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KGHM sprowadził złe maski Cała nadzieja w ogródkach Otwarte przedszkola i żłobki
Gazeta Wyborcza miała rację twierdząc, że KGHM przy-
wiózł Antonovem maseczki ze sfałszowanymi certyfika-
tami. „Spółka KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że 
uzyskała raport z badania, które wskazuje na niedosta-
teczną jakość partii masek sprowadzonych przez Spół-
kę” - czytamy w oficjalnym komunikacie.   
      >>2

Właściciele legnickich lokali przygotowali wniosek do 
Rady Miejskiej Legnicy o zwolnienie z opłat za dzier-
żawę gruntów pod ogródki gastronomiczne oraz przy-
spieszenie procedur pozwalających na ich otwieranie. 
Pod wnioskiem podpisało się już kilkunastu przedsię-
biorców.   
      >>9

18 maja po długiej przerwie, do przedszkoli i żłobków 
powrócili najmłodsi legniczanie. Było ich zdecydowanie 
mniej niż jeszcze kilka dni wcześniej deklarowali rodzi-
ce. - Jesteśmy przygotowani pod każdym względem do 
bezpiecznego i dobrze zorganizowanego powrotu dzieci do 
placówek – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski.   
      >>2

Śledztwo w sprawie 
wydarzeń, do których do-
szło 12 maja w bloku przy 
ul. Wielkiej Niedźwiedzi-
cy w Legnicy, prowadzi 
Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy. W piątek jej szef, 
prokurator Radosław Wrę-
biak, poinformował dzien-
nikarzy, że trzeba będzie 
sprawdzić, czy po otrzy-
maniu od ofiary Radosława 
Rz. zgłoszenia o nękaniu 
i groźbach, legnicka poli-
cja zadziała w prawidłowy 
sposób. Również w piątek 
Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy złożyła do Proku-
ratury Okręgowej w Legni-
cy oficjalny wniosek, aby ze 
względu na dobro śledztwa 

wyjaśnieniem ewentual-
nych zaniedbań legnickich 
funkcjonariuszy policji za-
jęła się inna jednostka.

- Nie powinienem oce-
niać postawy policjantów, 
z którymi na co dzień pra-

cuję - wyjaśniał prokurator 
Radosław Wrębiak w roz-
mowie z portalem TuLe-
gnica.pl.

Zbigniew Harasimuk, 
prokurator okręgowy w 
Legnicy, podkreśla, że takie 

są reguły. Zawsze, gdy w 
śledztwie pojawia się tego 
rodzaju konflikt, sprawa 
jest przenoszona do innej 
prokuratury z okręgu, a w 
uzasadnionych przypad-
kach także poza okręg, do 

której z prokuratur okrę-
gowych w regionie lub 
poza nim. Ma to służyć 
zachowaniu bezstronności 
i przejrzystości.

- Ciągle analizujemy 
tę sytację. Decyzja zapad-
nie, kiedy uznamy, że dys-
ponujemy wystarczającym 
materiałem, aby ją podjąć - 
mówi prokurator Zbigniew 
Harasimiuk. Deklaruje, że 
stanie się to szybko.

Na razie Prokuratu-
ra Rejonowa w Legnicy 
ma obowiązek gromadzić 
wszelkie informacje zwią-
zanie ze sprawą usiłowania 
zabójstwa przy ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy. Także te, 
które dotyczą tzw. wątku 
policyjnego.

Z ustaleń prokuratury 
wynika, że Radosław Rz. 
i jego ofiara byli w związ-

ku, który rozpadł się na 
przełomie kwietnia i maja. 
Mężczyzna nie potrafił 
pogodzić się z decyzją o 
rozstaniu. Kupił w inter-
necie replikę rewolweru. 
12 maja zaczaił się pod 
blokiem przy ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy na swą uko-
chaną. Strzelił do niej dwa 
razy. Jeden pocisk trafił 
kobietę w głowę. Legni-
czanka przeżyła atak. W 
ciężkim stanie trafiła na 
blok operacyjny legnickie-
go szpitala, gdzie poddano 
ją zabiegowi. Radosław Rz. 
ma postawiony zarzut usi-
łowania zabójstwa, za co 
grozi mu co najmniej 8 lat 
pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  
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Policja wiedziała o groźbach
Jak informuje prokurator 
Zbigniew Harasimiuk, szef 
Prokuratury Okręgowej w Le-
gnicy, na dniach zapadnie 
decyzja w sprawie tzw. wątku 
policyjnego w śledztwie doty-
czącym Radosława Rz, który 
12 maja strzelił z rewolweru 
w głowę byłej partnerce. Kil-
ka dni przed tragedią kobieta 
miała zgłosić w legnickiej 
komendzie nękanie i groźby. 
Bała się o życie.



"Maski, zgodnie z oce-
ną Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy – Państwo-
wego Instytutu Badawcze-
go, nie spełniają norm, które 
zostały zadeklarowane przez 
producentów. Producent 
masek dostarczył, wraz z 
produktami, raport z bada-
nia wykonany przez instytut 
badawczy, który wskazywał 
na spełnianie oczekiwanych 
norm. Otrzymaliśmy także 
deklarację producenta na 
zgodność z normami." - in-
formuje KGHM. Dodaje, że 
o "niedostatecznej jakości" 
maseczek firma niezwłocz-
nie powiadomiła odbior-
cę towaru, a jednocześnie 
zwróciła się do dostawcy "z 
oczekiwaniem wyjaśnienia 
i podjęcia jak najszybszych 
kroków w celu prawidłowej 
realizacji zamówienia."

Wcześniej prezes Mar-
cin Chludziński chwalił się 

w internecie certyfikatami 
maseczek. KGHM zapew-
niał m.in., że "sprzęt (...) 
spełnia zalecenia Komisji 
Europejskiej" i że spółka 
ostrzymała od dostawcy 
"komplet dokumentów nie-
zbędnych w sytuacji pande-
mii do dopuszczenia do ob-
rotu w Unii Europejskiej", 
Za arykuły kwestionujące 
prawdziwość certyfikatów 
i jakość maseczek KGHM 
groził Gazecie Wyborczej 
sądem. Jej dziennikarzomi, 
Jackowi Harłukowiczowi, 
prezes Marcin Chludziński 
zarzucał pisanie absurdalych 
fake newsów. Już 17 kwietnia 
twierdził, że maseczki, które 
sprowadził KGHM, "spraw-
dzają się w szpitalach". Ta 
deklaracja prezesa KGHM 
pozostaje w sprzeczności 
ze świeżymi zapewnieniami 
pracowników ministerstwa 
zdrowia, że sprzęt sprowa-
dzony Antonovem An-225 
Mrija, nie został jeszcze 
rozdysponowany do perso-
nelu medycznego. Ktoś kła-
mie. A sprawa jest bardzo 
poważna. Jeśli maseczki ze 
względu na niską jakość nie 
gwarantują deklarowanego 
przez producenta pozio-
mu bezpieczeństwa, to ich 
stosowanie przez personel 
medyczny może stanowić 

zagrożenie dla życia i zdro-
wia oraz przyczynić się do 
kolejnych zarażeń korona-
wirusem.

14 kwietnia 2020 r. z 
wielką pompą na lotnisku 
Okęcie w Warszawie wylą-
dował największy samolot 
transportowy świata. Przy-
wiózł z Chin 1,35 mln ma-

seczek ochronnych. Na po-
lecenie premiera transport 
zorganizowały dwie spółki 
Skarbu Państwa – KGHM 
i Lotos. Jak ustaliła Gaze-
ta Wyborcza, za maseczki 
zapłacono spółce założonej 
przez byłego oficera WSI 
prawie 2,65 mln USD. Po 
przeliczeniu, cena jednej 

maseczki maseczki to 1,96 
USD, czyli ok. 8 zł. Tym-
czasem podobnej jakości 
maseczki są sprzedawane w 
polskich dyskontach w cenie 
1,62 zł brutto za sztukę.

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM POLSKA 
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- Jesteśmy przygotowa-
ni pod każdym względem do 
bezpiecznego i dobrze zorga-
nizowanego powrotu dzieci do 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych – mówi prezydent 
Tadeusz Krzakowski. – Jednak 
najważniejsze są tu decyzje po-
dejmowane przez rodziców lub 
opiekunów. Być może w ciągu 
najbliższych dni, gdy rodzice 
upewnią się, że ich dzieci mają 
stworzone bardzo dobre wa-
runki, frekwencja zdecydowa-
nie wzrośnie. Wszyscy chyba 
potrzebują nieco więcej czasu. 
Dziękuję pracownikom przed-
szkoli i żłobków za bardzo sta-
ranne przygotowanie placówek 

pod względem bezpieczeństwa 
i wdrożenie wszystkich wyma-
ganych procedur.

Miasto, dysponujące 17 
przedszkolami publicznymi, 
wyznaczyło do podjęcia zajęć 
opiekuńczych dziesięć przed-
szkoli: nr 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 16 i 18. Konsultacje dyrek-
torów placówek z rodzicami 
wskazywały na 16-procentowe 
zainteresowanie, które szyb-
ko zmalało do 10,3 proc. To 

oznacza 223 podopiecznych, 
nad którymi pieczę miało spra-
wować 115 nauczycieli i 117 
osób personelu pomocniczego. 
W poniedziałkowy poranek do 
dziesięciu oczekujących pla-
cówek rodzice przyprowadzili 
98 dzieci, co stanowi niecałe 
5 proc. ilości deklarowanych 
wcześniej.

Nieco lepsza była ponie-
działkowa frekwencja dzieci w 
wieku do lat trzech w pięciu 

publicznych żłobkach. Opieką 
może być w nich objętych 114 
dzieci. Spośród zadeklarowa-
nych w piątek przez rodziców 
76 pociech, do żłobków przy-

prowadzono 59 dzieci.
Źródło: Urząd Miasta w 

Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA W 

LEGNICY
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Mina 
prezesa

Prezes Marcin Chludziń-
ski dał się wpuścić na minę, 
biorąc udział w hucpie pod 
tytułem Największy Samolot 
Transportowy Świata Przy-
wozi Z Chin Największy 
Ładunek Maseczek Najlep-
szemu Rządowi Na Świecie. 
Na szczęście znacznie lepiej 
niż robienie propagandy, 
KGHM-owi wychodzi robie-
nie pieniędzy na miedzi. Ra-
dziłbym zarządowi skupić się 
na podstawowej działalności.

Na wiele dni przed tym, 
jak wyładowany maseczkami 
samolot Antonow An-225 
Mrija dotknął kołami lotniska 
na Okęciu, spece od marke-
tingu politycznego budowali 
w internecie atmosferę wyda-
rzenia bez precedensu. Byłem 
sceptyczny, ale rzeczywiście, 
miesiąc później muszę przy-
znać im rację, bo rozmiar wi-
zerunkowej katastrofy, jaką za-
fundowali sobie organizatorzy 
tego transportu, budzi respekt. 
Gdybym miał wskazać jakiś 
równie spektakularny blamaż 
w historii KGHM, to pierw-
szą rzeczą, jaka mi przycho-
dzi do głowy, jest zakończona 
nocną rejteradą inwestycja w 
Kongo.

