
Wicepremier Jacek Sa-
sin - szef Ministerstwa Akty-
wów Państwowych - i prezes 
KGHM Marcin Chludziński 
wzięli udział w wideokonfe-
rencji. Stanęli w cechowni Za-
kładów Górniczych w Lubinie 
przy stole zastawionym płynem 
bakteriobójczym z Nitroerg i 
maseczkami chirurgicznymi z 
Zanamu.

Spółki z Grupy Kapitałowej 
KGHM uruchomiły tę produk-
cję, by zapobiec niedoborom na 
froncie walki z koronawirusem. 
Spółka Nitroerg wytwarza po-
nad 30 tys. litrów płynu Ni-
trosept na dobę. W pierwszej 
kolejności trafia do szpitali. W 
następnej będzie kierowany 
również do innych instytucji. 
Nitroerg przekazuje go w for-
mie darowizny albo sprzedaje z 

minimalną marżą, pozwalającą 
kontynuować produkcję. W 
KGHM Zanam trwa produkcja 
3 tysięcy maseczek chirurgicz-
nych na dobę. Spółki KGHM 
udostępniły swoje budynki 
na cele kwarantanny. W Mie-
dziowym Centrum Zdrowia 
uruchomiono e-porady. Prezes 
Marcin Chludziński deklaruje 
też, że w Centrum Badania Ja-
kości można wykonywać testy 
na obecność koronawirusa.

- Zakupujemy sprzęt z in-
nych krajów. Jeśli się uda, spro-
wadzimy kilkaset respiratorów i 

kilkaset tysięcy środków ochro-
ny osobistej do walki z korona-
wirusem - mówi prezes Marcin 
Chludziński. - Na razie kupili-
śmy kilkanaście respiratorów dla 
naszego szpitala i dla szpitala w 
Legnicy.

Jacek Sasin dziękował za 
to zaangażowanie. Podkreślał, 
że KGHM praktycznie z mar-
szu podjął się wyzwań, które w 
normalnej sytuacji uchodziły-
by za trudne do realizacji. Ale 
podkreślał też zasługi zarządu 
w utrzymaniu w miarę normal-
nej produkcji. Dziękował „lwiej 

części załogi”, która w poczuciu 
odpowiedzialności za los firmy 
przychodzi do pracy.

- KGHM jest jednym z na-
rodowych championów. Jedną z 
tych firm, które mają stać się ko-
łem zamachowym polskiej go-
spodarki, kiedy kryzys związany 
z koronawirusem minie i trzeba 
będzie odbudować jej siłę. Dla-
tego tak ważne jest utrzymanie 
produkcji - mówił wicepremier.

Piotr Kanikowski
FOT. SCREEN Z KGHM.
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Dramat Fundacji 
Centaurus
Koronawirus może zabić Fundację Centaurus, 
która prowadzi w Szczedrzykowicach koło Legni-
cy azyl dla koni, a wraz z nią wszystkich jej pod-
opiecznych. Paszy dla 800 zwierząt - często urato-
wanych spod rzeźnickiego noża - starczy tylko do 
końca tygodnia. Firmy, które do tej pory sponsoro-
wały działalność Centaurusa, same mają kłopoty. 
Potrzeba miliona złotych, by azyl przetrwał najbliż-
sze trzy miesiące.
                                     >>2
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Zawieszenie spłaty kredytówIle się wyciąga na miedzi
Pandemia ma wpływ na sytuację gospodarczą i na-
sze portfele. Wzrost kursu franka przekłada się na 
wysokości rat kredytów, kredytobiorcy z nadzieją 
przyglądają się proponowanym przez banki możli-
wościom zawieszenia spłaty kredytów.    
      >>3

Zarząd KGHM coraz lepiej zarabia. W roku 2019 
spółka wydała na wynagrodzenia pięciu prezesów 
ponad 5,4 mln zł - aż o 61 proc. więcej niż w roku 
2018. Zaoszczędzono na odprawach, bo Skarb Pań-
stwa powstrzymał się od kadrowych roszad.   
      >>3

Jacek Sasin chwali KGHM
Wicepremier Jacek Sasin 
podczas wizyty w Lubinie 
podziękował zarządowi i za-
łodze KGHM za utrzymanie 
produkcji i zaangażowanie w 
walkę z koronawirusem. Pre-
zes Marcin Chludziński wspo-
mniał, że KGHM wykorzystu-
jąc swe kontakty handlowe 
stara się kupić za granicą 
sprzęt do ochrony osobistej 
oraz kilkaset respiratorów dla 
polskich szpitali



We wtorek na terenie 
powiatu legnickiego kwa-
rantanną było objętych 347 
osób. O 291 więcej niż przed 
tygodniem. W miarę rozwoju 
epidemii, osób zamkniętych 
w domach będzie pewnie 

nadal przybywać. Policja jest 
zobowiązana do kontroli, czy 
wszyscy przestrzegają wymo-
gów kwarantanny.

Jak informuje mł. asp. Ja-
goda Ekiert, oficer prasowa 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy, od poniedziałku jej 
kolegów wspierają żołnierze 
z 17. Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej z Mię-
dzyrzecza.

- Umundurowani poli-
cjanci i żołnierze o różnych 
porach w ciągu doby udają 

się w miejsca pobytu osób 
przebywających w kwaran-
tannie domowej. Funkcjona-
riusze za pomocą telefonów 
komórkowych, domofonu 
oraz kontaktu wzrokowego 
przez okno domu, balkonu 
rozmawiają z ludźmi o ich 
stanie zdrowia i bieżących 
potrzebach - wyjaśnia Jagoda 
Ekiert.

Policja zachęca osoby 
objęte kwarantanną do ścią-
gnięcia aplikacji w telefonie 
komórkowym „Kwarantanna 

domowa".
- Do wtorku legniccy 

policjanci nie otrzymali in-
formacji o osobach, które by 
nie stosowały się do kwaran-
tanny domowej. W dalszym 
ciągu apelujemy o pozosta-
nie w domach, zachowanie 
szczególnej ostrożności oraz 
o odpowiedzialne zachowa-
nia i nie narażanie innych na 
ryzyko zachorowania - mówi 
mł. asp. Jagoda Ekiert.

