5 lat więzienia (bez 
zawieszenia) i po 25 tys. 
zł nawiązki dla każdej ze 
swych ofiar. Ponadto sąd 
dożywotnio zakazał mu 
zajmowania stanowisk 
związanych z opieką nad 
małoletnimi. Przez 15 lat 

księdzu nie wolno kontak-
tować się z pokrzywdzony-
mi dziewczynkami.

Wyrok jest nieprawo-
mocny. Ks. Piotr M. utrzy-
muje, że jest niewinny. Ma 
prawo złożyć apelację i wy-
kazać w niej, że został ska-
zany niesłusznie lub proces 
toczył się w niewłaściwy 
sposób.

Odrębne postępowanie 
przeciwko duchownemu 
z Ruszowa prowadzi le-
gnicka kuria. Ksiądz Piotr 
M. ma zakaz sprawowania 
sakramentów. Grozi wy-
dalenie z kapłaństwa, ale 
taki wniosek musiałaby za-
twierdzić Stolica Apostol-
ska. Akta sprawy będzie 
można do niej wysłać do-
piero po uprawomocnienia 
się wyroku o czyny pedo-
filskie.

Do zatrzymania księ-
dza Piotra M. doszło na 
skutek zawiadomienia, ja-

kie 22 maja 2019 r złożyła 
matka jednej z jego uczen-
nic. Prokuratura Rejonowa 
w Zgorzelcu zebrała do-
wody, że jako proboszcz w 
Ruszowie dopuścił się innej 
czynności seksualnej w sto-
sunku do dwóch osób ma-
łoletnich. Do prokuratury 
zgłosiło się także 18 innych 
osób, które twierdziły, że 
były ofiarami albo świat-
kami molestowania przez 
Piotra M. w latach 1978-
2019, gdy pracował na te-
renie Wrocławia, Jędrzy-
chowic, Niedźwiedzic i 
Ruszowa. Podczas przygo-
towań do pierwszej komu-
nii ksiądz miał sadzać sobie 
na kolanach dziewczynki, 
całować je i rozbierać pod 
pretekstem poprawienia 
ubrania. Ze względu na 
przedawnienie ani proku-
ratura, ani sąd nie mogły 
zająć się tymi sprawami.

Piotr Kanikowski

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów opublikował 
wyniki kilkumiesięcznych 
konsultacji społecznych w 
sprawie rezolucji. To ma 
być wskazówka dla rad-
nych, którzy wahają się, 
czy zamienić gminę w tzw. 
„strefę wolną od ideologii 
LGBT”, wzorem kilku-
dziesięciu samorządów, 

głównie ze wschodniej 
Polski.

Projekt stosownej re-
zolucji zgłosił jesienią 
przewodniczący Rady 
Miejskiej w Chocianowie 
Janusz Ślipko. W jego tre-
ści wprost zapisano m.in. 
niezgodę na lekcje wycho-
wania seksualnego według 
standardów Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO) 
i obecność w szkołach “la-
tarników” (specjalistów 
monitorujących sytuację 
uczniów LGBT, którzy 
mają reagować, jeśli za-
uważą, że dzieci są nęka-
ne). Zanegowano zasady 
poprawności politycznej 
(np. tolerancję wobec in-
ności, szacunek dla każde-
go człowieka). Nazwano je 
w rezolucji “homopropa-
gandą”. Dokument potępia 
ataki na Kościół katolicki. 
Poza Januszem Ślipko, re-
zolucję poparła grupa jego 

kolegów z Prawa i Spra-
wiedliwości oraz radni z 
klubu burmistrza Tomasz 
Kulczyński 2018. Uchwała 
w sprawie rezolucji miała 
zostać podjęta we wrze-
śniu 2019 roku, ale na sesji 
radnym zabrakło odwagi i 
skierowali projekt do kon-
sultacji społecznych.