Wyszło na to, że prezes 
Marcin Chludziński, odpo-
wiedzialny za zarządzanie 
jedną z największych spółek 
giełdowych w Polsce, dał się 
wystawić do wiatru wszyst-
kim po kolei. Założona przez 
byłego oficera WSI firemka za 
jakieś 10-11 milionów złotych 
opchnęła mu towar wart być 
może jedną czwartą tej ceny. 
Chiński producent przedłożył 
certyfikaty, które nadawały się 
co najwyżej do wywieszenia w 
latrynie. Mateusz Morawiecki, 
który tak korzystnie prezen-
tował się w telewizji na tle 
Antonowa, teraz umywa ręce, 
a szef jego kancelarii zaprze-
cza, jakoby to premier zlecił 
KGHM-owi zakup feralnych 
maseczek. Doradcy i specja-
liści od pijaru, zamiast zasta-
nowić się jak zminimalizować 
wizerunkowe straty, dolewali 
oliwy do ognia utrzymanymi 
w wojennym tonie komuni-
katami, ryzykownie zarzucając 
Jackowi Harłukiewiczowi z 
Wyborczej pisanie fake new-
sów.

Ciekaw jestem, co się sta-
nie na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy KGHM? Poleci 
głowa prezesa za kompromi-
tację z maseczkami? Czy nie? 
W końcu takim oddaniem po-
magał rządowi.

Piotr Kanikowski
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Gazeta Wyborcza miała rację 
twierdząc, że KGHM przywiózł 
Antonovem maseczki ze sfał-
szowanymi certyfikatami. 
„Spółka KGHM Polska Miedź 
S.A. informuje, że uzyskała 
raport z badania, które wska-
zuje na niedostateczną jakość 
partii masek sprowadzonych 
przez Spółkę” - czytamy w ofi-
cjalnym komunikacie.

18 maja po długiej przerwie, 
do przedszkoli i żłobków po-
wrócili najmłodsi legniczanie. 
Było ich zdecydowanie mniej 
niż jeszcze kilka dni wcześniej 
deklarowali rodzice.
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KGHM sprowadził złe maseczki 

Legnica otworzyła przedszkola i żłobki
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Projekt ogólnopolskiego 
konkursu dla szkół wyż-
szych miał na celu ocenę 
stopnia wykorzystania no-
woczesnych technologii 
wspierających proces na-
uczania, a także zapoznanie 
się z innowacyjnymi dzia-
łaniami, realizowanymi w 
sektorze edukacji wyższej.

Akademickie Centrum 
Informacyjne w Poznaniu 

potwierdziło pozycję Pań-
stwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy jako placówki 
prezentującej najlepsze na-
rzędzia oraz projekty popra-
wiające status własnych ab-
solwentów na rynku pracy, a 
także realizującej adekwatne 
do rynku pracy programy 
nauczania, dzięki którym 
może kształcić dobrych spe-
cjalistów, poszukiwanych 
przez pracodawców.

To właśniemiĘdzy in-
nymi praktyczny aspekt 
kształcenia i właściwe 
przygotowanie studentów 
do pracy wyróżnia naszą 
Uczelnię. Pod uwagę brano 
takie aspekty funkcjono-
wania Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Wi-
telona w Legnicy jak dzia-
łalność jednostek uczelnia-
nych na rzecz studentów i 

absolwentów, dostosowanie 
programu nauczania do po-
trzeb rynku pracy, krajowe i 
zagraniczne programy sta-
żowe, a także współpraca 
uczelni z pracodawcami z 
regionu.

Misją PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy jest przeka-
zanie i wzbogacenie wiedzy 
w zakresie realizowanych 
kierunków i specjalności, 
kształcenie zawodowe, aka-
demickie i ustawiczne wyso-
ko kwalifikowanych, przed-
siębiorczych kadr, zdolnych 
sprostać wyzwaniom go-
spodarczym i społecznym 
zarówno w skali regionu, 
jak też kraju. Wszystkie 
prowadzone kierunki stu-
diów mają profil praktycz-
ny, znacznie zwiększający 
szansę na zatrudnienie po 
studiach. Prowadzone są 
również stałe konsultacje 

merytoryczne z partnerami 
zewnętrznymi w zakresie 
doskonalenia nowych pro-
gramów nauczania.

Uczelnia realizuje licz-
ne projekty i inwestycje, 
gwarantujące możliwie jak 

najlepsze warunki prowa-
dzenia zajęć naukowo-dy-
daktycznych. Nowoczesna 
biblioteka, Monoprofilowe 
Centrum Symulacji Me-
dycznej to tylko niektóre z 
nich.Uczelnia oferuje kan-

dydatom atrakcyjne kierun-
ki na poziomie jednolitych 
studiów magisterskich (stu-
dia 5-letnie), magisterskich 
(studia 2-letnie), licencjac-
kich, inżynierskich jak rów-
nież studia podyplomowe.

PWSZ im. Witelona w Legnicy  
Najlepszą Uczelnią Zawodową w Polsce

Akademickie Centrum Infor-
macyjne w Poznaniu ogłosiło 
wyniki 10. edycji konkursu na 
„Najbardziej innowacyjną i 
kreatywną Uczelnie w Pol-
sce w tworzeniu perspektyw 
zawodowych”. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy zna-
lazła się w zaszczytnym gro-
nie laureatów w kategorii 
„Najlepsze Polskie Uczelnie 
Zawodowe”.
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Oto aktualna mapa po-
kazująca zagrożenie ASF 
w południowo-zachodniej 
Polsce. Są na niej zazna-
czone trzy strefy. Kolor 
niebieski to obszar za-
grożenia w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsc, gdzie 
wykryto ogniska ASF u 
trzody chlewnej. Obowią-
zuje zakaz wywozu mięsa 
świń z tej strefy poza jej 
granice. Mięso z obsza-
ru czerwonego (objętego 
ograniczeniami) wolno 
sprzedawać tylko na tery-
torium Polski. Hodowców 

i zakłady mięsne z obu 
powyższych stref obo-
wiązuje też sporo innych 
obostrzeń, dotyczących 
np. badan laboratoryjnych. 
W żółtym obszarze tego 
rodzaju rygor jeszcze nie 
obowiązuje. Świnie prze-
mieszczane w obrębie stre-
fy żółtej jak i poza nią mu-
szą posiadać świadectwo 
zdrowia i badanie klinicz-
ne wykonane nie wcześniej 
niż 24 godziny przed prze-
mieszczeniem do uboju.

Strefa czerwona obję-
ła już powiat głogowski i 
podeszła pod KGHM-ow-
ski zbiornik unieszkodli-
wiania odpadów Żelazny 
Most. W strefie żółtej zna-
lazły się powiat lubiński. 
Jej granice podchodzą pod 
leżące w powiecie legnic-
kim Rokitki, Jaroszówkę, 
Niedźwiedzice, Grzyma-
lin, Kochlice, Szczytniki 
nad Kaczawą, Prochowice.

ASF to nieuleczalna 
choroba zakaźna atakują-
ca dziki i trzodę chlewną. 

Stanowi ogromne zagro-
żenie dla hodowców świń, 
bo nawet jeden przypadek 
na fermie oznacza ko-
nieczność likwidacji całej 
hodowli. Od końca 2019 
roku w Lubuskiem, Wiel-
kopolsce i na północnych 
krańcach Dolnego Śląska 
znaleziono setki padłych 
dzików z ASF. Pojedyn-
cze zarażone sztuki tra-
fiają się też wśród dzików 
masowo zabijanych przez 
myśliwych – w ramach 
profilaktyki władze admi-
nistracyjne zleciły kołom 
łowieckim intensywne 
strzelanie do tych zwie-
rząt. Wojewoda dolno-
śląski kazał myśliwym do 
końca kwietnia wybić 5 
tysięcy tych zwierząt.

Pod koniec marca 2020 
r. ognisko choroby wy-
kryto na fermie trzody 
chlewnej w Niedoradzu 
w Lubuskiem. Aby zapo-
biec rozprzestrzenieniu 
się ASF na inne gospo-
darstwa, inspekcja wetery-

naryjna nakazała zabicie i 
utylizację 27 tysięcy świń. 
Niedługo potem sytaacja 
powtórzyła się w jednej z 

wielkopolskich hodowli. 
Choroba szerzy się coraz 
szybciej.

 

Piotr Kanikowski
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Nadciąga kolejna zaraza
Nie wystarczyło strzelanie do 
dzików. Ze względu na afry-
kański pomór świń likwidowa-
ne są hodowle trzody chlew-
nej w okolicach Zielonej Góry 
i Nowej Soli. Obszar ochrony 
przed wirusem przesunął się 
z Lubuskiego na południe. 
Obejmuje m.in. Lubin, Po-
lkowice, Chocianów, Bole-
sławiec. Głogów znalazł się 
w strefie czerwonej, objętej 
ograniczeniami w transporcie 
i uboju świń.

- Brakowało naprawdę niewie-
le, aby w jednej z jaworskich 
kamienic doszło do wybuchu 
butli z gazem, którą wcześniej 
w nielegalny sposób podłączył 
nietrzeźwy 51-latek - informu-
je asp. sztab. Ewa Kluczyńska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Jaworze. Do tragedii nie 
doszło dzięki szybkiej reakcji 
mieszkańców, strażaków i po-
licjantów.

Kamienica mogła  
wylecieć w powietrze

Tydzień temu w pią-
tek wieczorem mieszkańcy 
budynku poczuli na klatce 
schodowej ulatniający się 
gaz. Około godz. 19.50 za-
dzwonili na numer alarmowy.

Kiedy policjanci przyje-
chali na miejsce, woń gazu 
była bardzo wyraźna. Nos 
zaprowadził funkcjonariuszy 
do jednego z mieszkań, gdzie 
zauważyli butlę gazową pod-
łączoną do kuchenki. Nie po-
winno jej tu być, bo budynek 
jest zasilany gazem ziemnym, 
co wyklucza możliwość sto-
sowania butli z propan-bu-
tanem.

Policjanci ustalili, że je-
den z mieszkańców nielegal-
ne i bez uprawnień podłączył 

butlę do kuchenki. Zrobił 
to w sposób nieprawidłowy, 
przez co doszło do rozszcze-
lienia i ulatniania się gazu z 
butli.

- W każdej chwili mogło 
dojść do wybuchu i tragedii 
wielu osób - twierdzi asp. 
sztab. Ewa Kluczyńska, za-
stępująca oficera prasowego 
jaworskiej policji.

Ze względu na zagroże-
nie wybuchem, strażacy nie-
zwłocznie odłączyli instala-
cję gazową w całym budynku. 
Ewakuowano 10 lokatorów 
kamienicy.

Winowajca - 51-letni 
mieszkaniec Jawora - był 

pijany. Badanie alkomatem 
wykazało w jego organizmie 
blisko 2 promile alkoholu. 
Noc spędził w policyjnym 
areszcie.