Piotr Kanikowski

Fundacja Centaurus nie 
ukrywa, w jak dramatyczne 
położenie wtrąciła je epide-
mia koronawirusa. Ma jeszcze 
trochę owsa i siana, ale jeśli 
nie uzupełni zużywających się 
w błyskawicznym tempie za-
pasów, za chwilę konie i inne 
zwierzęta zaczną umierać z 
głodu.Fundacja uruchomiła w 

internecie zbiórkę pieniędzy 
na jedzenie i leki dla zwierząt, 
paliwo do ciągników, bieżące 
remonty, rachunki i inne wy-
datki. Bez pomocy z zewnątrz 
nie przetrwa ani ona, ani jej 
podopieczni. Dotychczas 731 
osób wpłaciło łącznie ponad 
70 tysięcy złotych. Dużo. Ale 
wciąż za mało, by odegnać 
widmo umierających z głodu 
koni.

- Miesiecznie na utrzyma-
nie naszych zwierząt potrze-
bujemy ok. 250 tysięcy złotych 
- mówi Karolina z Fundacji 
Centaurus.

„Panikowaliśmy cały 
weekend. Linie telefonicz-
ne były gorące dzień i noc od 
rozwiązań pomysłów. Pomysły 
jednak upadały na pniu. Dziś 
rano spotkaliśmy się wszyscy 
w milczeniu, stojąc każdy je-
den daleko od drugiego. Bo 
nie ma pomysłów w świecie, 

który sam zwariował, ze stra-
chu.” - piszą wolontariusze 
z Centaurusa. Z trwogą śle-
dzą informacje o kolejnych 
obszarach, które objął wirus, 
masowej panice i kwarantan-
nach, bo myślą, że kiedyś na-
dejdzie ten moment, którego 
w Szczedrzykowicach boją się 
najbardziej. Moment, w któ-
rym walczący o swoje życie 
ludzie przestaną dbać o obce 
zwierzęta. Rozpaczliwy apel o 
finansowe wsparcie dla Fun-
dacji rozchodzi się po inter-
necie: „My nie wiemy, czy za 2 
miesiące będziemy istnieć, nie 
wiemy co stanie się z setkami 
koni, i być może bluźnier-
stwem dla wielu jest zastana-
wianie się nad tym, gdy dziś na 
świecie - w wyniku epidemii 
- umiera tylu ludzi. (…) Przez 
te 15 lat różne sytuacje miały 
miejsce - w Polsce, na świecie. 
Ale nasze zwierzęta zawsze się 

wybroniły. Tak było i już. Tak 
to działa. Teraz - nasze zwie-
rzęta nie mają szans.”

Szczedrzykowice to naj-
większy w Europie azyl dla 
koni. Wiele zostało wykupio-
nych z transportów do rzeżni. 
Wiele zostało uratowanych 
przed śmiercią, gdy zachoro-
wały i przestały być gospo-
darzom potrzebne. W Szcze-
drzykowcach ma dom pół 
tysiąca koni i ok. 300 innych 
zwierząt: kóz, krów, świń, lam, 
kotów, psów, itd. W jeszcze 
większym stopniu niż dotąd 
ich los zależy od ludzi.

Przez 15 lat działalności 
Fundacja Centaurus uratowa-
ła ponad 1100 koni, 500 psów, 
setki kotów i zwierząt gospo-
darskich.

Piotr Kanikowski
FOT. FUNDACJA C 
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Koronawirus może zabić Fun-
dację Centaurus, która pro-
wadzi w Szczedrzykowicach 
koło Legnicy azyl dla koni, 
a wraz z nią wszystkich jej 
podopiecznych. Paszy dla 800 
zwierząt - często uratowanych 
spod rzeźnickiego noża - star-
czy tylko do końca tygodnia. 
Firmy, które do tej pory spon-
sorowały działalność Cen-
taurusa, same mają kłopoty. 
Potrzeba miliona złotych, by 
azyl przetrwał najbliższe trzy 
miesiące.

Legniccy policjanci codzien-
nie sprawdzają, czy osoby ob-
jęte kwarantanną przebywają 
w miejscu zamieszkania i nie 
potrzebują pomocy. Od wczo-
raj mają do pomocy żołnierzy 
z jednostki w Międzyrzeczu.

Dramat Fundacji Centaurus
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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY

Mydło Dworczyka
Co powinien zrobić 

obywatel, który w sytuacji 
pandemii odkrywa, że jest 
okłamywany przez władze 
zobowiązane do zapewnie-
nia mu bezpieczeństwa? 
Myślę, że powinien przy-
najmniej o tym opowie-
dzieć.

Poprosiłem o informa-
cję, ile testów na korona-
wirusa wykonano do tej 
pory na Dolnym Śląsku i 
jakie kryteria stosuje się 
przy podejmowaniu decyzji 
o skierowaniu pacjenta na 
takie badanie. Biuro  Praso-
we Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego odpowie-
działo, że było ich dotąd 
ponad 1500 i że „testy na 
obecność koronawirusa wy-
konywane są osobom, u któ-
rych występują objawy, tj: 
podwyższona temperatura 
ciała, duszności bóle mięśni 
oraz ogólne osłabienie orga-
nizmu. Decyzje o wykona-
niu testu podejmuje lekarz.”  
Ejże, czy nie przesadzamy 
z paniką, skoro od począt-
ku epidemii takie objawy 
wystąpiły tylko u 1,5 tysią-
ca mieszkańców Dolnego 
Śląska? A może to źli dol-
nośląscy lekarze przez wła-
sne widzimisię nie kierują 
na testy pacjentów, którzy 
ewidentnie spełniają opisa-
ne wyżej warunki? Prawda 
jest taka, że od kandydata 
do testów Główny Inspek-
tor Sanitarny każe wymagać 
udowodnienia możliwości 
kontaktu z nosicielem koro-
nawirusa. Dopiero w ponie-
działek GIS rozszerzył krąg 
uprawnionych do testów o 
przedstawicieli zawodów 
medycznych mających ob-
jawy infekcji układu odde-
chowego, ale niekoniecznie 
potwierdzony kontakt z za-
każonym pacjentem. Zwy-
kłych pacjentów z gorączką, 
kaszlem, katarem, bólami 
mięśni wysyła się na domo-
wą kwarantannę zamiast na 
testy.

