
Fundacja WOŚP nie zgo-
dziła się, by szpitale przenosiły 
zakupione przez nią łóżka do 
oddziałów, na których leczeni 
są pacjenci z koronawirusem. 

Nie chciała, by walka z pande-
mią odbywała się kosztem np. 
geriatrii lub psychiatrii dziecię-
cej. Zaproponowała natomiast, 
by szpitale zgłaszały swoje po-
trzeby a ona z własnych środ-
ków kupi dla nich niezbędne 
łóżka.

W odpowiedzi na prośby z 
całej Polski kupiła dla pacjen-
tów z koronawiruem prawie 
1300 łóżek do intensywnej te-
rapii. W ramach tej pomocy do 
Legnicy trafi 10 nowoczesnych 
łóżek IT Eleganza E5, zapro-
jektowanych tak, aby maksy-

malnie ułatwić szpitalną opiekę 
nad chorym oraz   zapobiec po-
wstawaniu odleżyn.

- Łóżka zamówiliśmy w 
trzech fabrykach produkują-
cych je w Polsce, a wartość całe-
go zamówienia to 11 410 164 zł 
- mówi Jerzy Owsiak, szef Fun-
dacji WOŚP. -Mamy nadzieję, 
że w związku z tym i zgodnie 
z naszą prośbą, nie będą „roz-
bierane” inne oddziały, czyli nie 
będą zabierane z nich łóżka, a 
szpitale będą mogły pracować 
na nowych, przystosowanych 
do swoich funkcji. Wszyst-

kie zakupione przez nas łóżka 
przeznaczone są do działań na 
intensywnej terapii i posiadać 
będą materace przeciwodleży-
nowe.

Pierwsze zakupy już zo-
stały rozdysponowane w War-
szawie i Sochaczewie. Na liście 
kolejnych szpitali, do których w 
najbliższych dniach trafią łóżka 
od Fundacji WOŚP jest 80 pla-
cówek, m.in. Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny w Legnicy.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/ 
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#takeawaychallenge z Legnicy Długie czekanie na wyniki Biskup prosi 
o solidarność

Minął niespełna tydzień odkąd prezydent Tadeusz 
Krzakowski zainicjował legnicki #takeawaychallen-
ge i zaapelował o wsparcie dla branży gastrono-
micznej, a już akcja rozprzestrzeniła się w całym 
regionie.    

>>11

Na 400 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 
Legnickim Polu, u 144 testy wykazały zakażenie 
koronawirusem. - Bardzo długo czekaliśmy na wy-
niki. Przyszły dopiero po 10-16 dniach od pobrania 
wymazu - mówi dyrektor placówki.  

>>2
W związku z ekonomicznymi skutkami ograniczeń 
nakładanych przez walczący z pandemią rząd, bi-
skup Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz Diecezji 
Legnickiej, wydał zarządzenie w sprawie utrzy-
mania Kościoła lokalnego. Rezygnując z części 
świadczeń finansowych na rzecz diecezji, kieruje 
do parafii i księży prośbę, by w tym trudnym czasie 
wzajemnie się wspierać.
  

>>2

STACJA

LPG
STACJA

LPGul. Wrocławska 101,  
(róg Moniuszki)tel. 602 478 962

czynne pon.-sob. 7-18; niedziela 9-15 DOWÓZ WĘGLA I OPAŁU

Legnica,

WYMIANA BUTLI TURYSTYCZNYCH

PROMOCJA!!!
BUTLA TURYSTYCZNA Z GAZEM

tylko 81 zł
LPG2,10 zł

WYMIANA BUTLI
49 zł

WOŚP kupi łóżka dla Legnicy

Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zare-
agowała na wysłaną z le-
gnickiego szpitala prośbę o 
pomoc w walce z pandemią. 
WOŚP przekaże do Legni-
cy 10 łóżek dla oddziału, na 
którym leczeni są chorzy z 
COVID-19. Będzie to sprzęt z 
najwyższej półki.



Na ogół od pojawienia 
się pierwszych objawów CO-
VID-19 do ozdrowienia mi-
jają dwa tygodnie, co oznacza, 
że przynajmniej w niektórych 
przypadkach wyniki z labo-
ratorium mogły przyjść do 
DPS-u już po zwalczeniu 
choroby. To poważna kompli-
kacja. Na szczęście większość 
zakażonych przechodzi CO-
VID-19 łagodnie. Tylko 4 
mieszkańców musiało zostać 
hospitalizowanych. Jedna z 

pań z tej grupy już wróciła do 
placówki jako wyleczona.

- Przyjęliśmy zasadę, że 
jeśli ktoś z mieszkańców wy-
kazuje objawy covidowe, to 
natychmiast robimy wymaz 
i czekamy na wynik testu - 
mówi dyrektor Anna Piątek 
- Olszuk. Sądząc po rozwoju 
epidemii w kraju, spodziewa 
się, że zanim sytuacja się zmie-
ni większość podopiecznych 
przejdzie tę chorobę.

Dom Pomocy Społecznej 
w Legnickim Polu jest do-
brze zabezpieczony w środki 
ochrony osobistej. Nie brakuje 
maseczek, rękawiczek, kombi-
nezonów ani płynu dezynfek-
cyjnego. Problemem może być 
spowodowana przeziębienia-
mi absencja wśród załogi.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

„Wprowadzane w ostat-
nim czasie ograniczenia, 
nakazy i zakazy w związku 
z postępującą pandemią wi-
rusa COVID-19 nie omi-
nęły również kościelnych 
osób prawnych. Od postawy 
wszystkich, którym leży na 
sercu dobro Kościoła legnic-
kiego, w tym w szczególno-
ści od nas, od kapłanów, od 
naszego osobistego zaanga-
żowania zależeć będzie, jak 
mocno epidemia koronawi-
rusa odciśnie swoje piętno na 
obecnej i przyszłej szeroko 
rozumianej sytuacji Kościo-
ła.” - pisze biskup Zbigniew 
Kiernikowski.

Po konsultacji z Radą 
Ekonomiczną Diecezji Le-

gnickiej wydał zarządzenie, 
wzywające silniejsze ekono-
micznie parafie do udzielania 
finansowego wsparcia bied-
niejszym w ramach swojego 
dekanatu. Prosi, by w ramach 
solidarności kapłańskiej po-
sługujący księża, rezydenci i 
seniorzy 35 procent swoich 
miesięcznych wpływów z li-
stopada i grudnia przekazali 
na rzecz parafii lub miejsca 
aktualnego przebywania. 
Tę samą prośbę kieruje do 
wszystkich kapłanów za-
trudnionych w instytucjach 
diecezjalnych lub innych in-
stytucjach kościelnych (np. 
w seminarium lub kurii): 35 
procent pieniędzy z listopa-
da i grudnia mają oddać na 
rzecz tej instytucji diecezjal-
nej, która ich zatrudnia.

Szczególne wymagania 
ordynariusz diecezji stawia 
parafiom, które są sanktu-
ariami, dysponują obiektami 
odwiedzanymi przez piel-
grzymów i turystów albo 
mają inne - poza sprawowa-
niem usług duszpasterskich 
- źródła dochodów. Biskup 
prosi, by podzieliły się pie-
niędzmi z biedniejszymi pa-
rafiami ze swojego dekanatu 
lub dekanatów w swoim są-

siedztwie.
Kuria wyrzeka się czę-

ści swoich przychodów. „W 
okresie listopad – grudzień 
2020 roku obniżam o 40% 
stawkę zryczałtowanej opłaty 
miesięcznej wnoszonej przez 

parafie do Legnickiej Kurii 
Biskupiej na wsparcie finan-
sowe instytucji oraz dzieł i 
działalności służących celom 
ogólnodiecezjalnym.” - pisze 
biskup. Zarządza też zawie-
szenie obowiązku przekaza-

nia w styczniu 2021 roku do 
Legnickiej Kurii Biskupiej 30 
procent wartości całoroczne-
go ryczałtu naliczonego dla 
poszczególnych parafii.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM
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Niech płonie 
ta k***a

Polska to jest mieszka-
nie na warszawskim Powi-
ślu, do którego bandyci od 
Bąkiewicza i Winnickie-
go wrzucili racę. Chcieli 
podpalić inne, dwa piętra 
wyżej, za tęczową flagę i 
baner Strajku Kobiet, ale 
spalili to. W sumie ganz 
egal, im i ogniowi bez róż-
nicy. „Nie gaś tego. Niech 
płonie ta k***wa” słuchać 
na nagraniu krążącym po 
sieci.

Nie znajduję w gło-
wie trafniejszej metafory. 
Polska to jest to mieszka-
nie, które płonie, bo idąca 
mostem Poniatowskiego 
tłuszcza uwierzyła cy-
nicznym draniom robią-
cym polityczne kariery, że 
będzie im lepiej bez tych 
lesbijskich k**w, bez cia-
patych kozojeb**w i reszty 
pierd*****ch brudasów, bez 
lewackiej zarazy, bez femi-
nistek ze Strajku Kobiet i 
bez Żydów.

Polska płonie, bo wirus 
tego gniewu roznoszą po 
kraju zaprzedani draniom 
dziennikarze.

