
Marcin M. – trzydziesto-
letni raper z Legnicy uzależ-
niony od narkotyków, satani-
sta paktujący z diabłem – 18 
listopada 2017 r o piątej nad 
ranem natknął się na ulicy 
Chojnowskiej na ponad dwa 
razy od siebie starszego męż-
czyznę, który wyszedł do pie-
karni po pieczywo. Nie znał 
go. Starszy pan - nieporadny 
i upośledzony umysłowo - nic 
złego mu nie zrobił. Marcino-
wi M. po prostu nie spodobała 
się jego twarz. Powalił 65-latka 
na chodnik. Kopał i deptał po 
głowie oraz klatce piersiowej, 
obcasem zimowych butów 
wgniatał jego czaszkę w bruk. 
Zadawał ciosy, nawet kiedy 

nieznajomy stracił przytom-
ność i kiedy na miejscu zbrodni 
zjawili się policjanci. Kamery 
monitoringu zarejestrowały, 
jak odchodził na chwilę i wra-
cał co najmniej trzy razy, by 
pastwić się nad swą ofiarą. Kil-
kadziesiąt uderzeń zmasakro-
wało głowę i klatkę piersiową 
starszego pana do tego stopnia, 
że lekarz pogotowia nie był w 
stanie zaintubować pobitego, 
by dostarczyć tlen do jego płuc. 
Pół godziny po ataku Marci-
na M. 65-letni Leszek N. był 
martwy.

Marcin M. zrzucał winę 
na narkotyki, które zażywał 
od czternastego roku życia. W 
nocy poprzedzającej zbrod-
nię pił wódkę z kumplami, 
wciągnął kokainę, nad ranem 
pałętał się po miejskim targo-
wisku, rozbijał skrzynki, a po-
tem postraszony policją uciekł 
w kierunku ul. Chojnowskiej, 
gdzie natknął się na swą ofia-
rę. Odpowiadał przed Sądem 
Okręgowym w Legnicy, który 
skazał go za zabójstwo i posia-
danie narkotyków na 25 lat po-
zbawienia wolności, choć pro-
kurator wnosił o dożywocie.

 - Sąd uznał, że nie zacho-

dzą okoliczności do orzeczenia 
w tej sprawie kary dożywocia, 
która musi być traktowana 
jako odpowiednik dawnej kary 
śmierci – mówił 20 marca 2019 
r sędzia Marek Regulski, uza-
sadniając wyrok Sądu Okrę-
gowego w Legnicy. – Można 
ją orzekać tylko w przypadku, 
gdy nie ma żadnej nadziei na 
pozytywne rokowania co do 
resocjalizacji sprawcy. Z opinii 
biegłych wynika, że oskarżony 
będzie mógł powrócić do spo-
łeczeństwa i nie stwarzać już 
zagrożenia, jeśli w zakładzie 
karnym podda się terapii uza-
leżnień.

Apelacje złożył zarów-
no prokurator, jak i obrońcy 
Marcina M. 17 lipca 2019 r. 
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 
podtrzymał wyrok z I instan-
cji. Jako okoliczności łagodzą-
ce potraktował młody wiek 
sprawcy, jego niekaralność, 
pozytywną opinię w środowi-
sku, raperski talent i muzyczny 
dorobek.

Z wyrokiem sądu odwo-
ławczego nie zgodził się Pro-
kurator Generalny Zbigniew 
Ziobro, według którego sąd 
nadał zbyt duże znaczenie 

okolicznościom łagodzącym i 
nie docenił okoliczności obcią-
żających. Jego zdaniem, Mar-
cin M. wykazał się niespoty-
kanym okrucieństwem. Kopał 
pokrzywdzonego po głowie, 
w szyję i klatkę piersiową, a 
uderzenia zadawał również 
wtedy, gdy pokrzywdzony stra-
cił przytomność i nie mógł się 
w jakikolwiek sposób osłonić. 
Marcin M. katował swoją ofia-
rę nawet wówczas, gdy zbliża-
jący się do niego funkcjonariu-
sze wzywali go do zaprzestania 
działań.

Prokurator Generalny za-
kwestionował, by z wywiadu 
środowiskowego wynikała 
dobra opinia o Marcinie M. 
Oskarżony już od trzynastego 
roku życia zażywał narkotyki 
i był uzależniony od alkoho-
lu. Z tego też powodu przed-
wcześnie zakończył edukację 
szkolną. Nigdy nie wyuczył się 
żadnego zawodu i pracował 
na czarno. Z powodu niewła-
ściwego zachowania oskarżo-
nego wobec jego konkubiny 
i dzieci dwukrotnie założona 
była Niebieska Karta. Nadto 
z opinii biegłych psychiatrów 
wynika, że oskarżony wykazu-

je podwyższoną skłonność do 
zachowań agresywnych i im-
pulsywnego reagowania, nadto 
cechuje go niski próg frustracji. 
Według Zbigniewa Ziobry, 
Marcin M. jest osobą niebez-
pieczną dla otoczenia i nie-
przewidywalną, a jednocześnie 
głęboko zdemoralizowaną.

Z tych powodów Prokura-

tor Generalny wniósł do Izby 
Karnej Sądu Najwyższego o 
uchylenie wyroku w części 
dotyczącej rozstrzygnięcia o 
karze i przekazanie sprawy do 
ponownego rozpatrzenia Są-
dowi Apelacyjnemu we Wro-
cławiu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Lekarka skazana za śmierć Stop spalarni 
opon w Legnicy!

Sąd uznał ginekolog-położnik ze złotoryjskiego szpitala za winną 
nieumyślnego spowodowania śmierci noworodka i skazał ją na 
rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Nałożył też na 
nią obowiązek pisemnego przeproszenia pokrzywdzonej pacjentki 
i wypłaty 30 tys. zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wyrok 
nie jest prawomocny. 

>>2 Protest przeciw planom wybudowania na 
obrzeżach Legnicy zakładu, który będzie uty-
lizował opony, jednoczy pokolenia. Na drugą 
pikietę pod ratuszem przyszły całe rodziny, od 
najmniejszych dzieci po dziadków, w sumie 
około 250 osób. Domagają się od prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego i Rady Miejskiej Le-
gnicy zastopowania tej inwestycji. 

>>2

Ziobro żąda dożywocia
Prokurator Generalny Zbi-
gniew Ziobro skierował do 
Sądu Najwyższego kasację 
od prawomocnego wyroku 
Sądu Apelacyjnego we Wro-
cławiu w sprawie Marcina 
M., który został skazany na 
25 lat pozbawienia wolności 
za zabicie w listopadzie 2017 
r. w Legnicy niepełnospraw-
nego mężczyzny. Prokuratuor 
domaga się kary dożywotnie-
go pozbawienia wolności.

Trzy tygodnie na siodełku 
24 dni wystarczyły legniczaninowi Piotrowi Ziętalowi, aby odwie-
dzić na rowerze Gniezno, Toruń, Suwałki, Białystok, Augustów, 
Zamość, Przemyśl, Sanok, Nowy Sącz, Kraków i Kłodzko i kilka-
dziesiąt mniejszych miejscowości. Zdążył nawet wpaść na dwie 
doby do swych przyjaciół w Czechach, bo - jak przekonuje - Polska 
jest piękna, ale tam ludzie żyją naprawdę. 

>>10



Niechciany zakład ma 
powstać na działce przy ul. 
Pątnowskiej 81, w granicach 
Legnicy, ale jednocześnie 
o zaledwie 500 metrów od 
najbliższych domostw w Pąt-
nowie Legnickim, w sąsiedz-
twie cennych przyrodniczo 
obszarów Natura 2000 i re-

zerwatu przyrody. Z doku-
mentacji przedłożonej przez 
inwestora wynika, że piroli-
zownia będzie mogła przera-
biać dziennie 72 tony odpa-
dów gumowych. Opony mają 
być rozkładane pod wpływem 
temperatury 350-700 st. C, 
w beztlenowym środowisku, 
na gaz, olej i sadzę technicz-
ną - produkty nadające się do 
ponownego wykorzystania w 
przemyśle. Mieszkańcy boją 
się skażenia środowiska, ha-
łasu, pyłu, roznoszonej przez 
wiatr sadzy, smrodu, pożarów 
i eksplozji. Nie chcą takiej 
działalności w pobliżu swojej 
wsi. Uważają, że negatywnie 
odbije się na ich zdrowiu. Do 
zainicjowanego przez nich 
protestu dołączają też miesz-
kańcy Legnicy. Wspierające 

ich stanowiska przyjęły Rada 
Gminy Kunice oraz Rada 
Powiatu Legnickiego. Także 
legnicka prokuratura zdecy-
dowała się dołączyć do postę-
powania administracyjnego 
i sprawdzić, czy dochowano 
procedur i czy wszystkie wy-
dane do tej pory decyzje były 
zgodnie z prawem. Sprawę od 
początku nagłaśniają lokalne 
media.