Dla obywatela, który 
uświadomi sobie, że rząd 
nie mówi prawdy o korona-
wirusie, następnym krokiem 
jest zadanie sobie pytania, 
po co te kłamstwa. Kłam-
stwa są potrzebne wtedy, 
gdy trzeba ukryć prawdę. 
25 lutego 2020 r. minister 
Michał Dworczyk, szef 
Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, mówił w ra-
diowej Trójce: „Jesteśmy 
przygotowani na korona-

wirusa niezależnie od skali 
ewentualnych zachorowań”. 
Mydlił oczy Polakom, co 
pokazuje lawina informacji 
o niedoborach w sprzęcie, 
dramatyczne apele szpitali i 
pracowników pogotowia ra-
tunkowego o pomoc, akcje 
oddolnie organizującego się 
społeczeństwa i mobilizacja 
samorządów. Także doraź-
ne działania spółek Skarbu 
Państwa, które próbuje się 
przedstawiać jako dowód 
omnipotencji władz pań-
stwowych, choć tylko obna-
żają skalę zaniedbań rządu 
z okresu styczeń-marzec 
2020. Nie można inaczej 
oceniać tej sytuacji. Mamy 
dopiero początek epidemii, 
a już objawił się niedobór 
tak podstawowych rzeczy 
jak płyny do dezynfekcji czy 
maseczki ochronne - trzeba 
było na gwałt uruchamiać 
ich produkcję w spółkach 
wytwarzających maszyny 
górnicze i materiały wybu-
chowe dla KGHM. 

Wbrew oficjalnemu 
przekazowi, rząd nie przy-
gotował Polski na epidemię.  
W połowie marca gorącz-
kowo szuka możliwości 
sprowadzenia z zagranicy 
testów i respiratorów, pod-
czas gdy w lutym prioryte-
tem było przetransferowa-
nie 2 miliardów złotych na 
przedwyborczy lans An-
drzeja Dudy w TVP. Od 
dwóch miesięcy klajstruje 
rzeczywistość propagandą 
i podejmuje paniczne, cha-
otyczne, restrykcyjne de-
cyzje w nadziei, że prujący 
w kierunku góry lodowej 
Titanic ma wciąż szansę na 
zmianę kursu. Straciliśmy 
mnóstwo dni na bezreflek-
syjne przyglądanie się, jak 
wirus zabija mieszkańców 
Lombardii. Jeśli góra lodo-
wa nie stopnieje z nadej-
ściem ciepłych dni, to czeka 
nas taka sama katastrofa jak 
Włochów.    

Pora spłukać mydliny, 
by przejrzeć na oczy. W 
TVP propagandziści PiS-u 
udowadniają, że wykonuje 
się tyle testów na korona-
wirusa, ile trzeba, a w tym 
samym czasie 45-letni kie-
rowca TIR-a z Głogowa 
umiera na kwarantannie, 
nie doczekawszy się bada-
nia. Chciał testu i będzie go 
miał - po śmierci. Niestety, 
za kłamstwa władzy zwykli 
ludzie zawsze płacili ży-
ciem.

Piotr Kanikowski

Wojsko z policją pilnują Legnicy
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Roczne wynagrodzenie pre-
zesa KGHM Marcina Chlu-
dzińskiego to 1 milion 213 
tysięcy złotych (brutto) - tak 
wynika z raportu finansowego, 
opublikowanego w środę przez 
spółkę. W przypadku wicepre-
zes do spraw finansowych Ka-

tarzyny Kreczmańskiej-Gigol 
to 1 milion 132 tysiące złotych 
(brutto). Wiceprezes Radosław 
Stach, odpowiadający w zarzą-
dzie za produkcję, zarobił 1 mi-
lion 102 tysiące złotych (brutto), 
a Adam Bugajczuk - wiceprezes 
do spraw rozwoju - 1 milion 6 
tysięcy złotych (brutto). Najsła-
biej wynagradzany Paweł Gruza 
- wiceprezes do spraw aktywów 
zagranicznych - zakończył rok 
2019 z wynagrodzeniem na po-
ziomie 984 zł (brutto).

W porównaniu do sytuacji 
z roku 2018 wynagrodzenia 
członków zarządu wzrosły, i to 
niemało - średnio o 61 proc. 
(czyli aż 2,1 mln zł). I choć w 

roku 2019 KGHM mniej wydał 
na odprawy i inne świadczenia 
dla byłych prezesów (12 tys. zł), 
to summa summarum koszty 
zarządu wzrosły z 5.250 mln zł 
do 5.449 mln zł.

Podobnie rzecz się ma z radą 
nadzorczą. Na wynagrodzenia 
dla jej członków KGHM wydał 
w 2019 roku 1.803 mln zł, tj. o 
96 tys. zł więcej niż w roku 2018. 
Roczne wynagrodzenia prze-
wodniczącego rady nadzorczej 
KGHM Andrzeja Kisielewicza 
to 134 tys. zł, a członków - 122 
tys. zł.

Piotr Kanikowski
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W mieszkaniu, gdzie sa-
motnie żyła starsza pani, w 
niedzielę rano wybuchł po-
żar. Jeden z sąsiadów wyniósł 
ją z palącego się pokoju. Była 
nieprzytomna. Mimo podję-
tych działań reanimacyjnych, 
nie udało się przywrócić jej 
czynności życiowych. Bez-
pośrednią przyczyną śmierci 
starszej pani było zatrucie 
tlenkiem węgla.