Ewa Kluczyńska infor-
muje, że mężczyzna usłyszał 
już zarzut z art. 164§2 kk. 
Przyznał się do winy. Pro-
kurator Rejonowy w Jaworze 
zastosował wobec niego śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
policyjnego dozoru. Teraz o 
losie jaworzanina zadecyduje 
sąd. Za tego typu przestęp-
stwo grozi do 3 lat więzienia.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA JAWOR



Prezesem spółki Zamek 
Grodziec pozostaje Piotr 
Janczyszyn. Ale Zgromadze-
nie Wspólników odwołało 
wszystkich dotychczasowych 
członków rady nadzorczej, 
tj. Irenę Pietraszkiewicz, 
Krzysztofa Tarkę i Jolantę 
Lemańską. Nowym prze-
wodniczącym rady został le-
gnicki radca prawny Maciej 
Kowalski, specjalizujący się  
w prawie handlowym, gospo-
darczym, cywilnym, admi-
nistracyjnym i prawie pracy. 
W skład rady weszli ponadto 
inspektor Angelina Ryske, 
która w Urzędzie Gminy w 
Zagrodnie odpowiada za bu-
dżet, oraz Krzysztof Wojtas, 
nauczyciel akademicki i me-
nadżer znany z szeregu spek-
takularnych przedsięwzięć 
na Dolnym Śląsku. Wójt 
Karolina Bardowska liczy, 
że Wojtas jako specjalista od 
komunikacji wizerunkowej 
od lat działający z branży tu-
rystycznej, pomoże skierować 
rozwój zamku na nowe tory. 

- Musimy wykorzystać 
przymusową przerwę spo-
wodowaną koronawirusem, 
przetrwać ten rok i przygoto-
wać strategię na kolejne lata 
– uważa Karolina Bardow-
ska. - Już teraz można prze-
prowadzić szereg zabiegów 
brandingowych, aby zbudo-
wać markę tego zamku: od-
świeżyć stronę internetową, 
wykorzystać Facebooka...

Wójt nie ukrywa, że nie 
była do końca zadowolona 
z tego, jak zamek funkcjo-
nował wcześniej. Wzniesio-
na na nieczynnym wulkanie 
średniowieczna warownia to 

najważniejszy i najcenniej-
szy z licznych zabytków na 
terenie gminy, z tajemniczą 
historią i niepowtarzalnym 
klimatem. Zamek mógłby 
być nie tylko asem atuto-
wym w promocji regionu, 
ale też pełnić rolę gminnego 
centrum kultury z różnorod-
ną ofertą dla mieszkańców i 
przyjezdnych.

- Chcę, żeby Grodziec 
ożył – mówi Karolina Bar-
dowska. - Powinny spotykać 
się tam grupy teatralne, od-
bywać koncerty i warsztaty. 
Super, że na zamku można 
posłuchać zespołów ludo-
wych lub trafić na turniej ry-
cerski, ale to za mało. Takie 
miejsce musi tętnić życiem 
nie tylko od święta.

Nowi członkowie rady 
nadzorczej, z wiedzą mery-
toryczną i doświadczeniem, 
mają służyć radą, wspierać, 
wskazywać kierunki i spra-
wować kontrolę. Gmina pla-
nuje, że spotkania rady będą 
się odbywać co miesiąc, nie 

raz na kwartał, jak do tej 
pory.  

Obok publikujemy roz-

mowę z Krzysztofem Woj-
tasem o potencjale, który 
drzemie w zamkowych mu-

rach, i zmianach, jakie zajdą 
w funkcjonowaniu zamku w 
Grodźcu.  

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Grodziec musi mieć markę
Zmieniła się rada nadzorcza 
spółki, która w imieniu gminy 
Zagrodno zarządza zamkiem 
w Grodźcu. - Musimy zbudo-
wać markę tego miejsca od 
nowa – uważa wójt Karolina 
Bardowska, dlatego poza 
prawnikiem i ekonomistką 
do nowej rady wprowadziła 
eksperta od kreowania wize-
runku.



Grodziec to dla Pana 
nowe odkrycie? Znał Pan ten 
zamek wcześniej?

- Oczywiście znałem, 
choćby z tego powodu, że od 
2012 roku działam w branży 
turystycznej, marketingu i pi-
jarze. Poza tym pracując przez 
kilka lat jako dziennikarz w 
telewizji  Echo24 prowadzi-
łem program „Kierunek Dol-
ny Śląsk”. Zamek Grodziec to 
ważny punkt na mapie tury-
stycznej Dolnego Śląska,. Ma 
potężny potencjał, jeszcze nie 
wykorzystany do końca. 

Jak ten potencjał zamku 
można lepiej wykorzystać?

- Należy skupić się mocno 
na działaniach promujących i 
marketingowych. Podejmowa-
ne do tej pory wysiłki mające 
na celu budowanie tożsamości 
tego obiektu, jego marki, uwa-
żam za niewystarczające. Gdy-
byśmy pojechali, na przykład, 
do Poznania i zapytali prze-
chodniów z czym kojarzy im 
nazwa „zamek Grodziec”, to 
pewnie niewiele osób miałoby 
na ten temat coś do powie-
dzenia. Niewiele osób potrafi-
łoby wskazać go na mapie czy 
opowiedzieć cokolwiek o jego 
dziejach. Zmianę tego sta-
nu uważam za swoje zadanie. 
Przez kilka lat zajmowałem 
się wyszukiwaniem różnego 
rodzaju historii unikatowych, 
które mogłyby się stać mar-
ketingowym fundamentem 
różnych miejsc. W przypadku 
Grodźca zadanie wydaje się 
o tyle wykonalne, że istnieje 
wiele atrakcyjnych wątków hi-
storycznych, które mogłyby się 
stać osnową dla działań pro-
mocyjnych na szeroką skalę. 

Jakie na przykład?
- Weźmy chociażby opi-

sywaną przez Joannę Lampar-
ską opowieść o nazistowskich 
skrytkach z listy Grundmanna. 
Trudno wyobrazić sobie, jak 
wyglądałaby ta lista bez zamku 
w Grodźcu. Chciałbym pod-
kreślić, że takie tematy można 
wykorzystywać nie tylko do 
promocji zamku, ale przy oka-
zji również do promocji gminy 
Zagrodno i całego regionu. Nie 

wystarczy, że zamek Grodziec 
fizycznie leży w gminie Za-
grodno. On się musi  pojawiać 
także w publicznej narracji w 
powiązaniu z tą gminą. Trzeba 
sprawić, aby w powszechnej 
świadomości nazwy „Gro-
dziec” i „Zagrodno” zostały ze 
sobą trwale skojarzone. Niech 
turyści przyjeżdżają do zamku 
Grodziec w gminie Zagrodno, 
a nie, jak obecnie, do Grodźca 
koło Złotoryi.

W gminie Zagrodno 
są gospodarstwa agrotury-
styczne, wyjątkowa winnica, 
muzeum Armii Czerwonej. 
Spółka Zamek Grodziec za-
cieśni z nimi współpracę?

- Zamek jest lokalnym li-
derem i jako taki musi wziąć na 
siebie odpowiedzialność także 
za ich los. Jeśli możemy mieć 
wpływ na to, jak będą zarabiały 
inne firmy, inni przedsiębior-
cy w okolicy, to warto dbać o 
dobre relacje. Staniemy na rzę-
sach, aby turysta, który przy-
jedzie do zamku w Grodźcu, 
zechciał jeszcze kupić butelkę 
wina w lokalnej winnicy lub 
obejrzeć muzeum. To ma wa-
lor praktyczny, bo chodzi o to, 
aby zostawił swoje pieniądze w 
gminie. 

O atrakcyjności zabytku 
świadczy ilość odwiedzają-
cych go turystów. Na przy-
kład podziemny kompleks 
Arado w Kamiennej Górze, 
gdzie Pan pracował, zwiedza 
rocznie ok. 30 tysięcy ludzi. 
Jak z tej perspektywy ocenia 
Pan możliwości Grodźca?

- Z tego, co dowiedziałem 
się od pana prezesa, zamek 
Grodziec też notował dotąd 
ponad 30 tysięcy turystów 
rocznie. Myślę, że na tym 
etapie przy dobrej kampanii 
promocyjnej, profesjonalnym i 
spójnym działaniem spokojnie 
jesteśmy w stanie podwoić tę 
liczbę. Taki wynik satysfak-
cjonowałby mnie i, jak przy-
puszczam, panią wójt, która 
oczekuje efektu świadczącego 
o większej popularności tego 
obiektu.  

Pomówmy o innym wy-
zwaniu. Zamek Grodziec jest 
zabytkiem wymagającym na-
kładów, żeby nie dochodziło 
do takich sytuacji, jak zawa-
lenie się kilka lat temu wieży 
wodnej. Może to powinno 
być priorytetem?

- Jedno ma związek z dru-
gim. Widzę potrzebę wprowa-

dzenia dodatkowych działań, 
które poprawią wyniki finan-
sowe, bo zarobione pieniądze 
będzie można wykorzystać 
na remonty i zabezpieczenie 
zabytku przed zniszczeniem. 
Są w zamku przestrzenie dziś 
niezagospodarowane, które 
należy zagospodarować, najle-
piej komercyjnie, aby wypraco-
wywały zysk. Warto odświeżyć 
je i wydzierżawić lokalnym 
przedsiębiorcom na przykład 
na sklepiki czy unikatową 
działalność psującą do klima-
tu tego miejsca. Moja firma 
otwiera akurat wyjątkowy w 
skali kraju hostel, gdzie śpi się 
w szafie z książkami. Uważam, 
że tego typu projektów, takich 
inicjatyw, zamek w Grodźcu 
potrzebuje. Poprawy wymaga 
baza noclegowa zlokalizowa-
na w wieży mieszkalnej. Do 
poprawienia jej standardu mo-
głyby wystarczyć stosunkowo 
nieduże nakłady finansowe. 
Do rozważenia są takie roz-
wiązania jak aranżacje z wy-
korzystaniem płyt OSB. Spe-
cjaliści od turystyki zwracają 
uwagę, że klienci oczekują dziś 
od celu podróży czegoś więcej 
niż możliwości zwidzenia. Oni 
muszą poczuć coś, czasem się 
pobrudzić, czasem zmęczyć, 
przeżyć jakieś emocje. Taka 
jest współczesna turystyka. 
Dopilnuję, aby zamek rozwijał 
się w tym kierunku.

Kilka lat temu fundacja, 
która kupiła zabytkowy fol-
wark u podnóża zamkowej 
góry, zapowiadała stworzenie 
zawodowej drużyny rycer-
skiej, która byłaby atrakcją 
Grodźca. O tego rodzaju po-
mysłach Pan mówi?

- Bardzo mi się podoba 
ten pomysł. W projekcie Ara-
do, który realizowałem z mo-
imi przyjaciółmi w Kamien-
nej Górze, turyści wcielają 
się w rolę agentów polskiego 
wywiadu, na trasie spotykają 
wartowników i poprzez zaba-
wę poznają wątki prawdziwej 
historii tamtego miejsca. Taka 
forma oprowadzania jest dużo 
bardziej atrakcyjna. Gdyby 
Kamienna Góra przyjęła inną 
koncepcję trasy turystycznej, to 
z pewnością nie byłaby w sta-
nie osiągnąć takich wyników, 
jeśli chodzi o popularność, co 
funkcjonujący znacznie dłużej 
na tym rynku zamek Gro-
dziec. Poszukuję kontaktów 
do miejscowej grupy rekon-

strukcyjnej, z którą można by 
nawiązać podobną współpracę.  
Wyobrażam sobie na stałe albo 
przynajmniej raz na jakiś czas 
taką formę zwiedzania, w któ-
rym po wejściu na wzgórze tu-
rysta przenosi się w czasie: na 
podzamczu są rycerze, konie, 
tańce, pojedynki... Z pomocą 
rekonstruktorów można by dla 
turystów inscenizować sceny 
z historii Grodźca. Niech to 
będzie odważne, zjawiskowe, 
może nawet trochę niegrzecz-
ne, wulgarne... Nietypowe, 
innowacyjne przedsięwzięcia 
tylko będą służyć temu miej-
scu. 