Przy okazji protestu orga-
nizatorzy zbierali podpisy pod 
petycją adresowaną do władz 
Legnicy. Zamierzają poja-
wić się z nią w poniedziałek 

na sesji rady miejskiej. Kilku 
legnickich radnych stało dziś 
w tłumie protestujących. Na 
środowym proteście był też 
wójt Kunic Zdzisław Tersa 
oraz była posłanka Elżbieta 
Stępień. Uczestnicy pikiety 
żalili się, że nikt z władz mia-
sta nie wyszedł z ratusza, aby 
porozmawiać z ludźmi. Przed 
dwoma tygodniami spróbo-
wał tego Arkadiusz Rodak, 
rzecznik prasowy prezyden-
ta. Spokojnie tłumaczył, że 
wniosek inwestora obligował 
urzędników do wszczęcia 
postępowania administra-

cyjnego ale wydana do tej 
pory decyzja środowiskowa 
jeszcze niczego w tej sprawie 
nie przesądza. Był obrażany i 
wyzywany. Nie do wszystkich 
docierała jego argumentacja.

Pikieta pod ratuszem 
przebiegała spokojnie, po-
kojowo. Mieszkańcy Pątno-
wa Legnickiego są świetnie 
zorganizowani, zjednoczeni, 
zdeterminowani, kreatywni. 
Tworzą prawdziwe społe-
czeństwo obywatelskie.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

2 października 2015 r. 
do szpitala powiatowego w 
Złotoryi karetka przywiozła 
rodzącą kobietę z cukrzycą 
ciężarnych. Z wstępnych ba-
dań wynikało, że dziecko jest 
nadmiernie duże w stosunku 
do wieku ciąży (szacowana 
waga: 4 150 g) i także z tego 
powodu zachodzi ryzyko 
komplikacji. Rodząca powin-
na trafić do szpitala o wyż-
szym stopniu referencji, jed-
nak w czasie ciąży nie dostała 
takiego zalecenia od lekarza 
prowadzącego z przychodni.

Oskarżona miała dyżur 
na oddziale ginekologicz-
no-położniczym. Zamiast 
natychmiast podjąć decyzję 
o wcześniejszym rozwiąza-
niu ciąży poprzez cesarskie 
cięcie postanowiła, że poród 
dokona się siłami natury. 
Nie uprzedziła pacjentki o 
ewentualnych negatywnych 
konsekwencjach zaniecha-
nia cesarskiego cięcia. Poród 
poszedł źle. Gdy w trzeciej 
godzinie sytuacja zrobiła się 
dramatyczna, lekarka we-
zwała zespół operacyjny do 
przeprowadzenia cesarskiego 
cięcia. Na pomoc koleżance 
przybył też ordynator i to on 
ostatecznie doprowadził do 
urodzenia dziecka przez ka-
nał rodny. Dziewczynka wa-
żyła 5 300 g. Nie wykazywała 
oznak życia. Podjęto reanim-
cję, ale dziecka nie udało się 
uratować. Zmarło. Rodząca 
ze względu na silne krwa-
wienie, w ciężkim stanie, nie-
przytomna, została przewie-
ziona do szpitala w Jeleniej 

Górze, gdzie leżała jeszcze 
przez 1,5 miesiąca nim leka-
rze zdecydowali się wypuścić 
ją do domu.

Lekarka wyjaśniała, że 
wpływ na jej decyzję miała 
m.in. dokumentacja przedło-
żona przez ciężarną. Faktycz-
nie nie było tam informacji, 
że poprzedni poród pacjentki 
przebiegał z komplikacja-
mi, choć odnotowano to w 
przychodni, która prowa-
dziła ciążę. Sąd nie uwierzył 
w wyjaśnienia pani doktor, 
że poinformowała rodzącą 
o konieczności wykonania 
cesarskiego cięcia i że kiedy 
kobieta nie wyraziła zgody na 
zabieg, uprzedziła ją o kon-
sekwencjach. Dowody w po-
staci dokumentacji i zeznań 
świadków porodu pozwalają 
zakwestionować jej słowa.

Przed wydaniem wyroku 
Sąd Rejonowy w Złotoryi 
zasięgnął opinii biegłych z 
zakresu medycyny.   Ich zda-
niem, w momencie przyjęcia 
pacjentki na oddział nie było 

bezwzględnych wskazań do 
przeprowadzenia cesarskiego 
cięcia. Ta konieczność poja-
wiła się jednak po wykonaniu 
badań w szpitalu. Przywo-
łując opinię biegłych - klu-
czową dla sprawy - sąd pisze 
w uzasadnieniu wyroku, że 
"jedynym skutecznym środ-
kiem do zapobieżenia śmierci 
dziecka było podjęcie decyzji 
o cięciu cesarskim niezwłocz-
nie po przyjęciu rodzącej do 
szpitala w Złotoryi". Według 
sądu, pomiędzy zaniecha-
niem ze strony oskarżonej a 
śmiercią dziewczynki zacho-
dzi związek przyczynowo-
-skutkowy. Sąd zgodził się z 
prokuraturą, że w tym przy-
padku można mówić spowo-
dowaniu śmierci. Nieumyśl-
nym, bo lekarka nie chciała 
przecież, aby dziecko zmarło 
i w dramatycznym momencie 
cały czas próbowała ratować 
zarówno dziewczynkę, jak i 
jej matkę. Choć rodząca po-
winna być przewieziona do 
placówki o wyższym pozio-

mie referencyjności, to jednak 
także w Złotoryi istniały wa-
runki do pomyślnego rozwią-
zania tej trudnej ciąży.

Wyrok - oraz kara: rok 
pozbawienia wolności w 
zawieszeniu na dwa lata, 
przeprosiny i 30 tys. zł za-
dośćuczynienia - nie jest pra-
womocny. "Jako okoliczności 
łagodzące sąd potraktował 
to, że oskarżona wybrała 
błędny sposób postępowania, 
ale od podjęcia działań się 
nie uchylała, zajmowała się 
pacjentką, wzięła na siebie 
ciężar tej skomplikowanej 
akcji porodowej, nawet gdy 
przybył zespół operujący na-
dal czynnie uczestniczyła w 
porodzie. Następnie, mimo 
odmowy przyjęcia pacjentki 
przez inne szpitale, o wyż-
szym stopniu referencyjności, 
zdołała zapewnić takie miej-
sce w szpitalu". Lekarka była 
dotąd niekarana. Cieszy się 
nieposzlakowaną opinią.

Piotr Kanikowski
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Czuj duch!
Prezes firmy, która na 

progu domostw Pątnowa 
Legnickiego chce zamieniać 
po 70 ton opon dziennie w 
sadzę, gaz i niebezpieczny 
olej, deklaruje gotowość do 
rozmów z mieszkańcami. 
Wydaje się, że niełatwo bę-
dzie mu zaufać. Dlaczego?

Firmie przez dwa lata 
udawało się łączyć ogień z 
wodą, tzn. brać udział w jaw-
nym, transparentnym postę-
powaniu administracyjnym 
dotyczącym kontrowersyjnej 
inwestycji i nie budzić żad-
nych kontrowersji. Przez 
dwa lata pies z kulawą nogą 
nie zainteresował się publi-
kowanymi w biuletynach in-
formacji publicznej ogłosze-
niami na ten temat, bo kto 
by pomyślał, że pod niewin-
ną, kompletnie nieseksowną 
nazwą inwestycji „Budowa 
hali produkcyjnej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą” 
kryją się plany posadowienia 
o kilkaset metrów od zabu-
dowań mieszkalnych spa-
larni opo..., pardon, zakładu 
przetwarzającego odpady 
gumowe metodą pirolizy. 
Myślę, że ktoś, kto w ten 
sposób tytułował dokumen-
tację składaną w Urzędzie 
Miasta w Legnicy, dobrze 
wiedział, co robi.

Prezes firmy 3MD Re-
cycling 8 lat temu reprezen-
tował inwestora, który starał 
się o pozwolenie na prowa-
dzenie podobnej działalności 
w gminie wiejskiej Złotory-
ja. Tam urzędy informowały 
wprost, że prowadzą postę-
powanie administracyjne w 
sprawie „budowy zakładu 
produkcji sadzy i oleju pi-
rolitycznego wraz z infra-
strukturą”, co z miejsca po-
stawiło na nogi okolicznych 
mieszkańców. Były protesty, 
choć nie tak liczne i słabiej 
nagłośnione niż obecne w 
Legnicy. Mimo społecznego 
oporu, inwestor doprowadził 
do powstania zakładu. Rodzi 
się przypuszczenie, że spółka 
3MD Recycling wyciągnęła 
wnioski z tamtych wydarzeń 
i tak sformułowała złożoną 
w legnickim ratuszu doku-
mentację, aby nie budzić nie-
pokoju wśród mieszkańców.