- Po wstępnych ustale-
niach policjantów i biegłego 
z zakresu pożarnictwa oka-
zało się, że najprawdopo-
dobniej do pożaru doszło w 
wyniku rozlania substancji 
łatwopalnej i podpalenie 
miejsca, gdzie znajdowała 
się seniorka – mówi mł. asp. 
Jagoda Ekiert, oficer prasowa 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy. – Dzięki poczynio-
nym na miejscu ustaleniom 
policjanci zatrzymali 32-let-
niego mieszkańca Legnicy. 
Jest podejrzany o związek z 

tym zdarzeniem.
W poniedziałek mężczy-

zna usłyszał zarzut dokona-
nia zabójstwa ze szczególnym 
okrucieństwem, podpalenia a 
także sprowadzenia pożaru, 
który stanowił zagrożenie dla 
życia i zdrowia wielu osób.

Jeśli zarzuty potwierdzą 
się w trakcie procesu, Artu-

rowi W. grozi mu od co naj-
mniej 12 lat więzienia do 25 
lat pozbawienia wolności lub 
dożywocia. Sąd na wniosek 
prokuratury zastosował wo-
bec legniczanina tymczasowy 
areszt.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA  
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Staruszka zginęła w pożarze
Policjanci Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy zatrzyma-
li 32-letniego legniczanina. 
Mężczyzna jest podejrzany o 
zabicie ze szczególnym okru-
cieństwem spokrewnionej z 
nim 98-letniej lokatorki z ka-
mienicy przy ul. Książęcej w 
Legnicy.

Pandemia ma wpływ na sy-
tuację gospodarczą i nasze 
portfele. Wzrost kursu franka 
przekłada się na wysokości 
rat kredytów, kredytobiorcy z 
nadzieją przyglądają się pro-
ponowanym przez banki moż-
liwościom zawieszenia spłaty 
kredytów.

Zarząd KGHM coraz lepiej 
zarabia. W roku 2019 spółka 
wydała na wynagrodzenia 
pięciu prezesów ponad 5,4 
mln zł - aż o 61 proc. wię-
cej niż w roku 2018. Zaosz-
czędzono na odprawach, bo 
Skarb Państwa powstrzymał 
się od kadrowych roszad.

Zawieszenie spłaty kredytów Ile się wyciąga w KGHM?

Kredytodawcy nie są za-
interesowani wypowiadaniem 
umów kredytobiorcom z przej-
ściowymi kłopotami i mogą 
przy tym dodatkowo zarobić. 
Zasady wakacji kredytowych są 
różne, kredytobiorcy będą mu-
sieli przystać na model przyjęty 
przez ich bank.

Maksymalne odciążenie na 
najbliższe miesiące przyniesie 
zawieszenie rat kapitałowo-
-odsetkowych z wydłużeniem 
okresu spłaty (Alior, ING, Mil-
lennium, Pekao i Raiffeisen ).

Najmniej kosztowne będzie 
natomiast spłacanie odsetek z 
zawieszeniem rat kapitałowych 
i zachowaniem okresu kredyto-
wania ( mBank i Santander).

Alior zakłada spłatę odse-
tek i wydłuża przy tym okres 
kredytowania, a PKO zawie-
szenie rat kapitałowo-odset-

kowych z pozostawieniem do-
tychczasowego okresu spłaty.

Należy dokładnie zapoznać 
się z treścią porozumienia, aby 
pochopnie nie zaakceptować 
zapisów utrudniających póź-
niejsze dochodzenie roszczeń 
od banku.

Uproszczona procedura 
rozpatrywania wniosków o 
zmianę harmonogramu spłat, 
odroczenie lub zmniejszenie 
rat leasingowych wprowadzana 
jest także wobec przedsiębior-
ców.

W ostatnich dniach fran-
kowicze pytają: trzy, sześć mie-
sięcy zawieszenia, a dalej czy 
podołamy kolejnym spłatom ?

Aktualna linia orzecznicza 
daje realną szansę na wygra-
ną w sądzie. Frankowicze nie 
muszą obawiać się zaprzestania 

spłaty rat kredytu o ile połączą 
to z wytoczeniem powództwa, 
ażeby potwierdzić nieuczciwo-
ści postanowień umownych, 
które będą podstawą do za-
przestania spłaty. Każda decy-
zja ma charakter indywidualny 
i winna być poprzedzona ana-
lizą umowy i okoliczności jej 
udzielenia. Zaprzestanie spłaty 
jest celowe gdy dotychczasowe 
spłaty kredytu zbliżyły się już 
do kwoty wypłaconego kapita-
łu lub wynika z brak zdolności 
do regulowania bieżących zo-
bowiązań.

Praktycy wskazują , że 
wzrost liczy osób które zaprze-
staną spłaty doprowadzi do 
szybszych i lepszych propozycji 
ugodowych.

Ewa Skulska, radca prawny
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PSE  realizują w całej 
Polsce program inwesty-
cyjny, w ramach którego do 
2024 r. powstanie ponad 3 
tys. km nowych linii najwyż-
szych napięć i siedem stacji 
elektroenergetycznych, zaś 
1,2 tys. km istniejących linii 
i 44 stacje zostaną dosto-
sowane do nowoczesnych 
standardów. Tylko na Dol-
nym Śląsku spółka zrealizu-
je inwestycje za blisko mi-
liard złotych. Wszystko po 
to, żeby zagwarantować sta-
bilne dostawy energii elek-
trycznej dla rozwijającej się 
dolnośląskiej gospodarki.

Duża skala, wiele wy-
zwań

Tak duże inwestycje in-
frastrukturalne mają oczy-
wiście wpływ na otoczenie, 
w którym powstają, a także 
życie okolicznych miesz-
kańców. Najlepszą metodą 
znalezienia rozwiązań, które 
mogłyby usatysfakcjonować 

zainteresowane strony, jest 
otwarty dialog i konsulto-
wanie różnych wariantów 
inwestycji. Dlatego jeszcze 
na długo przed wbiciem 
pierwszej łopaty pracow-
nicy PSE rozmawiają z 
mieszkańcami i lokalnymi 
instytucjami, aby poznać ich 
opinie i oczekiwania. – Je-
steśmy zdania, że to przed-
stawiciele władz samorzą-
dowych i sami mieszkańcy 
najlepiej znają tereny, na 
których chcemy budować 
linie i stacje. Przekazywa-
ne przez nich informacje i 
sugestie staramy się prze-
kształcić w konkretne pro-
jekty – mówi Aleksander 
Maicher, rzecznik inwesty-
cji  Mikułowa – Świebodzi-
ce. 