Z a i n t e r e s o w a n i e 
mieszkańców udziałem w 
konsultacjach było bardzo 
słabe. W pierwszym termi-
nie (do 29 listopada 2019 
r.) nikt nie złożył ankiety. 
W drugim terminie (do 28 
lutego) wypowiedziało się 
174 obywateli, w tym 167 
mieszkańców gminy. Przy 
mizernej frekwencji (na 
poziomie 1 procenta) nie-
wielką (piętnastogłosową) 
przewagę zyskali zwolen-
nicy uchwalenia rezolucji.

Piotr  
Kanikowski

Były proboszcz  
z Niedźwiedzic skazany

Lekarz, miłość i policja

Strefa wolna  
od zaangażowania

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu 
skazał ks. Piotr M. na 5 lat 
więzienia za czyny pedofil-
skie wobec dwóch niepeł-
nosprawnych dziewczynek 
z Ruszowa. Wcześniej du-
chowny był długo probosz-
czem w parafii pw. św. 
Antoniego Padewskiego w 
Niedźwiedzicach koło Choj-
nowa. 4 lata temu biskup 
legnicki przeniósł go pod 
Węgliniec.

91 mieszkańców miasta 
i gminy Chocianów chce 
u siebie strefy wolnej 
od LGBT, 76 - nie. Cała 
reszta, czyli ok 12 tys. 
obywateli, zignorowała 
zarządzone przez burmi-
strza konsultacji w spra-
wie „Rezolucji dotyczącej 
powstrzymania ideologii 
LGBT przez wspólnotę sa-
morządową oraz ataków 
na Polski Kościół i obraża-
nia uczuć religijnych ludzi 
wierzących”.
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Policjanci z Lubina pracu-
ją nad sprawą oszukanej 
mieszkanki innego powiatu. 
63-letnia kobieta straciła 30 
tysięcy złotych i nadzieję na 
szcześliwe życie u boku le-
karza z misji pokojowej ONZ 
w Jemenie.
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Decyzja o tymczasowym 
zawieszeniu kursowania niektó-
rych pociągów Koleje Dolno-
śląskie podjęły w porozumieniu 
z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego, 
który odpowiada za organizację 
transportu kolejowego w regio-
nie.

- Stale monitorujemy roz-
wój sytuacji epidemicznej. 
Wprowadziliśmy szereg pro-
cedur dla zapewnienia bez-
pieczeństwo naszym załogom. 
Obserwując jednak frekwencję 

na poszczególnych trasach oraz 
chcąc ograniczyć zagrożenie 
wirusem dla pracowników zde-
cydowaliśmy o ograniczeniu 
siatki połączeń. – powiedział 
Bartłomiej Rodak, rzecznik 
prasowy Kolei Dolnośląskich 
– Zrezygnowaliśmy z połączeń, 
na których frekwencja w ostat-
nich dniach była bardzo niska. 
Zachowaliśmy jednak, chociaż 
w ograniczonym zakresie, po-
łączenia na każdej z obsługiwa-
nych do tej pory stacji.

Wcześniej spółka wpro-
wadziła już ograniczenia w 
kursowaniu pociągów mię-
dzynarodowych. Od 14 marca 
wstrzymano połączenia kolejo-
we do Czech, natomiast od 15 
marca połączenia do Niemiec. 
Pociągi Kolei Dolnośląskich 
nadal jednak obsługiwały krajo-
we odcinki wspomnianych tras.

Zmiany dotyczą w sumie 
125 pociągów, których trasy 

ulegną czasowemu skróceniu 
lub całkowitemu zawieszeniu. 
Wszystkie zmiany zaczną obo-
wiązywać od 20 marca 2020 r.

Najwięcej zmian będzie 
dotyczyło pociągów obsługu-
jących trasy w obrębie aglome-
racji wrocławskiej. Czasowo za-
wieszone zostanie kursowanie z 
Wrocławia 9 par pociągów do 
Kątów Wrocławskich, 7 par po-
ciągów do Trzebnicy oraz 5 par 
pociągów do Jelcza-Laskowic.