Niestety, nie spisaliśmy 
się także my, lokalni dzienni-
karze, bo ten zabieg zwiódł 
także naszą czujność. W le-
gnickich redakcjach nie zna-
lazł się nikt, komu chciałoby 
się przeczytać dokument z 
BIP-u i wcześniej wszcząć 
alarm. To dla wszystkich, 
także dla mediów, nauczka 
na przyszłość.

Piotr Kanikowski
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Sąd uznał ginekolog-położnik 
ze złotoryjskiego szpitala za 
winną nieumyślnego spowo-
dowania śmierci noworodka 
i skazał ją na rok pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu 
na 2 lata. Nałożył też na nią 
obowiązek pisemnego prze-
proszenia pokrzywdzonej 
pacjentki i wypłaty 30 tys. zł 
zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę. Wyrok nie jest pra-
womocny.

Protest przeciw planom wy-
budowania na obrzeżach Le-
gnicy zakładu, który będzie 
utylizował opony, jednoczy 
pokolenia. Na drugą pikietę 
pod ratuszem przyszły całe 
rodziny, od najmniejszych 
dzieci po dziadków, w sumie 
około 250 osób. Domagają 
się od prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego i Rady Miej-
skiej Legnicy zastopowania 
tej inwestycji.

Lekarka skazana za śmierć dziecka

Stop spalarni opon w Legnicy!



Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu Prawa 

możesz podjąć pracę wła-
ściwie wszędzie, tam gdzie 
przebiegają procesy prawne, 
czyli w urzędach administra-
cji (zarówno rządowej jak i 
samorządowej), w spółkach 
prawa handlowego, w przed-
siębiorstwach, w jednostkach 
świadczących usługi publicz-
ne, we własnej firmie.

Możesz również zostać 
adwokatem, radcą prawnym, 
sędzią, prokuratorem, doradcą 
podatkowym lub rzecznikiem 
patentowym

Nasze atuty
• po ukończeniu kierunku 

Prawo będziesz prawni-
kiem, czyli osobą naukowo 
lub zawodowo zajmującą 
się prawem, znającą prze-
pisy i potrafiącą zasto-
sować je w praktyce. W 
trakcie 5-letnich studiów 
uzyskasz nie tylko wiedzę, 
ale i umiejętności stoso-
wania prawa, zwłaszcza 
prawa cywilnego, karnego, 
administracyjnego oraz 
wybranych elementów 
prawa gospodarczego, fi-
nansowego. Poznasz praw-
ne podstawy zarządzania, 
niezbędne do podjęcia 
zatrudnienia w sektorze 
administracji publicznej i 
szeroko pojętego aparatu 
urzędniczego,

• masz szanse nabyć umie-
jętności sporządzania 
umów w obrocie handlo-
wym i w zakresie świad-
czenia usług, opracowy-
wania pism procesowych, 
decyzji i postanowień ad-
ministracyjnych,

• w trakcie przygotowania 
się do symulacji rozpraw 
masz szanse nabyć umie-
jętności zachowania się na 
sali rozpraw,

• od Ciebie zależy, czy po 
studiach będziesz praco-
wać we własnej firmie, czy 
też zdecydujesz o konty-
nuacji nauki na wybranej 
aplikacji zawodowej,

• bardzo dużo firm korzysta 
z porad prawnych, dlatego 
to także dobre miejsca pra-
cy dla prawników,

• stawiamy na umiejętności 
praktyczne, nauczymy Cię, 
jak „prawo działa!”,

• absolwent Prawa to osoba 
posiadająca szerokie hory-
zonty myślowe, pożądana 
na rynku pracy, potrafiąca 
łamać schematy,

• w ramach programu 
ERASMUS+ możliwe jest 
zrealizowanie semestru lub 
roku studiów w jednym z 
kilkudziesięciu uniwersy-
tetów za granicą, z którymi 
nasza Uczelnia ma zawar-
te porozumienia, między 
innymi: Niemcy, Grecja, 
Hiszpania, Włochy, Dania, 
Litwa, Słowacja, Francja.

Tryb studiów: 
stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: 
praktyczny
Czas trwania: 
10 semestrów (5 lat)
Uzyskany tytuł: 
magister prawa

R
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Studiuj Prawo w PWSZ im. Witelona w Legnicy!
Program studiów na kierunku 
Prawo w PWSZ im. Witelona 
w Legnicy łączy możliwości 
zdobywania wiedzy z zakresu 
nauk prawnych, nauk o admi-
nistracji, ekonomii i nauk o 
polityce. Dlatego kształcimy 
specjalistów z zakresu pra-
wa, aby mogli uzyskać wyma-
rzony i dobrze płatny zawód. 
Program przygotowany został 
po konsultacji z pracodaw-
cami, dzięki czemu możesz 
nabywać nie tylko wiedzę 
teoretyczną, ale i praktycz-
ne umiejętności w zakresie 
obsługi prawnej sektora pu-
blicznego i prywatnego.
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Przetarg na obwodnicę Legnicy

Za przygotowanie proce-
dury przetargowej odpowia-
da Legnica. W ramach za-
dania wyłoniony w przetargu 
wykonawca prac projekto-
wych zrealizuje: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-
-Środowiskowe z elementa-
mi Koncepcji Programowej 
(STEŚ-R), materiały do 
uzyskania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach 
(DŚU), Program Funkcjonal-
no - Użytkowy (PFU).

Obwodnica Legnicy w 
ciągu DK94 zostanie zreali-
zowana jako wspólne zadanie 
gminy Legnica i Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad na podstawie po-
rozumienia zawartego 11 
lutego 2020 r. Inwestycja zo-
stała ujęta także w Programie 

budowy 100 obwodnic na 
lata 2020-2030.

Zgodnie z porozumie-
niem prace projektowe dla 
odcinka o długości około 2,8 
km, zlokalizowanego poza 
granicami miasta Legnica, 
tj. od ul. Gniewomierskiej 
do ul. Sikorskiego, sfinan-
suje GDDKiA, natomiast 
odcinek w granicach admi-
nistracyjnych miasta Legni-
cy - gmina Legnica. Termin 
składania ofert: 29 lipca 2020 
r. Zakończenie opracowania 
dokumentacji planowane jest 
w 2024 r.

Obwodnica Legnicy, z 
uwagi na swój przebieg na te-
renie miasta (na prawach po-
wiatu), jak i gminy Legnickie 
Pole, musi być realizowana 
jednocześnie przez Legnicę 
i GDDKiA. Tylko taka reali-
zacja wszystkich fragmentów 
wschodniej obwodnicy Le-
gnicy zapewni jej prawidłowe 
funkcjonowanie i osiągnięcie 
założonego celu.

Na Dolnym Śląsku, 
oprócz obwodnicy Legnicy, 
w rządowym Programie 100 

obwodnic znalazły się rów-
nież: obwodnica Głogowa 
w ciągu DK12, obwodnica 
Kaczorowa w ciągu DK3, 
obwodnica Oławy w ciągu 
DK94, obwodnica Między-
borza w ciągu DK25, obwod-
nica Milicza w ciągu DK15 
oraz obwodnica Złotego Sto-
ku w ciągu DK46.

Obwodnica Legnicy
W ramach inwestycji 

planowana jest przebudowa 
odcinka ul. Gniewomierskiej, 
budowa brakującego odcinka 
obwodnicy Legnicy (od ul. 
Gniewomierskiej do skrzy-
żowania ul. Sikorskiego z ul. 
Koskowicką wraz z budową 
wiaduktu nad torami PKP), 
przebudowa ul. Sikorskiego 
od skrzyżowania z ul. Kosko-
wicką do skrzyżowania z ul. 
Wrocławską.

Celem inwestycji jest 
budowa obwodnicy Legnicy, 
która pozwoli na utworzenie 
spójnego układu komunika-
cyjnego dróg A4, S3 (DK3) 
i DK94, o znaczeniu krajo-
wym i międzynarodowym, z 
ominięciem centrum Legni-

cy.
Stworzenie komforto-

wego i szybkiego połączenia 
drogowego pomiędzy A4, S3 
i DK94 wpłynie pozytywnie 
na rozwój gospodarczy regio-
nu oraz Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. Z 
uwagi na złe warunki prze-
jazdu drogą krajową nr 94 
przez Legnicę, w tym przez 

zabytkowe centrum miasta, 
budowa brakującego frag-
mentu obwodnicy (poza ob-
szarem miasta na prawach 
powiatu) umożliwi właściwe 
skomunikowanie zurbanizo-
wanych i uprzemysłowionych 
terenów oraz pozwoli na wy-
eliminowanie ruchu tran-
zytowego z centrum miasta, 
a tym samym wpłynie na 

poprawę warunków ruchu i 
bezpieczeństwa użytkowni-
ków dróg oraz mieszkańców.

Inwestycja planowana 
jest do realizacji w formule 
„Projektuj i buduj” w latach 
2026-2028.

