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Niepełny komplet

Teatr z konkursem na dyrektora Rosjanin pracował jak niewolnik
W związku z kończącą się 31 sierpnia 2021 r kadencją Jacka Głomba, zarząd Dolne-
go Śląska ogłosił konkurs na dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Do 22 marca 
czeka na oferty. Jacek Głomb zapowiada, że wystartuje. – Mam poczucie krzywdy i przy-
krości, ale wiem, że to nie jest istotne. Wspólnie zbudowaliśmy tutaj świat i trzeba tego 
świata bronić – mówi. 

>>2

Śledztwo w sprawie Rosjanina przetrzymywanego przez 23 lata na fermie drobiu i zmu-
szanego do niewolniczej pracy zmierza do finału. Jak nas poinformował prokurator Ma-
riusz Kluczyński, kierownik działu śledztw Prokuratury Rejonowej w Legnicy, przesłu-
chano już prawie 50 świadków. Zgromadzony materiał potwierdza w dużej mierze wersję 
podawaną przez cudzoziemca. Dotąd jednak nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. 
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Szpital covidowy 
jest gotowy

Blisko sto miejsc dla pacjentów chorych na COVID – 19 jest już gotowych w nowym szpitalu modu-
łowym, który powstał przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. KGHM, zgodnie z 
dyspozycją rządu i przy współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych jest odpowiedzialny za 
organizację tymczasowych placówek medycznych na Dolnym Śląsku.
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Od grudnia ubiegłego 
roku tymczasowy oddział 
dla chorych na koronawiru-
sa działa w Wałbrzychu, w 
kompleksie budynków przy ul. 
Batorego. Na potrzeby szpitala 

tymczasowego zaadaptowano 
ostatnie piętro obiektu po by-
łym oddziale pediatrycznym. 
Działa tam 50 łóżek dla cho-
rych mieszkańców regionu.

– KGHM odpowiada na 
zapotrzebowanie i dyspozy-
cje rządu zgodnie z naszym 
hasłem "działamy – dbamy – 
chronimy". Pandemia to dla 
nas wszystkich test z odpo-
wiedzialności i zaangażowania 
we wspólną sprawę, jaką jest 
walka z koronawirusem. Od 
wielu miesięcy dostarczamy 
do placówek medycznych w 
całej Polsce pomoc w postaci 
środków ochrony czy sprzętu 
medycznego. Sprawne przy-
gotowanie miejsc w szpitalach 
tymczasowych na Dolnym 

Śląsku to nasze kolejne dzia-
łania – powiedział Marcin 
Chludziński, prezes zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.

Szpital modułowy w Le-
gnicy zgodnie z planem

Adam Bugajczuk, wicepre-
zes do spraw rozwoju KGHM 
dodaje, że budowa szpita-
la modułowego w Legnicy 
przebiegła zgodnie z planem. 
– Inwestycja to wspólny wy-
siłek wielu firm, w tym spółki 
z Grupy Kapitałowej KGHM 
BIPROMET. Dzięki temu 
powstał profesjonalny obiekt, 
który będzie służyć mieszkań-
com Zagłębia Miedziowego 
nie tylko w okresie pandemii – 
mówił Adam Bugajczuk.

Szpital modułowy, oprócz 

sal dla pacjentów i pomiesz-
czeń dla personelu, jest wypo-
sażony w gabinety zabiegowe i 
nowoczesną izbę przyjęć. Pla-
cówka została zbudowana z 40 
modułów, które były przewo-
żone na miejsce i składane w 
całość.

Dyrektor szpitala w Le-
gnicy Anna Płotnicka-Mie-
loch podkreśla, że po za-
kończeniu walki z pandemią 
szpital modułowy będzie nadal 
wykorzystywany. Powstaną 
tam kolejne oddziały, w tym 
m.in. psychiatryczny.

W Miedziowym Centrum 
Zdrowia w Lubinie, należą-
cym do Grupy KGHM, już od 
listopada ubiegłego roku funk-
cjonuje oddział przeznaczony 

dla chorych na koronawirusa 
oraz z podejrzeniem zarażenia. 
Szpital może przyjąć ponad 50 
pacjentów.

KGHM od wielu miesię-
cy wspiera personel medycz-
ny przekazując do placówek 
służby zdrowia środki ochro-
ny, w tym płyn dezynfekujący. 
Fundacja miedziowej spółki 
pomaga w zakupach sprzę-
tu medycznego. W działania 
zaangażowani są również wo-
lontariusze Spółki, którzy w 
ramach Solidarnościowego 
Korpusu Pomocy Seniorom, 
udzielają pomocy starszym 
osobom z całego Dolnego Ślą-
ska.

Źródło: KGHM

Wymagania stawiane 
kandydatom to: wykształ-
cenie wyższe magisterskie 
artystyczne lub w zakresie 
nauk humanistycznych lub 
społecznych i    co najmniej 
10–letni udokumentowa-
ny staż pracy w podmiotach 
prowadzących działalność w 
sferze kultury, w tym 5–let-
nie doświadczenie na stano-
wisku kierowniczym w insty-
tucji kultury. Kandydat musi 
spełniać „warunki zdrowotne 
niezbędne do wykonywania 
pracy na stanowisku kierow-
niczym”, korzystać z pełni 
praw publicznych, posiadać 
pełną zdolność do czynno-
ści prawnych. Nie może być 
karany za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe. 
Z możliwości aplikowania 
wykluczono osoby ukarane 
zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowa-
niem środkami publicznymi. 
Ponadto wymaga się zło-
żenia w terminie „pełnego 
kompletu” (komplet mógłby 
być niepełny?) wymaganych 
dokumentów.

Zarząd Dolnego Śląska 
oczekuje od kandydata   do-
świadczenia w zarządzaniu 
realizacją projektów kultu-
ralnych lub/i inwestycyjnych 
finansowanych ze źródeł 
pozabudżetowych. Powinna 
to być osoba, która ma ukoń-
czone kursy, szkolenia, studia 
podyplomowe w zakresie 
zarządzania,   umiejętności 
organizatorsko - menadżer-
skie oraz   „doświadczenie 
w zakresie tworzenia, opra-
cowywania lub artystycz-
nego wykonywania utwo-
rów w dziedzinie teatru, w 
szczególności potwierdzone 
udziałem w przeglądach i fe-
stiwalach”. Liczyć się będzie 
także   znajomość przepisów 
prawa dotycząca funkcjono-
wania instytucji kultury, a 
także zasad gospodarowania 
finansami publicznymi obo-
wiązujących w tych instytu-
cjach.

Wśród wymaganych do-
kumentów, kandydaci na 
dyrektora Teatru Modrze-
jewskiej będą musieli przed-
stawić m.in. plan działalności 
artystycznej teatru, w tym 
zarys repertuaru na kolej-
ne dwa sezony artystyczne, 
wizję działalności i rozwoju 
teatru,   sposób organizacji 
pracy, strategię pozyskiwania 
pozabudżetowych środków 
finansowych, plan promo-
cyjny na rzecz budowy po-
zytywnego wizerunku teatru.

W celu weryfikacji zgło-
szeń i wyboru najlepszego 
kandydata zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego powoła 
9-osobową komisję konkur-
sową. W jej składzie będzie   
2 przedstawicieli ministra 

kultury, 3 przedstawicieli or-
ganu prowadzącego (w tym 
2 reprezentujących marszał-
ka i 1 w imieniu prezydenta 
Legnicy), 2 przedstawicieli 
związków zawodowych oraz 
2 przedstawicieli wybranych 
stowarzyszeń twórczych. 
Zwycięski kandydat musi 
uzyskać więcej niż połowę 
głosów. Jeśli żaden z uczest-
ników konkursu nie dosta-
nie takiego poparcia, zarząd 
województwa będzie mógł 
ogłosić nowy konkurs lub 
powołać dyrektora bez kon-
kursu.