Polska płonie, bo dla 
władzy Kaczyński musi 
pilnować, aby nigdy nie 
gasł święty ogień strachu, 
frustracji i nienawiści.

Polska płonie, bo Ko-
ściół katolicki jest zbyt 
zepsuty, by nie dać się 
wykorzystywać w socjo-
technicznej grze polega-
jącej na podsycaniu lęków, 
wskazywaniu wrogów, 
dzieleniu społeczeństwa 
i wykluczaniu kolejnych 
grup ze wspólnoty. Jest też 
zbyt tchórzliwy, by zary-
zykować utratę przywile-
jów i wpływów poprzez 
przeciwstawienie się sil-
niejszym, solidarność ze 
skrzywdzonymi, tak jak 
robił to w PRL-u.

Polska płonie, bo ko-
niunkturalna policja posy-
łana z pałami na kolejne 
manifestacje gubi się w 
rozróżnieniu pomiędzy 
prawem a bezprawiem, 
służbą a prześladowaniem.

W Święto Niepod-
ległości usłyszałem głos 
polskiego patrioty, który 
razem z innymi patriotami 
wyszedł na warszawskie 
ulice, aby zamanifestować 
swoją miłość do ojczyzny. 
Polska płonęła. Z morza 
biało-czerwonych flag 
krzyczał do strażaków:

„Nie gaś tego. Niech 
płonie ta k***a”.

Piotr Kanikowski
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Długie czekanie na wyniki 

Biskup prosi o solidarność

Na 400 mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Le-
gnickim Polu, u 144 testy 
wykazały zakażenie koro-
nawirusem. - Bardzo długo 
czekaliśmy na wyniki. Przy-
szły dopiero po 10-16 dniach 
od pobrania wymazu - mówi 
Anna Piątek - Olszuk, dyrek-
tor placówki.

W związku z ekonomicznymi 
skutkami ograniczeń nakła-
danych przez walczący z pan-
demią rząd, biskup Zbigniew 
Kiernikowski, ordynariusz 
Diecezji Legnickiej, wydał 
zarządzenie w sprawie utrzy-
mania Kościoła lokalnego. 
Rezygnując z części świad-
czeń finansowych na rzecz 
diecezji, kieruje do parafii i 
księży prośbę, by w tym trud-
nym czasie wzajemnie się 
wspierać.
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W opublikowanym w 
serwisie YouTube.pl na-
graniu nauczycielka mówi: 
„Oglądacie? Dobrze. Bo tu 
znów idiota się odezwał, 
wasz kolega, Mikołaj, bo 
to sobie... on sobie za dużo 
sobie ten gówniarz pozwa-
la. W żadnej innej klasie 
takiego dziadostwa nie ma, 
ale macie teraz jednego 
idiotę w klasie”.

Film ma już prawie 40 
tysięcy wyświetleń. Inter-
nauci komentują różnie. 
Część oburza się słowa-
mi nauczycielki. Ci radzą: 
„Do spodu ją jechać”. Ale 
wielu bierze chemiczkę w 
obronę. „Gdybyście byli 
wychowani i mieli trochę 
szacunku dla nauczyciela 
nie było by takich słów” - 
pisze na przykład Wiktoria 
Muniak. Absolwenci świe-
rzawskiej podstawówki pa-
miętają, że uwiecznionej 
na nagraniu kobiecie za-
wsze zdarzało się używać 
w klasie słów „dziadostwo”, 
„gówniarz”, „idiota”, ale 
jednocześnie dobrze uczy-
ła swego przedmiotu i była 
lubiana przez uczniów. 
Wyzwisk rzuconych pod 
wpływem emocji nie brali 
sobie mocno do serca. Lek-
cje chemii wspominają z 

sympatią.
Jednak trafiłem na 

uczniów, którzy czuli się 
dotknięci. Utrzymują, że 
o obraźliwych zwrotach 
wspominali wychowawcy 
oraz pedagogowi szkol-
nemu. W odpowiedzi sły-
szeli, że chemiczka to już 
starsza pani i trzeba być dla 
niej wyrozumiałym. Ich 
kolega Mikołaj, jak mówią, 
naraził się tym, że grał za-
miast uważać na lekcji.

Natychmiast po opu-
blikowaniu filmu zrobiło 
się o nim głośno w Świe-
rzawie i powiecie złoto-
ryjskim. Być może sprawa 
nie wywołałaby aż takie-
go poruszenia, gdyby na-
grana chemiczka nie była 
żoną fanatycznego radnego 
PiS-u. Jej mąż, szef Klubu 
Radnych Prawa i Sprawie-
dliwości w Radzie Powiatu 
Złotoryjskiego, wsławił się 
bezpardonowymi atakami 
na strajkujących w 2019 
roku nauczycieli, o których 
pisał, że „roznoszą smród”, 
są „burakami”, „ćwierćin-
teligentami”. Z dumą 
podkreślał, że jego żona 
pracuje, gdy inni strajkują. 
Zamiast pomarańczowe-
go wykrzyknika demon-
strował niebieski, znak 
solidarności z uczniami. 
Ale uczestnikom czarnych 
marszy złożonym w dużej 
mierze z młodzieży szkol-
nej, zarzucił „łamanie pra-
wa”, „wolność w zabijaniu 
dzieci”, „obalenie obecnego 
rządu”, „walkę z Kościołem 
patriotyzmem i tradycja-
mi”. Próbował rozliczać 
komendanta policji w Zło-
toryi i władze starostwa za 
tolerowanie protestów. Bez 
żadnych dowodów oskar-
żył też uczestników jed-

nego z czarnych spacerów, 
że w obecności policjantów 
ochlapali farbą dom innego 
radnego PiS.

Film, na którym ucząca 
w szkole żona radnego na-
zywa nastoletniego Miko-
łaja „idiotą”, „gówniarzem”, 
„dziadostwem” obejrzał 
m.in. burmistrz Świerza-
wy Paweł Kisowski i bez-
zwłocznie poprosił Cze-
sława Leśniaka, dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego, o reakcję.

- Dowiedziałem się o 
tym zdarzeniu w piątek 6 
listopada o godzinie 15.22 

- mówi Czesław Leśniak. - 
Natychmiast spróbowałem 
wyjaśnić, co zaszło. Przez 
resztę piątku, sobotę i nie-
dzielę prowadziłem czyn-
ności w tej sprawie.

Nagranie dotarło do 
Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty we Wrocławiu. 
Starszy wizytator Jolan-
ta Małek-Kot w imieniu 
dolnośląskiego kuratora, 
wyjaśnia: „Dyrektor, do-
wiedziawszy się o takim za-
chowaniu nauczyciela, nie 
zlekceważył tej informacji, 
natychmiast podjął dzia-
łania wyjaśniające, inter-

wencyjne i zapobiegawcze 
(...) Dyrektor też podejmie 
decyzję w sprawie odpo-
wiedzialności nauczyciela 
za uchybienia obowiązkom 
określonym w art. 6 usta-
wy - Karta Nauczyciela i 
zaplanuje działania profi-
laktyczne. Odpowiadając 
na pytanie:  Czy nauczyciel 
może wyrażać się o uczniu 
w ten sposób: „idiota”, 
„gówniarz”, „dziadostwo”?,  
informuję, że taka sytuacja 
nie może mieć miejsca i 
uchybia godności zawodu 
nauczyciela”.

- Złożyłem wniosek do 

komisji dyscyplinarnej przy 
Wojewodzie Dolnośląskim 
w związku z popełnieniem 
czynu naruszającego dobro 
i prawo dziecka - informu-
je dyrektor szkoły Czesław 
Leśniak.

Komisja przy wojewo-
dzie zbada sprawę i zde-
cyduje o ewentualnej ka-
rze. W arsenale środków 
dyscyplinujących, jakimi 
dysponuje, najsurowszym 
jest wydalenie z zawodu 
nauczyciela.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

Tydzień temu do internetu 
trafiło 35-sekundowe nagra-
nie z lekcji chemii w Szkole 
Podstawowej w Świerzawie. 
O jednym z uczniów nauczy-
cielka mówi do klasy: „idio-
ta”, „gówniarz”, „dziado-
stwo”. Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu, Delegatura 
w Legnicy, wyjaśnia: „Taka 
sytuacja nie może mieć miej-
sca i uchybia godności zawo-
du nauczyciela”.

Nauczycielka odpowie za „idiotę”
R
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- Zwykle w tym szczegól-
nym dniu spotykaliśmy się w 
legnickim Rynku, by ciesząc 
się swoją obecnością razem 
obchodzić Święto Niepod-
ległości - mówił tuż przed 
południem do legniczan pre-
zydent Tadeusz Krzakowski. 
- Rozwijaliśmy wspólnie flagę 
Polski, słuchaliśmy patriotycz-

nych pieśni, pisaliśmy życzenia 
dla naszej Ojczyzny, oglądali-
śmy ciekawe występy i insceni-
zacje. Niestety, w tym roku nie 
możemy być razem „na żywo”. 
Ale możemy podkreślić nasze 
przywiązanie do Polski przez 

przyłączenie się do wspólnego 
śpiewania hymnu w sieci. Pol-
ska niepodległa to wyjątkowa 
wartość. Szczególnie w obec-
nych czasach, gdzie tak ważne 
jest podkreślanie łączącej nas, 
Polaków, więzi - mówił prezy-
dent Krzakowski.