Źródło: Urząd Miasta 
w Legnicy

FOT. GDDKIA

Ogłoszony został przetarg na 
opracowanie dokumentacji 
obwodnicy Legnicy. Termin 
składania ofert do 29 lipca. 
Jest to wspólna inwestycja 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz 
miasta.



Uchwała z 29 maja 
br. to plon wzmagającego 
się od początku kadencji 
konfliktu pomiędzy dużą 
grupą “starych” radnych 
z Zagrodna a młodą wójt 
Karoliną Bardowską. Aby 
się jej pozbyć z urzędu, 
radni wykorzystali przepisy 
antykorupcyjne zakazują-
ce łączenia funkcji wójta z 
działalnością gospodarczą. 
W uzasadnieniu uchwały 
przywołano zapisy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, 
z których wywnioskowano, 
że Karolina Bardowska jest 
członkiem zarządu spółki 
Vox Logistics i posiada w 
niej więcej niż dozwolo-
ne przez prawo 10 proc. 
udziałów. Na tej podstawie 
rada gminy uznała, że wójt 
Zagrodna złamała Usta-
wę z 21 sierpnia 1997 r. o 
ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funk-
cje publiczne, i uchwałą 
stwierdziła wygaśnięcie 
mandatu zdobytego przez 
Karolinę Bardowską w wy-
borach powszechnych w 
2018 roku.

Karolina Bardowska 
zaskarżyła tę uchwałę do 
Wojewódzkiego Sądu Ad-

ministracyjnego we Wro-
cławiu. Ale nim WSA 
zdążył zająć się sprawą, 
wojewoda dolnośląski w 
ramach przysługujących 
mu uprawnień nadzor-
czych zbadał jej zgodność 
z prawem i wydał rozstrzy-
gnięcie nadzorcze. W opar-
ciu o dokumenty ustalił, że 
dane w KRS nie zostały 
zaktualizowane, a Karo-
lina Bardowska jeszcze 
przed złożeniem ślubowa-
nia została odwołana przez 
zgromadzenie wspólników 

z funkcji prezesa Vox Lo-
gistics. Wtedy też podjęła 
czynności zmierzające do 
zbycia udziałów w spółce. 
Sprzedała je z opóźnie-
niem tak nieznacznym, 
że – zdaniem wojewody 
– “stwierdzenie wygaśnię-
cia mandatu wójta byłoby 
sankcją nadmierną i nie-
proporcjonalną w stosunku 
do okoliczności i wagi do-
konanego naruszenia”. To 
stanowisko jest zbieżne z 
oceną, którą zagrodzieńscy 
radni dostali od wojewody 

przed majową sesją. Nie 
skłoniło ich wówczas do 
zmiany planów.

Dodatkowo wojewoda 
dolnośląski zwraca uwagę, 
że przepisy, na podstawie 
których Rada Gminy Za-
grodno wygasiła mandat 
wójt wymagają, aby przed 
podjęciem uchwały umoż-
liwić wójtowi złożenie 
wyjaśnień. To “element 
procedury zmierzającej do 
podjęcia uchwały, które-
go rada gminy nie może 
pominąć. Jego pominięcie 

stanowi bowiem istotne 
naruszenie procedury po-
dejmowania uchwał. Rada 
gminy ma obowiązek stwo-
rzyć wójtowi realną możli-
wość złożenia wyjaśnień” – 
czytamy w rozstrzygnięciu 
nadzorczym. Tymczasem 
projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu wójt Zagrodna 
rada gminy wprowadzi-
ła do porządku obrad już 
w trakcie sesji. Na sali nie 
było Karoliny Bardowskiej.

Do czasu uprawomoc-

nienia się rozstrzygnię-
cia wojewody wykonanie 
uchwały jest wstrzymane. 
Rada Gminy Zagrodno 
może w ciągu miesiąca 
wnieść na nie skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego we Wro-
cławiu i prawdopodobnie 
tak właśnie postąpi. Na 
najbliższą, zaplanowaną na 
28 lipca sesję rady przygo-
towano projekt uchwały w 
tej sprawie.

Piotr Kanikowski

ZAGRODNO
DAJE SIĘ POZNAĆ
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Wojewoda broni wójt
Wojewoda dolnośląski 
stwierdził nieważność 
uchwały Rady Gminy Za-
grodno z 29 maja 2020 r., 
w której stwierdzono wy-
gaśnięcie mandatu wójt 
Karoliny Bardowskiej. 
Radni dopuścili się na-
ruszenia konstytucyjnych 
zasad proporcjonalności, 
czyli zastosowali sankcję 
nieadekwatną do sytuacji. 
Łamiąc procedury, nie za-
pewnili też pani wójt moż-
liwości złożenia wyjaśnień 
przed podjęciem uchwały. 
Radni zamierzają zaskar-
żyć to rozstrzygnięcie w 
sądzie.



Strona 6 lipiec 2020ZAGRODNO DAJE SIĘ POZNAĆ

BROCHOCIN – GRODZIEC – JADWISIN – ŁUKASZÓW – MODLIKOWICE 
- OLSZANICA – RADZIECHÓW – WOJCIECHÓW – UNIEJOWICE - ZAGRODNO

Inwestycje w wodę i kanalizację

Podwyżka cen śmieci jest nie do uniknięcia

Zakład Usług Komunal-
nych w Zagrodnie we współ-
pracy z gminą przeprowa-
dził renowację dwóch studni 
głębinowych w Brochocinie. 
Zaopatrują w wodę miesz-
kańców wsi, ale przez 40 lat 
zaniedbywano ich konser-
wację i remonty, w związku 
z czym zostały skrajnie wy-
eksploatowane. Jedna okazała 
się w szczególnie złym stanie. 
Specjalistom nie udało się 
zwiększyć jej wydajności do 
poziomu 60 m3/h, jak w przy-
padku innych studni na tere-
nie gminy, poddanych w tym 
roku renowacji. Co gorsza, 
nawet po naprawie nie można 
na niej polegać. Zakupiono i 
zamontowano nowe pompy, 

poddano konserwacji zestaw 
hydroforowy, wymieniono 
rury, ale ryzyko powtarzają-
cych się awarii jest duże. Dla-
tego wójt Karolina Bardowska 
widzi konieczność zrobienia 
dodatkowego odwiertu i wy-
budowania w perspektywie 3 
najbliższych lat nowej studni 
głębinowej dla mieszkańców 
Brochocina i Łukaszowa.

Problemem jest też stan 
innych elementów sieci 
wodno-kanalizacyjnej w tej 
części gminy. Wąskim gar-
dłem, dosłownie, stały się 
rury, którymi woda dociera 
do mieszkańców. Przez lata 
eksploatacji pokryły się od 
środka grubą warstwą osadu, 
co znacznie zmniejszyło ich 
przekrój. Przez to zwężenie 
zdarza się, że woda nie do-
ciera do dalej położonych od-
biorców. Nawet oczyszczone, 
sprawnie działające studnie 
nie wystarczą, aby temu zara-
dzić. Gmina zleciła więc za-
projektowanie wymiany całej 
instalacji wodno-kanalizacyj-
nej w Brochocinie. 

W sąsiednim Wojciecho-
wie ruszyła budowa wodocią-
gu, by doprowadzić wodę do 
kilku gospodarstw na ubo-
czu wsi, które do tej pory jej 
nie miały. To ostatni do tego 
stopnia zapóźniony cywi-
lizacyjnie fragment gminy. 
Koszt budowy niespełna 600 
metrów sieci wodociągowej 
Konradówka – Wojciechów 
wraz z przyłączami do bu-
dynków wyniesie 110 808,55 
zł. Zgodnie z umową, do 30 
października br wykonawca 
powinien uporać się z tym za-
daniem.

To część realizowanych z 
żelazną konsekwencją dzia-
łań, które mają uporządkować 
gospodarkę wodno-ścieko-
wą w gminie, zabezpieczyć 
mieszkańców przed suszą 
i zagwarantować stały do-
stęp do wody pitnej. Taki cel 
miały m.in. modernizacja 
studni głębinowych w stacji 
uzdatniania w Zagrodnie, re-
nowacja ujęć w Brochocinie 
i przystąpienie do prac nad 
projektem komory redukcyj-

nej na wodociągu Uniejowi-
ce-Grodziec. Zakład Usług 
Komunalnych w Zagrodnie 
zakupił i wdraża radiowy 
system odczytu wodomierzy. 
W ramach tego zadania w 
dniach 3-7 sierpnia monterzy 
będą wymieniać wodomierze 

w Grodźcu. 
Dążąc do likwidowania 

zapóźnień cywilizacyjnych 
po poprzednikach, w trosce 
o środowisko naturalne, wójt 
Karolina Bardowska chce 
zająć się też nieporuszanym 
od lat problemem szamb. Do 

końca roku zamierza przygo-
tować koncepcję kanalizacji 
gminy oraz budowy oczysz-
czalni ścieków w Modlikowi-
cach.   