- Pracując nad zmianami w 
rozkładzie jazdy kierowaliśmy 
się chęcią zapewnienia pasa-
żerom możliwości dojazdu do 
pracy – dodał Rodak – Dol-
noślązacy stosując się do zale-
ceń rządu wyraźnie ograniczyli 
swoje podróże, frekwencja w 
pociągach Kolei Dolnośląskich 
od momentu ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego wy-
nosi od 15 do 25 proc. normal-
nego zapełnienia.   – zakończył 

rzecznik prasowy spółki.
Zawieszone zostanie rów-

nież kursowanie pociągów w 
regionie. Zmiany dotkną połą-
czeń do Międzylesia, Żmigro-
du, Rawicza, Ziębic, Kłodzka, 
Kudowy Zdroju, Oleśnicy, 
Krotoszyna, Jeleniej Góry, Wał-
brzycha, Szklarskiej Poręby, 
Bielawy, Lubania Śląskiego, 
Węglińca, Bolesławca, Zgo-
rzelca, Tuplic, Żar, Lubina i 
Legnicy.

Wszystkie zmiany mają 
charakter czasowy, a okres ich 
obowiązywania będzie zależał 
od rozwoju sytuacji epidemicz-
nej w kraju.

Aktualne zmiany w roz-
kładzie jazdy pociągów Kolei 
Dolnośląskich są dostępne na 
stronie przewoźnika 

Dla zwiększenia bezpie-
czeństwa pracowników w 
związku z zagrożeniem epide-
micznym Koleje Dolnośląskie 

wprowadziły w swoich pocią-
gach oddzielone od pozostałej 
części pokładu strefy przezna-
czone do wyłącznej dyspozycji 
drużyn konduktorskich.

W ostatnich tygodniach 
Spółka podjęła szereg działań 
celem zminimalizowania ryzy-
ka wystąpienia i rozprzestrze-
nienia się koronawirusa SARS-

-CoV-2. Do dyspozycji drużyn 
konduktorskich zostały prze-
kazane jednorazowe maseczki i 
rękawiczki, natomiast w pocią-
gach montowane są dozowniki 
z płynem dezynfekującym.

Źródło: Koleje Dolnośląskie
FOT. KOLEJE  

DOLNOŚLĄSKI
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Jacek Głomb, dyrektor Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy, 
postanowił zawiesić próby 
do spektaklu „Kaukaskie 
kredowe koło” w reżyserii 
Andro Enukidze. Ze względu 
na epidemię koronawirusa 
szykowana na maj premiera 
zostanie przesunięta na nowy 
sezon. Zgodnie z decyzją rzą-
du teatr zawiesił dziś działal-
ność do 25 marca. - Jak się 
sprawy potoczą dalej, nie 
wiemy - mówi Jacek Głomb.

Spektakle spadają z afisza

Na myśli ma np. Mię-
dzynarodowy Dzień Teatru, 
przypadający na 27 marca 
i zawsze z pompą obcho-
dzony przez legnicką scenę. 
Jest pomysł, by z tej okazji 

zaprosić widzów na niety-
powe zwiedzanie teatru, ale 
dziś trudno orzec, czy przez 
epidemię koronawirusa uda 
się to zrobić.

Nie odbędzie się co naj-
mniej kilkanaście przedsta-
wień.

Gruzińska ekipa Andro 
Enukadze, która pracowała 
nad premierą "Kaukaskiego 
kredowego koła", wraca do 
Batumi.

Jacek Głomb uważa, że 
sytuacja z SARS-CoV-2 
jest dramatyczna i należy ją 
traktować poważnie. A nie 
wszyscy w Polsce tak do 
tego podchodzą. - Nie moż-
na stosować półśrodków. 

Tylko postępując rozsądnie, 
trzymając się na dystans od 
innych ludzi, możemy ogra-
niczyć rozprzestrzenianie 
się choroby - mówi.