Życzył też wszystkim 
zdrowia. - Uważajcie na siebie 
- poprosił.

Transmisja wydarzenia 
dostępna była m.in. na facebo-
okowych kanałach miasta Le-
gnica i Legnickiego Centrum 
Kultury.

Źródło: EGO/ Legnickie 
Centrum Kultury

FOT. LEGNICKIE  
CENTRUM KULTURY

Akt oskarżenia przygoto-
wała Prokuratura Okręgowa 
w Legnicy . Bartosz K. bę-
dzie odpowiadał za zbrodnię: 
zabójstwo przez zadanie no-
żem rany kłutej klatki pier-
siowej, co doprowadziło do 
zgonu młodego mężczyzny.

Był środek długiego ma-
jowego weekendu, godzi-
na 21.30, obrzeża Legnicy. 
Młody mężczyzna wraz z 
kilkoma znajomymi szedł 
ulicą Struga w stronę ul. Po-
znańskiej. Po drodze spotkał 
Bartosza K. i niemal od razu 
doszło między nimi do kłót-
ni. Wyzywali się, szarpali, 
uderzali. Potem pokrzyw-
dzony rzucił się do ucieczki. 
Bartosz K. skoczył za nim i 
po kilkudziesięciu metrach 
znów był przy koledze. W 
dłoni ściskał nóż. Zrobił za-

mach i wbił ostrze w klatkę 
piersiową swej ofiary. Potem 
uciekł.

Znajomi ugodzonego 
nożem mężczyzny, którzy 
byli świadkami zajścia, wi-
dzieli jak ranny słania się i 
upada na chodnik. Wylewa-
ło się z niego mnóstwo krwi. 
Zadzwonili na pogotowie i 
do czasu przyjazdu karetki 
próbowali zatamować krwa-
wienie. Ranny został prze-
wieziony karetką Pogotowia 
Ratunkowego do Wojewódz-
kiego  Szpitala Specjalistycz-
nego w Legnicy, gdzie - po-
mimo udzielonej pomocy 
medycznej - zmarł.

Ostrze noża przebiło 
klatkę piersiową i sięgnę-
ło serca, co spowodowało 
intensywny krwotok we-
wnętrzny i zewnętrzny. 
Według Lidii Tkaczyszym, 
rzeczniczki prasowej Proku-
ratury Okręgowej w Legnicy, 
liczne dowody zgromadzone 
w śledztwie, w tym opinia 
medyczna, przemawiają za 
tym, że nożownik działał z 
zamiarem bezpośrednim po-
zbawienia życia swej ofiary. 
Zamiar ten zrealizował.

- Jako narzędzia zbrodni 
oskarżony użył noża, który 
nabył przed zdarzeniem i no-

sił przy sobie - mówi proku-
rator Lidia Tkaczyszyn. - W 
toku postępowania karnego 
nie udało się ustalić bezpo-
średniego motywu działania 
Bartosza K.

Zabójca i ofiara dobrze 
się znali. W dzieciństwie byli 
bardzo dobrymi kolegami. 
Kilka lat temu pokłócili się, 
nie wiadomo o co. Od tego 
czasu ich relacje znacznie 
się pogorszyły. Lidia Tka-
czyszyn informuje, że przed 
zabójstwem dochodziło po-
między nimi do różnych in-
cydentów.

W trakcie śledztwa Bar-
tosz K. został przesłucha-
ny w roli podejrzanego. Nie 
przyznał się do popełnie-
nia zarzuconego mu zabój-
stwa. Złożył wyjaśnienia, ale 
szczegółów z tamtego majo-
wego wieczoru nie pamięta.

- Oskarżony jest tym-
czasowo aresztowany - do-
powiada Lidia Tkaczyszyn 
z Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy. - Za zbrodnię za-
bójstwa grozi Bartoszowi K. 
kara pozbawienia wolności 
na czas nie krótszy od lat 8, 
kara 25 lat pozbawienia wol-
ności albo kara dożywotnie-
go pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski

Prezydent Miasta Legnicy
Ogłasza, że 14.12.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu 

mieszkalnego nr 2  położonego  w Legnicy przy ul. Emilii Plater 18

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt  przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 14.12.2020 r. o godz.11.00 w LCK,

ul. Chojnowska 2

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica  ul. Emilii Plater 18
KW LE1L/00042286/0 
Budynek  5- kondygnacyjny, 
wod-kan ,energetyczną ,c.o. 
gazowe z kotłowni lokalnej 
obsł. budynek E. Plater 18

Działka nr 583 o pow. 
448 m²
Obręb Fabryczna, lokal 
mieszkalny nr 2 położony 
na parterze, pow. 39,95 m2 
i 3,52 m2

 pokój, 
kuchnia, łazienka, 
przedpokój,
wc na półpiętrze 
w części wspólnej
piwnica

130.000,00 
zł

(8.600,00 
zł)

13.000,00 zł

- W minionym tygodniu 
w Okmianach policjanci 
Ogniwa Prewencji Komi-
sariatu Policji w Chojno-
wie zatrzymali na gorącym 
uczynku dwóch mężczyzn, 
którzy dokonywali kradzie-

ży około 740 litrów paliwa 
z dwóch samochodów cięża-
rowych - informuje podkom. 
Jagoda Ekiert, oficer praso-
wa legnickiej policji. - Po-
licjanci ustalili, że sprawcy 
po uprzednim uszkodzeniu 
korka zbiornika paliwa i zde-
montowaniu czujnika po-
dającego paliwo dokonywali 
kradzieży oleju napędowego. 
Zebrany materiał dowodowy 
przez funkcjonariuszy po-
twierdził, że 27 i 29– latek 
na swoim koncie mają wię-
cej tego rodzaju przestępstw. 

Łącznie udowodniono im 
kradzież 1740 litrów pali-
wa. Straty, jakie powstały na 
szkodę osób pokrzywdzo-
nych to kwota ponad 7 tys. 
złotych. W toku przeszukań 
mieszkań, pojazdów, a także 
pomieszczeń gospodarczych 
należących do sprawców 
udało się odzyskać część 
utraconego paliwa. Za po-
pełnione przestępstwa grozi 
kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Źródło: Policja Legnica

Spuszczali paliwo z tirów
Chojnowscy policjanci za-
trzymali na gorącym uczyn-
ku dwóch mężczyzn, którzy 
kradli paliwo z samochodów 
ciężarowych na parkingu w 
Okmianach. Według policji 
spuścili z baków 1740 litrów 
oleju napędowego.  

Legnica śpiewała hymn Uderzył nożem w serce
11 listopada, w samo połu-
dnie, legnicki chór Madrygał 
zaintonował z Sali Królew-
skiej Mazurka Dąbrowskie-
go. Prowadzona z występu 
transmisja online zachęcała 
legniczan do wspólnego od-
śpiewania w tym samym cza-
sie hymnu Polski.

Do sądu trafił akt oskarże-
ni przeciwko Bartoszowi K., 
który 2 maja 2020 r. na ul. 
Struga w Legnicy zabił nożem 
młodego mężczyznę. Zabójca 
i jego ofiara znali się od dzie-
ciństwa, mieli ze sobą dobre 
relacje, ale z czasem coś ich 
poróżniło. Z ustaleń śledz-
twa wynika, że krótko przed 
zbrodnią Bartosz K. kupił nóż. 
Nosił go ze sobą.
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W defiladzie wzięło 
udział wszystkich sześć 
jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej z gminy 
Zagrodno czyli OSP Za-
grodno, OSP Grodziec, 
OSP Olszanica, OSP Ra-
dziechów, OSP Brochocin 
i OSP Wojciechów. Od-
świętnie udokorowane po-
jazdy wyruszyły z sprzed 
remizy w Zagrodnie i przez 
Grodziec, Olszanicę. Ra-
dziechów, Jadwisin, Mo-
dlikowice, Wojciechów, 
Brochocin, Łukaszów oraz 
Uniejowice wróciły do 
Zagrodna. Półtoragodzin-
nemu przejazdowi towa-
rzyszył dźwięk klaksonów 
i wycie syren. Niektórzy 
mieszkańcy wylegli na uli-
ce z flagami, by dołączyć 
do świętowania. 

Taki radosny i podnio-
sły sposób fetowania Dnia 
Niepodległości staje się w 
gminie Zagrodno trady-
cją. Strażacka defilada jest 
wyczekiwana przez dzieci 
i dorosłych. Ze względu 
na ograniczenia związane 
z pandemią, w tym roku 
zrezygnowano z uroczyste-
go przemarszu do kościoła 
i uroczystej mszy świętej 
w intencji ojczyzny. Ob-
chody 11 Listopada były 
skromniejsze, ale w gmi-
nie Zagrodno przepełniał 
je entuzjazm i poczucie 
wspólnoty.

Piotr Kanikowski
FOT.  