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD GMINY  

W ZAGRODNIE

Aktualnie w gminie Za-
grodno mieszkańcy płacą za 
odbiór odpadów 15 złotych 
miesięcznie od osoby. To – dla 
porównania - prawie 3,80 zł 
mniej niż w Złotoryi, prawie 
6 złotych mniej niż w Legnicy 
i 9 zł mniej niż Męcince. 

- Już wcześniej wiedzieli-
śmy, że musimy podwyższyć 
ceny, bo opłaty wnoszone 
przez mieszkańców nie bilan-
sują wydatków ponoszonych 
przez gminę na zagospodaro-
wanie zebranych odpadów – 
mówi wójt Karolina Bardow-
ska. - Sytuacja w Sanikomie 
i zatwierdzona 1 lipca pod-
wyżka stawek za jego usługi 
są dodatkową komplikacją. 
Stawki za odbiór odpadów w 
gminie Zagrodno na pewno 
wzrosną. O ile? Tego jeszcze 

nie wiemy. Zobaczymy, co 
nam wyjdzie z bilansu.

Jak do tego doszło?
Sanikom to wspólna spół-

ka 25 samorządów zajmująca 
się zagospodarowywaniem 
odpadów komunalnych wy-
twarzanych na ich terenie. W 
Lubawce sortuje i wstępnie 
przerabia to, co mieszkańcy 
wrzucają do koszy. Samorządy 
będące udziałowcami spółki 
pilnowały kosztów jej działal-
ności, dzięki czemu stawki za 
zagospodarowanie odpadów 
w Sanikomie należały do naj-
niższych na Dolnym Śląsku. 
Część kosztów rosła jednak 
niezależnie od woli gminnych 
włodarzy. Sanikom był zmu-
szony ponosić coraz większe 
wydatki na spalanie odpo-
wiednio zmieszanych frakcji 
w cementowniach i składowa-
nie tego, co zostało. Proble-
mem okazała się się postawa 
gmin z największymi pakieta-
mi akcji. Co najmniej od kilku 
miesięcy blokowały zgłaszane 
przez zarząd firmy oraz część 
partnerów propozycję stop-
niowego urealniania stawek, 

adekwatnie do sytuacji na 
rynku odpadów, bo bały się 
reakcji swoich mieszkańców 
na podwyżki. W listopadzie 
2019 udało się przeforsować 
jedną - z 300 do 350 zł za 
tonę odpadów przyjętych do 
eksploatacji - i szlus. 

Cztery tygodnie temu 
ci sami udziałowcy, którzy 
miesiącami nie godzili się na 
kosmetyczne podwyżki, pod-
jęli uchwałę o podwyższeniu 
stawek aż do 550 zł za tonę. 
Jednocześnie odrzucili możli-
wość dokapitalizowania spół-
ki kwotą w miliona złotych 
(bo straciliby wówczas więk-
szość na Zgromadzeniu Ak-
cjonariuszy), rozszerzyli skład 
rady nadzorczej do 6 osób, 
obsadzili ją swymi ludźmi i 
de facto całkowicie przejęli 
kontrolę nad firmą. Wstępem 
do tych zmian był złożony 1 
lipca wniosek o odwołanie 
Sławomira Maciejczyka, bur-
mistrza Wojcieszowa, z funk-
cji przewodniczącego rady 
nadzorczej Sanikomu, co wy-
wołało protest grupy 18 gmin 
z mniejszościowym pakietem 

akcji, m.in. Zagrodna, miasta 
Złotoryja, gminy Złotory-
ja, Pielgrzymki, Świerzawy i 
Wojcieszowa. Ich przedsta-
wiciele opuścili odbywające 
się w złotoryjskim ratuszu 
Zgromadzenie Akcjonariu-
szy i od tego czasu atmosfera 
wśród wspólników przypomi-
na otwartą wojnę. 

„Siódemka” kontra 
„osiemnastka”

Po jednej stronie konfliktu 
jest siedem gmin z regionu ka-
miennogórsko-wałbrzyskie-
go: miasto Kamienna Góra, 
Lubawka, Boguszów-Gor-
ce, gmina Kamienna Góra, 
Mieroszów, Czarny Bór oraz 
Stare Bogaczowice. Drugą, 
znacznie większą terytorialnie 
grupę stanowi 18 samorzą-
dów z mniejszymi udziałami: 
Marciszów, Bolków, Jawor, 
Lubomierz, Lwówek Śląski, 
Męcinka, Mirsk, Mściwojów, 
Paszowice, Pielgrzymka, Stara 
Kamienica, Świerzawa, Wą-
droże Wielkie, Wleń, Wojcie-
szów, Zagrodno oraz miasto i 
gmina wiejska Złotoryja. 

„Siódemka” zapowiada 

budowę własnej spalarni od-
padów. „Osiemnastka” uważa, 
że zamiast snuć fantazje o 
spalarni należy skupić na do-
kończeniu już rozpoczętych 
wielomilionowych inwestycji 
w sortownię odpadów i biolo-
giczną część Zakładu Uniesz-
kodliwiania Odpadów, by nie 
przepadło unijne dofinanso-
wanie do tych projektów. 

Ze stanowiska grupy 
wójtów i burmistrzów, pod 
którym podpisała się m.in. 
Karolina Bardowska, wynika, 
że uważają działania pozo-
stałych akcjonariuszy za nie-
odpowiedzialne, destrukcyjne, 
zagrażające istnieniu wspólnej 
spółki. „W obliczu galopują-
cego wzrostu opłat za odpady 
nie możemy się zgodzić z nie-
potrzebnymi kosztami, które 
będą przenoszone na naszych 
mieszkańców.” - pisze „osiem-
nastka”. Daje sygnał, że w 
trosce o ich interesy rozważa 
powołanie do życia własnego 
podmiotu, który przejmie za-
dania wypełniane dziś przez 
Sanikom. 

„Siódemka” zdaje sobie 

sprawę, że realizacja tych za-
powiedzi doprowadziłaby Sa-
nikom do upadku. Dla wło-
darzy Lubawki i Kamiennej 
Góry oznaczałoby to dodat-
kowo poważny problem spo-
łeczny, bo spółka zatrudnia 
ok. 250 mieszkańców z tam-
tego rejonu, którzy zostaliby 
bez pracy. Na razie udało im 
się uspokoić niepokój załogi 
zapewnieniami, że Sanikom 
przetrwa. „Błędnym przeko-
naniem jest takie, że jedynym 
sposobem na uzdrawianie 
spółki jest nieustanne do niej 
dopłacanie. To daje efekt spi-
rali cen, którą czas wreszcie 
zatrzymać. Nowa rada razem 
z zarządem ma wypracować 
skuteczne sposoby, które po-
prawią kondycję spółki, jed-
nak nie kosztem mieszkań-
ców.” - czytamy w stanowisku 
„siódemki”. Kończy je adre-
sowany do wójtów i burmi-
strzów z „osiemnastki” apel o 
współpracę. Ale nadszarpnię-
te zaufanie partnerów może 
być już nie do odzyskania. 

Piotr Kanikowski

Jeśli przyjdzie zapowiadana 
przez meteorologów susza, 
bezpieczeństwo mieszkańców 
będzie zależeć od sprawnie 
działającej sieci wodocią-
gowej. Gmina Zagrodno nie 
chce ryzykować: przegląda, 
naprawia, modernizuje i roz-
budowuje swoje instalacje. 

Wójt Karolina Bardowska jest 
pewna, że ostatnie wydarzenia 
w spółce Sanikom będą mieć 
wpływ na stawki za odbiór od-
padów w Zagrodnie i innych 
gminach, które korzystają z 
instalacji w Lubawce. - Pod-
wyżka będzie. Nie wiemy tylko 
o ile – mówi z niepokojem.
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Wszystko pięknie zagrało 

Henry No Hurry - so-
lowy projekt folkowe-
go songwrittera i muzyka 
Wawrzyńca Dąbrowskiego, 
którego niektórzy mogą 
kojarzyć z formacji Letters 
From Silence lub Henry Da-
vid’s GUN – idealnie wpi-
sał się w anturaż Grodźca 
o zmierzchu. Obwieszony 
światełkami stojak z mikro-
fonem, płonące pochodnie i 
porozstawiane na podzam-
czu naftowe lampy, potężne 
drzewa nad głowami, gwiaz-
dy, ptaki korespondowały z 
nostalgicznymi piosenkami, 
lekko wibrującym głosem 
artysty i surowym brzmie-

niem gitary, na której sam 
sobie akompaniował. W pro-
gramie koncertu znalazły się 
przede wszystkim utwory z 
wydanej rok temu płyty „The 
Calving Of Inner Glaciers”, 
która mogłaby być ścież-
ką dźwiękową do jakiegoś 
amerykańskiego filmu drogi, 
gdzie coraz bardziej zaku-
rzony samochód bohatera 
zatrzymuje się przy kolej-
nych barach i motelach. Za-
skakująco dobrze słucha się 
ich również w zapadającej 
powoli ciemności.  