Do 30 czerwca 2021 ko-
misja ma czas na zakończenie 
postępowania konkursowego.

Zarząd Dolnego Śląska 
nie skorzystał z możliwości 
powołania Jacka Głomba na 
kolejną kadencję bez prze-
prowadzania konkursu, choć 
prawo na to pozwala. Ape-
lowała o to załoga Teatru 
Modrzejewskiej, dyrektorzy 
36 teatrów z całej Polski, a 
także ponad 3 tysiące sygna-
tariuszy   petycji skierowanej 
do marszałków. Wszystkie te 
głosy, wynikające z troski o 
przyszłość legnickiej sceny, 
zostały przez władze woje-
wództwa zlekceważone. Pre-
zydent Tadeusz Krzakowski, 
jako przedstawiciel drugiego 
organu prowadzącego Teatr 
Modrzejewskiej, nie zabrał w 
tej publicznej dyskusji głosu. 
Kilka dni temu na jego biur-
ko trafiła petycja podpisana 
przez ok. 400 legniczan, któ-
rzy domagają się od niego 
wsparcia dla Jacka Głomba.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Niepełny komplet
No tak, Panie Marszałek, 

ma Pan rację. Teatr w Legni-
cy to nie w kij dmuchał, jak - 
nie przymierzając - jakaś tam 
opera we Wrocławiu, albo - 
jeszcze gorzej - Filharmonia 
Dolnośląska w Jeleniej Górze.

W jeleniogórskiej filhar-
monii Pan, Panie Marszałek, 
nie musisz robić „transparent-
nego i otwartego” konkursu 
na dyrektora, bo co tam taka 
filharmonia, głupstwo! Do fil-
harmonii powołasz se Pan po 
cichu kogo uważasz bez robie-
nia ceregieli z konkursem.

Z Operą Wrocławską jest 
już gorzej. Jak Pan pół roku 
temu robiłeś konkurs na jej 
dyrektora, to w warunkach na-
pisałeś wyraźnie, że nie może 
być byle kto, musi być panisko 
z „mgr” przed nazwiskiem i 
„3-letnim stażem na stanowi-
sku kierowniczym w instytucji 
kultury”.

A teraz przy Teatrze 
Modrzejewskiej, którego do-
bro tak bardzo leży na sercu 
całemu Zarządowi Dolnego 
Śląska, poprzeczka została 
zawieszona jeszcze wyżej. Tu 
już trzy lata dyrektorowania 
nie wystarczą - musi być pięć, 
co najmniej. A i wykształce-
nie wyższe magisterskie, jak 
w operze, to za mało - musi 
być koniecznie „artystyczne 
lub w zakresie nauk huma-
nistycznych”. Plus jeszcze to, 
też nowum: „doświadczenie 
w zakresie tworzenia, opra-
cowywania lub artystyczne-
go wykonywania utworów w 
dziedzinie teatru, w szczegól-
ności potwierdzone udziałem 
w przeglądach i festiwalach”. 
Pięknie ujęte. A jakby komuś 
było mało, to w ogłoszeniu za-
strzeżono z fantazją, że trzeba 
w terminie złożyć „pełny kom-
plet” dokumentów, bo niepeł-
ny komplet nie wystarczy.

Jednym słowem, Panie 
Marszałek, warunki zosta-
ły tak wyśrubowane, że byle 
szarak się nie prześlizgnie. 
Chyba tylko największe tuzy 
polskiego środowiska teatral-
nego dałyby radę sprostać tym 
wymaganiom. Na najlepszych 
pewnie liczycie, co? Kto prze-
czyta Wasze ogłoszenie, od 
razu widzi, że tylko po to robi-
cie ten konkurs, by Teatr Mo-
drzejewskiej - dumę Legnicy 
i Dolnego Śląska - oddać w 
jak najlepsze ręce. Dokładnie 
tak jak zapowiadaliście: troska 
Wami powoduje. Troska - nie 
polityka.

I za tę troskę ja jako od-
biorca kultury, widz legnic-
kiego teatru, Panu, Panie 
Marszałek, w tym miejscu 
serdecznie dziękuję, składając 
jednak - przyznaję - niepełny 
komplet słów, jakie mi się ci-
sną na usta.

Piotr Kanikowski

Szpital covidowy jest gotowy

Teatr z konkursem na dyrektora

Blisko sto miejsc dla pacjen-
tów chorych na COVID – 19 
jest już gotowych w nowym 
szpitalu modułowym, który 
powstał przy Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym w 
Legnicy. KGHM, zgodnie z 
dyspozycją rządu i przy współ-
pracy z Ministerstwem Akty-
wów Państwowych jest od-
powiedzialny za organizację 
tymczasowych placówek me-
dycznych na Dolnym Śląsku.

W związku z kończącą się 
31 sierpnia 2021 r kadencją 
Jacka Głomba, zarząd Dolne-
go Śląska ogłosił konkurs na 
dyrektora Teatru Modrzejew-
skiej w Legnicy. Do 22 marca 
czeka na oferty. Jacek Głomb 
zapowiada, że wystartuje. – 
Mam poczucie krzywdy i przy-
krości, ale wiem, że to nie 
jest istotne. Wspólnie zbudo-
waliśmy tutaj świat i trzeba 
tego świata bronić – mówi. 

Oświadczenie Jacka Głomba
Zarząd Województwa Dol-

nośląskiego ogłosił konkurs na 
dyrektora teatru w Legnicy. Po 
27 latach mojego urzędowania 
nie skorzystał z - zapisanej w 
art. 15 pkt. 3 branżowej Ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej – możli-
wości powołania mnie na kolejną 
kadencję bez przeprowadzenia 
procedury konkursowej.

Jest mi z tego powodu po 
ludzku przykro.

Ale Legnica to mój świat, 
innego nie ma. Przez 27 lat krok 
po kroku budujemy tu nasz teatr, 
tworząc miejsce bardzo ważne 
artystycznie, niezmiernie istotne 
społecznie, bezpieczne ekonomicz-
nie. To jest kawał świata, który 
stworzyliśmy od podstaw i który 
jest - mam pełne przekonanie - 
ważny dla bardzo wielu osób nie 
tylko z Legnicy, nie tylko z Polski.

Za to ogromne poparcie spo-
łeczne, którego w ostatnich mie-

siącach doznałem ze strony środo-
wisk artystycznych i społecznych 
z Polski, Europy, świata, Dol-
noślązaków i legniczan – bardzo 
dziękuję. Traktuję to jako poparcie 
dla sprawy i idei, którą utożsamia 
„Drużyna Modrzejewskiej”.

Jak już rzekłem w jednym 
z wywiadów: „W Legnicy mam 
wciąż dużo niedokończonych 
spraw. Dopóki ich nie zamknę 
albo przynajmniej dopóki nie będę 
miał świadomości, że zrobiłem, co 
można, nie poddam się”.

Dlatego wystartuję w konkur-
sie na dyrektora teatru w Legnicy. 
Wierzę w uczciwy konkurs. I nie 
chcę oddać walkowerem świata, 
który razem zbudowaliśmy.

Najważniejszy dla mnie jest 
nasz teatr. I wszystkie osobiste 
działania temu podporządkowuję.