BARTOSZ JEZIORSKI,  
PIOTR KANIKOWSKI 

ZAGRODNO
DAJE SIĘ POZNAĆ
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11 Listopada po strażacku
W Święto Niepodległości 
przez wszystkie miejscowo-
ści gminy Zagrodno prze-
jechała kolumna pojazdów 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Defilada została zorganizo-
wana trzeci rok z rzędu, aby 
uczcić 11 Listopada. W całej 
Polsce drugiej takiej nie ma.



W trosce o dobro petentów 
i pracowników od 26 paździer-
nika aż do odwołania wejście 
do Urzędu Gminy w Zagrod-
nie pozostaje zamknięte. W 
tej sytuacji wszelkie kontakty 
petentów z urzędnikami muszą 
odbywać się z wykorzystaniem 
komunikacji elektronicznej, 
telefonów, za pośrednictwem 
platformy ePUAP lub trady-
cyjnej korespondencji. Dla uła-
twienia bezpiecznego kontaktu, 
przed urzędem została ustawio-
na urna, do której można wrzu-
cić korespondencję kierowaną 
do gminy. Nie działa kasa – na-
leżności należy regulować prze-
lewami elektronicznymi. 

Jeśli sprawa wymaga oso-
bistego stawienia się w urzę-
dzie, należy wcześniej umówić 
termin spotkania za pomocą 
środków komunikacji elektro-
nicznej. Spotkania takie zawsze 
odbywają się w holu, w godzi-
nach pracy urzędu, z wykorzy-
staniem środków bezpieczeń-
stwa.

„Sytuacja, z jaką aktualnie 
się mierzymy, jest trudna - nie 
tylko dla nas. Dotyczy wszyst-
kich mieszkańców bez wyjątku. 
Podczas urzędowych formal-
ności chcemy każdemu zapew-
nić bezpieczeństwo i komfort.” 
- informuje Urząd Gminy na 
swoim Facebooku.

Ze względu na zagroże-
nie epidemiczne zarządzeniem 

wójta z 26 października wpro-
wadzono szereg zasad ograni-
czających także kontaktowanie 
się pracowników pomiędzy 
sobą, przemieszczanie po bu-
dynku, wyjścia na zewnątrz i 
wyjazdy na delegacje. 

Odwołane zostały wszyst-
kie zaplanowane spotkania z 
mieszkańcami oraz podmiota-
mi zewnętrznymi, organizowa-
ne przez komórki organizacyjne 
Urzędu Gminy w Zagrodnie. 
Zawieszone zostało działanie 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

Do odwołania zamknię-
to Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Nie-
dostępny dla zwiedzających jest 
zamek Grodziec. 

Według najbardziej aktual-
nych informacji podanych przez 
Powiatową Stację Sanitarno-E-
pidemiologiczną w Złotoryi (z 
14 listopada) na terenie powiat 
złotoryjskiego jest potwierdzo-
ne testami 227 aktywnych przy-
padków COVID-19. Spośród 
zakażonych 178 mieszkańców 
przebywa w domowej izolacji, 
46 osób jest hospitalizowanych, 
a 3 są leczone w izolatoriach. 
Kwarantanną objęto łącznie 
413 osób. Od początku epide-
mii zakażenie SARS CoV-2 
ziagnozowano łącznie u 490 
mieszkańców powiatu złotoryj-
skiego. 259 osób jest już zdro-
wych. 4 osoby zmarły. 

- Prosimy, dbajcie o siebie i 
bliskich – apeluje wójt Zagrod-
na Karolina Bardowska, dzięku-
jąc jednocześnie za cierpliwość i 
wyrozumiałość dla wprowadzo-
nych ograniczeń.

Wszyscy mamy nadzieję, 
że zły czas szybko minie, epide-
mię uda się opanować i sytuacja 
wróci do normalności. 

Piotr Kanikowski
RYC. URZĄD GMINY  

W ZAGRODNIE

Strona 6 październik 2020ZAGRODNO DAJE SIĘ POZNAĆ

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

Uważajcie,  
bo jest koronawirus!
W związku z trudną sytuacją 
epidemiczną na terenie kra-
ju, także w gminie Zagrodno 
wprowadzono czasowe ogra-
niczenia mające zapobiec 
szybkiemu rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa SARS CoV-
2. Wójt Karolina Bardowska 
apeluje o ostrożność i roz-
sądek: noszenie maseczek, 
zachowywanie dystansu, de-
zynfekcję dłoni. 



Zgodnie z planem pod 

budownictwo mieszkaniowe 
w Łukaszowie jest zarezer-
wowanych ok. 25 hektarów 
gruntów podzielonych na 
140 działek. Wójt Karo-
lina Bardowska chciałby 
jak najszybciej znaleźć dla 
nich nabywców, nie tylko ze 
względu na wpływy do bu-
dżetu, ale też dla ożywienia 
gospodarczego wywołanego 
napływem inwestorów. Trud-

no jej jednak przekonać do 
tego Radę Gminy Zagrodno. 
Na listopadowej sesji rad-
ni zgodzili się, by wystawić 
na sprzedaż niewielką część 
tego obszaru, tzn. 9 działek 
przewidzianych pod zabu-
dowę bliźniaczą. Pozostałe 
działki, na których miejsco-
wy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewidu-
je zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną wolnostojącą 
oraz zabudowę mieszkanio-
wo-usługową, mają być nadal 
dzierżawione rolnikom, bo 
rada gminy odrzuciła przed-
łożony przez wójt Bardowską 
projekt uchwały w sprawie 
ich sprzedaży. 

Teren jest atrakcyjny, za-
ledwie kilka kilometrów od 
zjazdu na autostradę A-4. 
Nie bez znaczenia jest fakt, 

że 200 hektarami gruntów 
leżących po drugiej stronie 
drogi interesuje się grupa 
inwestorów, która szuka lo-
kalizacji dla parku przemy-
słowo-logistycznego i obie-
cuje stworzenie 2,5 tysiąca 
miejsc pracy. Jeśli radni ich 
nie zniechęcą, już nieba-
wem strefa w Łukaszowie 
może być jednym z najdy-
namiczniej rozwijających się 

kawałków Dolnego Śląska. 
Od około 1,5 miesiąca po-
wołana przez Radę Gminy 
w Zagrodnie komisja pracuje 
nad listem intencyjnym w tej 
sprawie. Wójt i inwestor mają 
nadzieję, że uda się go pod-
pisać, by jeszcze w tym roku 
można było ogłosić przetarg 
na sprzedaż działek pod park 
przemysłowo-logistyczny.

Piotr Kanikowski 

Wrocławianin poświę-
cił lipie z Grodźca osobny 
wpis na swoim blogu le-
nartpawel.pl. Zobaczył ją w 
maju - strojnie jasnozieloną, 
górującą nad łanem kwitną-
cego rzepaku - i zakochał 
się od pierwszego wejrzenia. 
„Pomimo ogromnych roz-
miarów i kilkuset lat życia, 
lipa ta jest okazem zdrowia, 
tak, jakby wszelkie żywioły 
pogody i przyrody umówi-
ły się, że jej nie tkną i będą 
omijać. To królowa, która 
wykarmiła miliony pszczół 
i innych owadów, wypro-
dukowała wiele ton tlenu, 
oczyściła tysiące litrów po-
wietrza, przepompowała 
też setki beczek wody i daje 
człowiekowi wszelkie dobro, 
które z niej emanuje i płynie 
od najgłębszego jej korzenia 
po sam wierzchołek” - pisze 
Paweł Lenart. 

Pół wieku temu Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze przytwier-
dziło do pnia tabliczkę z na-
pisem „Lipa Racławicka 250 
lat”, dzięki której nie jest to 
bezimienne drzewo. Paweł 
Lenart dziwi się jednak, że 
takie cudo nie zostało do-

tąd uhonorowane statusem 
pomnika przyrody, bo – jak 
twierdzi - lipa jest unikatem 
nie tylko na skalę krajową, 
ale także europejską. Razem 
z innym treehunterem Mar-
kiem Łuszczyńskim – au-
torem bloga pomniki-przy-
rody.odskok.pl – dokonał 
profesjonalnych dendrolo-
gicznych pomiarów królew-
skiego pnia. Stwierdzili, że 
na wysokości 130 centyme-
trów lipa ma 972,5 cm ob-
wodu. W najszczuplejszym 
miejscu, 50 centymetrów od 
ziemi, obwód jej pnia wyno-
si 902,5 cm. Na podstawie 
tych ustaleń Paweł Lenart 
twierdzi, że Grodziec może 
się szczycić najgrubszą lipą 
drobnolistną na Dolnym 
Śląsku, ale prawdopodobnie 
też w kraju, gdyż dotych-
czasowa rekordzistka – lipa 
drobnolistna z Cielętnik 
została zniszczona przez wi-
churę w październiku 2017 
roku. 

Lipa Racławicka liczy 
już sobie 302 lata. Paweł 
Lenart zwraca uwagę, że ja 
na swój ogrom i wiek, drze-
wo wygląda krzepko. Posia-
da gęste i bogate ulistnienie, 
a na jej pniu treehunterzy 
nie dostrzegli owocników 
grzybów pasożytniczych ani 
innych niepokojących obja-
wów choroby. Jeden z czte-
rech potężnych przewodni-
ków jest nieco wypróchniały, 
ale to – ich zdaniem - natu-
ralne w przypadku tak sę-
dziwego okazu.