Z doświadczeń PSE wy-
nika, że budowa nowej, oko-
ło 100-kilometrowej linii, 
wymaga uzgodnień z wło-
darzami kilkunastu gmin 
i nawet kilkoma tysiącami 
właścicieli nieruchomości, 
na których przewidziano 
lokalizację linii. – Projek-
tując nasze inwestycje, sta-
ramy się przede wszystkim 
zlokalizować je możliwie 
jak najdalej od zabudowań 
mieszkalnych. Nie zacznie-
my budowy, dopóki nie 
skonsultujemy przebiegu 
linii ze wszystkimi zainte-
resowanymi stronami – za-
pewnia Maicher.

Nikt nie wie lepiej od 
wójta

Nie inaczej jest w przy-
padku budowy linii relacji 
Mikułowa – Świebodzice. 
Zakończone w lutym br. 

konsultacje mające na celu 
wypracowanie optymalnej 
trasy linii trwały ponad dwa 
lata. 

W pierwszym etapie, 
pracownicy PSE konsulto-
wali możliwe przebiegi linii 
z przedstawicielami Dol-
nośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Celem tych prac 
było uzgodnienie planów 
rozwoju sieci przesyłowej 
z wojewódzkimi planami 
zagospodarowania prze-
strzennego. 

Następnym krokiem 
były robocze spotkania z 
burmistrzami i wójtami 17 

gmin oraz miejscowymi 
planistami, specjalizujący-
mi się w zagospodarowa-
niu przestrzennym terenu 
i urbanistyce. To kluczowy 
etap projektowania, pod-
czas którego dostosowuje 
się przebieg linii do planów 
rozwojowych gmin, a także 
uwzględnia plany życio-
we mieszkańców, takie jak 
budowa nowych domów. 
Spotkania te pozwalają 
także znaleźć takie koryta-
rze dla linii, które omijają 
infrastrukturę komunalną 
lub i tak są przeznaczone 
pod dużą infrastrukturę, np. 
drogową, co pozwala „za-
oszczędzić” tereny pod inne 
przeznaczenie.  

Zebrane w ten sposób 
informacje są analizowane 
przez projektantów. Tam, 
gdzie ze względów tech-
nicznych jest to możliwe, są 

wprowadzane odpowiednie 
modyfikacje do pierwotnych 
planów. Tak opracowany 
materiał jest jeszcze dysku-
towany na sesjach rad gmin, 
co wpływa w istotnym stop-
niu na przebieg każdej z in-
westycji oraz jakość dialogu 
i procesu konsultacyjno-in-
formacyjnego z lokalną spo-
łecznością. – Pozytywne jest 
to, jak zmienia się podejście 
samorządów do tych kwestii 
– coraz powszechniejsze jest 
zrozumienie, że budowana 
infrastruktura jest szansą na 
nowe inwestycje czy two-
rzenie miejsc pracy – mówi 
Maicher.

110 km linii – ponad ty-
siąc nieruchomości

Dopiero tak zweryfiko-
wany projekt jest prezen-
towany mieszkańcom. W 
czasie spotkań otwartych 
szczegółowo omawiany jest 

każdy kilometr linii w da-
nej miejscowości. To także 
najtrudniejszy i najbardziej 
wymagający etap całej in-
westycji. – Zdajemy sobie 
sprawę, że każda duża inwe-
stycja, w tym także budowa 
linii elektroenergetycznych, 
może budzić dużo emocji 
wśród mieszkańców. Dla-
tego tak ważne są dla nas 
bezpośrednie spotkania, 
podczas których staramy 
się dokładnie wytłumaczyć 
zasady, jakimi kierujemy 
się w trakcie realizacji za-
dania. Odpowiadamy także 
na wiele pytań, dotyczących 
głównie oddziaływania linii 
i zbieramy uwagi do pla-
nowanej trasy – wyjaśnia 
rzecznik inwestycji. 

W ramach procesu 
konsultacji przebiegu pla-
nowanej linii Mikułowa 
– Świebodzice, PSE zor-

Jak powstaje linia 
Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne wybudują kolejną linię 
najwyższych napięć na Dol-
nym Śląsku. Linia 400 kV re-
lacji Mikułowa – Świebodzi-
ce będzie zasilać w energię 
elektryczną odbiorców po-
łudniowej części wojewódz-
twa. Jej trasa to efekt ponad 
dwuletnich, wspólnych prac 
projektantów, władz samo-
rządowych i mieszkańców, 
którzy zgłosili blisko 40 pro-
pozycji zmian. Dzięki temu 
linia powstanie w dogodnej 
lokalizacji, umożliwiającej 
ich bezpieczną eksploatację 
i nie będą ograniczać planów 
rozwojowych lokalnych spo-
łeczności.

Jak działa Krajowy System Elektroenergetyczny?
Energia elektryczna produkowana w elektrowniach musi pokonać długą drogę, zanim 

dotrze do odbiorców. Do jej przesyłania na duże odległości służą linie najwyższych napięć 
220 i 400 kV. Z nich energia elektryczna trafia do sieci dystrybucyjnych, za pomocą któ-
rych jest dostarczana do domów, szkół, szpitali czy zakładów przemysłowych. Elektrownie, 
sieci przesyłowe i dystrybucyjne oraz odbiorcy tworzą Krajowy System Elektroenergetycz-
ny, nad którego niezawodnym działaniem czuwają Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po-
zwala to zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania KSE, który działa jak system naczyń 
połączonych. Można go porównać do układu krwionośnego – jeśli główne tętnice nie pra-
cują dobrze, cierpi cały organizm, bo krew nie dopływa do wszystkich organów. Dlatego 
też inwestując w rozwój i modernizację linii przesyłowych najwyższych napięć oraz stacji 
elektroenergetycznych PSE odpowiadają na potrzeby rozwojowe sieci należącej do lokal-
nych dystrybutorów energii, którymi energia elektryczna trafia do końcowych odbiorców.
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ganizowały kilkadziesiąt 
spotkań z mieszkańcami w 
17 gminach. Wzięło w nich 
udział kilkaset osób, głów-
nie właścicieli nieruchomo-
ści, przez które ma przebie-
gać linia.