Przez te pociągające wizje 
obaj uciekliśmy nieco od py-
tania o remonty zabytkowej 
tkanki. 

- Remonty to oczywistość. 
Zamek jako wielowiekowa 
spuścizna wymaga odpowie-
dzialności za jego stan. Wiem, 
że obecnie trwają prace przy 
wieży wodnej. Jeśli jednak 
oczekuje Pan ode mnie przed-
stawienia zakresu planowa-
nych prac remontowych, to 
jest za wcześnie, abym mógł 
zaspokoić tę ciekawość. Muszę 
najpierw zapoznać się z po-
trzebami w tym zakresie. 

Realne jest stworzenie na 
zamku w Grodźcu takiej re-
stauracji lub kawiarni, jakie 
funkcjonują chociażby na po-
bliskim zamku w Kliczkowie?  

- To wręcz konieczność. 
Baza gastronomiczna w 
Grodźcu musi zostać zorgani-
zowania inaczej niż to się do-
tąd odbywa. To zadanie, które 
powinno się znaleźć wśród 
priorytetów spółki. Chciał-
bym, abyśmy nawiązali do tra-
dycji restauracyjnej tego miej-
sca z czasów międzywojennych 
i kontynuowali ją.

Gmina Zagrodno nie ma 
ośrodka kultury. Czy, Pana 
zdaniem, Zamek Grodziec 
byłby w stanie wziąć na siebie 
także tę rolę?

- Zamek Grodziec musi 
być takim miejscem. Chciał-
bym, aby do oferty tego miej-
sca były wprowadzone takie 
przedsięwzięcia, jak regularne 
koncerty. To mogą być zarówno 
kameralne imprezy z artysta-
mi jazzowymi jak np. festiwal 
house gigi, na który przyjadą 
muzycy grający często za sym-
boliczne pieniądze. Myślę też 
o kilkudniowych warsztatach 
teatralnych zwieńczonych pu-

bliczną prezentacją przygoto-
wanych w tym czasie spektakli. 
Grodziec ma idealną bazę na 
tego rodzaju działania. Jestem 
twórcą interaktywnego spekta-
klu grozy Anima Paranormal. 
To wydarzenie bezprecedenso-
we w skali całej Europy. Broń 
filmowa, pirotechnika, stu ak-
torów etc. Pierwszą edycję zro-
biliśmy w strefie R1 kopalni 
uranu w Kowarach, na drugą 
wybraliśmy podziemia Jeleniej 
Góry, a trzecią chciałbym zor-
ganizować w zamku Grodziec. 
Jesteśmy po wstępnych roz-
mowach na ten temat. Także 
takie rzeczy mogłyby podnieść 
atrakcyjność oferty gminy Za-
grodno. 

Pierwsza edycja Festiwa-
lu Castle Party odbywała się 
na zamku w Grodźcu. Może 
warto nawiązać współpracę 
z organizatorami tamtej im-
prezy, by gwiazdy Castle Par-
ty zagrały też jakieś koncerty 
w Grodźcu?

- Jestem fanem Castle Par-
ty i chylę czoło za jej realizację, 
ale nie. Grodziec musi mieć 
równie rozpoznawalną, ale 
własną markę. Skoro tak blisko 
jest festiwal rockowy, gitarowy, 
to może trzeba pójść w zupeł-
nie inną stronę, na przykład 
rozważyć festiwal jazzowy lub 
hiphopowy? Nie wiem. To jest 

też kwestia policzenia kosztów 
takich wydarzeń.

Ze względu na korona-
wirusa ten sezon nie rokuje 
dobrze.

- Być może kameralne im-
prezy okażą się rozwiązaniem, 
przez które nie spiszemy go 
zupełnie na straty. Cała bran-
ża turystyczna jest obecnie w 
trudnej sytuacji. W momencie 
zdjęcia obostrzeń związanych 
z epidemią, wszyscy będą za-
biegali o turystów. Grodziec 
będzie potrzebował  profesjo-
nalizacja marketingu, by tego 
wyścigu nie przegrać. 

Krzysztof Wojtas. Specja-
lista od komunikacji wizerun-
kowej, nauczyciel akademicki 
Karkonoskiej Państwowej 
Szkoły Wyższej w Jeleniej Gó-
rze, właściciel turystycznej 
firmy Sudety.pro, twórca cyklu 
interaktywnych Spektakli Gro-
zy Anima Paranormal, dzien-
nikarz. Pracował m.in. jako 
kierownik marketingu i orga-
nizacji imprez w wałbrzyskim 
kompleksie Aqua Zdrój, me-
nadżer Arado Fabryka Historii 
S.C. zarządzającej atrakcjami 
turystycznymi tj. Galeria Mo-
vieGate pod placem Solnym we 
Wrocławiu.

FOT. BARTŁOMIEJ LE-
MAŃSKI FOTOGRAFIA
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Zamek będzie sprzedawał emocje
Z Krzysztofem Wojtasem, 
nowo powołanym przez wójt 
Zagrodna członkiem rady 
nadzorczej spółki Zamek Gro-
dziec, rozmawia Piotr Kani-
kowski. 



„Zawiadamia się mieszkań-
ców, że zwołana na dzień 31 
marca 2020 r. na godzinę 9.00 
w świetlicy remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zagrodnie 
XXII Sesja Rady Gminy Za-
grodno odbędzie się w innym 
możliwym terminie” - głosiło 
ogłoszenie podpisane dwa mie-
siące temu przez przewodni-
czącego rady Walentego Lusz-
niewskiego. Przygotowująca 
się do modernizacji studni wójt 
Bardowska uznała to za obstruk-
cję. Bardzo zależało jej na prze-
sunięciu środków budżetowych 
na inwestycję w sieć wodociągo-
wą, więc spróbowała raz jeszcze 
wpłynąć na Luszniewskiego, 
składając wniosek o zwołanie se-

sji nadzwyczajnej. Nic nie wskó-
rała. Walenty Luszniewski uznał 
zagrożenie epidemiologiczne 
występujące w Polsce pod koniec 
marca za przeszkodę wyklucza-
jącą zwołanie radnych na obrady. 

Wójt Karolina Bardow-
ska przegrałaby tamto zwarcie, 
gdyby nie wprowadzona w tym 
samym czasie specustawa o tzw. 
tarczy antykryzysowej, wzmac-
niająca znacznie władzę wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 
miast. Włodarze gmin dostali do 
ręki narzędzie, które pozwoliło 
im podejmować szereg decyzji 
bez pytania radnych o zgodę. 
Karolina Bardowska mogła 
dzięki temu zająć się moderni-
zacją studni przed nadciągającą 
suszą.

Dzięki koronawirusowej 
specustawie sytuacja praw-
na zmieniła się o 180 procent 
w stosunku do marca. Dzisiaj 
do sesji dąży przewodniczący 
Rady Gminy Zagrodno, a wójt 
przyjęła pozycję hamulcowego. 
Walentemu Luszniewskiemu 
to bardzo nie w smak. Pismem 
sprzed prawie trzech tygodni 
zwołał na 29 maja 2020 r. XXII 
Sesję Rady Gminy w Zagrodnie 
z porządkiem obrad, w którym 
znalazło się głosowanie nad 
pięcioma projektami uchwał 
zgłoszonymi do głosowania w 

marcu.  Według wójt Karoliny 
Bardowskiej, jeden z tych pro-
jektów stał się już nieaktualny, 
a pozostałe w obecnej sytuacji 
(pandemia) mogłyby spokojnie 
poczekać jeszcze miesiąc lub 
dwa. Pewien problem jest w za-
sadzie tylko z programem opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi, 
bo ustawodawca zobowiązał 
gminy, by taki dokument został 
przyjęty przez radę do końca 
marca. Radni z Zagrodna nie 
zebrali się w marcu, aby go za-
twierdzić, więc przepisy w tym 
zakresie i tak zostały naruszone. 
Czasu nie da się zawrócić. 

Przewodniczący Walenty 
Luszniewski zawziął się, aby 
mimo wszystko ściągnąć rad-
nych na obrady. 

Sesję z dokładnie tym sa-
mym porządkiem próbował 
zwołać na 8 maja, ale napotkał 
na przeszkody organizacyjne. 
Wójt Zagrodna poinformowa-
ła go wówczas, że „zapewnie-
nie bezpiecznych warunków 
wymaga (…) odpowiedniego 
przygotowania technicznego, co 
nie jest możliwe w zakreślonym 
(…) terminie”. 28 kwietnia Ka-
rolina Bardowska zadeklarowa-
ła, że podejmie działania, które 
umożliwią stworzenie radnym 
bezpiecznych warunków do ob-
radowania w ramach komisji i 

rady.     
Walenty Luszniewski odpo-

wiedział, że zgodnie ze statutem 
gminy to on jako przewodniczą-
cy ustala czas i miejsce obrad. 
Szef rady poczuł się urażony su-
gestiami, że nie zachodzą żadne 
okoliczności uzasadniające zwo-
łanie sesji w szczycie pandemii i 
ryzykowanie w ten sposób życia 
oraz zdrowia mieszkańców. Jego 
zdaniem, formułując takie opi-
nie Karolina Bardowska prze-
kroczyła swoje kompetencje. W 
piśmie z 4 maja przewodniczący 
Luszniewski polemizuje z tezą 
wójt, że sytuacja epidemiologicz-
na w Polsce wymaga powstrzy-
mania się od pochopnego zwo-
ływania sesji: „W kwietniu br. 
rząd dwukrotnie łagodził wpro-
wadzone wcześniej obostrzenia. 
Tendencja wzrostowa epide-
mii  utrzymywała się właśnie w 
końcówce marca i wtedy, nawet 
jeżeli nie wynikało to wprost z 
przepisów prawa, rozsądek na-
kazywał przełożenie spotkań”.

Ambicjonalny konflikt 
zaskutkował tym, że koniec 
końców przewodniczący Wa-
lenty Luszniewski postanowił 
zorganizować XXII Sesję Rady 
Gminy Zagrodno bez oglądania 
się na panią wójt. 6 maja roze-
słał do radnych zaproszenie na 
obrady. 29 maja mają się stawić 

nie w remizie OSP, gdzie dotąd 
odbywały się posiedzenia, ale w 
Sali Wiejskiej w Zagrodnie „z 
uwagi na możliwość zachowania 
na niej odpowiednich odstępów 
pomiędzy uczestnikami”. Wa-
lenty Luszniewski nakazał infor-
matykowi obsługującemu urząd 
gminy „przygotowanie technicz-
ne sesji związane z transmisją i 
głosowaniem jak dotychczas”. 
Przewodniczący zadeklarował, 
że „wobec nieudolności urzędu 
(…) samodzielnie zapewni rad-
nym i uczestnikom ww. środki 
ochrony osobistej”. 