Zabytkowa półtoraki-
lometrowa aleja, w której 
rośnie ów dendrologiczny 
brylant, została wytyczona 

i obsadzona lipami w 1718 
roku, gdy Otto Ferdynand 
von Frankenberg – ówcze-
sny właściciel majątku w 
Grodźcu – przystępował do 
budowy pałacu. Miała słu-
żyć domownikom i gościom 
do wytwornych spacerów w 
kierunku lasu, który rozcią-
ga się malowniczo między 
Grodźcem, Olszanicą a Jur-
kowem. Zgodnie z ówczesną 
modą, niektóre z drzew tuż 
po posadzeniu uformowano 
na kształt lir.

Aleja założona przez von 
Frankenberga od 34 lat figu-
ruje w rejestrze zabytków. 
Przetrwała trzy wieki, choć 
wichry, uderzenia pioru-
nów i inne zdarzenia losowe 
mocno ją przetrzebiły. Na 
szczęście około 190 starych 
drzew oparło się zniszcze-
niu. W 2015 roku Funda-
cja Archeologiczna Archeo 
wraz z legnicką Zieloną Ak-
cją zrobiły nowe nasadzenia 
lip drobnolistnych, uzupeł-
niając w ten sposób wyrywy 
w starodrzewie. Nie wyglą-
dają na razie tak malowni-
czo, jak ich starsi krewni, 
ale za sto, dwieście, trzysta 
lat będą budzić nie mniejszy 
podziw.   

Przyrodnicy zwracają 
uwagę, że dziuple ukryte 
w potężnych koronach ob-
rał sobie na siedlisko rzad-
ki, objęty unijną ochroną 
chrząszcz, pachnica dębowa. 
Jego obecność dodatkowo 
podnosi wartość zabytkowej 
alei. 

Piotr Kanikowski
FOT. MAREK  

ŁUSZCZYŃSKI
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Łukaszów będzie się budował

Królowa, wykarmiła miliony pszczół

Gmina Zagrodno przygotowu-
je do sprzedaży działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 
w Łukaszowie. Działki znaj-
dują się w sąsiedztwie stre-
fy ekonomicznej, na której 
może wkrótce powstać park 
logistyczno-przemysłowy z 
centrum restauracyjno-han-
dlowym oraz hotelem.

W Grodźcu rośnie największa 
na Dolnym Śląsku – a naj-
prawdopodobniej nie mająca 
też sobie równych w całej 
Polsce – lipa drobnolistna. 
Jej pień ma ponad 9 metrów 
w obwodzie. - To brylant pol-
skiej dendroflory – zachwyca 
się Paweł Lenart z Wrocła-
wia, treehunter czyli tropiciel 
drzew, autor bloga poświę-
conego lasom i unikatowej 
przyrodzie. 
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Ich wyobraźnię rozpaliły 
opowieści Stanisława Sior-
ka, majora wrocławskiego 
Wydziału II Służby Bezpie-
czeństwa. Siorek przytaczał 
generałom relacje Herberta 
Klose, który jako hauptmann 
niemieckiej policji brał udział 
w wywożeniu złota z Festung 
Breslau. Po wojnie nie uciekł 
za Odrę, jak wielu sudeckich 
Niemców i jakimś cudem 
uniknął przymusowego wy-
siedlenia. Ściągnął mundur, 
ożenił się, z fałszywymi papie-
rami - udając wiejskiego we-
terynarza - ukrywał się w Sę-
dziszowej koło Złotoryi. Tam 
osiem lat po wojnie odnalazła 
go esbecja i wzięła w swe tryby. 
Chcąc wywinąć się z ich rąk, 
uniknąć kary za przynależność 
do SS i służbę dla nazistów, 
Herbert Klose powiedział im 
o skarbie tak ogromnym, że 
trudno go sobie nawet wy-
obrazić. Wymienił kilkanaście 
miejsc, które w 1944 roku 
wytypowano do ukrycia 7 ton 
wrocławskiego złota. Jedno z 
nich to zamek Grodziec.   

Festung Breslau
Był koniec 1944 roku 

albo może już początek 1945 
roku - relacje są rozbieżne. 
Na pewno od kilku tygodni 
Breslau szykował się do oblę-
żenia. Miasto pogrążało się w 
apokaliptycznej atmosferze. W 
ścianach kamienic wykuwano 
otwory strzelnicze. Obrazy, 
meble, zasłony i firany płonęły 
po podwórkach – roztropnie 
pozwalano ogniowi zawczasu 
zjeść wszystko, co mogło stać 
się zarzewiem niekontrolowa-
nego pożaru. Ulicami pędzono 
bydło do rzeźni. Wiatr strzę-

pił porozwieszane na murach 
apele do ludności, by składa-
ła w bankowych depozytach 
wszystkie rodzinne kosztow-
ności. Pieniądze, biżuteria, 
złoto, papiery wartościowe 
miały zostać ukryte i po woj-
nie zwrócone właścicielom.

Część mieszkańców 
Breslau zakopała swe skarby 
w ogródkach, ale wielu ufnie 
oddało je w opiekę państwu, 
zachowując w zamian stosow-
ne poświadczenie, na podsta-
wie którego w spokojniejszych 
czasach planowali wszystko 
odzyskać.

23 skrzynie ze złotem
Na krótko przed sowiec-

kim natarciem kosztowności 
złożone przez wrocławian oraz 
papiery wartościowe i złoto z 
banków zapakowano w 23 
skrzynie i złożono pod strażą 
w gmachu prezydium policji. 
W ścisłej tajemnicy Niemcy 
spenetrowali niezajętą przez 
Rosjan część Śląska i sporzą-
dzili listę miejsc, w których 
skarb mógłby bezpiecznie cze-
kać na ostateczny tryumf III 
Rzeszy. Misję wyszukiwania 
skrytek i ukrycia wrocław-
skiego depozytu powierzono 
czterem zaufanym oficerom, 
w tym standartenführerowi SS 
Egonowi Ollenhauerowi oraz 
hauptmannowi Herbertowi 
Klosemu.

Niemcy planowali wy-
wieźć skrzynie samolotem, 
ale tuż po starcie maszyna zo-
stała ostrzelana i pilot musiał 
zawrócić na lotnisko. Część 
ładunku została na pokładzie, 
resztę przewieziono z powro-
tem do piwnic prezydium po-
licji we Wrocławiu. Pilnowane 
przez strażników przeleżały tu 
przez noc, a wczesnym ran-
kiem załadowano je znów na 
ciężarówki i konwój ze złotem 
wyruszył w kierunku Jeleniej 
Góry. 

Droga na Złotoryję
Mokry śnieg lepił się do 

kół wojskowych ciężarówek, 
które wyjechały z Festung 
Breslau i autostradą dojechały 
w okolice Złotoryi. Pod plan-
dekami leżały drewniane i me-
talowe skrzynie ze złotem. Na 
tylnym siedzeniu osobowego 
auta otwierającego kolumnę 
dopalał papierosa ubrany w 
mundur oficera Staatspolizei 
Herbert Klose. Przez okno, w 
którym opuścił szybę, patrzył 
na wysuwające się z kolejnych 

załomów wzgórza. Mrużył 
oczy od skrzącego się w słońcu 
śniegu. Znał dobrze ten kra-
jobraz, udzielał mu się jego 
majestat i spokój. Myślał, że 
lepsze to niż wyczekujące Ru-
skich, cuchnące dymem i stra-
chem Breslau. Przyjemność z 
wycieczki za mury twierdzy 
psuł mu ten przerażający czło-
wiek, który, rozpiąwszy poły 
płaszcza, spał jak dziecko na 
fotelu obok kierowcy - Egon 
„Wolf ” Ollenhauer. 

Niewiele o nim wiedział. 
Herbert Klose nie był nawet 
pewien, czy „Wolf ” rzeczywi-
ście jest standartenführerem 
SS, jak mu się przedstawił. 
Widywał go po cywilnemu, w 
mundurze majora lub pułkow-
nika, raz z piechoty, raz z ar-
tylerii. Ollenhauer pojawił się 
w Breslau nagle, oddelegowa-
ny skądś do kierowania grupą 
odpowiedzialną z wywiezienie 
złota i pozbycie się nadmiaru 
świadków. Miał nieruchome, 
widzące w ciemności oczy dra-
pieżnika.

Klose, Siorek, Kiszczak
Herbert Klose zeznał 

przesłuchującym go esbekom, 
że tego dnia konwój z ładun-
kiem 23 skrzyń z Festung 
Breslau przeciął Złotoryję i 
wyjechał z miasta drogą na 
Jelenią Górę. W jego relacji 
wojskowe ciężarówki dotarły 
aż do Karpacza. Tam skrzynie 
przeładowano na sanie. Konie 
pociągnęły je drogą wiodącą 
po zboczu Śnieżki w kierunku 
schroniska Samotnia nad Ma-
łym Stawem. Klose przekony-
wał esbeków, że nic więcej nie 
wie, bo nim dojechali do wy-
branej przez Ollenhauera kry-
jówki, spadł z konia i na dłuż-
szy czas stracił przytomność. 