Każde spotkanie jest 
poprzedzone szeroką akcją 
informacyjną. Dla transpa-
rentności procesu i zapew-
nienia mieszkańcom udziału 
w kształtowaniu inwestycji, 
kluczowe jest dotarcie z 
informacjami do każdego 
właściciela nieruchomości 
na planowanej trasie linii. 
W przypadku linii Mikuło-
wa – Świebodzice, każdy z 
właścicieli otrzymał imien-
ne, listowne zaproszenie na 
spotkanie. To najskutecz-
niejsza z metod dotarcia do 
mieszkańców często małych 
miejscowości, w których 
ciągle jeszcze nie wszyscy 
korzystają z komunikacji 
elektronicznej. 

Znaleźć złoty środek
Podczas spotkań z 

mieszkańcami, pracownicy 
PSE niejednokrotnie spo-
tykają się z tzw. zjawiskiem 
NIMBY (ang. not in my 
backyard) – wszyscy chcą 
korzystać z energii elek-
trycznej, ale nikt nie chce 
mieć infrastruktury elek-
troenergetycznej w pobliżu 
swojego domu. 

Najczęściej jednak uwa-
gi właścicieli nieruchomości 
dotyczą drobnych przesu-
nięć słupów w ramach tej 
samej działki. Zgłaszane są 
także prośby o większe ko-
rekty trasy linii, formułowa-
ne przez grupy właścicieli. 
– Każdą taką sugestię do 
trasy linii rozpatrujemy in-

dywidualnie, po przeprowa-
dzeniu dodatkowych analiz 
projektowych. W czasie 
zakończonych właśnie kon-
sultacji przeanalizowaliśmy 
wiele zgłoszeń, na podsta-
wie których wprowadzili-
śmy prawie 40 modyfikacji 
– wyjaśnia Maicher. 

Jednak nie wszyst-
kie uwagi mogą zostać 
uwzględnione. Często 
przedstawiane i rysowane 
na mapach przez miesz-
kańców alternatywne trasy 
napotykają ograniczenia 
w postaci norm technicz-
nych, uwarunkowań tere-
nowych, a nawet wymogów 
społecznych. Infrastruktura 
liniowa ma to do siebie, że 
jej modyfikacja na jednym 
odcinku pociąga za sobą 
także zmiany na innym. 
Często oznacza to, że od-
suwając linię od zabudowań 
w jednym miejscu, zbliża 
się ją do innych budynków 
kilka kilometrów dalej. – Z 
obiektywnych względów 
nie jesteśmy w stanie speł-
nić oczekiwań wszystkich 
właścicieli. Staramy się na-
tomiast zawsze w sposób 
szczegółowy i wyczerpujący 
wyjaśnić dlaczego propozy-
cja właściciela nie może zo-
stać uwzględniona – mówi 
rzecznik inwestycji. 

Kolejne tysiące spotkań
Po uzgodnieniu ogól-

nego przebiegu linii, należy 
jeszcze ustalić warunki po-
sadowienia infrastruktury 
na konkretnych działkach 
z ich właścicielami. Na linii 
Mikułowa – Świebodzice 
takich nieruchomości jest 
prawie 2000 i należą one 
do blisko 1600 właścicieli. 

Z każdym z nich spotkają 
się pełnomocnicy inwestora, 
aby uzyskać zgodę na usta-
nowienie tzw. służebności 
przesyłu. To forma uregu-
lowania relacji pomiędzy 
firmami zajmującymi się 
przesyłem prądu lub gazu a 
właścicielem nieruchomo-
ści, na której przedsiębior-
stwo zamierza wybudować 
infrastrukturę przesyłową. 
Za ograniczenia w dotych-
czasowym korzystaniu z 
nieruchomości oraz dostęp 
do infrastruktury na po-
trzeby niezbędnych napraw 
i konserwacji, przysługuje 
właścicielowi wynagrodze-
nie.

– Rokowania z właści-
cielami zaplanowaliśmy na 
przyszły rok. Zanim poja-
wią się u nich nasi pełno-
mocnicy, poinformujemy o 
rozpoczęciu rozmów w for-
mie listownej. Do tego czasu 
wszelkie zapytania dotyczą-
ce inwestycji można do nas 
kierować na adres poczty 
elektronicznej lub pod nu-
merem dedykowanej infoli-
nii – wyjaśnia Maicher. Z tą 
myślą została uruchomiona 
także strona internetowa 
www.mikulowaswiebodzi-
ce.pl. Dzięki niej można 
uzyskać potrzebne informa-
cje, a także śledzić na bieżą-
co najważniejsze informacje 
na temat inwestycji. 

Odpowiedzialne podej-
ście inwestora do kwestii 
uzgadniania przebiegu linii 
z lokalnymi społecznościa-
mi jest wysoko oceniane 
przez wielu miejscowych 
włodarzy. PSE, jako pod-
miot przykładający ogrom-
ną wagę do zrównoważone-

go rozwoju, nie poprzestają 
na tym. Spółka stara się bu-
dować partnerskie relacje ze 
wszystkimi interesariusza-
mi na terenach, gdzie zloka-
lizowana jest infrastruktura 
przesyłowa, czyli w ponad 
1000 gmin w Polsce. Po 
zakończeniu budowy utrzy-
mywane są dobrosąsiedzkie 
kontakty, które zapewniają 
samorządom długofalowe 

korzyści z obecności spółki 
w danej gminie. Poza po-
datkami od infrastruktury, 
które trafiają do  gminnych 
budżetów, PSE wspierają 
różne ważne dla mieszkań-
ców inicjatywy. Urucho-
miony został m.in. konkurs 
grantowy „WzMOCnij 
swoje otoczenie”. W 2019 
r. w pierwszej jego edycji 
wzięły udział samorządy, 

ich jednostki budżetowe 
oraz organizacje pozarzą-
dowe z 76 gmin. Łączny 
budżet konkursu wyniósł 
prawie 1,6 mln zł. Dzięki 
dofinansowaniu stworzono 
między innymi wiele ście-
żek edukacyjno-przyrod-
niczych, zmodernizowano 
sale dydaktyczne oraz zbu-
dowano siłownie plenerowe.