Jacek Głomb, dyrektor Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy
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Funkcjonariusze Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledczego 
Komendy Powiatowej Policji 
w Polkowicach pracowali nad 
tą sprawą od marca 2020 roku. 
Ustalili, że od maja 2017 roku 

polkowiczanin kupował gry 
a następnie sprzedawał je na 
portalu aukcyjnym wraz z do-
stępem do konta. Łamał w ten 
sposób prawo.

- Zgodnie z postanowie-
niami licencji kupujący grę 
nie mam prawa odsprzedać jej 
potem razem z kontem, po-
nieważ tak naprawdę nabywa 
nie tyle samą produkcję, co 
licencję na jej użytkowanie - 
wyjaśnia mł.asp. Przemysław 
Rybikowski, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Polkowicach. - Według wy-

liczeń funkcjonariuszy prze-
stępcza działalność sprawcy 
naraziła właściciela praw au-
torskich na straty w wysoko-
ści blisko 48 tysięcy złotych. 
Ostatecznie żmudna praca 
śledczych zaowocowała przed-
stawieniem polkowiczaninowi 
239 zarzutów nieuprawnione-
go rozpowszechniania gier w 
wersji cyfrowej, za co grozi mu 
do 2 lat pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA  
POLKOWICE

Akt oskarżenia obejmuje 
lata 2014-2016. Według wy-
liczeń prokuratury, Mariusz K. 
przekazując Urzędowi Miasta 
w Legnicy nieprawdziwe dane 
na temat ilości uczniów i słu-
chaczy wyłudził z magistratu 
898 tysięcy złotych.

Śledztwo było pokłosiem 
kontroli przeprowadzonej 
przez Urząd Miasta w Legnicy, 
która wykazała nieprawidło-
wości w pobieraniu subwen-
cji oświatowej. Prokuratura 

przesłuchała około 700 osób. 
W rozmowie z Andrzejem 
Andrzejewskim prokurator re-
jonowy Radosław Wrębiak na 
potwierdzenie zarzutów przy-
wołuje zeznania około 290 
świadków. Ich nazwiska figu-
rowały na liście uczniów, na 
podstawie których Policealna 
Szkoła Detektywów i Pracow-
ników Ochrony występowała o 
pieniądze od samorządów. 172 
rzekomych uczniów PSDiPO 
w Legnicy nie znało w ogóle 
takiej szkoły, nie składało do 
niej podania, nie uczęszcza-
ło na zajęcia lub uczęszczało 
tylko w pierwszym semestrze. 
118 uczniów potwierdziło, że 
uczyli się w PSDiPO, ale w 
innym oddziale, w innym mie-
ście, na innym kierunku. Część 
przesłuchanych zeznała, że w 
zajęciach uczestniczyli zdalnie.

- Wszystkie te okolicz-
ności wykluczają uzyskanie 
dotacji - stwierdza w Radiu 
Wrocław Radosław Wrębiak, 

szef Prokuratury Rejonowej w 
Legnicy.

Mariusz K. nie przyznaje 
się do zarzucanych mu czy-
nów. Jego wyjaśnienia stoją 
w sprzeczności z ustaleniami 
prokuratury.    Za wyłudzenie 
prawie 900 tys. zł Mariuszowi 
K. grozi do 8 lat pozbawienia 
wolności.

Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy sprawdza prawidło-
wość pobierania subwencji 
oświatowych w latach 2010-
2013 oraz 2017-2019. Bada 
też, czy do podobnego oszu-
stwa nie uciekały się inne nie-
publiczne szkoły.

To nie pierwsza taka spra-
wa w Legnicy. W 2016 roku 
tutejsza Prokuratura Rejono-
wa oskarżyła Agnieszkę M., 
że prowadząc policealną szko-
łę kosmetyczną wyłudziła od 
Urzędu Miasta w Legnicy 213 
tysięcy złotych dotacji, zawy-
żając liczbę słuchaczy.

Piotr Kanikowski

- Śledztwo wciąż toczy się 
w sprawie - mówi prokurator 
Mariusz Kluczyński. - Zostali 
nam do przesłuchania ostatni 
świadkowie. Wszystko wskazuje 
na to, że przed końcem czerwca 
będziemy gotowi, by zamknąć tą 
sprawę.

Przestępstwo, którego ofiarą 
padł 61-letni obecnie Mikołaj 
Jerofiejew, w prawniczej no-
menklaturze jest określone jako 
handel ludźmi. Impulsem do 
prokuratorskiego śledztwa był 
materiał wyemitowany przez 
stację Polsat News. Wynikało 
z niego, że Jerofiejew - cywilny 
pracownik jednej z radzieckich 
baz wojskowych - nie wrócił 

do Rosji na początku lat dzie-
więćdziesiątych. Od tego czasu 
przebywał i pracował w Polsce 
nielegalnie pod Bolesławcem. 
Gospodarz, który go ukrywał, 
bał się jednak kontroli i 23 lata 
temu przewiózł go pod Lubin 
do swych znajomych, rodziny Ś.   
Mikołaj Jerofiejew opowiadał 
dziennikarzom z telewizji, że 
był przetrzymywany, zmusza-
ny do niewolniczej pracy bez 
wynagrodzenia, głodzony, bity. 
Uratowali go w końcu i przygar-
nęli pod dach dobrzy ludzie, ale 
złe traktowanie zrobiło z niego 
wrak człowieka: wychudzony, 
obdarty, zalękniony.

- Zeznania świadków w 
dużej mierze potwierdzają jego 
relację - mówi prokurator Ma-
riusz Kluczyński. Zaprzecza, 
jakoby wobec Rosjanina stoso-
wano przemoc fizyczną.

-   Jego krytyczne położenie 
było wykorzystywane do tego, 
by go podporządkować, upoko-
rzyć, wykorzystać. Był źle trak-
towany, trzymany w warunkach 
urągających ludzkiej godności, 
zmuszany do codziennej kilku-
nastogodzinnej pracy, wulgarnie 
wyzywany - wylicza prokurator 
Mariusz Kluczyński.

Szczęście w tym nieszczę-
ściu jest takie, że po 23 latach 
udręki Mikołaj Jerofiejew trafił 
w końcu na dobrych ludzi, któ-
rzy go uratowali: wyciągnęli z 
fermy drobiu, dali mieszkanie, 
utrzymanie, otoczyli prawną 
pomocą. Pozytywnie zareago-
wała również legnicka prokura-
tura, wszczynając śledztwo na-
tychmiast po programie Polsatu, 
i Straż Graniczna.

Piotr Kanikowski
FOT. POLSAT NEWS
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Prokuratura znalazła 
martwe dusze
Legnicka Prokuratura Re-
jonowa oskarżyła Mariusza 
K., że jako dyrektor Poli-
cealnej Szkoły Detektywów 
i Pracowników Ochrony w 
Legnicy doprowadził do nie-
korzystnego rozporządzenia 
mieniem Gminę Miejską Le-
gnica w kwocie łącznej 898 
tysięcy złotych. O sprawie 
szeroko informuje Andrzej 
Andrzejewski na antenie Ra-
dia Wrocław.

Śledztwo w sprawie Rosjani-
na przetrzymywanego przez 
23 lata na fermie drobiu i 
zmuszanego do niewolniczej 
pracy zmierza do finału. Jak 
nas poinformował prokurator 
Mariusz Kluczyński, kierow-
nik działu śledztw Prokura-
tury Rejonowej w Legnicy, 
przesłuchano już prawie 50 
świadków. Zgromadzony 
materiał potwierdza w du-
żej mierze wersję podawaną 
przez cudzoziemca. Dotąd 
jednak nikomu jeszcze nie 
postawiono zarzutów.