W latach pięćdziesiątych 
bezpieka potraktowała opo-
wieść hauptmanna nieufnie, 
podejrzewając, że stary lis 
- swego czasu jeden z naj-
bardziej zaufanych ludzi we 
wrocławskiej policji - próbuje 
zwodzić i mylić tropy. Skarbu 
pod Śnieżką nie odnaleziono. 
Major Stanisław Siorek po-
mimo tego fiaska nie potrafił 
zapomnieć o nazistowskim 
złocie. W końcu udało mu się 
dotrzeć do generała Czesława 
Kiszczaka, który potrakto-
wał sprawę poważnie. Uznał, 
że w sytuacji ekonomicznego 
kryzysu odnalezienie takiego 
bogactwa byłoby spektakular-

nym sukcesem władz Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej.  

Pusta Wielisławka
Kiszczak z Barańskim 

uwierzyli, że milicja i wojsko 
wsparte przez naukowców 
– archeologów, geologów, ra-
diestetów, historyków – pora-
dzi sobie z wojenną zagadką. 
Badacze, którzy po latach 
weryfikowali opowieść Her-
berta Klose o wrocławskim 
złocie, potwierdzili, że kon-
wój z tajemniczym ładunkiem 
rzeczywiście opuścił Wrocław 
i dotarł ok. 10 kilometrów za 
Złotoryję. Znaleźli się naocz-
ni świadkowie, którzy w tym 
czasie widzieli kolumnę cięża-
rowych samochodów w rejonie 
Nowego Kościoła. Tu jednak 
wszelki ślad po transporcie się 
urywał. 

Dlatego później, w latach 
dziewięćdziesiątych, wie-
lu eksploratorów za najbar-
dziej prawdopodobne miejsce 
ukrycia skarbu uznało górę 
Wielisławka, u podnóża któ-
rej znajduje się gospodarstwo 
rolne „weterynarza” Herberta 
Klose. W byłym hauptmannie 
widziano jednego z agentów 
Werwolfu, którzy mieli strzec 
pozostawionych w Sudetach 
kosztowności. Gdy upo-
wszechniły się wykrywacze 
metalu, Wielisławkę prześwie-
tlono nimi na wylot, przeko-
pano wzdłuż i wszerz. Złota w 
Sędziszowej nie odnaleziono. 

Srebro na pocieszenie
Grupa „Karkonosze”, po-

wołana w 1981 roku na roz-
kaz Barańskiego i Kiszczaka, 
wspomagając się ekspertami, 
wytypowała najpierw sześć, 
potem jedenaście lokaliza-

cji do sprawdzenia. Na listę 
został wciągnięty położony 
na szczycie wulkanicznego 
wzniesienia zamek Grodziec, 
który do końca wojny należał 
do Herberta von Dirksena – 
byłego ambasadora faszystow-
skiej III Rzeszy w Moskwie, 
Tokio i Londynie. Wiadomo, 
że 16 listopada 1944 – dzień 
po otrzymaniu rozkazu zna-
lezienia bezpiecznej kryjówki 
dla złota Breslau - Ollenhauer 
i Klose odwiedzili to miejsce 
oraz jego gospodarza. Poszuki-
wania, które ludzie Kiszczaka 
i Barańskiego przez kilka lat 
prowadzili na Dolnym Śląsku, 
zakończyły się połowicznym 
sukcesem. W Lubiążu grupa 
„Karkonosze” odkryła garnek 
z 1 354 srebrnymi monetami, 
głównie z przełomu XVII i 
XVIII wieku, ale chyba inicju-
jąc akcję generałowie liczyli na 
coś więcej. Legendarnego zło-
ta Wrocławia nie odnaleziono.

Lista Grundmanna
Grodziec budzi zainte-

resowanie tropicieli skarbów, 
bo figuruje też na tzw. liście 
Grundmanna. Dr Günther 
Grundmann to dolnośląski 
konserwator zabytków, które-
mu władze III Rzeszy zleciły 
zabezpieczenie przed wrogiem 
najcenniejszych dzieł sztuki i 
zbiorów bibliotecznych. Tuż 
po wojnie w zrujnowanym 
Wrocławiu odnaleziono jego 
zapiski z zaszyfrowaną listą 80 
skrytek na niemieckie skarby. 
Po złamaniu kodu, we wska-
zane miejsca udała się komisja 
rewindykacyjna pod kierow-
nictwem Witolda Kieszkow-
skiego, który w późniejszym 
raporcie zanotował: „ani jedna 

ze znanych mi składnic nie za-
chowała się w stanie nietknię-
tym. Wszystkie w mniejszym 
lub większym stopniu uległy 
plądrowaniu, zapewne jeszcze 
w czasie działań wojennych”.

Popiół w zamku
Grundmann o złocie Wro-

cławia nie wspomina, bo jego 
zapiski powstały zanim uro-
dził się plan wywiezienia ban-
kowych depozytów z twierdzy. 
Inna też była misja konser-
watora zabytków. Według li-
sty Grundmanna w Grodźcu 
miał zostać zmagazynowany 
księgozbiór berlińskiej Pre-
usesische Staatsbibliothek. 
Komisja złożona z warszaw-
skich i krakowskich biblote-
karzy, która latem 1945 roku 
zabezpieczała odnalezione w 
Zagrodnie zbiory Ossolineum, 
zajrzała również na zamek, ale 
żadnych książek tu nie odna-
lazła. Zwróciła za to uwagę na 
półmetrową warstwę popiołu, 
bialutkiego i bardziej miałkie-
go od najdrobniejszego pudru, 
który zalegał w największej 
z sal. „W wiosce u stóp zam-
czyska sekretarka ostatniego 
właściciela informuje, że 28 
lutego 1945 Niemcy podpali-
li księgozbiór i znajdujące się 
również na zamku muzeum 
broni. Pożar trwał do 3 marca 
” - twierdzi jedna z biblioteka-
rek, Irena Barowa, w Dzien-
niku Polskim. Na podstawie 
katalogów, które w 1945 roku 
oglądała w posiadłości Her-
berta von Dirksena, szacuje, że 
spłonęło sto tysięcy wolumi-
nów: niemieckich, angielskich, 
francuskich i polskich. 

Piotr Kanikowski

Komuniści i skarb nazistów
Na początku lat osiemdzie-
siątych oficerowie wojskowe-
go i cywilnego kontrwywiadu 
szukali w Grodźcu ponie-
mieckiego skarbu. Chodziło 
o 7 ton złota, wywiezionego 
z Wrocławia pod koniec II 
wojny i ukrytego gdzieś na 
Dolnym Śląsku. Z akt Insty-
tutu Pamięci Narodowej wy-
nika, że grupę operacyjną 
„Karkonosze”, której zlecono 
poszukiwania, powołali 11 
czerwca 1981 roku generało-
wie Wojciech Barański, szef 
Głównego Zarządu Szkolenia 
Bojowego Wojska Polskiego, 
oraz Czesław Kiszczak, będą-
cy wówczas szefem Wojsko-
wej Służby Wewnętrznej. 
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Z Justyną Teodorczyk, 
dyrektorką Galerii Sztuki w 
Legnicy. na progu kolejnego 
lockdownu rozmawia Piotr 
Kanikowski.

Kaprys losu sprawił, że 
to Ty - najmłodsza stażem i 
wiekiem spośród szefów le-
gnickich jednostek kultury 
- musiałaś pierwsza zareago-
wać na pandemię. Zaraza po-
jawiła się w Polsce na chwilę 
przed odpaleniem 41.edycji 
Festiwalu Srebro. Jak to pa-
miętasz?

- Gdy stanęłam w marcu 
przed decyzją, czy robić Srebro, 
kołatała mi się po głowie myśl: 
co, jeśli odwołam imprezę, a za 
miesiąc będzie po pandemii. 
Wszyscy wieszaliby na mnie 
psy, że pod byle pretekstem - 
przez jakieś głupstwo, trzyty-
godniowy wirusik - zaprzepa-
ściłam taki festiwal.

Nikt nie wiedział, ile 
ten stan pandemii może po-
trwać...