Wójt Karolina Bardow-
ska uznaje takie działanie za 
pochopne, nierozsądne i nie-
uzasadnione. Twierdzi, że jeśli 
przewodniczący widzi potrzebę 
odbycia sesji, to można prze-
prowadzić ją zdalnie, tak jak 
robią to w czasie pandemii inne 
samorządy. Taka jest zresztą su-
gestia złotoryjskiego sanepidu, z 
którym wójt skonsultowała się 
w celu uzgodnienia warunków 
niezbędnych do zapewnienia 
uczestnikom sesji bezpieczeń-
stwa. Urząd gminy ma wypo-
sażenie niezbędne do przepro-
wadzenia sesji w ten sposób. 
Obrady w tradycyjnej formie 
wiążą się z wzięciem odpowie-
dzialności co najmniej za rad-
nych, urzędników obsługujących 

sesję oraz ich rodziny. Walenty 
Luszniewski odpisał: „Odnosząc 
się do propozycji obradowania 
zdalnie, oświadczam, że z uwagi 
na nacisk społeczny nie ma moż-
liwości przeprowadzić sesji w tej 
formie”. W tej sytuacji  urząd 
zakupił środki ochrony osobistej 
dla wszystkich radnych.

Walenty Luszniewski ar-
gumentów o koronawirusie 
nie przyjmuje. W jego głowie 
historia z XXII Sesją Rady 
Gminy Zagrodno stanowi „ko-
lejny dowód na kompletny brak 
współpracy i woli ze strony wój-
ta”. „Zadowolenie z faktu moż-
liwości działania w związku ze 
Specustawą (…) zdaje się prze-
słaniać wójtowi to, kto stanowi 
w gminie władzę. Mieszkańcy. 
Nie wójt. Działania na pod-
stawie tej ustawy winny służyć 
jedynie sprawom niecierpiącym 
zwłoki i związanym ze zwal-
czaniem COVID-19, nie zaś 
próbom działania na własną rękę 
i dowolnym rozporządzaniem 
budżetem. Ignorancja tego fak-
tu poprzez blokowanie działań 
Rady Gminy jest niedopuszczal-
na i jestem zmuszony o tym sta-
nie rzeczy powiadomić wojewo-
dę dolnośląskiego” - zapowiada 
Walenty Luszniewski.

Piotr Kanikowski
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Kiedy pod koniec marca wójt 
Karolina Bardowska doma-
gała się decyzji radnych o 
modernizacji studni z wodą, 
przewodniczący Rady Gminy 
Zagrodno odmawiał zwołania 
sesji z obawy przed korona-
wirusem. Epidemia trwa w 
najlepsze, za to Walente-
mu Luszniewskiemu strach 
minął. Zaprosił radnych na 
obrady 29 maja choć wójt 
argumentuje, że nie ma nic 
pilnego do przegłosowania i 
lepiej unikać niepotrzebnego 
zagrożenia. 

Złote Zagrodno – konkurs fotograficzny
Do 19 czerwca br. można 
nadsyłać zdjęcia na konkurs 
fotograficzny, którego tema-
tem jest piękno łąk gminy 
Zagrodno o tej porze roku.

Kwitnące łąki przedzie-
lane złotymi łanami rzepaku 

sprawiają, że w maju pagór-
kowaty krajobraz gminy Za-
grodno tchnie wyjątkowym 
urokiem. Urząd gminy pro-
ponuje mieszkańcom, by nim 
minie wiosna sięgnęli po apa-
raty fotograficzne i spróbo-
wali zatrzymać to piękno w 

kadrach swoich zdjęć. Trwa-
jący właśnie konkurs „Złote 
Zagrodno – łąki w krajobrazie 
Zagrodna” ma zwrócić uwagę 
na walory środowiskowe tej 
części Dolnego Śląska, za-
chęcić do spędzania wolnego 
czasu z aparatem w dłoni oraz 

promować fotografię jako for-
mę wyrazu artystycznego i 
wrażliwości estetycznej. Dla 
zwycięzcy przewidziano na-
grodę. Najpiękniejsze zdjęcia 
zostaną też zaprezentowane 
na oficjalnej stronie gmi-
ny Zagrodno na Facebooku. 

Wyniki zostaną ogłoszone 29 
czerwca 2020 r. 

Aby wziąć udział w 
konkursie należy przesłać 
maksimum 2 prace w fir-
mie elektronicznej na adres: 
promocja@zagrodno.eu wraz 
z odpowiednimi oświadcze-

niami wskazanymi w regula-
minie. Szczegółowe warunki 
konkursu „Złote Zagrodno 
– łąki w krajobrazie” są do-
stępne na stronie internetowej 
Zagrodno.eu.  

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Sesja, czyli kto stanowi władzę



Hodowla angielskich ba-
żantów jest jedną z przyjem-
ności, jakim oddaje się na wsi 
baron Willibald Karl Ernest 
Edward von Dirksen – były 
tajny radca poselstwa w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych 
Cesarstwa Niemieckiego. Na 
rozległych łąkach za Adelsdorf 
(Zagrodno) trzyma stado liczą-
ce aż dwa tysiące sztuk. Wiosną 
nieprzyjemny, gardłowy skrzek 
kogutów niesie się echem po 
okolicy. 

Bajecznie bogaty, ekscen-
tryczny baron kojarzy się miej-
scowym z takim fioletowo-zło-
cistym kogutem. Na Dolny 
Śląsk przyjechał już jako wpły-
wowy i ceniony dyplomata. 27 
grudnia 1899 roku za 2 miliony 
marek odkupił od wdowy von 
Donnersmack majątek liczący 
ponad 1,5 tys. hektarów. Po-
siadłość składa się z Grodźca 
z okazałym pałacem i ruinami 
zamku na wzgórzu, a także z 
Dolnej Olszanicy i Górnych 
Uniejowic. 2 lata później do ma-
jątku von Dirksenów dołączył 
folwark w Górnym Zagrodnie, 
zakupiony specjalnie z myślą o 
założeniu hodowli bażantów. 

Tajny radca
Willibald Dirksen urodził 

się 23 grudnia 1852 roku w Ber-
linie. Studiował prawo na uni-
wersytecie w Bonn. Miał iść w 
ślady dziadka, który był jednym 
z najwybitniejszych znawców 
prawa rzymskiego, ale Willibal-
da bardziej od prawa pociągała 
dyplomacja. Nie miał jeszcze 
trzydziestki, gdy otrzymał posa-
dę w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych. Już w 1882 roku 
cesarz mianował go konsulem 
generalnym w Londynie, gdzie 
Willibald przeniósł się na kilka 
lat wraz ze swą młodą żoną – 
córką bankiera Marią Schnitzer, 
i ich kilkumiesięcznym synem 
Herbertem. Gdy kupował po-
siadłość w Grodźcu na letnią 

rezydencję dla swej rodziny miał 
już tytuł szlachecki przyznany 
za służbę dla cesarstwa , pre-
dykat „von” przed nazwiskiem i 
piękną karierę tajnego radcy w 
poselstwie niemieckiego MSZ.  

Bodo Ebhardt
Pieniądze ekscentrycznego 

barona i fantazja niemieckie-
go architekta Bodo Ebhardta 
sprawiły, że zamek w Grodźcu 
wygląda tak jak wygląda. Gdy 
generałowa von Donnersmack 
przekazywała baronowi swą 
posiadłość, warownia, z któ-
rej jej mąż dla podreperowania 
budżetu wyprzedał resztę rene-
sansowych witraży ze szwajcar-
skiej kolekcji von Benecke, była 
w opłakanym stanie. Willibald 
von Dirksen, rozkochany we 
wszystkim co starożytne, od 
dnia zakupu nosił się z planami 
odbudowy zamku. Rozglądał się 
za fachowcem, któremu można 
by powierzyć to zadanie. 

W tym czasie Bodo 
Ebhard, założyciel Towarzystwa 
na Rzecz Zachowania Niemiec-
kich Zamków (Vereinigung zur 
Erhaltung deutscher Burgen), 
kończył realizować zlecenie dla 
cesarskiego dworu. W całych 
Niemczech głośno było o nad-
zorowanej przez niego odbudo-
wie należącego do Hohenzol-
lernów zamku Hohkönigsburg 
w Alzacji. Spektakularna inwe-
stycja przyniosła mu sławę spe-
cjalisty od historycznej archi-
tektury. Prosto z Alzacji Bodo 
Ebhardt przyjechał na Dolny 
Śląsk, aby pracować dla Willi-
balda von Dirksena. 

Nowa warownia
Przebudowa zamku w 

Grodźcu zajęła mu trzy lata 
(1906-1908). „Rozmiar podję-
tych prac był ogromny i można 
je porównać jedynie z renesan-
sową rozbudową Grodźca. W 
zasadzie Ebhardt wznosił nową 
warownię.” - zauważa Mariusz 
Olczak, autor wydanej w 2008 
roku monografii „Grodziec. Za-
mek – kościół – pałac.”  Zaczęto 
od rozległych prac wykopalisko-
wych. Naprawiono i podniesio-
no palatium wraz z sąsiednimi 
murami. Zbudowano nad nim 
nowy dach i pociągnięto blan-
kowane korytarze do odbudo-
wanej narożnej wieży północ-
no-wschodniej. Podwyższono 
też główną wieżę i postawiono 
bramę na podzamczu. W środ-
ku palatium urządzono salę ry-
cerską oraz kaplicę z wykuszem. 

Przebudowano dziedziniec, 
wzmocniono bastiony, pogłę-
biono fosę, wyrównano drogi na 
wzgórzu i wykonano mnóstwo 
innych robót. Całość zyskała 
nieco bajkową formę, idealnie 
wpisującą się także w dzisiejsze 
wyobrażenia o średniowieczu. 
Na poddaszu zamku Willibald 
von Dirksen urządził pokoje 
gościnne. Dół przeznaczył na 
restaurację dla turystów oraz 
sale wystawowe, w których eks-
ponował jedną z największych 
podówczas kolekcji sztuki ślą-
skiej, z dziełami artystów goty-
ku i renesansu.

Cesarz w Grodźcu
Przebudowany zamek zo-

stał z wielką pompą otwarty 9 
czerwca 1908 roku i „oddany 
w użytkowanie narodowi nie-
mieckiemu”. Pieczę nad nim 
miało odtąd sprawować Ślą-
skie Towarzystwo Miłośników 
Historii i Starożytnictwa. Do 
Grodźca przyjechał na uroczy-
stość sam cesarz Wilhelm II. W 
kolumnie towarzyszących mu 
od Legnicy samochodów byli 
też krewni cesarza: jego szwa-
gier, książę Ernest Günther von 
Schleswig-Holstein - przez za-
miłowanie do rozpusty z prze-
kąsem nazywany na dworze 
„Gachem” - oraz dwudziesto-
letni wówczas Oskar Hohen-
zollern – książę Prus, późniejszy 
wielki mistrz zakonu joanitów. 
Wcześniej wszyscy brali udział 
w poświęceniu legnickiego ko-
ścioła św. Jacka. Dla uciechy 
200 gości Willibald sprowadził 
na zamek wojskową orkie-
strę. W gazetach odnotowano 
szczegóły: zwiedzanie zabytku 
zajęło dwie godziny, cesarz ży-
czył właścicielowi dokończenia 
celowo przerwanej odbudowy 
donżonu, potem towarzystwo 
udało się do pałacu na herbatkę 
i o godz. 16.30 odjechało w kie-
runku Chojnowa. 