Rosjanin był traktowany 
jak niewolnik

239 zarzutów dla pirata
33-latek z Polkowic jest po-
dejrzany o nielegalne rozpo-
wszechnianie gier w wersji 
cyfrowej. Mężczyzna wyko-
rzystywał w tym celu portal 
aukcyjny. Spowodowane 
przez niego straty właścicieli 
praw autorskich oszacowano 
na prawie 48 tys. zł.



Strona 519 lutego 2021 WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Sprzedający musi tylko 
podać numer swojej karty, aby 
pieniądze mogły wpłynąć na 
konto. I tu właśnie jest haczyk. 
Oszuści wchodzą w posiadanie 
danych, które następnie umoż-
liwiają im dokonywanie trans-
akcji na szkodę sprzedającego.

W taki właśnie sposób 
swoje oszczędności w kwocie 

ponad 28 tysięcy złotych stra-
ciła jedna z mieszkanek Lubi-
na. Kobieta wystawiła przed-
miot do sprzedaży. Po jakimś 
czasie otrzymała wiadomość 
od rzekomego kupującego, 
który skontaktował się z lubi-
nianką za pomocą komunika-
tora WhatsApp.

Sprawca informował 
sprzedającą, że już dokonał 
zakupu i nawet zapłacił za 
produkt. Pieniądze miały być 
przesłane za pośrednictwem 
platformy transakcyjnej serwi-
su OLX - tu już powinniśmy 
wiedzieć, że OLX nie generuje 
linków do opłacenia zakupu, 
czy do podania danych do 
otrzymania płatności za ofero-
wany przez Ciebie przedmiot. 
Jedyną stroną, do której prze-
kierujemy Ci serwis podczas 
finalizacji Płatności OLX, jest 
Dotpay – za jej pośrednictwem 
realizowana jest wpłata – in-
formację taką można przeczy-
tać na oficjalnej stronie OLX.

Pokrzywdzona otrzymała 
link, który kierował ją do stro-
ny internetowej, łudząco po-
dobnej do prawdziwej witryny 
OLX. Następnie lubinianka 
została poproszona o podanie 
numeru swojej karty płatni-
czej, na którą miały wpłynąć 
środki za zakupiony towar. 48 
– latka wpisała nie tylko nu-
mer podany na awersie karty, 
ale również datę ważności, li-
mit na koncie, a co najgorsze, 
numer CVV, który jest jednym 
z zabezpieczeń uniemożliwia-
jących nieupoważnioną trans-
akcję.

Dzięki tym danym oszust 
wszedł w posiadanie informa-
cji, które były następnie wyko-
rzystane do płatności interne-
towych lub innych transakcji 
nie tylko w Polsce, ale też za 
granicą. Straty poszkodowanej 
kobiety wyniosły ponad 28 ty-
sięcy złotych.

Policja Lubin

– Zapraszamy uczniów 
szkół patronackich do wyjąt-
kowego projektu. Chcemy, żeby 
uczestnicy z jednej strony po-
znali KGHM i dowiedzieli się 
więcej o naszej działalności a z 
drugiej strony, żeby wzmocni-
li swoje umiejętności. Zawo-
dy techniczne to przyszłość, 
a wykwalifikowani i zmoty-
wowani pracownicy to dla nas 
dobro bezcenne   – powiedziała 
podczas inauguracji projektu 
Magdalena Wróbel, dyrektor 
naczelny do spraw zarządzania 
zasobami ludzkimi w KGHM.

Akcję KGHM wspiera 
również Ministerstwo Edukacji 
i Nauki, które objęło wydarzenie 
swoim patronatem.

– Z wielką uwagą przyglą-
dam się działaniom KGHM w 
Zagłębiu Miedziowym związa-
nym ze szkolnictwem zawodo-
wym. Takie placówki muszą być 
atrakcyjne i przede wszystkim 
skuteczne. Dlatego wszelkiego 
typu wsparcie, w tym progra-
my edukacyjne dla uczniów to 

bardzo potrzebne rozwiązania. 
Najważniejsza jest współpra-
ca, która pomoże przewidzieć 
jakie kompetencje przydadzą 
się uczniom w danym regionie. 
KGHM to największy praco-
dawca na Dolnym Śląsku, więc 
zawody związane z przemy-
słem miedziowym zasługują na 
szczególną uwagę. Przyszłość 
młodych ludzi musimy plano-
wać odpowiedzialne i w zgodzie 
z potrzebami wynikającymi z 
rynku pracy– powiedziała Ma-
rzena Machałek, Wiceminister 
Edukacji i Nauki.

Na uczniów czeka kilku-
miesięczna przygoda w wirtu-
alnej przestrzeni, w bliźniaczym 
do ziemskiego układzie plane-
tarnym. Miedziowy wszech-
świat zapełniony będzie tema-
tami i zadaniami związanymi z 
KGHM. Uczestnicy będą wy-
konywać misje dotyczące m.in. 
wiedzy o ekologicznych inwe-
stycjach Spółki, o górniczych i 
hutniczych tradycjach czy samej 
produkcji miedzi.

Zainteresowani uczniowie 
otrzymają dostęp do specjalnej 
platformy internetowej, gdzie 
będą mogli wykazać się wie-
dzą o miedziowej Spółce. Dla 
uczestników przygotowane są 
tygodniowe misje, za których 
wykonanie otrzymają punk-
ty. Każde zakończone zadanie 
będzie premiowane nagrodą 
(gadżetem KGHM, sprzętem 
multimedialnym, wizytami na 
oddziałach Spółki). Uczestnicy 
projektu będą pracować na swój 
indywidualny wynik, ale rów-

nież na wynik poszczególnych 
szkół. Najlepiej punktowane 
placówki otrzymają na koniec 
roku szkolnego dodatkową na-
grodę od KGHM.

Platforma z grą dla uczniów 
szkół patronackich będzie do-
stępna od połowy lutego do 
połowy czerwca. W zabawie 
może wziąć udział blisko 2 tys. 
młodych ludzi z Zagłębia Mie-
dziowego. 

Program KGHM „Kom-
petentni w branży” działa od 
2018 roku i jest nim objętych 
9 szkół technicznych i branżo-
wych m.in. w Lubinie, Legnicy i 
Polkowicach. Placówki kształcą 
uczniów w zawodach istotnych 
dla przemysłu miedziowego. 
Program zakłada ścisłą współ-
pracę na linii szkoła – KGHM. 
Uczniowie mogą liczyć na me-
rytoryczną pomoc Spółki, są an-
gażowani w różnorodne przed-
sięwzięcia rozwojowe, a przede 
wszystkim mogą skorzystać z 
dedykowanego im programu 
stypendialnego oraz możliwo-
ści odbycia praktycznej nauki 
zawodu.

Warto podkreślić, że za-
wody, w których kształceni są 
uczniowie w szkołach patro-
nackich KGHM znajdują się na 
liście zapotrzebowania na pra-
cowników na krajowym rynku 
pracy. Zestawienie najbardziej 
pożądanych zawodów rokrocz-
nie przygotowuje Ministerstwo 
Edukacji i Nauki.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź S.A.

Budowa hali o powierzchni 
2,3 tys. metrów kwadratowych 
potrwa 12 miesięcy. To oznacza, 
że gotowa będzie na przełomie 
czerwca i lipca 2022 r.