- Dziś szokuje, jak wtedy 
o tym myśleliśmy i ile (nie) 
wiedzieliśmy o pandemii. 
Szukałam informacji wszę-
dzie, googlałam zagraniczne 
raporty, wydzwaniałam nawet 
do brata, który jest lekarzem 
we Wrocławiu, aby zapytać go, 
czy to będą dwa tygodnie, czy 
dwanaście. Powiedział, że dwa, 
trzy a nawet cztery tygodnie 
to na pewno, jak nie dłużej - i 
mam to zapisane w notatkach 
z kwietnia. Wszyscy byliśmy 
w tej samej sytuacji. Prezydent 
zakomunikował nam, że Le-
gnica zamyka instytucje kul-
tury do końca marca, a ledwie 
rozeszliśmy się po zebraniu, 
rozdzwoniły się telefony, że 
jednak nie, do połowy kwiet-
nia, do świąt. Śmieję się dzi-
siaj, że kiedy wszyscy chcieli, 
by było już po koronawirusie, 
ja bałam się, by pandemia nie 
skończyła się za szybko i długo 
nie byłam pewna, czy z odwo-
łaniem Srebra nie popełni-
łam potężnego błędu. Czas to 
zweryfikował. Teraz nie śpię 
po nocach, bo nie wiem, czy 
w maju 2021 roku dojdzie do 
skutku kolejna edycja festiwa-
lu. Wbrew pozorom pandemia. 
a zwłaszcza jej początek, to był 
dla nas czas bardzo intensyw-
nej pracy. W przypadku Srebra 
odwołanie międzynarodowej 
imprezy, nad którą pracowali-
śmy naście miesięcy, było bar-
dzo znojne i frustrujące. Wy-
magało co najmniej tyle samo 
wysiłku, co dopięcie na ostatni 
guzik prawie gotowej imprezy.

Po doświadczeniu z Festi-
walem Srebro nikt tak jak Ty 

nie zdaje sobie sprawy ze skali 
wyzwań, jakie rodzi organiza-
cja międzynarodowej imprezy 
w okolicznościach pandemii. 
Chciałbym, abyś opowiedzia-
ła o tym z perspektywy swoich 
doświadczeń z wiosny.

- Pandemia spowodowała 
kłopoty ze ściągnięciem mię-
dzynarodowego jury, które 1 
kwietnia miało się zebrać na 
obrady. Siedemdziesięciolet-
ni profesor z Holandii, który 
akurat przebywał w Niem-
czech na targach dizajnu, był 
gotów stawić się w Legnicy, 
ale z pozostałą dwójką jurorów 
sprawa okazała się bardziej 
skomplikowana. Brytyjka za-
komunikowała, że jej z kra-
ju nie wypuszczą. Litwin to 
samo: pociągi zawieszają, więc 
pewnie nie dojedzie. Nawet 
jednak gdyby jury przyjechało, 
to trudność stanowiło zebranie 
wszystkich prac. Jako organi-
zatorzy Międzynarodowego 
Konkursu Sztuki Złotniczej 
zawsze do końca marca cze-
kaliśmy na spływające z całego 
świata paczki z biżuterią. A 
świat się zatrzymał: samoloty 
przestały latać, poczta przesta-
ła dostarczać przesyłki. Ocze-
kiwaliśmy kilkuset prac paru-
set artystów, w dużej mierze z 
Azji, gdzie choroba pojawiła 
się najwcześniej. Kurierzy bali 
się przynosić przesyłki z tam-
tych stron. Paczki z Chin prze-
chodziły dziwną kwarantannę, 
bo obawiano się, że przyleciał 
z nimi koronawirus. Artyści z 
Włoch, gdzie ludzie umierali 
masowo, pisali do nas drama-
tyczne mejle. Prosili, by dać im 
jeszcze chwilę, bo muszą się 
otrząsnąć z tragedii, która ich 
dotknęła.

Co przeważyło szalę? Co 
sprawiło, że przestałaś się 
wahać i 24 marca poinformo-
wałaś o odwołaniu Festiwalu 
Srebro 2020?

- Wszystko razem. Ba-
liśmy się, że do Legnicy nie 
dotrą konkursowe prace i re-
alizacja Międzynarodowego 
Konkursu Sztuki Złotniczej 
będzie co najmniej kontro-
wersyjna, że nie uda się ze-
brać międzynarodowego jury, 
a konkurs jest najważniejszą 
częścią Festiwalu Srebro i bez 
niego cała impreza traci sens. 
I że nie przyjadą artyści - au-
torzy zaplanowanych wystaw 
zbiorowych (z Chin, Holandii, 
Niemiec, Włoch), że rodzime 
uczelnie kształcące złotników 
przejdą na zdalny tryb i nie 
dopiszą, że zamkną hotele i 
gdzie zaproszę gości festiwa-
lu… Myśleliśmy też o bezpie-

czeństwie uczestników, o tym, 
czy dotrą z wielu krajów, czy 
będzie bezpiecznie, zwłaszcza 
że wśród zaproszonych gości 
były osoby z tzw. grupy ryzyka 
- profesorowie to na ogół starsi 
ludzie, nestorzy sztuki.

A Srebro 2021 przygo-
towujesz tak, jakby miało się 
odbyć normalnie, „na żywo” 
a nie jedynie w wersji online?

- W zasadzie tak. Wraz 
z zespołem zdecydowaliśmy 
przenieść cały program tego-
rocznej edycji na przyszły rok, 
co powoduje, że prace nad fe-
stiwalem są już bardzo moc-
no zaawansowane. Po prostu 
finalizujemy działania, które 
zostały zainicjowane dużo 
wcześniej. Ta energia się nie 
zmarnowała. Chcemy zreali-
zować to, co przez pandemię 
nie udało się wiosną, dodatko-
wo wzbogacając program fe-
stiwalu o bieżące elementy. Na 
2021 rok planujemy też kolej-
ny Przegląd Malarstwa Mło-
dych Promocje, który w tym 
roku obchodzi trzydziestolecie, 
ale nie odbędzie się. Wystawa  
„E-mocje”, którą otworzyliśmy 
5 listopada i zamknęliśmy po 3 
dniach, to alternatywa, nawią-
zująca do Promocji programo-
wo, ekspozycyjnie i brzmienio-
wo. Ale na to już było trochę 
więcej czasu, więc zaplanowa-
liśmy premierową ekspozycję 
w 3D, oprowadzanie online, 
wirtualną debatę i podcasty ze 
specjalistami, a także stronę in-
ternetową, na której już wkrót-
ce to wszystko się zadzieje. 
Mieliśmy wprawdzie nadzieję 
na fajny jubileusz i spotkanie 
w Legnicy wielu pokoleń arty-
stów, ich profesorów, docenie-
nie uczelni. Pandemia zmusiła 

nas do odroczenia tego święta, 
ale chcemy je zaakcentować w 
przyszłym roku.

Ta decyzja też była trud-
na?

- Łatwiejsza, bo nie po-
dejmowałam jej pod tak silną 
presją czasu i miałam więcej 
informacji. Konkursu towa-
rzyszącego każdemu Ogólno-
polskiemu Przeglądowi Ma-
larstwa Młodych Promocje 
nie było, bo nie było w tym 
roku o czasie obron dyplomów. 
Obrony zostały przełożone na 
wrzesień – październik, kiedy 
my już byliśmy po rekrutacji. 
W tej sytuacji zdecydowaliśmy 
się pokazać 70 prac z poprzed-
nich edycji konkursu, które ku-
powaliśmy do swojej kolekcji. 
To plus pandemii – wszystkie 
galerie i muzea pokazują swoje 
„ukryte skarby”, że użyję tytułu 
wystawy, na której wrocławskie 
Muzeum Narodowe wiele lat 
temu pokazało publiczności 
dzieła, które od lat gromadzo-
no w magazynach.

Kolejny lockdown spra-
wił, że legniczanie nie mają 
już możliwości obejrzenia tej 
wystawy, nie było też wernisa-
żu. Galeria obiecuje na pocie-
szenie internetową e-kspo-
zycję, oprowadzanie online, 
podcasty i debatę w sieci. Jak 
odnajdujecie się w tym wirtu-
alnym świecie, który pozostał 
nam jeszcze na czas pande-
mii?

- Po pierwszych mie-
siącach pandemii mam taką 
gorzką refleksję, że może za 
bardzo uwierzyliśmy, że da się 
treściami online zastąpić kul-
turę i sztukę. Otóż nie da się. 
To jak lizanie cukierka przez 
papierek. Nic nie zastąpi kon-

taktu z oryginałem, a inter-
net nie gwarantuje namiastki 
przeżycia wynikającego z bez-
pośredniego uczestnictwa w 
wydarzeniu artystycznym. Nie 
da się kultury przenieść do 
sieci „jeden do jednego” i nie 
taka jest rola instytucji odpo-
wiadających za jej upowszech-
nianie. Można zrobić online 
koncert, spektakl lub werni-
saż, czyli potraktować je jako 
wydarzenia stricte muzyczne 
czy plastyczne, ale te spotka-
nia mają też inne aspekty: 
społeczny, towarzyski, czasem 
polityczno-artystyczny. Nie 
udawajmy, że tak prosto prze-
nieść wszystkie treści do sieci 
i nie udawajmy, że instytucje 
kultury można bezproblemo-
wo przestawić na tryb online 
albo że kontakt z artystą, ob-
razem, rzeźbą można przeżyć 
na Zoomie. Pandemia obna-
żyła słabe punkty. Podobnie 
jak szkoły, nie byliśmy na nią 
przygotowani. Jesteśmy nie-
dofinansowani, nie posiadamy 
sprzętu, nie działamy w tych 
standardach, nie umiemy fil-
mować, montować, realizować 
wydarzeń online. Z każdego 
punktu widzenia – finansowe-
go, organizacyjnego, struktu-
ralnego, merytorycznego – nie 
byliśmy gotowi do działania w 
tak dramatycznie zmienionych 
warunkach. Muszę wrzucić ka-
myczek do własnego ogródka, 
bo jako instytucja kultury my 
też nie zadbaliśmy wcześniej 
o wypracowanie strategii po-
lityki internetowej, promocji 
online. Działaliśmy kompul-
sywnie, próbując lepiej lub go-
rzej radzić sobie z obcą, trudną 
dla nas materią. Na szczęście 
granty w MKiDN pozwoliły 

nam się dosprzętowić, zespół 
wdrożył się i teraz galerie 3D 
czy nagrywanie filmów do sieci 
nam nie straszne.