Dwie tablice
Jesienią 2011 roku pod-

czas prac remontowych w pa-
latium natrafiono na zaginioną 
po wojnie tablicę z piaskowca 
- pamiątkę po cesarskiej wizy-
cie sprzed ponad stu laty. Była 
schowana pod tynkiem w hal-
lu, bezpośrednio pod drugą, 
nowszą, z datą powojennej re-
nowacji budowli. Na szczęście 
tynkarz użył zaprawy, która bez 
problemu dała się usunąć z pia-
skowca. Najprawdopodobniej 
tablicę zamurowano, aby ukryć 

ślady niemieckości na Ziemiach 
Odzyskanych.  

Nietknięta, czasy PRL-u 
przetrwała inna tablica, gdzie 
wspomina się o niemieckim 
cesarzu. Została wmurowana 
w charakterystyczną platformę 
widokową, którą Bodo Eb-
dhardt zbudował nad palatium 
specjalnie dla Wilhelma II. Mo-
narcha mógł z niej bezpiecznie 
obserwować wydarzenia na 
dziedzińcu. Tablica informuje, 
że  "za panowania Jego Majesta-
tu cesarza Wilhelma II ten za-
mek roku Pańskiego 1906-1908 
został ponownie odbudowany 
przez W. von Dirksena i pod 
kierunkiem i według planów ar-
chitekta Bodo Ehbardta".

Sny o monarchii
Willibald von Dirksen był 

z przekonania monarchistą, od-
danym cesarskiemu dworowi. 
W dramatycznych czasach Re-
publiki Weimarskiej żył nadzie-
ją na odrestaurowanie monar-

chii Hohenzollernów. Podobnie 
jak jego druga żona, Viktoria 
von Dirksen, podejmował wy-
siłki w celu zbliżenia dworu ze 
środowiskiem narodowych so-
cjalistów, więc po części także 
na nim spoczywa odpowie-
dzialność za dojście Hitlera do 
władzy i związane z tym morze 
nieszczęść.  

Zaginiona kolekcja 
Po zakończeniu odbudowy 

warownia w Grodźcu stała się 
jedną z największych śląskich 
atrakcji turystycznych. Zamko-
wa restauracja serwowała piwo, 
wino, obiady i inne posiłki. Poza 
malowniczym położeniem i 
romantycznie poszarpanymi 
murami jak magnes przyciągały 
eksponowane w historycznych 
wnętrzach eksponaty. Część 
została wydobyta z ziemi przez 
Ebdhardta podczas wykopalisk: 
zamki, klucze, monety, pod-
kowy, broń... O resztę – w tym 
średniowieczne zbroje rycerskie, 

broń, liczne portrety niemiec-
kich władców, stare księgi i ob-
razy z  XVI i XVII wieku – za-
dbał Willibald von Dirksen, nie 
szczędząc pieniędzy na ich za-
kup. Całe wyposażenie zniknęło 
z zamku w 1945 roku. Praktycz-
nie bez śladu. Zniknęły również 
przedmioty z Pompejów, m.in. 
wazy i grobowce, którymi Wil-
libald von Dirksen ozdobił park 
angielski przy pałacu po podnó-
ża zamkowej góry. 

Willibald von Dirksen 
zmarł w Grodźcu 3 czerwca 
1926 roku. Po jego śmierci za-
mek przeszedł w ręce najstar-
szego z czworga dzieci, Her-
berta, ambasadora III Rzeszy 
w Tokio, Londynie i Moskwie, 
stronnika Adolfa Hitlera i zde-
klarowanego wroga Polaków. 

Cdn.
Piotr Kanikowski
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Ostatni państwo na Grodźcu (2)
Trzy martwe samce bażantów 
leżą na szerokiej ławie w spi-
żarni pałacu von Dirksenów w 
Gröditzberg. Taksydermista, 
który osobiście przyjechał 
automobilem z Breslau po 
przygotowane do wypchania 
ptaki, ujmuje szyję najoka-
zalszego i wodzi po niej pal-
cami jak lekarz podczas ba-
dania. Ściąga wąskie wargi, 
ale milczy, nie spieszy się z 
diagnozą. 
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Wniosek restauratorów 
powstał niezależnie od pro-
jektu uchwały, który na ma-
jową sesję przygotowali radni 
Platformy Obywatelskiej Ja-
rosław Rabczenko i Maciej 
Kupaj. Projekt przewiduje 
możliwość wydzierżawienia 
tzw. pasa ruchu pod ogródek 
gastronomiczny za symbo-
liczną stawkę 1 grosz za metr 
kwadratowy (zamiast aktu-
alnie obowiązującej 40 gr/ 
mkw).

Właściciele legnickich 
lokali gastronomicznych po-
trzebują wsparcia od samo-
rządu, aby przetrwać czas 

pandemii. Na sesję trafi też 
wniosek, który sami przy-
gotowali, nie wiedząc o po-
myśle Kupaja i Rabczenki. 
Inicjatorami pisma do Rady 
Miejskiej Legnicy są Art 
Cafe Modjeska i 4Pokoje, ale 
wniosek poparły też Restau-
racja Vis'a'Vis, Wegarnik, 
Koku Shusi, Bistro n'22, Cu-
kiernio-lodziarnia Markova, 
Cafee Bistro Bar Provincia, 
Ratuszowa, Tandyr House, 
Gra Smaków, Rynek 10, Ti-
voli, Cyrus Kebab, Kawiarnia 
Cubana. Dołączają kolejni.

- Myślę, że uda nam się 
dobić do 20 lokali solidary-
zujących się w tej sprawie, 
a to nie tylko mocno repre-
zentuje kulturalno-społeczny 
aspekt Legnicy, lecz także 
pokazuje skalę: sumując w 
naszych lokalach pracuje 
mnóstwo ludzi (razem pew-
nie ponad 100 osób) i utrzy-
muje się z nich wiele rodzin 
- mówi Tomasz Turketti, 
współwłaściciel Art Cafe 
Modjeska.

Oto treść wniosku:
"W związku ze stanem 

pandemii wirusa “Covid-19” 
i wprowadzeniem w życie 
spec-ustawy ograniczającej 
działalność gastronomicz-
no-restauracyjną zwraca-
my się z uprzejmą prośbą o 
zwolnienie nas z obowiązku 
płatności za dzierżawę grun-
tów pod działalność ogród-
ków gastronomicznych oraz 
ułatwienie i przyśpieszenie 
procedur z nimi związa-
nych. Zaistniałe okoliczno-
ści i wprowadzone przepisy 
mocno wpłynęły na naszą 
płynność finansową, gene-
rując koszty bez uzyskania 
jakichkolwiek przychodów w 
tym trudnym czasie. Więk-
szość z nas nie otrzymała 
jeszcze deklarowanego przez 
rząd wsparcia z “tarczy an-
ty-kryzysowej”. Jednocze-
śnie ponosimy stałe koszty, 
w postaci czynszów najmu, 
koncesji na sprzedaż alko-
holu, ubezpieczeń i wielu 
innych związanych ze specy-

fiką prowadzenia działalno-
ści w naszej branży. Z tego 
tytułu, nie jesteśmy w stanie 
bez pomocy Miasta Legni-
ca powrócić do normalnego 
działania naszych lokali i 
obawiamy się o dalsze losy 
naszych firm. Brak możli-
wości wystawienia ogródków 

może skończyć się dla wielu 
z nas plajtą, co jak sądzimy, 
byłoby wielką strata dla Mia-
sta, jego życia kulturalnego 
i obniży morale mieszkań-
ców. Ogródki gastronomicz-
ne stanowią główne źródło 
naszego dochodu w sezonie 
letnim. Wierzymy, że zwol-

nienie nas z opłat za ogródki 
piwne, zwróci się Miastu Le-
gnica w postaci odprowadza-
nych przez nas do budżetu 
miasta podatków. Będziemy 
wdzięczni za pozytywne roz-
patrzenie naszej prośby."

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Ireneusz Żurawski, były 
burmistrz Złotoryi z lat 
2002-2014, kieruje miejską 
przychodnią od lipca ubie-
głego roku.

Burmistrz Złotoryi Ro-
bert Pawłowski potwierdza, 
że otrzymał wniosek Rady 
Społecznej Przychodni Re-
jonowej w Złotoryi o wypła-
cenie kierownikowi Irene-
uszowi Żurawskiemu ok. 18 
tys. zł nagrody. Rada ( Jacek 
Karwan, Dariusz Spychała, 
Adam Bartnicki, Tadeusz 
Oleksów) nie uzgodniła z 
nim wcześniej tego wniosku.

- Jestem postawiony w 
kłopotliwej sytuacji - mówi 
burmistrz Robert Pawłow-
ski. - Z reguły zawsze, gdy 
był zysk, kierownik przy-

chodni dostawał nagrodę. 
Nie da się ukryć, że przez 
pół roku obecny kierownik 
wykonał kilka ruchów, które 
usprawniły pracę przychod-
ni. Przede wszystkim wy-
prowadził ją z pewnej zapa-
ści finansowej po kumulacji 
odpraw i nagród jubileuszo-
wych, a także konieczności 
zrobienia podwyżek, żeby 
zostali lekarze. A teraz jeste-
śmy na dobrej drodze, żeby 
dostać pokaźne dofinanso-
wanie na jej modernizację. 
Choćby dlatego trudno po-
wiedzieć, że na wnioskowaną 
nagrodę nie zasłużył. Nato-
miast nie ukrywam, że zo-
stałem przez Radę Społecz-
ną Przychodni Rejonowej w 
Złotoryi zaskoczony propo-
nowaną wysokością nagrody.

- Osiągnięte wyniki eko-
nomiczne i wkład pracy w 
poprawę w funkcjonowania 
zakładu dały podstawę do 
wnioskowania o nagrodę. 
Nagroda jest jedyną formą 
gratyfikacji (poza wynagro-
dzeniem) za osiągane efekty 
- twierdzi Tadeusz Oleksów, 
przewodniczący rady spo-
łecznej Przychodni Rejono-
wej w Złotoryi. Początkowo 
wnioskował o to, by Żuraw-

skiemu podziękować za pracę 
trzykrotnością miesięcznych 
zarobków (czyli sumą ok. 
27 tys. zł brutto), ale został 
przegłosowany przez resz-
tę rady. Wygrała propozycja 
Adama Bartnickiego, by było 
to ok. 19 tys. zł brutto.