Linia 400 kV Mikułowa – Świebodzice to już trzecia inwestycja PSE realizowana w 
ciągu ostatnich pięciu lat w naszym regionie. Nowa linia ma za zadanie zastąpić wysłużoną 
linię 220kV, która od ponad 50 lat dostarcza energię na południu województwa dolnoślą-
skiego. Obecnie trwa już budowa dwóch linii najwyższych napięć. To linie relacji Mikuło-
wa – Czarna i Czarna – Pasikurowice. W sumie na Dolnym Śląsku powstanie blisko 250 
km nowych linii elektroenergetycznych o napięciu 400kV. 

PSE, jako operator systemu przesyłowego w Polsce, realizują szereg obowiązków nałożonych 
przez ustawę Prawo energetyczne, przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. Z tego względu, część naszych inwestycji, w tym linia Mikułowa – Świebodzice, 
zostało uwzględnionych w tzw. specustawie przesyłowej, wyposażając nas w określone narzę-
dzia zabezpieczające efektywność działania.  Podkreślić trzeba, że naszym podstawowym  celem 
jest realizacja inwestycji przy jak największym poziomie akceptacji społecznej. Dlatego przede 
wszystkim stawiamy na dialog, w którym właścicielom nieruchomości oferujemy wynagrodze-
nie za służebność przesyłu rzetelnie określone w operatach szacunkowych sporządzanych  przez 
uprawnionych rzeczoznawców. Staramy się w maksymalnym możliwym stopniu uwzględniać 
interesy społeczne i dążymy do polubownego rozwiązywania wszelkich problemów, za porozu-
mieniem i z poszanowaniem racji wszystkich stron. 

Bernadetta Czerska – Kierownik projektu, PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna

elektroenergetyczna
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- Ponownie przestrzegamy 
przed wypłacaniem i przeka-
zywaniem pieniędzy niezna-
nym osobom – mówi sierż. 
sztab. Anna Tersa z zespołu 
prasowego legnickiej policji. 
- Nie ulegaj presji czasu, bo 
w tym przypadku pośpiech 
to prosta droga do stania się 
ofiarą wyłudzenia pieniędzy - 
apeluje.

Policja prosi, by młode 
osoby uczuliły swoich rodzi-
ców, dziadków na takie sy-

tuacji. Przestępcy nie mają 
skrupułów, by wykorzystać ich 
życzliwość, ufność a czasem 
naiwność lub nieporadność w 
obsłudze telefonu. Kiedy ktoś 
nieznajomy dzwoni, by uży-
czyć mu pieniędzy, powinni 
zachować czujność.

Oszust, który zwiódł ja-
worzanina, zadzwonił na nu-
mer stacjonarny jego telefonu. 
Podał się za funkcjonariusza 
legnickiej policji. Pokierował 
rozmową w taki sposób, że se-
nior sam podyktował mu nu-
mer swojego telefonu komór-
kowego. To później pozwoliło 
przestępcy utrzymywać ciągły 
kontakt ze swą ofiarą

- Senior wybrał numer 
alarmowy bez rozłączania się, 
wtedy też inny mężczyzna 
potwierdził wersję rozmów-
cy - opowiada Anna Tersa. 
- Następnie poinformował 

o prowadzonej przez policję 
„akcji" skierowanej przeciw-
ko oszustom, którzy rzekomo 
chcą skraść pieniądze z konta 
mężczyzny. W związku z po-
wyższym polecił, aby 70-la-
tek wybrał wszystkie swoje 
oszczędności i przekazał „po-
licji" celem zabezpieczenia 
przed kradzieżą. Polecił też 
aby mężczyzna udał się do Le-
gnicy celem przekazania pie-
niędzy. Senior uwierzył oszu-
stowi i przekonany, że pomaga 
policjantom i tym samym za-
bezpiecza swoje oszczędności, 
wybrał z konta 38 tysięcy zło-
tych i przekazał oszustom.

Za oszustwo grozi kara do 
8 lat pozbawiania wolności.

Anna Tersa zapewnia: - 
Policjanci dokładają wszelkich 
starań, żeby zatrzymać oszu-
stów.

Piotr Kanikowski

- Nad spektaklem bę-
dziemy pracować „wirtual-
nie”, z zasadą zachowania 
pełnego bezpieczeństwa. 
Powstaną dwie wersje: w 
sieci, ale także – jak świat 
wróci do normy – na de-
skach scenicznych. Będzie-
my pracować według nastę-
pującego schematu: aktorzy 
dostaną tekst powieści i 
wybiorą jeden z fragmen-
tów/nowel. Pracować będą 
każdy z osobna, albo w pa-
rach – rzeczywistych lub 
stworzonych na użytek pro-
jektu - nad wybranym frag-
mentem indywidualnie, w 
kontakcie elektronicznym z 
pozostałymi współtwórca-
mi spektaklu. Nie myślimy 
o przedstawieniu złożonym 
z monologów/monodra-
mów, ale o rzeczy składają-
cej się z różnych konwencji 
(np. teatr lalkowy, projekcje 
filmowe), powstających we 
wzajemnym porozumieniu 
- poinformował dyrektor 
legnickiego teatru Jacek 
Głomb, który objął realiza-
cję opieką reżyserską.

Z uwagi na to, że Mi-
nisterstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego zapo-
wiada wdrożenie nowego 
programu pn. „Twórczość 
w Internecie” i dotacje na 
rozwój cyfrowych form 
prezentacji twórczości ar-

tystycznej, legnicki teatr 
zapowiada złożenie wnio-
sku o finansowanie tej nie-
typowej realizacji.