Część pracowników 
Teatru Modrzejewskiej w 
Legnicy będzie pracować 
zdalnie. Niektórzy wykorzy-
stają urlopy. Problem mają 
aktorzy, bo ich wynagrodze-
nie jest w dużej mierze uza-
leżnione od tego, jak często 
grają na scenie. Dla nich za-
wieszenie działalności teatru 
oznacza o 2/3 niższe pensje. 
Dyrektor Jacek Głomb szu-
ka więc sposobu, aby zre-
kompensować ich stratę.

Także teatr jako firma 

nie zarobi. Nie może li-
czyć na wpływy z biletów. 
- Policzyliśmy, że do połowy 
kwietnia stracimy ok. 100 
tysięcy złotych żywej go-
tówki - mówi Jacek Głomb. 
To pieniądze, które wpłynę-
łyby do kasy, gdyby można 
było normalnie grać przed-
stawienia. Dyrektor legnic-
kiego teatru ma nadzieję, 
że organizatorzy - miasto 
Legnica    i urząd marszał-
kowski - pomogą pokryć tę 
stratę, bo inaczej w budżecie 
placówki pojawi się dziura.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI

Dodatkowe zmiany w rozkła-
dzie jazdy wprowadzają Ko-
leje Dolnośląskie. Wybrane 
pociągi nie wyjadą na trasy 
od piątku, 20 marca 2020 r. 
Zmiany to efekt trwającego 
stanu zagrożenia epidemicz-
nego. Ograniczone zostanie 
kursowanie kilkudziesięciu 
par pociągów.

KD tną rozkłady 125 pociągów! 
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– Przekazuję nasze 
wyniki z satysfakcją, tym 
większą, że ubiegły rok nie 
należał do łatwych. Spadki 
cen miedzi, wojna handlo-
wa między USA a Chi-
nami, niepokoje związane 
z wyjściem Wielkiej Bry-
tanii z Unii Europejskiej 
- to wszystko sprawiło, że 
pracowaliśmy w trudnych 
okolicznościach makroeko-
nomicznych. Na trudno-
ści patrzymy jednak jak na 
wyzwania, które stanowią 
sprawdzian naszych umie-
jętności i skuteczności za-
rządzania – mówił Marcin 
Chludziński, Prezes zarzą-
du KGHM Polska Miedź 
S.A.

W 2019 roku Grupa 
Kapitałowa KGHM zano-
towała bardzo dobre wyni-
ki produkcyjne. O 11 proc. 
w stosunku do 2018 roku 
zwiększyła się produkcja 
miedzi płatnej i ukształto-
wała się na poziomie 702 
tys. ton. Grupa zanotowała 
rekordową produkcję sre-
bra – 1.417 ton (1.205 ton 
w 2018 roku) to jest 18 pro-
cent więcej w stosunku do 
wielkości zrealizowanej w 
poprzednim roku.

– Kluczowa dla wy-
konania naszych planów 
była konsekwencja, z jaką 
realizowaliśmy przyjętą w 
grudniu 2018 roku strate-
gię. Postawiliśmy na 4E: 

Elastyczność, Efektywność, 
E-przemysł i Ekologia. 
Sprawne zarządzanie oraz 
trafna hierarchia celów po-
zwoliły na prowadzenie 
inwestycji i poprawę para-
metrów produkcji – dodał 
Marcin Chludziński.

Przychody Grupy Ka-
pitałowej KGHM w 2019 
roku były wyższe o 2.197 
mln zł (+11 proc.) niż w 
analogicznym okresie roku 
poprzedniego, w tym wzrost 
przychodów KGHM Pol-
ska Miedź S.A. wyniósł + 
1.926 mln zł. Wzrost wy-
nika przede wszystkim ze 
zwiększenia wolumenu 
sprzedaży miedzi (+8 proc.) 
i srebra (+13 proc.), ale też 
z korzystniejszego kursu 
walutowego przy niższych 
notowaniach miedzi. Na 
poziomie EBITDA Grupy 
Kapitałowej zanotowano 
wzrosty wyników opera-
cyjnych w KGHM Polska 
Miedź S.A. (+203 mln zł, 
+6 proc.), Sierra Gorda (+27 
mln zł, +4 proc.). oraz po-
zostałych krajowych spół-
ek Grupy (+40 mln zł, +20 
proc.).