- Oddana do użytku przed 
blisko trzema laty hala produk-
cyjna licząca 3 tys. mkw., zrobiła 
się już dla nas za ciasna. Firma 
się rozwija, więc potrzebuje 
więcej przestrzeni. Stąd decyzja 
o rozbudowie zakładu – mówi 
Martin Huras, prezes Huras – 
Konstrukcja i Budowa Maszyn 

Specjalnych.
- W nowej hali umieszczona 

zostanie nowa linia produkcyjna. 
W związku z tym planujemy 
zwiększyć zatrudnienie o 60 
osób. Pierwsze przyjęcia odbędą 
się jeszcze w 2021 r. W kolejnym 
roku będziemy kontynuować re-
krutację – dodaje prezes Martin 
Huras.

Budowa hali ruszyć ma na 
początku lata br., tymczasem z 
Niemiec do zakładu w Nowej 
Wsi Legnickiej dotarło już jej 
wyposażenie. Chodzi o 7 z 12 
specjalistycznych maszyn nie-
zbędnych do obróbki metali. 
Pozostałe 5 kilkutonowych ma-
szyn przyjedzie do Hurasa już w 
przyszłym roku.

Nowa część zakładu będzie 
niejako „przyklejona” do obecnej. 

W projekcie znalazł się m.in. 
efektowny łącznik biurowy. Zo-
baczcie zresztą sami wizualizację 
rozbudowanego zakładu. Warto 
wspomnieć, że autorem projektu 
jest legnicka pracownia „Sankon” 
S.C. Adam i Alicja Santorowscy.

Huras – Konstrukcja i Bu-
dowa Maszyn Specjalnych to 
firma działająca w branży au-
tomotive, telekomunikacyjnej i 
medycznej. Niemiecka spółka 
funkcjonuje na polskim rynku 
od 1998 r. Działalność rozpo-
częła we Wrocławiu. W 2004 r. 
przeniosła się jednak do Legni-
cy. W 2018 r. otworzyła zakład w 
Nowej Wsi Legnickiej na tere-
nie Legnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Źródło: Huras
RYC. HURAS
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Oszuści podszywają 
się pod OLX

KGHM obiecuje kosmos Huras stawia nową halę

Lubińscy policjanci przyję-
li już kilkanaście zgłoszeń 
od osób, które padły ofiarą 
oszustów podszywających 
się pod popularną platformę 
sprzedażową OLX. Pokrzyw-
dzeni to wystawiający na 
sprzedaż przedmiot. Prze-
stępcy, mając ich numer 
telefonu, wysyłają do takiej 
osoby informację, że chcą 
zakupić dany towar i następ-
nie przekazują link, dzięki 
któremu rzekomo będzie 
możliwe otrzymanie zapłaty 
za zbyty towar.

Podróż w nieznane, zadania, 
zagadki i przygoda życia – 
KGHM zaprasza uczniów szkół 
technicznych i branżowych ob-
jętych programem „Kompe-
tentni w branży górniczo-hut-
niczej” do nowego projektu 
edukacyjnego. Młodzi ludzie 
mogą wziąć udział w kosmicz-
nej zabawie i poznać miedzio-
wego giganta z zupełnie innej 
strony. Na uczestników czeka-
ją nagrody i niespodzianki.

W połowie 2021 r. firma Hu-
ras – Konstrukcja i Budowa 
Maszyn Specjalnych przystąpi 
do realizacji dużej inwestycji. 
Budowa nowej hali produk-
cyjnej pod Legnicą pochłonie 
blisko 15 mln zł.
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Konflikt pomiędzy Dol-
ZPN a OZPN rozwijał się od 
2019 r., kiedy Polski Związek 
Piłki Nożnej odebrał okrę-
gowym związkom możliwość 
organizacji rozgrywek niż-
szego szczebla i powierzył to 
zadanie swoim strukturom 
wojewódzkim. OZPN Legni-
ca nie rozwiązał się, jak robiły 
to podobne stowarzyszenia w 
całej Polsce. Choć stracił sens 
istnienia, przez rok trwał jak 

reduta starych porządków, od-
wlekając zwołanie walnego 
zgromadzenia delegatów. Rok 
2019 zakończył stratą w wyso-
kości 273 tys. zł.  W tym czasie 
podjął uchwałę o wykluczeniu z 
OZPN około 20 klubów, które 
zalegały z płaceniem składek 
lub rachunków za usługi. Ich 
długi sprzedał firmie windy-
kacyjnej.   W maju 2020 roku 
sprzedał swoją siedzibę przy 
ul. Jordana działkowcom za 
ok. 540 tys. zł. Potem wszyscy 
członkowie zarządu i komisji 
rewizyjnej (wśród nich są m.in. 
radni z gmin Krotoszyce, Za-
grodno i Polkowice) złożyli re-
zygnacje… z powodu pandemii.

Pół roku temu Adam Mi-
chalik powiadomił prokuraturę, 
że działania zarządu OZPN 
Legnica mogły narazić stowa-
rzyszenie na szkodę finansową. 
Prokuratura Rejonowa w Le-
gnicy wstępnie zbadała spra-
wę pod kątem przekroczenia 

uprawnień lub niedopełnienia 
obowiązków i uznała, że nie 
doszło do przestępstwa. Ten 
werdykt nie przekonuje jednak 
działaczy DolZPN.

- 14 stycznia na wniosek 
prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego sąd powołał ku-
ratora OZPN Legnica. Pan 
Tomasz Strojek jako kurator 
ma pół roku na zwołanie wal-
nego zgromadzenia członków 
i przedstawienie sprawozdania 
finansowego za rok 2020 - 
mówi dyrektor Adam Micha-
lik. - Bardzo jesteśmy ciekawi, 
co się w nim znajdzie. Będzie-
my żądać dokumentów i jeśli 
znajdziemy w nich podstawy 
do ponownego powiadomienia 
prokuratury, to na pewno tak 
zrobimy. Jeden z celów osiągnę-
liśmy już teraz: legnicki OZPN 
przestał być drenowany z pie-
niędzy należących do klubów.

Piotr Kanikowski

„Gorąco dziękujemy arty-
stom, którzy entuzjastycznie 
włączyli się w akcję i przekazali 
na rzecz Orkiestry własne dzie-
ła! Wielkie uściski dla każdego 
z osobna, a szczególne ukłony 
dla tych, którzy są z nami co 
roku! Gratulujemy zwycięz-
com aukcji i równie głośne 
DZIĘ-KU-JE-MY! kierujemy 
do licytujących. Wszyscy oni 
wspólnie sprawiają, że WOŚP 
to najpiękniejsza akcja chary-
tatywna jaką można sobie wy-
obrazić!” – podsumowuje Gale-
ria Sztuki.

Przypomnijmy, wśród 
twórców, którzy odpowiedzie-
li na apel Galerii są legniccy 
artyści: Jarosław Jaśnikowski, 
Reńka Michajłow, Aleksandra 
Kondracka, Jelena Połujanowa 
i jej podopieczne z grupy ar-
tystycznej „Ale Plama!”, dzia-
łającej przy SDK Kopernik, 
Jerzy Rodziewicz, twórca so-

larigrafii Marcin Kulikowski, 
projektantka z Ja Cię Broszę 
Agnieszka Matwiejszyn, Maria 
Król, twórczyni niezwykłych 
pasteli, która tym razem prze-
kazała debiutanckie tomiki po-
ezji, a także głogowianka Roma 
Pilitsidis, której obrazy utrzy-
mane w stylistyce abstrakcji 
geometrycznej cieszą kolekcjo-
nerów z całej Polski i nie tylko.