W przypadku Pawła Ma-
cugi, prezesa Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Komunal-
nego w Złotoryi, sytuacja 
jest bardziej czytelna i, w 
zasadzie, niezależna od bur-
mistrza. RPK to spółka pra-
wa handlowego i działa na 
czystych zasadach ekonomii. 
Paweł Macuga (pewnie tak 
jak prezesi spółek komunal-
nych w innych gminach) ma 
zapisane w kontrakcie me-
nadżerskim cele zarządcze, 
czyli efekty, jakich po jego 
pracy oczekuje właściciel 
spółki. W tym konkretnym 
przypadku to np. termino-
we regulowanie należności, 
realizowanie założonych na 
dany rok inwestycji, poprawa 
stosunku wielkości sprze-
daży do produkcji wody i 
ścieków itd. W przypadku 
prezesa RPK wypłata premii 
(nagrody rocznej) oraz jej 
wysokość są ściśle uzależnio-
ne od stopnia zrealizowania 

celów zarządczych. Nagrodę 
wylicza i przyznaje rada nad-
zorcza spółki po przyjęciu 
bilansu za rok ubiegły. Wy-
sokość nagrody w tej sytuacji 
to nie kwestia dowolności - 
istnieje wzór, według które-
go się ją kalkuluje. Jeżeli cele 
zarządcze zostały osiągnięte, 
to korzyść dla spółki i tak 
jest wielokrotnie wyższa niż 
pieniądze wypłacone preze-
sowi.

Wynagrodzenie zasad-
nicze Pawła Macugi w RPK 
jest niższe niż minimalne 
wynagrodzenie przewidziane 
w tzw. ustawie kominowej. 
Prezesa ominęła co najmniej 
jedna podwyżka przepro-
wadzona w miejskich insty-
tucjach. Od kilku miesięcy 
zarząd spółki pracuje też 
w mniejszym (jedno-. nie 
dwuosobowym składzie), co 
oznacza dla prezesa dodat-
kowe obowiązki a dla mia-
sta mniejsze koszty zarzą-
du. Złotoryjanie, którzy w 
mediach społecznościowych 
oburzają się na zapowiedź 
nagrody dla Macugi, nie 
uwzględniają tych faktów. Za 
to łączą sprawę z rachunkami 
za śmieci, ścieki, wodę, jakie 
płacą do RPK. Czy, mówiąc 

kolokwialnie,   to oni jako 
odbiorcy usług zrzucili się na 
dodatkową kasę dla prezesa?

Burmistrz Robert Paw-
łowski zwraca uwagę, że 
RPK pobiera czynsze w 
imieniu miasta. - Na zarzą-
dzaniu mieniem komunal-
nym RPK ma wynik ujemny. 
Poza tym do czynszy dopła-
camy miesięcznie około 3 zł 
do każdego metra kwadrato-
wego - mówi Robert Paw-
łowski.   -

Podwyżki wody i ścieków 
wynikają wprost z rosnącej 
amortyzacji. - Od kilku lat 
intensywnie inwestujemy w 
wymianę sieci, co daje efekt 
w postaci bezawaryjnej do-
stawy wody - wyjaśnia bur-
mistrz. - Do tego dochodzi 
wzrost cen energii i opłat 
środowiskowych. Staramy 
się też, żeby zarobki w RPK 
były bliżej średniej krajowej 
niż ogona, bo spółce komu-
nalnej po prostu nie przystoi, 
żeby jej mieszkańcy zarabiali 
najniższą krajową. Zresztą 
ceny wody idą minimalnie 
do góry.

Ceny wody w Złotoryi są 
stosunkowo niskie. Za niskie 
trudno jednak uznać stawki 
za odprowadzanie ścieków.  

Urosły głównie ze wzglę-
du na potrzebę moderniza-
cja oczyszczalni. - Wpływ 
zwiększonej amortyzacji to 
ok. 2 zł na m3 - mówi bur-
mistrz Robert Pawłowski. 
-Reszta składników to ener-
gia i płace w samym oddzia-
le.

W przypadki śmieci, 
stawki za odbiór odpadów, 
które inkasuje RPK, są w tej 
chwili jednymi z niższych w 
okolicy. Natomiast na opłatę 
ponoszoną przez mieszkań-
ców wpływa przede wszyst-
kim koszt składowania i 
przerabiania odpadów.

- Należy zaznaczyć, że 
miasto jako takie general-
nie nie zwiększa wydatków, 
które przepływają przez 
RPK, o co stale toczymy 
boje z zarządem. Natomiast 
w ostatnich latach RPK 
zrobiło wiele, żeby niektóre 
koszty obniżyć. Poza tym ma 
również zewnętrzne źródła 
przychodów, które znacząco 
wpływają na wynik finanso-
wy i to też należy wziąć pod 
uwagę rozmawiając o uposa-
żeniu zarządu spółki - twier-
dzi Robert Pawłowski.

Piotr Kanikowski

Cała nadzieja w ogródkach

Nagrody podniosły ciśnienie

Właściciele legnickich lo-
kali przygotowali wniosek 
do Rady Miejskiej Legnicy o 
zwolnienie z opłat za dzier-
żawę gruntów pod ogródki 
gastronomiczne oraz przy-
spieszenie procedur pozwa-
lających na ich otwieranie. 
Pod wnioskiem podpisało 
się już kilkunastu przedsię-
biorców.

Złotoryjan bulwersuje in-
formacja o wysokich na-
grodach, które miasto ma 
wkrótce wypłacić kierowni-
kowi przychodni Ireneuszowi 
Żurawskiemu oraz Pawłowi 
Macudze, preesowi Rejo-
nowego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Złotoryi. 
Według nieoficjalnych in-
formacji, w pierwszym przy-
padku to kwota ok. 18 tys. zł, 
w drugim ok. 50 tys. zł.
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– Osiągnęliśmy tak dobre 
wyniki, mimo, że od początku 
marca 2020 cały świat zmaga 
się z pandemią koronawirusa. 
Ostatni kwartał pokazał, że 
potrafimy działać w niestabil-
nej sytuacji rynkowej. Mimo 
epidemii działamy sprawnie, 
realizujemy plany produkcyj-
ne, sprzedażowe i inwesty-
cyjne. A to wszystko przy re-
strykcyjnym dbaniu o zdrowie 
pracowników i prowadzeniu 
szeroko zakrojonego pro-
gramu pomocy dla regionu i 
całej Polski – mówi Marcin 
Chludziński, Prezes Zarządu 
KGHM.

Satysfakcjonujący wynik 
netto Grupy KGHM w kwo-
cie 690 mln, wyższy o 25 proc. 
rok do roku, to jedna z naj-
wyższych wartości zrealizowa-
nych w ostatnich kwartałach, 
pomimo niższych o 3 procent 
przychodów, wynikających z 
presji cenowej. Wzrost wyniku 
netto wspierany był również 
pozytywnym efektem różnic 
kursowych. Sprzedaż w Gru-
pie utrzymana na dobrym 
poziomie 5 299 mld złotych. 
Efektem konsekwentnie re-
alizowanej strategii są wzrosty 
produkcji miedzi płatnej (1 
proc.) i srebra (3 proc.) przy 
jednoczesnym spadku C1 aż o 

7,4 proc.
– W trudnych warun-

kach zwiększyliśmy wolumen 
sprzedaży srebra i złota. Osią-
gnęliśmy o 25 procent wyższy 
zysk netto niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. Na 
wyższy wynik finansowy i so-
lidny operacyjny wpływ miała 
także mocna dyscyplina kosz-
towa. Utrzymywaliśmy w ry-
zach poziom kosztów opera-
cyjnych, obniżyliśmy poziom 
kosztu C1. Niższe przychody 
przełożyły się na wysokość 
EBITDA, na którą niewiel-
ki wpływ miały także m.in. 
wyższe koszty amortyzacji czy 
usług obcych. To paradoksal-
nie dobry sygnał. Kontynu-
ujemy nasze inwestycje, przej-
mujemy z inwestycji środki 
trwałe, prowadzimy górnicze 
prace przygotowawcze i pro-
wadzimy intensywną gospo-
darkę remontową – mówi Ka-
tarzyna Kreczmańska-Gigol, 
wiceprezes ds. finansowych.

KGHM osiągnął dobre 
wyniki, pomimo niesprzyja-
jących warunków makroeko-
nomicznych – ceny miedzi 
na świecie spadły o 9,3 proc., 
choć nieco pomógł wzrost cen 
srebra o 8,5 proc. i umocnienie 
się dolara. Średnia cena mie-
dzi w PLN ukształtowała się 
na poziomie 6,3 proc. niższym 
niż w I kwartale 2019 r.

– Trzeba powiedzieć 
uczciwie – makroekonomia 
nam nie sprzyja. Pandemia 
nasiliła wcześniejsze trendy 
makroekonomiczne – niższą 
cenę miedzi. Jestem przekona-
ny, że skuteczne zarządzanie w 
tak wyjątkowej sytuacji to po 
pierwsze umiejętność dialogu, 
słuchania wielu grup i stron 
oraz odnajdywania się w masie 
istotnych informacji. Z drugiej 
strony potrafimy podejmować 
przemyślane, odważne decyzje 
– mówi Marcin Chludziński, 

Prezes Zarządu KGHM.
Grupa Kapitałowa kon-

tynuuje realizację projektów 
inwestycyjnych zgodnie z 
przyjętymi harmonogramami. 
W pierwszym kwartale 2020 
roku kontynuowano prace w 
ramach kluczowych projektów 
inwestycyjnych w obszarze 
górnictwa i hutnictwa.

W obszarze górnictwa 
realizowano głównie zadania 
inwestycyjne związane z go-
spodarką odpadami poflota-
cyjnymi – rozbudowa Kwatery 
Południowej postępuje zgod-
nie z planem. Rozpoczęto 
zabudowę Stacji Segregacji i 
Zagęszczania Odpadów. Stan 
zaawansowania prac szacuje 
się na 67 proc.

Kontynuowane jest głę-
bienie szybu GG-1, który 
jest wydrążony do poziomu 
1129,2 m. Trwają także przy-
gotowania do rozpoczęcia bu-
dowy szybu GG-2.

W obszarze hutnictwa 
kontynuowany jest program 
BATas związany z emisja ar-

senu przez huty. Obecnie pro-
wadzonych jest 14 projektów 
– 9 w Hucie Miedzi Głogów 
i 5 w Hucie Miedzi Legnica.

Realizowano inwestycje 
odtworzeniowe w zakresie 
znaczących remontów urzą-
dzeń i instalacji głównego 
ciągu technologicznego. Kon-
tynuowane są zakupy kompo-
nentów w związku z planowa-
nym postojem HM Głogów I.

W pierwszym kwartale 
rozpoczęto również procesy 
uruchamiania inwestycyjnej 
Fazy Przygotowawczej no-
wych projektów rozwojowych 
w ramach Programów Strate-
gicznych: budowy Elektrowni 
Fotowoltaicznej w ramach 
Programu Rozwoju Energe-
tyki; Programu Huta Hybry-
dowa w HM Legnica; budowy 
linii produkcyjnej w ramach 
Intensyfikacji Produkcji Mie-
dzi Beztlenowej w HM Ce-
dynia.

– Jak widać nie zwalnia-
my tempa. Nasza strategia 
sprawdza się również w cza-

sie niespotykanej dotąd skali 
niepewności na świecie. Nie-
wątpliwie pomaga nam na-
sza umiejętność poruszania 
się w globalnej, niestabilnej 
gospodarce – mówi Marcin 
Chludziński, prezes zarządu 
KGHM.