Publiczność przyjechała 
z różnych części Dolnego 
Śląska. Opinie po koncercie 
są bardzo pozytywne. Oka-
zuje się, że dla niektórych 
ten wieczór był okazją nie 
tylko do artystycznych, ale 
też turystycznych odkryć, bo 
nigdy wcześniej w Grodźcu 
nie byli. 

Czy zamek to dobre 
miejsce na takie koncerty? 
Krzysztof Wojtas z agencji 
Sudety.pro, który ściągnął 
tu rudobrodego songwrit-
tera, nie ma wątpliwości: - 
Wyborne, cudowne, świetne 
– odpowiada bez wahania, 

i zapewnia, że w każdym 
aspekcie, także finansowym, 
wszystko zagrało jak trzeba. 
- Zapraszając publiczność 
na recital Henry No Hurry, 
zapowiadaliśmy cykl najbar-
dziej klimatycznych koncer-
tów w regionie, więc będzie 

ciąg dalszy. Rozmawiam z 
kolejnymi artystami, których 
chętnie gościlibyśmy na po-
dobnych kameralnych wyda-
rzeniach. 

Piotr Kanikowski
FOT. GMINA ZAGRODNO

Romantycznym koncertem na 
tle zamkowych murów Henry 
No Hurry otworzył nową kartę 
w dziejach Grodźca. Dla tych, 
których zachwyciła atmosfera 
tego wieczoru, mamy zapew-
nienie: będzie ciąg dalszy. 

Cudowne ustronie

Nad stawem w Wojciecho-
wie na wniosek mieszkań-
ców stanęła ławeczka. Za-
montowano też stylowy kosz 
na śmieci i stojak na wędki. 
Powstało też miejsce na 
ognisko. 

Przez skraj Wojciechowa 
biegnie urokliwy wąwóz poro-
sły drzewami i krzewami. W 
naturalnym wgłębieniu płynie 

strumyk, biorący swój począ-
tek od źródełka, które bije z 
podmokłych pól za wsią. Po 
przegrodzeniu wąwozu groblą 
powstał prawie dwuhektarowy 
staw o mulistym dnie. Niezbyt 
głęboki: woda ma od 1,5 do 2 
metrów. Pływające tu karpie, 
liny, płocie, szczupaki, leszcze i 
okonie wabią wędkarzy z całej 
okolicy. Piękne otoczenie i ci-
sza, okraszona śpiewem gniaz-

dujących w wąwozie ptaków, 
sprzyja relaksowi. Akwenem 
opiekuje się Koło Miejskie 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Złotoryi, strzegąc 
ryb przed kłusownikami i re-
gularnie wpuszczając do wody 
nowy narybek. Teraz jeszcze 
bardziej chce się tu przebywać. 

PEKA
FOT. URZĄD GMINY W 

ZAGRODNIE
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Zygmunt Sarna – nasz Nikifor

Szybszy niż da Vinci
Kwiatowy ornament 

„wyczarowany” w 1983 roku 
przez Zygmunta Sarnę prze-
trwał komunę. Zdobił szeroki 
łuk z przypominającą narośl 
amboną, który dzieli wnętrze 
szesnastowiecznego kościoła 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Olszanicy na rozległą 
nawę główną i węższe pre-
zbiterium. Spod białej farby, 
którą w końcu go zamalowa-
no, prześwitują do dziś złote 
esy floresy. Ta sama biel przy-
kryła oplecione cierniem ser-
ca Jezusa, które Sarna nama-
lował po lewej stronie ołtarza, 
i serce Maryi w wieńcu z róż 
po prawej. Ale pod drewnia-
nym sufitem wciąż można 
podziwiać odwzorowaną z 
reprodukcji słynnego fresku 
Leonarda da Vinci „Ostatnią 
wieczerzę”. W rozmowach 
z dziennikarzami Zygmunt 
Sarna zawsze podkreślał, 
że ukończył ją w cztery dni, 
podczas gdy mistrz Leonar-
do całe trzy miesiące biedził 
się w mediolańskiej bazylice 
nad swoją wersją. Mówił to 

całkiem serio i traktował bez 
fałszywej skromności jako 
trudny do zakwestionowania 
dowód swego talentu.

Jeśli brać pod uwagę for-
mat, to największe z dzieł, 
jakie zostawił po sobie zmar-
ły trzy lata temu ludowy ar-
tysta z Olszanicy. Odnawiał 
kościoły, malował obrazy, 
zajmował się sztukaterią, 
metaloplastyką, rzeźbieniem 
i odlewaniem figur w gipsie 
i cemencie. Do dziś po wio-
skach stoją betonowe łabę-
dzie i nagie nimfy, które na 
przemian z ogrodzeniami 
produkował pod koniec ży-
cia. Zygmunt Sarna bywał już 
wtedy podziwiany w kręgach 
kolekcjonerów tzw. sztuki na-
iwnej i porównywany ze słyn-
nym Nikiforem Krynickim 
czyli Epifoniuszem Drownia-
kiem, ale jak wcześniej wiódł 
skromne, ciche życie. Zmarł 
niespodziewanie w wieku 71 
lat, z niespełnionym marze-
niem, by zamienić swój dom 
w galerię i żywą pracownię, 
gdzie udzielałby lekcji sztuki. 

Włos w zegarze
Zygmunt Sarna był nie-

tuzinkowym człowiekiem. 
Żył z pasją. Zawsze miał 
świadomość własnego talen-
tu, ale przez długie lata czuł 
się też niedoceniany – może 
dlatego, że mieszkał i tworzył 
na uboczu, z dala od wielkich 
miast i galerii sztuki. 

Urodził się w 1946 roku 
we wsi Skowierzyn na Pod-
karpaciu. W nadziei na lepsze 
życie jego rodzina po wojnie 
przeniosła się na Ziemie Od-
zyskane, pod Wrocław. 

– Zaczynałem jako 
16-letni chłopak – opowiadał 
w 2007 roku w wywiadzie dla 
Gazety Wrocławskiej. - Przy-

jechał do nas taki pan, żeby 
malować obrazy do kościoła. 
Zgłosiłem się do pomocy. Po-
wiedział do mnie: „Synu, ty 
masz wielki talent, będziesz 
lepszy ode mnie.” A w na-
stępnym kościele to już wiele 
rzeczy pozwalał mi robić sa-
memu. 

Był samoukiem. Zygmunt 
Sarna nie kończył szkół arty-
stycznych, nie uczęszczał na 
żadne zajęcia malarskie, za to 
podpatrywał przy pracy in-
nych artystów i ze zlecenia na 
zlecenie pozwalał samoistnie 
dojrzewać swemu talentowi. 
Zatrudniał się do odnawia-
nia kościołów. W jednej z sal 
szkoły w Olszanicy odma-
lował na szybach klasyczne 
ilustracje Szancera do lektur 
dla dzieci w taki sposób, że 
schodziły się wycieczki. Czuł, 
że samo malarstwo mu nie 
wystarcza, dlatego któregoś 
dnia rozciął puszkę po szyn-
ce, wyprostował blachę i i 
zrobił swą pierwszą płasko-
rzeźbę. Wykorzystując modę 
na rzeźby ogrodowe ekspe-
rymentował z przygotowy-
waniem własnych form do 
odlewania w betonie. Nie bał 
się próbować nowych rzeczy 
i do końca zachował w sobie 
tę ciekawość świata, która 
jak włos w zegarze porusza 
skomplikowane mechanizmy. 

Grodziec i Halemba
W malarstwie podejmo-

wał się różnych tematów. 
Namalował panoramę Lwo-
wa, ale bliższy był mu pejzaż 
za oknem, stąd powracają-
cy w wielu obrazach zamek 
Grodziec, nieopodal którego 
spędził większość życia. Całą 
ścianę salonu w domu arty-
sty zdobi namalowany przez 
Sarnę mural z widokiem na 

warownię. Jeden ze starszych 
pejzaży Grodźca zakupiło 
Muzeum Etnograficzne we 
Wrocławiu.