Dotknęłaś problemu 
jakości materiałów, które, 
pozbawione możliwości nor-
malnego działania instytucje 
kultury, zaczęły na wyprzódki 
wrzucać do sieci, by pokazać, 
że istnieją. Co o tym myślisz?

- W galerii wyznajemy 
teraz zasadę, że internet jest 
jak ocean i nie powinno się 
go zaśmiecać. Musimy utrzy-
mywać relacje i serwować 
wartościowe treści naszym od-
biorcom. Cechą internetu jest 
to, że pojawiające się w nim 
treści są nieustannie powiela-
ne, mieszane, przekazywane 
w kolejnych mutacjach. Cza-
sem skusiło nas, by pokazać na 
przykład wirtualne wyciecz-
ki do największych muzeów 
sztuki, choć zastanawialiśmy 
się, czy w gąszczu podobnych 
podniet, ktoś będzie miał czas 
i siłę, by ulec jeszcze tej jednej. 
Wszyscy jesteśmy odbiorca-
mi kultury, więc analizowali-
śmy problem również z takiej 
perspektywy. Z jednej strony 
odurzał nas zachwyt mnogości 
propozycji, z drugiej dopadało 
znużenie, zmęczenie, bo ileż 
można patrzeć w ekran. To 
nie jest model takiego odbioru 
kultury, jaki ja kocham. Teatr 
telewizji nie zastąpi spektaklu 
oglądanego z widowni, koncert 
w fotelu jest „oszukany”, a ob-
raz ma swoją fakturę, zapach i 
refleksy światła, które giną na 
zdjęciu.

Cała rozmowa na 24legnica.
pl

FOT. GALERIA SZTUKI 
W LEGNICY

Wejście do innego świata
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Niemały wkład mają w 
to lokalni samorządowcy, 
którzy wraz mieszkańcami 
regionu zachęcają do zama-
wiania jedzenia na wynos, a 
przy tym wsparcie lokalnej 
gastronomii. W sieci jest już 
coraz więcej „pojedynków”, 
a nakłaniających do korzy-
stania z usług restauratorów 
przybywa z dnia na dzień.

Przypomnijmy, że inicju-
jąc internetową akcję Tade-
usz .Krzakowski nominował 
starostę legnickiego Adama 
Babuśkę, Tomasza Strojka, 

miejskiego rzecznika kon-
sumentów w Legnicy oraz   
przedstawiciela mediów Ma-
teusza Różańskiego. Wszyscy 
przyjęli wyzwanie, a swoimi 
nominacjami poszerzyli za-
sięg przedsięwzięcia.

- Wyzwanie przyjęte, a 
jedzenie zamówione – napi-
sał krótko na swoim profilu 
na Facebooku starosta Ada-
ma Babuśka. I nominował: 
burmistrz Prochowic Alicję 
Sielicką, burmistrza Chojno-
wa Jana Serkiesa i Witolda 
Lecha Idczaka, wiceprezesa 
Kolei Dolnośląskich.

Nie zawiodły też lokalne 
media, radni, szefowie firm, 
instytucji, lokalnych stowa-
rzyszeń i organizacji, którzy 
chętnie przyjmują do #take-
awaychallenge. W sieci nie 
zabrakło też ciepłych słów od 
lokalnych przedsiębiorców, 

zmagających się w tym trud-
nym czasie z reorganizacją 
pracy i utrzymaniem swoich 
biznesów.

Na czym polega akcja?
Zamów danie na wynos 

ze swojej ulubionej legnickiej 
restauracji. Nie masz takiej? 
Wejdź na jedzenienawynos.
legnica.eu i skorzystaj z listy 
restauracji/barów/kawiarni, 
które oferują jedzenie na wy-
nos. Wrzuć zdjęcie swojego 
zamówienia na swój profil w 
mediach społecznościowych 
z #takeawaychallenge i no-
minuj 3 osoby, które w ciągu 
48 godzin też powinny za-
mówić danie na wynos.

Jednocześnie zachęcamy 
do korzystania z bazy restau-
racji, barów i kawiarni, które 
realizują zamówienia na wy-
nos. Na stronie jedzeniena-
wynos.legnica.eu znajdziecie 

listę takich lokali z danymi, w 
jaki sposób i w jakich dniach 
można zamówić jedzenie 
oraz gdzie znaleźć aktualne 
menu.

Jeżeli twojego lokalu nie 
ma jeszcze na liście, wyślij 
e-maila na adres fb@legnica.
eu z podaniem:

- nazwy restauracji/baru/
kawiarni,

- numer telefonu, pod 
którym można składać za-
mówienie,

- godziny, w których 
można składać zamówienia,

- link do miejsca, gdzie 
można znaleźć menu,

- informację, czy oferu-
jesz jedzenie tylko na wynos, 
czy również z dowozem.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 14.12.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 2  położonego  w Legnicy przy ul. Hutników 20 A

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 14.12.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 2 położonego  w Legnicy przy ul. Senatorskiej 46

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 14.12.2020 r. o godz.10.00 w LCK,

ul. Chojnowska 2

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 14.12.2020 r. o godz.10.30 w LCK,

ul. Chojnowska 2

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Hutników 20A
 KW Nr LE1L/00054908/4
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica ul. Senatorska 46 
KW Nr LE1L/00060456/5
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren  
uzbrojony 

Dz. nr 1008/2,nr 1009, nr 
1010 o łącznej pow. 204 
m2, obręb Fabryczna
Lokal mieszkalny nr 1 na 
parterze 

Dz. nr 1245  o pow. 316 m2, 
obręb Fabryczna 
Lokal mieszkalny nr 2  na 
parterze

Pokój, kuchnia,  
łazienka, wc
przedpokój, 
43,01 m2
piwnica nr 2

Dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, 
przedpokój 50,47 m2, 
przedpokój, 2 piwnice 
6,65m2

140.000,00 
zł

/10. 200,00 
zł/

14.000,00 zł

150.000,00 
zł

/10. 100,00 
zł/

15.000,00 zł

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem na okres do 3 lat części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ulicy Wyspiańskiego.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej zabudowanej boksem garażowym 
położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego - działka nr 634/177 o powierzchni 0,4338 ha, 

obręb Tarninów, KW LE1L/00061128/4. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego działka wchodzi w skład obszaru oznaczonego 

symbolem B41MU - zabudowa mieszkaniowai usługowa.
Opis nieruchomości: część działki zabudowanej boksem garażowym o powierzchni 18 m2,

 z przeznaczeniem na garażowanie środka transportu  
Stawka czynszu nie mniej niż 5,50 zł/m2 miesięcznie plus podatek VAT.

Minimalne postąpienie  0,50 zł.                                                       
Termin wnoszenia opłaty tytułem czynszu najmu: miesięcznie w terminie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca.
Uwagi:

1. Do stawki czynszu najmu doliczany jest podatek od towarów i usług VAT według obowiązują-
cej stawki, zgodnie z przepisami.

2. Termin wnoszenia opłaty tytułem czynszu najmu: miesięcznie w terminie do ostatniego dnia
każdego miesiąca za który została wykonana usługa najmu.

3. Zasady aktualizacji opłat czynszowych: czynsz będzie waloryzowany w okresach rocznych,
począwszy od 2021 roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych zwany wskaźnikiem inflacji, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski dla roku poprzedzającego dzień
waloryzacji.

4. Wszystkie koszty przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi
Najemca w całości. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Najemcy nie przysługuje 

zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania 
za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania 

nieruchomości Wynajmującemu, Najemca pozostawi wszystkie poczynione nakłady. Najemcy 
nie przysługuje za nie zapłata.

Nieruchomość można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu się
z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami numer telefonu 767212294.
Z regulaminem przetargu  można zapoznać się na stronie www.legnica.eu – przetargi.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 100,00 zł do 24.11.2020 r.
na konto: Bank PKO - S.A. I Oddział w Legnicy numer 20124014731111000025212109

Przetarg odbędzie się 27.11.2020 r o godz. 12.30 w LCK, ul. Chojnowska 2.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie 

wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał  i  
kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności 

gospodarczej.  
Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu, a 

pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się 
od podpisania umowy najmu traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami tel. 767212294 oraz warunków przetargu  tel. 767212301.Organizator zastrzega 

sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

#takeawaychallenge z Legnicy

Minął niespełna tydzień od-
kąd prezydent Tadeusz Krza-
kowski zainicjował legnicki 
#takeawaychallenge i zaape-
lował o wsparcie dla branży 
gastronomicznej, a już akcja 
rozprzestrzeniła się w całym 
regionie.
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