Wśród najchętniej licyto-
wanych dzieł znalazło się giclée 
„Na oceanie historii”, Jarosława 
Jaśnikowskiego, które osiągnęło 
kwotę 2900 zł. Popularnością 
cieszyły się również kolaże z 
tryptyku Aleksandry Kondrac-
kiej, a także olej „Port jachtowy” 
Jerzego Rodziewicza, sprze-
dany za kwotę 315 zł. Wspo-
mniani artyści w tym roku 
wykonali karty do Legnickiego 
Kalendarza Miejskiego, któ-
ry… w wersji z autografami au-
torów osiągnął na aukcji kwotę 
500 zł! Obraz Romy Pilitsidis 
pt. „Równoległe III” wylicyto-
wano za 1000 zł, wydrukowana 
na płótnie fotografia solarigra-
ficzna Marcina Kulikowskiego 
zasiliła konto Fundacji kwotą 
366,11 zł. Chętnie licytowano 
także prace przekazane przez 
„Ale Plamki!” – najwyższe 
kwoty osiągnęły: linoryt „Ryba” 
Joanny Jóźwin, akryl na płót-
nie „Lilie” Janiny Orczyńskiej-
-Lauks i mini-akwarelki Kry-
styny Cibiniak. Na aukcjach 
można było nabyć też kubki 
podarowane przez Agnieszkę 
Matwiejszyn, prowadzącą sklep 

z autorskimi projektami „Ja Cię 
Broszę”, albumy wydane przez 
Galerię Sztuki pt. „TUTOR. 
Bronisław Chyła – malarz, 
mistrz, mentor” (nominowany 
do Legnickiej Książki Roku 
2019) oraz eko-torby wykona-
ne z galeryjnych banerów.

Łącznie kwota niemal 30 
artystycznych przedmiotów 
przekroczyła sześć tysięcy zło-
tych, a to tylko część z ponad 
stu dwudziestu legnickich au-
kcji. Jak komentuje dyrektor-
ka galerii Justyna Teodorczyk: 
„Wielka Orkiestra to wielkie 
emocje, podobnie jakie wzbu-
dza i wyraża sztuka. Wspaniale, 
że pośród ponad 400 tysięcy 
aukcji allegro z czerwonym ser-
duszkiem, było tak wiele dzieł, 
także legnickich! Że w czasie 
lockodownu dla sztuki miała 
tam ona tak piękną przestrzeń, 
że włączyły się inne galerie 
sztuki, że ludzie tak chętnie li-
cytowali dzieła”.

Dodajmy, że w tegorocz-
nych aukcjach allegro zebrano 
ponad 32 miliony złotych. Na-
tomiast legniczanie wrzucili do 
puszek ponad 125 tysięcy zł, 
nie licząc wirtualnych aukcji 
LCK. Zadeklarowana kwota 
całego 29 Finału WOŚP to 
ponad 127 milionów, z czego 
niemal sto milionów jest już 
na koncie Fundacji. Ostateczną 
kwotę zebraną w tegorocznym 
Finale Jerzy Owsiak ogłosi 29 
marca 2021 r.

Źródło: Galeria Sztuki  
w Legnicy

W sobotę 13 lutego Nad-
zwyczajny Zjazd Hufca Związ-
ku Harcerstwa Polskiego im. 
Janusza Korczaka w Legnicy 
wybrał nowe władze. Po nieak-
ceptowanym przez środowisko, 
narzuconym mu „z zewnątrz” 
hm Sławomirze Wasiu na nową 
komendantkę jednogłośnie 
wybrano hm Agnieszkę Kło-
potowską. W skład komendy 
weszli ponadto: pwd. Patrycja 
Pater (skarbnik), phm. Paweł 
Jezierski (zastępca komendant-
ki ds. programu), phm. Artur 
Ćwikliński (zastępca komen-
dantki ds. pracy z kadrą i kształ-
cenia) oraz pwd. Jakub Ada-
miak (zastępca komendantki 
ds. organizacyjnych).

Zjazdowi towarzyszyła 
atmosfera wzburzenia, spowo-
dowana działaniami hm Sła-
womira Wasia i władz Chorą-
gwi Dolnośląskiej ZHP, które 
pozbawiły legnickich harcerzy 
kontroli nad budowaną przez 
nich latami bazą wakacyjną w 
Zaborówcu. Jak informuje ko-
munikat podpisany przez hm 
Dorotę Kołakowską, komen-
dant chorągwi, baza - „własność 
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
w zarządzie Hufca w Legnicy” 
- 12 lutego została „przeniesio-
na czasowo pod zarząd komen-
dy chorągwi”. Stało się    bez 
konsultacji ze środowiskiem 
instruktorskim, wbrew jego 
woli. Chorągiew, jak się okazu-
je, działa na wniosek   tracącego 
władzę w hufcu hm Sławomira 
Wasia,

- Mając na uwadze bez-
pieczeństwo dzieci i młodzieży 
oraz spełnienie odpowiednich 
wymagań sanitarnych i tech-
nicznych zdecydowałem się 
poprosić władze Chorągwi 
Dolnośląskiej o wydzielenie 
bazy do zarządzania przez in-
struktorów Hufca Legnica, ale 
poza jego strukturami. Te bo-
wiem muszą się skupić na pracy 
programowo metodycznej, roz-
wijaniu drużyn i gromad, wy-
chodzeniu z pandemii, wzroście 
liczebnym jednostek i realizacji 
planu pracy hufca oraz strategii 
rozwoju harcerstwa na Dolnym 

Śląsku - wyjaśnia hm Sławomir 
Waś.

- Nasza decyzja spowo-
dowana była problemami z 
zarządzaniem finansami i dzia-
łalnością gospodarczą dotych-
czasowej kadry hufca - tłuma-
czy hm. Dorota Kołakowska. 
- Aktualnie bazę prowadzić 
będą nadal instruktorzy Huf-
ca Legnica powołani przez 
Komendę Chorągwi, zostanie 
wydzielone konto na rachunku 
chorągwi. Zyski z działalno-
ści gospodarczej na bazie będą 
przekazywane na działalność 
statutową Hufca ZHP w Le-
gnicy. Komenda Chorągwi 
będzie starała się pozyskiwać 
środki na modernizację bazy, w 
roku 2021 przekaże z programu 
ROHIS pierwsze tego typu 
środki finansowe na inwestycje 
w Zaborówcu. Środki ROHiS 
do tej pory nie zostały wykorzy-
stane przez Hufiec ZHP w Le-
gnicy z uwagi na brak zaintere-
sowania poprzedniej komendy 
hufca konkursem grantowym 
ROHiS.

Decyzja władz chorągwi 
spotkała się w Legnicy z dużym 
oporem. Na oficjalnym fanpa-
ge`u Hufca ZHP w Legnicy 
im. Janusza Korczaka harcerze 
piszą wprost: „Bandytyzm na 
Nowej zabrał nam cały doby-
tek” (Nowa to nazwa ulicy we 
Wrocławiu, gdzie mieści się 
komenda Chorągwi Dolnoślą-
skiej”). Natychmiast powstał al-
ternatywny fanpage , na którym 
hm Sławomir Waś już w nowej 
funkcji - pełnomocnika      d/s 
Hufca ZHP Legnica wyzna-
czonego przez Komendantkę 
Chorągwi - próbuje dawać od-
pór buntownikom i przekony-
wać do swojej wersji wydarzeń.