Ważną częścią spuścizny 
Zygmunta Sarny jest ma-
larstwo religijne. Powraca w 
nim motyw chusty Weroniki 
i twarzy umęczonego, ronią-
cego krwawe łzy Chrystusa. 
Są liczne portrety Matki Bo-
skiej w różnych szatach. Na 
jednym z płócien wziętą do 
nieba Maryję otacza grono 
aniołków baraszkujących na 
golasa wśród obłoków. Ob-
raz wisiał przez pewien czas 
w bocznym ołtarzu kościoła 
NSPJ w Olszanicy, dopó-
ki hierarchowie nie zwrócili 
uwagi na oddane nader reali-
stycznie męskie i żeńskie na-
rządy płciowe cherubinków. 
W 2006 r., poruszony kata-
strofą w kopalni Halemba w 
Rudzie Śląskiej, gdzie zgi-
nęło 23 górników, olszanicki 
artysta namalował płaczącą 
świętą Barbarę wśród świec 
symbolizujących ofiary pod-

ziemnego pożaru.  
Ważki wywiad
Zygmunta Sarnę pocią-

gała mistyka, stąd niepozorny 
obrazek niezwykłego zaćmie-
nia słońca i nietypowy ko-
biecy akt z białym bocianem, 
ludzkim embrionem oraz 
rozchodzącymi się w różne 
strony kolorowymi promie-
niami. Dzieci z jednego z 
płócien mają w sobie jakąś 
niepokojącą niejednoznacz-
ność: są ni to aniołkami, ni to 
ludźmi, w których obudziła 
się już seksualna świadomość. 
Tytuł: „Chłopak i dziewczyna 
w przyszłości rodzina”. Obraz 
powstał, kiedy jeszcze nie to-
czyły się w Polsce dyskusje o 
LGBT. Artystyczna odwaga, 
gotowość do podejmowania 
trudnych tematów, to jeden 
z wyróżników twórczości ol-
szanickiego artysty.

Dolny Śląsk poznał go 14 
lat temu, gdy zdobył główną 
nagrodę w zorganizowanym 
przez wrocławski ośrodek 
TVP konkursie “Dolnośląski 

Nikifor”. Jury złożone m.in. 
z rektora Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu i 
pracowników tamtejszego 
Biura Wystaw Artystycz-
nych przez rok poszukiwa-
ło po całym województwie 
artysty-samouka godnego 
tego miana. Analizowano 
twórczość ponad 50 malarzy, 
rysowników, rzeźbiarzy. Tak 
w Olszanicy odnaleźli Zyg-
munta Sarnę. Od tego czasu 
jego prace były na kilku wy-
stawach m.in. w Grodźcu, 
Lwówku Śląskim, Bolesław-
cu, Wrocławiu. W archiwum 
Fundacji Ważka, która stara 
się promować i ocalać od za-
pomnienia twórczość ludową, 
znajdują się cyfrowe repro-
dukcje jego najważniejszych 
dzieł oraz  zachowany dla 
przyszłych pokoleń godzinny 
wywiad z artystą. Z naszym 
Nikiforem. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

FOT. FUNDACJA WAŻKA 

Po mszy ksiądz Franciszek 
Gomulak zdejmuje ornat w za-
krystii, a Zygmunt Sarna przy-
krywa ołtarz folią i rozkłada 
na nim swoje papiery. Zaraz 
zbiegną się ministranci i będą 
patrzeć, jak wodzi cęgowym 
dziurkaczem po wielkim arku-
szu kalki technicznej. Narzę-
dzie zostawia maleńkie dziurki 
na krawędziach kwiatowego 
ornamentu. Sarna unosi po-
dziurawiony papier, przykłada 
go do ściany i oprósza poma-
rańczowym kredowym pyłem 
jak podczas seansu czarnej 
magii. Na murze powstaje 
szkic rysunku. Takie cuda w 
kościele w Olszanicy.
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Obecnie na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego dzia-
łają: Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Jeleniej 
Górze (z oddziałami tereno-
wymi w Bolesławcu, Głogo-
wie, Kamiennej Górze i Mi-
liczu), Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Le-
gnicy (z oddziałami tereno-
wymi w Lubinie i Lubaniu), 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Wałbrzychu 
(z oddziałami terenowymi w 
Kłodzku i Świdnicy), a także 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego we Wrocławiu 
(z oddziałami terenowymi 
w Oleśnicy i Oławie). Połą-
czenie wszystkich czterech 
ośrodków ma przede wszyst-

kim usprawnić ich funkcjono-
wanie.

- Połączenie dolnoślą-
skich WORD-ów usprawni 
ich zarządzanie i ustabilizuje 
sytuację i płynność finansową. 
Wspólnie działające ośrod-
ki będą też lepiej zabezpie-
czone w razie jakichkolwiek 
sytuacji kryzysowych, które 
mogą skutkować ich likwida-
cją. Z taką sytuacją mieliśmy 
do czynienia w Wałbrzychu, 
w czasie epidemii - mówi 
marszałek Cezary Przybylski, 
Bezpartyjni Samorządowcy.

Mimo wprowadzonych 
zmian liczba działających 
ośrodków egzaminacyjnych 
ma pozostać taka jak obecnie.

- Jest to decyzja, nad którą 
pracowaliśmy blisko półtora 
roku, analizując sytuację po-
szczególnych WORD-ów na 
terenie Dolnego Śląska. Za-
pewniam, że dotychczasowi 
klienci nie odczują zmian. Eg-
zaminy będą przeprowadzane 
we wszystkich dolnośląskich 
oddziałach, jak dotychczas 
- dodał Tymoteusz Myrda, 
Członek Zarządu Wojewódz-

twa Dolnośląskiego.
- Połączenie ośrodków 

wojewódzkich sprawi, że po-
moc tym z oddziałów, które 
znajdą się w trudnej sytuacji 
finansowej na przykład pod-
czas kolejnej fali koronawi-
rusa, będzie prostsza. Chce-

my wspólnie działać na rzecz 
dolnośląskich przyszłych 
kierowców – mówi Dariusz 
Galik, Dyrektor WORD we 
Wrocławiu.

Połączenie Wojewódz-
kich Ośrodków Ruchu 
Drogowego nastąpi 1 wrze-

śnia. Następnie WORD we 
Wrocławiu zostanie prze-
mianowany na Dolnośląski 
Ośrodek Ruchu Drogowego. 
Wdrażana przez samorząd 
województwa zmiana nie jest 
pionierska; podobną decyzję 
podjęły w czerwcu zeszłego 

roku władze Województwa 
Łódzkiego oceniając ją z per-
spektywy czasu jako korzyst-
ną.

Źródło: Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego

FOT. UMWD

Jeleniogórski, legnicki i wał-
brzyski to ośrodki, które wejdą 
w strukturę Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
we Wrocławiu. O połączeniu 
dolnośląskich WORD-ów zde-
cydował Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Uchwałę 
w tej sprawie podczas ostat-
niej sesji sejmiku podjęli radni 
województwa.

Koniec legnickiego WORD-u
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Trzy tygodnie na siodełku 
24 dni wystarczyły legnicza-
ninowi Piotrowi Ziętalowi, 
aby odwiedzić na rowerze 
Gniezno, Toruń, Suwałki, 
Białystok, Augustów, Za-
mość, Przemyśl, Sanok, 
Nowy Sącz, Kraków i Kłodz-
ko i kilkadziesiąt mniejszych 
miejscowości. Zdążył nawet 
wpaść na dwie doby do swych 
przyjaciół w Czechach, bo - 
jak przekonuje - Polska jest 
piękna, ale tam ludzie żyją 
naprawdę.

Piotr Ziętal jest legnic-
kim listonoszem. O dawna 
początek lata spędza po-
dobnie: rzuca w kąt torbę, w 
której nosi listy, bierze tyle 
urlopu, ile mu dadzą, wsia-
da na rower i jedzie w świat. 
Zawsze samotnie. Tak lubi.

- Traktuję to jak reset 
– mówi. – Czas na to, aby 
oczyścić umysł. Odpocząć.

W tym roku plano-
wał powrót do Rumunii, 
ale przez koronawirusa 
musiał w ostatniej chwili 
zmienić plany. Postanowił, 

że przetnie Polskę jadąc z 
południowego-zachodu na 
północny wschód, potem w 
Braniewie wjedzie na mię-
dzynarodowy szlak rowe-
rowy Green Velo, dojedzie 
nim do Przemyśla, odbije 
na Sanok i górskimi droga-
mi wróci do Legnicy. Pod 
koniec eskapady zoriento-
wał się, że jedzie za szybko, 
więc aby nie być w Legnicy 
przed czasem zajechał na 
dwa dni do swych przyja-
ciół w czeskim Miletinie. 
W sakwach targał namiot, 
ale ani razu nie miał po-
trzeby go rozkładać, bo jeśli 
akurat w pobliżu nie było 
rodziny lub znajomych, to 
zawsze udawało się znaleźć 
otwarte, mimo epidemii, 
schronisko. Wszędzie spo-
tykał pozytywnych, życz-
liwych ludzi, co czasem 
bywało kłopotliwe, bo jak 
odmówić przyjęcia balastu 
w postaci kupionych z do-
broci serca konserw i pusz-
ki ananasów. Mówi też, że 
polscy kierowcy coraz bar-

dziej uważają na rowerzy-
stów: podczas wyprzedza-
nia zjeżdżają na drugi pas i 
raczej nie próbują zepchnąć 
ich do rowu.