Grupa osiągnęła skon-
solidowany wynik netto na 
poziomie 1.421 mln zł.

W 2019 roku zrealizo-
wane zostały kolejne etapy 
projektu budowy Kwate-
ry Południowej Obiektu 
Unieszkodliwiania Odpa-
dów Wydobywczych oraz 
stacji segregacji i zagęsz-
czania odpadów. Kontynu-
owany był Program Udo-
stępniania Złoża, głębienie 
szybu GG1 oraz realizacja 
projektów eksploatacyjnych, 
m.in. prowadzono prace po-
szukiwawczo - rozwojowe w 
rejonie Retków - Ścinawa.

Uruchomiony w paź-
dzierniku 2019 roku Szyb 
L- VI w Zakładach Gór-
niczych Lubin pozwolił na 
optymalizację produkcji 

przy zachowaniu najwyż-
szych standardów bezpie-
czeństwa pracowników. W 
ubiegłym roku uruchomio-
no w Hucie Miedzi Głogów 
instalację do prażenia kon-
centratu miedzi, a w czerw-
cu otwarta została najwięk-
sza w historii Huty Miedzi 
Legnica inwestycja - piec 
wychylno-topielno-rafina-
cyjny (WTR).

W 2020 roku, zgodnie 
ze strategią, intensywnie 
rozwijany będzie Program 
rozwoju energetyki. Dzięki 
temu w najbliższych miesią-
cach, po analizach i pracach 
projektowych, KGHM roz-
pocznie inwestycje w farmy 
fotowoltaiczne.

Źródło: KGHM  
Polska Miedź S.A.
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W 2019 r. KGHM zarobił 1,4 mld zł 
Wyższa produkcja miedzi 
płatnej (+11 proc.), rekor-
dowa produkcja srebra (+18 
proc.), wyższe o 11 proc. 
przychody Grupy Kapitało-
wej, o 5 proc. wyższa EBITDA 
oraz uruchomienie nowych 
inwestycji w oddziałach. Tak 
Grupa Kapitałowa KGHM Pol-
ska Miedź S.A. zamyka 2019 
rok. Firma konsekwentnie re-
alizuje strategię i ze stabilną 
sytuacją finansową wkroczy-
ła w 2020 rok.

Chojnowscy policjanci za-
trzymali dwóch mężczyzn 
podejrzanych o pobicie ko-
legi, z którym spożywali al-
kohol.

Od szklanki do bitki

W jednym z mieszkań 
w Chojnowie podczas spo-
tkania towarzyskiego został 
dotkliwie pobity człowiek. 
Kryminalni ustalili, że spo-
żywał alkohol razem z dwo-

ma mieszkańcami powiatu 
legnickiego w wieku 40 i 43 
lat. Pomiędzy biesiadnikami 
doszło do swady. Gospodarz 
wyprosił poszkodowanego 
z domu. Mężczyzna chciał 
zebrać swoje rzeczy, a wte-
dy jego kumple rzucili się na 
niego. Kopali po całym ciele. 
Potem rozeszli się, zostawia-
jąc go na klatce schodowej. Z 
czasem mężczyzna zdołał się 

podnieść i wrócić do swojego 
domu, skąd wezwał pogoto-
wie. Karetka zabrała go do 
szpitala.

Jak informuje mł. asp. Ja-
goda Ekiert, oficer prasowa 
Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy, sprawcy usłyszeli 
już zarzuty. Grozi im kara do 
3 lat pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski
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