Przede wszystkim kwe-
stionuje legalność sobotniego 
zjazdu i wybór nowej komendy 
hufca. Twierdzi, że to on wciąż 
sprawuje nad nim władzę. W 
rozmowie z Dawidem Stefa-
nikiem z portalu TuLegnica 
pogardliwie mówi o obradach: 
„happening pewnej grupy le-
gnickich instruktorów”. Zapo-
wiada, że sprawą zajmie się rada 
chorągwi i sąd harcerski. „Do 

czasu rozpatrzenia przez wła-
ściwe władze ZHP ważności 
uchwał wczorajszego zgroma-
dzenia niektórych instruktorów 
Hufca ZHP w Legnicy nie jest 
planowana zmiana obecnego 
sposobu zarządzania Hufcem 
przez pełnomocników Komen-
dantki Chorągwi Dolnośląskiej 
ZHP.” - komunikuje przez in-
ternet.

Phm Piotr Szymański, 
rzecznik prasowy Komendy 
Hufca ZHP im. Janusza Kor-
czaka w Legnicy, podkreśla, że 
nie istnieją podstawy do kwe-
stionowania legalności zjazdu. 
- Zjazd został zwołany w spo-
sób prawidłowy. W prawidłowy 
sposób wybrano również skład 
komendy. Podczas obrad cały 
czas był obecny pełnomocnik 
Komendy Chorągwi - mówi 
Piotr Szymański.

Zjazd nie zakończył się. Ze 
względu na wątpliwości proce-
duralne dotyczące ostatniego z 
punktów obrad zdecydowano 
się przerwać posiedzenie na 28 
dni, by mieć czas na przeanali-
zowanie przepisów. 13 marca 
zjazd zostanie wznowiony i za-
kończony. Składanie jakichkol-
wiek odwołań od jego decyzji 
przed tym terminem phm Piotr 
Szymański uznaje za przed-
wczesne.

Jak w tej sytuacji harcerze 
będą traktować hm Sławomira 
Wasia, podającego się za pełno-
mocnika komendantki Chorą-
gwi Dolnośląskiej?

- My działamy na pod-
stawie dokumentów. Jeśli 
otrzymamy pełnomocnictwa 
komendantki chorągwi, które 
wychodzą poza władzę komen-
dy hufca, to będziemy je re-
spektować. Ale chorągiew mu-
siałaby tym samym uzasadnić, 
dlaczego ogranicza kompeten-
cje osoby wskazanej przez naj-
wyższy organ hufca, zjazd, na 
naszą komendantkę. Nie widzi-
my powodów do takich ograni-
czeń, bo druhna hm Agnieszka 
Kłopotowska jest czysta jak łza 
- mówi phm Piotr Szymański.

Piotr Kanikowski
FOT. HUFIEC ZHP 

LEGNICA

Adam Michalik, dyrektor 
podokręgu legnickiego w 
Dolnośląskim Związki Pił-
ki Nożnej, nie odwoływał 
się od decyzji prokuratury o 
odmowie postępowania w 
sprawie Okręgowego Związ-
ku Piłki Nożnej Legnica. Bę-
dzie jednak szukał dowodów 
nadużyć i nie wyklucza, że 
ponownie złoży zawiadomie-
nie o podejrzeniu przestęp-
stwa.

6635,10 zł to łączna kwo-
ta, jaka wpłynęła na konto 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy dzięki artystom 
związanym z Galerią Sztuki. 
W miniony weekend zakoń-
czyły się licytacje dzieł sztu-
ki, które w tym roku mogły 
odbyć się jedynie wirtualnie. 
Jak zwykle aukcje te przygo-
towało Legnickie Centrum 
Kultury, które w tym roku, 
dzięki hojnym darczyńcom, 
wystawiło na licytacjach w 
serwisie WOŚP allegro po-
nad 120 przedmiotów.

Wrze wśród legnickich har-
cerzy. Tuż przed zjazdem, na 
którym miały zostać wybrane 
nowe władze hufca, Komen-
da Chorągwi Dolnośląskiej 
przejęła pod swój zarząd let-
nią bazę w Zaborcówcu, co 
instruktorzy z Legnicy uznali 
za bandycki zamach na ich 
własność. Oliwy do ognia 
dolał były komendant hufca 
hm Sławomir Waś, kwestio-
nując legalność zjazdu, na 
którym pozbawiono go wła-
dzy w hufcu.

Dopóki piłka w grze...

Artyści od serca Ostry konflikt u harcerzy 
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego  nr 1A  

położonego  w Legnicy przy ul. Głogowskiej 6

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 19.03.2021 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 11 położonego  w Legnicy przy ul. Drukarskiej 24

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 19.03.2021 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 5A położonego  w Legnicy przy ul. Rzemieślniczej 1.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - 
Agnieszka Romanowska -tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-310.
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 Matusiak  tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. 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 Nieruchomościami  
- Barbara Kunicka-Repelowska  tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. 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 19.03.2021 r. o godz. 10.00 w LCK,

Ul. Chojnowska 2

Lokal i grunt  przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 19.03.2021 r. o godz. 10.30

w LCK, ul.Chojnowska 2

Lokal i grunt  przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 19.03.2021 r. o godz. 10.30

w LCK, ul. Chojnowska 2

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

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

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Skład lokalu Skład lokaluCena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica  ul. Głogowska 6
KW LE1L/00040549/8
Budynek mieszkalno-usłu-
gowy,
5 kondygnacyjny, teren 
uzbrojony

Legnica ul. Drukarska 24
 KW Nr LE1L/00043052/8
 Budynek mieszkalno-użyt-
kowy, 5-kondygnacyjny, 
teren  uzbrojony 

Legnica ul. Rzemieślnicza 1
 KW Nr LE1L/00064726/7
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren  
uzbrojony 

obręb
Piątnica
dz. nr 
144/1, 
o pow. 248 
m2

Dz. nr 442  o pow. 289m2, 
obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 11 na 
III piętrze 

Dz. nr 376/3  o pow. 
268m2, obręb Kartuzy
Lokal mieszkalny nr 5 A na 
II piętrze 

lokal użytko-
wy  nr  1A  o 
pow.25,75 
m2                        
na parterze

Sala sprzedaży, 
(wc w częściach 
wspólnych)

pokój, kuchnia, przed-
pokój, wc 
w częściach wspólnych 
39,40 m2
piwnica nr 0/9 4,84 m2

2pokoje, kuchnia, 
 lokal położony na 
wspólnym przedpokoju, 
wc w części wspólnej, 
położone poza lokalem 
32,51 m2
piwnica nr 0/9 4,48 m2

55.000,00 zł        
(1.800,00 

zł)
 11.000,00 

zł

100.000,00 
zł

/5. 700,00 
zł/

20.000,00 zł

85.000,00 zł
/4. 900,00 

zł/
16.000,00 zł

Starostowie dwóch po-
wiatów, jaworskiego i zło-
toryjskiego, oraz włodarze 
gmin Świerzawa, Złotoryja 
(wiejska), Paszowice, Męcin-
ka i Bolków podpisali kilka 
dni temu list intencyjny w 
sprawie utworzenia Klastra 
Energii „Pogórze Kaczaw-
skie”. Inspiracją był ZKlaster, 
czyli powołany do życia 4 
lata temu zgorzelecki klaster 
energii, dzięki któremu tam-
ten region szybko zmienił się 
w największy w Polsce foto-
woltaiczny plac budowy. W 
okolicach Zgorzelca udało 
się wybudować w ten sposób 
zielone elektrownie o mocy 
prawie 70 MW, ale też stwo-
rzyć pierwszą w kraju mi-
krosieć bazującą na źródłach 
odnawialnych i magazynach 
energii. 