Pod Przemyślem półto-
rej godziny jechał w siąpią-
cym deszczu. W drodze do 
Nowego Sącza ze trzy razy 
musiał szukać schronienia 
przed pompą, jaka runęła z 
nieba. Ale jako zaprawiony 
w bojach rowerzysta nie na-
rzeka na pogodę. Taka, któ-
ra skłoniłaby go do prze-
rwania podróży, chyba nie 
istnieje.

Legniczanin jest zapra-
wiony w trudach samot-
nych podróży. W ubiegłym 
roku zatoczył liczące 3602 
kilometrów koło wzdłuż 
granic Polski. W poprzed-
nich latach zjechał na ro-
werze drogi i bezdroża 
Czech, Słowacji, Węgier, 
Serbii, Bułgarii, Rumunii, 
Macedonii, Albanii, Bośni 
i Hercegowiny, Czarnogóry 
oraz Chorwacji.

W sierpniu Piotr Ziętal 

planuje jeszcze jeden wy-
czyn: kolejny start w ultra-
maratonie rowerowym Bał-
tyk-Bieszczady Tour (1008 
km). A w przyszłym roku 
zrobi tę odwlekaną wypra-

wę do Rumunii.
W przygotowaniu 

eskapady po Polsce pomo-
gły firmy TIGA CYNK, 
Profi Meble, Meble A-Z, 
Spolbud i sklep rowerowy 

WORBIKE. Piotr Ziętal 
dziękuje im i wszystkim, 
którzy mu kibicują. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR ZIĘTAL
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Na telefon stacjonarny 
sześćdziesięciolatka za-
dzwonił mężczyzna. Za-
pytał: "Wujek, czy to ty?". 
Na to pytani legniczan 
odruchowo podał imię 
swojego siostrzeńca, tracąc 
szansę na weryfikację oso-
by po drugiej stronie linii. 
Oszust potwierdził: "Tak, 
to ja". A potem opowie-
dział klasyczną dla tego 
typu wyłudzeń historię: 
że potrącił samochodem 
ciężarną kobietę i że jeśli 
nie wpłaci kaucji, to pój-
dzie do aresztu. Dla po-
twierdzenia, w słuchawce 

odezwał się głos jeszcze 
jednego mężczyzny, który 
przedstawił się jako poli-
cjant. Rzekomy policjant 
zapewnił, że po wpłaceniu 
pieniędzy "siostrzeniec" 
zostanie zwolniony. Sześć-
dziesięciolatek powiedział, 
że ma tylko 40 000 zł. 
Okazało się, że to wystar-
czy. Przekazał swój numer 
telefonu komórkowego i 
czekał na kolejne połą-
czenie. Pieniądze miał 
odebrać kurier z miejsca 
zamieszkania legniczani-
na. Tak też się stało: do 
mieszkania przyszła ko-
bieta, która odebrała go-
tówkę i bez słowa oddaliła 
się z miejsca.

- Mężczyzna zoriento-
wał się o oszustwie dopiero 
po przekazaniu pieniędzy, 
kiedy osobiście udał się 
do rodziców siostrzeńca - 
informuje mł. asp. Anna 
Grześków.

Policjanci ostrzegają 
inne osoby przed oszusta-
mi stosującymi podobny 
schemat działania. Nie 
należy przekazywać żad-

nych pieniędzy osobom, 
które telefonicznie podają 
się za członków rodziny 
lub policjantów i proszą o 
gotówkę.

- Nie reagujmy po-
śpiesznie na informację 
od oszustów, że ich syn, 
córka, wnuczek czy sio-
strzeniec pilnie potrze-
bują pomocy finansowej. 
Należy sprawdzić czy jest 
to prawdziwy krewny po 
przez zakończenie połą-
czenia i wybranie numeru 
do wskazanego członka 
rodziny. Nie bójmy się do 
nich zadzwonić i ustalić, 
czy przedstawiona sytu-
acja ma miejsce. Lepiej 
wykonać jeden telefon, niż 
stracić swoje oszczędności 
i przekazać je przestęp-
com. O próbach wyłudze-
nia pieniędzy natychmiast 
poinformujmy policję ko-
rzystając z numeru alar-
mowego 112 - instruuje 
mł. asp. Anna Grześków.

Piotr  
Kanikowski

Funkcjonariusze Straży 
Granicznej pełnili w niedzielę 
rutynową służbę na podlegnic-
kim fragmencie autostrady. Do 

kontroli wytypowali jadącą od 
strony Niemiec ciężarówkę i 
kazali kierowcy zatrzymać się 
przy zjeździe. Tir stanął, ale 
kierowca od razu rzucił się do 
ucieczki.

- Funkcjonariusze ruszyli 
za nim, padły strzały ostrze-
gawcze i wezwane zostały po-
zostałe będące w pobliżu patro-
le Straży Granicznej. Kierowca 
próbował ukryć się w wysokim 
zbożu, jednak szybko został za-
uważony i zatrzymany - infor-

muje mjr Joanna Konieczniak, 
rzeczniczka Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej.

Kierowca - 33-letni oby-
watel Litwy - miał dobry po-
wód, by kryć się w zbożu. Cię-
żarówka była kradziona. W jej 
przestrzeni ładunkowej ukryty 
był drugi kradziony samochód, 
osobowa mazda warta 100 tys. 
zł. Dwa dni wcześniej zgłoszo-
no zaginięcie obu aut.

Piotr Kanikowski
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„Siostrzeniec” zniknął 
z pieniędzmi
Policja usiłuje namierzyć i 
zatrzymać oszustów, przez 
których sześćdziesięcio-
latek z Legnicy stracił 40 
tysięcy złotych. Starszy 
pan przekazał im oszczęd-
ności, wierząc, że ratuje 
siostrzeńca z opresji.   - 
Apelujemy o ostrożność, 
rozwagę i stosowanie za-
sady ograniczonego zaufa-
nia - mówi mł. asp. Anna 
Grześków z legnickiej po-
licji.

Kiedy funkcjonariusze Straży 
Granicznej z legnickiej placów-
ki zatrzymali jadący autostradą 
A4 samochód ciężarowy na 
litewskich numerach rejestra-
cyjnych, z kabiny wyskoczył 
kierowca i próbował ukryć się 
w rosnącym przy drodze zbożu. 
Dlaczego uciekał?

Padły strzały na autostradzie

Jeśli jesteś ciekawy 
świata przyrody, lubisz 

ruch albo doświadcze-
nia - to u nas znajdziesz 
to wszystko, tylko wybierz 
dla siebie odpowiedni ty-
dzień. Zgodnie z informa-
cjami na plakatach oraz w 
mediach społecznościo-
wych, dzielimy półkolonie 
na tygodnie tematyczne. 
Ostatni tydzień lipca bę-
dzie obfitował w zawody 
sprawnościowe. Pierwszy 
tydzień sierpnia to podglą-
danie i doglądanie świata 
przyrody. Podglądać bę-
dziemy ptaki , nasze przed-
szkolne przepiórki, oraz 
świat ogrodowych roślin w 

ogrodzie przedszkolnym, a 
doglądać będziemy nasze 
sadzonki, siewy i zbiory 
w przedszkolnej szklarni. 
Drugi tydzień sierpnia to 
Bajkodobrzenie i zabawy 
teatralne. Kolejne to zdo-
bywanie wiedzy kosmicz-
nej oraz doświadczenia i 
wynalazki. Przez wszystkie 
tygodnie przebiegną obo-
wiązkowo duże i małe bań-
ki mydlane, wiązane balo-
ny, malowanie twarzy czy 
zabawy z chustą animacyj-
ną. Każdy tydzień zapewni 
także możliwość spełniania 
marzeń artystycznych w 
masach plastycznych, gli-
nie czy systemowej Eduka-
cji Przez Ruch. Startujemy 
o 9.00. W ramach tygo-
dniowej opłaty 400 złotych 
zapewniamy śniadanie i 
obiad, a stworzone przez 
dzieci prace stają się ich 
własnością. Aby dołączyć 
do zabawy, wystarczy tylko 
zgłoszenie opiekunów pod 
numer przedszkolny lub 
telefon dyrektora placówki. 
Zapraszamy.

Dobra zabawa, co tydzień inna

Jaśminowa Akademia ul. Magnoliowa 4; 59-220 Legnica; 
tel. 76 85 03 813; 692 492 609 jasminowaakademia.pl; jasmiowaakademia@wp.pl; 

Półkolonie w „Jaśminowej 
Akademii” to czas wypoczyn-
ku i zabawy. Ale jaki wycho-
wawca nie pokusi się, żeby 
przemycić przez zabawę tro-
chę nauki? Tak jest i u nas. 
Czas półkolonii trwa od ostat-
niego tygodnia lipcowego do 
ostatniego tygodnia sierpnio-
wego. Zapraszamy nie tylko 
przedszkolaki! Znajdzie się 
tu coś ciekawego dla każdej 
grupy wiekowej. Wyklucza-
my tylko ponuraków!!!!? 
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