W związku z nadal roz-
przestrzeniającą się na świecie 
epidemią COVID-19 (koro-
nawirus) KGHM na bieżąco 
monitoruje globalną sytu-
ację gospodarczą pod kątem 
potencjalnego negatywnego 
wpływu na Grupę Kapitałową 
KGHM Polska Miedź S.A. i 
podjęcia działań neutralizują-
cych.

Z punktu widzenia Grupy 
Kapitałowej KGHM istotnym 
skutkiem epidemii koronawi-
rusa w okresie sprawozdaw-
czym, dotykającym operacji w 
całym sektorze wydobywczym 
była zmienność i spadek cen 
miedzi.

Obecnie nie wystąpiły 
znaczące zakłócenia w cią-
głości działania Grupy Kapi-

tałowej z powodu zakażenia 
wirusem wśród pracowników. 
Nie odnotowano również, w 
związku z epidemią, istotnie 
podwyższonej absencji wśród 
pracowników głównego cią-
gu produkcyjnego KGHM 
Polska Miedź S.A. oraz kra-
jowych i zagranicznych akty-
wów produkcyjnych. Grupa 
podejmuje szereg działań 
profilaktycznych, by zapobiec 
rozprzestrzenianiu się wirusa 
wśród załogi, m.in. prowadzo-
na jest regularna dezynfekcja i 
ozonowanie miejsc wspólnych 
oraz autobusów, mierzona 
jest temperatura, zmniejszono 
liczbę osób transportowanych 
w autobusach pracowniczych i 
klatkach zjeżdżających na dół 
kopalni. Prowadzona jest tak-
że szeroka akcja informacyjna 
uświadamiająca pracownikom 
wagę działań prewencyjnych.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź S.A.

FOT. KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A.

KGHM radzi sobie w trudnym czasie
Wysoki zysk netto, na po-
ziomie 690 mln zł, wypra-
cowała w pierwszym kwar-
tale bieżącego roku Grupa 
Kapitałowa KGHM, przy 
niekorzystnej sytuacji towa-
rzyszącej pandemii korona-
wirusa w kraju i na świecie. 
Utrzymanie produkcji, do-
brego poziomu sprzedaży i 
EBITDA to kolejne osiągnię-
cia miedziowego giganta w 
pierwszym kwartale tego 
roku. W tym czasie udało 
się również utrzymać w ry-
zach koszty.
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Koszt tej inwestycji to 
ok. 445 tys. zł. W jej ra-
mach istniejąca ścieżka z 
kostki betonowej od strony 
marketu Carrefour została 
przebudowana. Na pozo-
stałym odcinku ułożono 
nawierzchnię asfaltową. 
Po przeciwnej stronie alei 
Piłsudskiego zbudowana 
została również ścieżka as-
faltowa.

W kolejnych etapach 
planowana jest budowa i 
modernizacja ścieżek rowe-
rowych na dalszym odcin-
ku al. Piłsudskiego, na ul. 
Sudeckiej oraz Iwaszkiewi-

cza do mostu na Wierzbia-
ku.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

- Oficer dyżurny lubiń-
skiej komendy otrzymał 
zgłoszenie o nietrzeźwym 
mężczyźnie, który pomi-
mo zakazu zbliżania się do 
swojej 81 – letniej matki, 
wtargnął do domu i awan-
turuje się. Niezwłocznie na 
miejsce został wysłany patrol 
wydziału prewencji – relacjo-

nuje asp. szt. Sylwia Serafin, 
oficer prasowa z Komendy 
Powiatowej Policji w Lubinie

Pod wskazanym adresem 
funkcjonariusze zastali udrę-
czoną matkę. Z ustaleń poli-
cjantów wynika, że wyrodny 
syn popychał ją, ośmieszał, 
krytykował, szarpał, wyzy-
wał słowami wulgarnymi, 
ograniczał kontakty, groził, a 
nawet nawoływał do opusz-
czenia mieszkania.

Podejrzany okazał swą 
agresję również interweniu-
jącym policjantom. Stawiał 
opór. Nie wykonywał pole-
ceń. Był nietrzeźwy.

Po zatrzymaniu trafił 
do policyjnej celi. Udrę-

czona kobieta zdecydowała 
się złożyć zawiadomienie 
o przestępstwie. Tylko tak 
można przerwać dramat, w 
który zamieniło sie jej ży-
cie. - Agresor usłyszał już 
zarzuty - mówi Sylwia Se-
rafin. - Na wniosek policji i 
prokuratury sąd zastosował 
wobec podejrzanego środek 
zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania 
na okres 3 miesięcy. Za prze-
stępstwo znęcania się nad 
osobą najbliższą grozi mu 
teraz kara pozbawienia wol-
ności do lat 5.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LUBIN

"Wschody i Zachody 
Miasta", które zostaną wyemi-
towane w ramach Dnia Teatru 
Publicznego, to telewizyjna 
(premiera w grudniu 2005 
roku w Studiu Teatralnym 
TVP 2) realizacja dramatu 
napisanego specjalnie na za-
mówienie legnickiego teatru, 
który premierowo wystawił go 
na dużej scenie w marcu 2003 
roku. Efektem jest rozgałęzio-
na epicka opowieść o historii 

XX wieku oglądanej z teatru 
w niewielkim środkowoeu-
ropejskim mieście, którego 
udziałem stały się wszystkie 
potworności minionego stule-
cia (nazizm, przesiedlenia, ko-
munizm). To także opowieść o 
przechodzącym z rąk do rąk 
mieście i teatrze, w którym 
splotły się losy Niemców, Po-
laków, Rosjan i Żydów.

Inspiracją dla scenariu-
sza wielowątkowego drama-
tu były relacje zbierane przy 
pracy nad spektaklem. Min. 
kluczowy wątek polskiej ro-
botnicy przymusowej, która 
po wojnie na stałe zamieszkała 
w Legnicy. Większość zdjęć, 
w których statystowało także 
wielu mieszkańców miasta, 
nakręcono w budynku legnic-
kiego teatru: na scenie, wi-
downi, w foyer, w garderobach, 
maszynowni, piwnicach itd. 
Realizacja filmowa ze zdjęcia-
mi Arkadiusza Tomiaka była 
wspólnym dziełem Oddziału 
Telewizji Polskiej we Wrocła-
wiu i Teatru Modrzejewskiej, 
który jest także współprodu-
centem całości.

„Z podziwem i wielką ra-
dością obejrzałem telewizyjną 
wersję waszego jubileuszowe-
go przedstawienia. Świetne 
aktorstwo, mądra reżyseria, 
doskonałe zdjęcia. Aż żal, że 
pora emisji tak późna, ale kto 
zaczął oglądać, ten musiał do-
kończyć. Brawo!” – skomento-
wał obejrzane nocą „Wscho-
dy...” Maciej Wojtyszko.

"To może nie jest nowe 
"Wyzwolenie", czyli dyskusja 
z narodową tożsamością pro-
wadzona na teatralnej scenie, 
ale na pewno ciekawy wykład 
historii XX stulecia oglądane-
go przez historię estetyki te-
atralnej. Są tu świetne pastisze 
starych przedstawień z mię-
dzywojnia, operetek Straussa 
i dramatów Schillera, a także 
parodia teatru nazistowskiego, 
w którym do pieśni Brahmsa 
śpiewanych przez esesmanów 
tancerka wykonuje ekspresjo-
nistyczny balet na tle monu-
mentalnych dekoracji. Zaletą 
przedstawienia jest także pod-
kreślenie wspólnego losu ofiar 
wojny bez względu na naro-
dowość. W jednej ze scen do-

chodzi do spotkania uchodź-
ców niemieckich, rosyjskich, 
polskich i żydowskich, którzy 
nocą rozkładają toboły na sce-
nie teatru i zaczynają śpiewać 
swoje pieśni, zagłuszając się 
nawzajem i przekrzykując. To 
uświadamia wspólnotę losów, 
a także pokazuje teatr jako 

azyl" - pisał Roman Pawłow-
ski w Gazecie Wyborczej.

Uzupełnieniem dla emi-
sji spektaklu będzie materiał 
filmowy „Wokół „Wschodów 
i Zachodów Miasta”, który o 
godz. 18.00 zostanie wyemi-
towany na kanale YouTube 
legnickiego teatru oraz na jego 

profilu facebookowym. Będzie 
to zapis tego, jak twórcy i ak-
torzy wspominają spektakl w 
obu jego odsłonach: scenicznej 
i telewizyjnej.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna

FOT. TOMASZ 
AUGUSTYN

Dzień Teatru Publicznego online
Tym razem bez kolejek po 
bilety za grosze. Dzień Te-
atru Publicznego w Polsce 
obchodzony będzie w Le-
gnicy wyłącznie online (w 
kraju podobnie) i we współ-
pracy z portalem teatralny.
pl, który w sobotę 23 maja 
wyemituje jako Premierę 
Dnia telewizyjną wersję 
sztuki Roberta Urbańskiego 
w reżyserii Jacka Głomba 
"Wschody i Zachody Mia-
sta". Tego samego dnia te-
atr wyemituje także sfilmo-
wane wspomnienia twórców 
dwóch realizacji dramatu: 
scenicznej i telewizyjnej.

W sądach ruszają rozprawy

Nowe ścieżki na PiekarachSyn pastwił się nad matką

Sądy w okręgu legnickim 
wznawiają rozprawy. Ale 
jednocześnie wprowadzają 
szereg ograniczeń, aby zmi-
nimalizować ryzyko rozprze-
strzenienia się koronawirusa.

Zakończył się pierwszy etap 
budowy i modernizacji ścieżek 
rowerowych po obu stronach 
al. Piłsudskiego, od Ronda 
Niepodległości do skrzyżowa-
nia z ul. Wierzyńskiego.

Policja w Lubinie zatrzymała 
53-letniego mężczyznę. Jest 
podejrzany o fizyczne i psy-
chiczne znęcanie się nad swą 
81-letnią matką. Wcześniej 
sąd zakazywał mu już zbliża-
nia się do kobiety. Wyrodny 
syn niespecjalnie się przejął 
sądem.

Zgodnie z wydanym 
wczoraj wspólnym zarzą-
dzeniem prezesa i dyrektora 
sądu, do Sądu Okręgowego 
w Legnicy będą wpuszczane 
wyłącznie osoby wezwane 
do udziału w sprawie są-
dowej, zamierzające złożyć 

pisma w biurze podawczym 
lub dokonać czynności w 
punkcie kasowym. Rozpra-
wy mają się odbywać bez 
udziału publiczności. Nadal 
nie ma możliwości spotka-
nia z prezesem, dyrektorem 
sądu, kierownikami wydzia-
łów. Również Biuro Obsłu-
gi Interesantów działa tylko 
w trybie online (proponując 
kontakt telefoniczny lub 
przez pocztę elektroniczną).

Sądy Rejonowy w Lubi-
nie i Złotoryi wprowadziły 

podobne ograniczenia. Oso-
by wchodzące do budynku 
niekiedy będą musiały się 
poddać procedurze pomiaru 
temperatury.

W Sądach Rejonowych 
w Legnicy oraz w Głogowie 
zostały zniesione wszystkie 
terminy rozpraw (poza tzw. 
rozprawami pilnymi) do 
22 maja. Tam co najmniej 
przez ten tydzień rozpraw 
nie będzie.

Piotr Kanikowski
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