Spektakl "Nowy Deka-
meron" inspirowany będzie 
zbiorem opowieści Gio-
vaniego Boccaccia "Deka-
meron" (z greki „dziesięć 
dni”), którego kompozycja 
nawiązuje do arabskiej "Ba-
śni tysiąca i jednej nocy". 
Zgodnie z tytułem dzieło 
Boccaccia zostało podzie-
lone na dziesięć dni, pod-
czas których mieszkańcy 
Florencji, którzy dla zabi-
cia czasu i z obawy przed 
szerzącą się zarazą (dżumą) 
opuścili miasto, przedsta-
wiają kolejno swoje opo-
wieści na zadany temat.

Dominującym tematem 
opowiadanych historii jest 
miłość we wszelkich swych 
odcieniach – od najwyższej 
wzniosłości do najbardziej 
cielesnego erotyzmu, nie-
gardzącego niekiedy spro-
śnymi akcentami buffo. 
Autor "Dekameronu" ze 
swobodą krytykuje też nad-
użycia kleru. Nic dziwnego, 
że wydane w 1470 roku 
dzieło, w XVI w. znalazło 
się na indeksie ksiąg zaka-
zanych.

- Wiemy, że nie tyl-

ko my wpadliśmy na trop 
„Dekamerona" w czasie za-
razy. Ktoś robi czytanie w 
internecie, ktoś organizuje 
wydarzenie. Ale przecież w 
jednym sezonie w polskim 
teatrze przygotowywane 
jest kilka premier "Hamle-
ta" - zauważa Jacek Głomb.

"Nowy Dekameron" 
zrealizują: Jacek Głomb 
(opieka reżyserska), Karol 
Budrewicz (video i mon-
taż), Małgorzata Bulanda 
(opieka scenograficzna), 
Łukasz Matuszyk (opra-
cowanie muzyczne), Ka-
tarzyna Knychalska i Ro-
bert Urbański (konsultacje 
dramaturgiczne). Aktorzy: 
Magda Biegańska, Kata-
rzyna Dworak, Gabriela 
Fabian, Ewa Galusiń-
ska, Joanna Gonschorek, 
Aleksandra Listwan, Zuza 
Motorniuk, Małgorzata 
Patryn, Magda Skiba, Mał-
gorzata Urbańska, Bartosz 
Bulanda, Rafał Cieluch, 
Robert Gulaczyk, Bog-
dan Grzeszczak, Mateusz 
Krzyk, Paweł Palcat, Paweł 
Wolak.

Grzegorz Żurawiński,  
@kt Legnicka Gazeta  

Teatralna  
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Premiera pomimo zarazy
Mimo zawieszenia działal-
ności legnicki Teatr Mod-
rzejewskiej przystąpił do 
przygotowania premiery, 
której nie było w jego pla-
nach. Zarówno temat spek-
taklu, jak i sposób jego re-
alizacji, odpowiadać będą 
sytuacji, w jakiej znalazł 
się kraj, teatr i jego twórcy. 
"Nowy Dekameron" powsta-
nie w wersji sieciowej, a po 
odwieszeniu działalności 
także scenicznej. O termi-
nie premiery teatr poinfor-
muje do końca marca.

W poniedziałek Komenda 
Miejska Policji w Legnicy 
została zawiadomiona o ko-
lejnej osobie oszukanej me-
todą na policjanta. Ofiarą 
przestępców padł 70-letni 
mieszkaniec Jawora, któ-
ry przyjechał do Legnicy i 
przekazał im 38 tys. zł.

Oszuści żerują na seniorach

Kierowca, mieszkaniec 
Lwówka Śląskiego, popisywał 
się brawurową jazdą w cen-
trum Cojnowa. Powiadomieni 
o jego wybrykach policjan-
ci zajechali radiowozem na 
Rynek. Kiedy sygnałami dali 
kierowcy znak do zatrzymania 
się, quad gwałtownie przy-
spieszył. Próbował umknąć 
bocznymi uliczkami. Nie 
zważając na bezpieczeństwo 
pieszych, wjechał na chodnik. 
Ludzie musieli odskakiwać na 

bok, żeby uniknąć potrącenia.
- Następnie pościg prze-

niósł się na drogę 328 w kie-
runku miejscowości Rokitki 
- relacjonuje mł. asp. Jagoda 
Ekiert, oficer prasowa legnic-
kiej policji. - Tam kierujący 
quadem wjechał w pole, a po 
chwili w las.

Do pościgu dołączy-
li chojnowscy kryminalni. 
Kierowca quada musiał być 
pewny, że umknął obławie, bo 
zawrócił w kierunku Choj-
nowa. Policjanci zauważyli 
ten manewr. Uciekając przed 
samochodami policji, quad 
ponownie brawuro wjechał 
na chojnowski rynek. Tu po-
licjanci zablokowali mu drogę, 
zmuszając do zatrzymania się.

- 49-latek był bardzo 
agresywny, szarpał policjan-
tów i nie reagował na ich po-
lecenia - mówi mł. asp. Jagoda 

Ekiert.
Mężczyzna został obez-

władniony. Funkcjonariusze 
poddali go badaniu na za-
wartość alkoholu. Badanie 
wykazało blisko 2 promile al-
koholu w organizmie kierow-
cy. To skłoniło zatrzymanego 
do zmiany taktyki. W zamian 
za odstąpienie od czynności 
służbowych zaproponował 
policjantom 10 tys. zł łapówki.

- Mężczyzna trafił do 
policyjnego aresztu. Teraz za 
czyny, których się dopuścił 
grozi mu kara do 8 lat pozba-
wienia wolności i zakaz pro-
wadzenia pojazdów do 15 lat. 
Prokuratura Rejonowa w Zło-
toryi zastosowała wobec niego 
środek zapobiegawczy w po-
staci dozoru policji - informu-
je mł. asp. Jagoda Ekiert.

Piotr Kanikowski

Do 10 lat pozbawienia wol-
ności grozi kierowcy, który 
nietrzeźwy szalał quadem 
po płycie chojnowskiego 
rynku. Próbował też uciec 
przed radiowozem, a gdy to 
się nie udało, zapropono-
wał policjantom 10 tys. zł 
łapówki.

Od ucieczki do łapówki
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