O co chodzi z powstają-
cym na wzór zgorzeleckiego 
Klastrem Energii „Pogórze 
Kaczawskie”? Starosta Wie-
sław Świerczyński odpowia-

da krótko: - Chodzi o to, aby 
mieć dla siebie czystą i tań-
szą energię. Nazwa „Pogórze 
Kaczawskie”, którą wymyśli-
liśmy dla naszego przedsię-
wzięcia, jest przyszłościowa. 
Klaster powstaje jako inicja-
tywa 2 powiatów i 5 sąsiadu-
jących ze sobą gmin. Zgod-
nie z aktualnymi przepisami 
to maksimum obszaru, który 
można było nim objąć. Z 
nadzieją oczekujemy finału 
prowadzonych w Sejmie prac 
legislacyjnych, które otworzą 
możliwość dołączenia do na-
szego klastra energetycznego 
pozostałych gmin naszych 
dwóch powiatów, a może 
również ościennych samo-
rządów.

Formalnie Klastra Ener-
gii „Pogórze Kaczawskie” 
jeszcze nie ma, bo nie da się 
go powołać do życia z dnia 
na dzień. Jest za to wola 
współpracy i podpisany 4 
lutego w Bolkowie przez 7 
samorządowców list inten-
cyjny, zawierający deklarację, 
że powstanie przed końcem 
czerwca br. 

- Nasze porozumienie 
zawiera zobowiązanie do 
wspólnego stworzenia stra-
tegii rozwoju klastra energe-
tycznego – wyjaśnia złotoryj-
ski starosta. - Zgodziliśmy 
się, że powiaty mają pełnić 
w tym przedsięwzięciu rolę 

koordynatora, a realizatorem 
będą przede wszystkim gmi-
ny. Oczywiście, każde z obu 
starostw też może zwiększyć 
wkład w rozwój wspólnego 
klastra, o ile będzie posiadać 
odpowiedni areał z przezna-
czeniem na budowę farm 
fotowoltaicznych czy innych 
źródeł czystej energii. Moż-
liwe są czyste spalarnie, bio-
gazownie, wiatraki, pompy 
ciepła, elektrownie wodne 
i wszelkie inwestycje, które 
sprawią, że nie będzie już po-
trzeby korzystania z energii 
pozyskiwanej ze spalania wę-
gla brunatnego. W kontek-
ście zmian klimatycznych, to 
przyszłość Europy i świata.

Pomysł zakłada, że gminy 
zaangażowane w tą inicjaty-
wę, staną się samowystarczal-
ne energetycznie. Kiedy stra-
tegia rozwoju Klastra Energii 
„Pogórze Kaczawskie” będzie 
gotowa, planuje się wyłonie-
nie jej wykonawcy. - Z do-
świadczeń innych samorzą-
dów wynika, że najczęściej 
są to specjalistyczne firmy 
– objaśnia starosta Wiesław 
Świerczyński. - Uważnie 
przyglądaliśmy się, mię-
dzy innymi podczas wizyt 
na miejscu, czteroletniemu 
funkcjonowaniu klastra zgo-
rzeleckiego, uchodzącego za 
wzorcowy. Oni się wyspecja-
lizowali, mają doświadcze-

nie i mogą pełnić usługi na 
prowadzenie takiego klastra 
także dla nas. Były w Polsce 
gminy, które postanowiły 
zająć się tym samodzielnie, 
to jednak nie zawsze wy-
chodziło. W przypadku kla-
strów sprawa się komplikuje, 
gdy pojawia się konieczność 
wprowadzenia niewykorzy-
stanych nadwyżek energii do 
sieci. Najlepiej radzą sobie 
w tej sytuacji specjalistyczne 
firmy czy stowarzyszenia.

Wygląda to trochę jak 
perpetuum mobile, bo za-
trudniając taką firmę samo-
rządy mogą liczyć na rozwój 
zielonej energetyki na swoim 
terenie, a jednocześnie z cza-
sem firma zyskuje możliwość 
samofinansowania swojej 
działalności ze sprzedaży 
wytworzonych nadwyżek 
energii na zewnątrz. Dla 
gminy to czysty zysk, bo nie 
musi się angażować, zatrud-
niać ludzi, zajmować się tym 
tematem. Raz wprawiona w 
ruch maszyneria działa na 
korzyść samorządu i lokalnej 
społeczności. Według złoto-
ryjskiego starosty Wiesława 
Świerczyńskiego, pozyski-
wana lokalnie, w klastrze, 
energia potrafi być nawet o 
30 procent tańsza niż energia 
kupowana od wielkich kon-
cernów dystrybucyjnych w 
rodzaju Tauronu czy Energy. 

Możliwości są. - Mamy 
sprawdzoną informację, że 
KGHM jest gotów kupić 
każdą ilość energii, która zby-
wa w klastrach w promieniu 
stu kilometrów – mówi Wie-
sław Świerczyński. W rozwo-
ju Klastra Energii „Pogórze 
Kaczawskie” KGHM może 
więc pełnić podobną rolę do 
kopalń węgla brunatnego w 
Worku Turoszowskim, które 
pochłaniają nadwyżki pro-
dukowane przez zgorzelecki 
ZKlaster. 

Dla mieszkańców – nie 
tylko Pogórza Kaczawskiego 
- główną korzyścią z powsta-
jącego klastra energii będzie 
czystsze powietrze. Finan-
sowo mogą zyskać przedsię-
biorcy, którzy zainwestują, 
wnosząc wkład finansowy lub 
przeznaczając swoje tereny 
(ziemię od IV klasy w dół) 
na przykład  pod fotowolta-
ikę,wiatraki, biogazownie lub 
inne OZE. 

- Dla nich pojawi się 
możliwość zawarcia trój-
stronnej umowy pomiędzy 
gminą, dzierżawcą terenu i 
odbiorcą energii – mówi zło-
toryjski starosta. 

Spośród 5 gmin, które 
obejmie Klaster Energii „Po-
górze Kaczawskie”, najlepiej 
przygotowane są dziś gmina 
Bolków, gdzie w miejscowych 
planach przestrzennego za-

gospodarowania zarezerwo-
wano ok 500 hektarów pod 
farmy fotowoltaiczne, i gmi-
na wiejska Złotoryja. Na 80 
hektarach gruntów w Wilko-
wie niebawem ruszy budowa 
elektrowni słonecznej, która 
w przyszłości zapewne zosta-
nie włączona do klastra. - To 
wymaga zaangażowania od 
samorządów – uważa Wie-
sław Świerczyński. - Trzeba 
znaleźć odpowiednie tereny, 
dokonać zmian w planach 
zagospodarowania prze-
strzennego. 

Na terenie Polski funk-
cjonuje z powodzeniem 
osiem klastrów energii. Po-
górze Kaczawskie chce do 
nich dołączyć. Nawiązało 
kontakt akurat ze zgorzelec-
kim, bo to lider w tej dziedzi-
nie, w dodatku funkcjonujący 
całkiem blisko. - Oni mają 
taką kadrę, że mogą opra-
cować strategię rozwoju dla 
naszego klastra, a następnie 
realizować usługi związane z 
budową i rozbudową klastra 
energetycznego. Wydaje mi 
się zasadne, aby wykorzystać 
wiedzę i doświadczenie ich 
pracowników, gdyż wkracza-
my w specjalistyczny obszar, 
którym dotąd jako samorzą-
dowcy się w ten sposób nie 
zajmowaliśmy.

Piotr Kanikowski

Energia może być o 30 proc. tańsza 
Siedem samorządów po-
stanowiło, że będzie pro-
dukować dla siebie tanią i 
czystą energię. Czym będzie 
Klaster Energii „Pogórze 
Kaczawskie” i jak wpłynie 
na rozwój regionu wyjaśnia 
złotoryjski starosta Wiesław 
Świerczyński, jeden z jego 
współtwórców. 
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