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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY PIOTRA KANIKOWSKIEGO
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Dobro a zło

3 lata za śmierć 2 dzieci
Sąd Okręgowy w Legnicy rozpatrzył apelacje oskarżycieli posiłko-
wych i obrońców 20-letniego Szczepana W., który lekceważąc prze-
pisy bezpieczeństwa doprowadził do wypadku drogowego przy ul. 
Jaworzyńskiej w październiku 2019 r. i śmierci dwóch dziewczynek. 
Podtrzymany został wyrok z pierwszej instancji. Szczepan W. trafi na 
3 lata do więzienia i przez 10 lat nie będzie mógł kierować pojazdami.
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Legnica gotowa, by 
szczepić szybciej

Dobiegła końca organizacja Miejskiego Punktu Szczepień zlokalizowanego przy Hali przy ul. Lotniczej w Legnicy. Czekamy na 
zielone światło na jego uruchomienie.
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Kasa dla swoich. 
Nowa transza
Dzieląc unijne pieniądze na przeciwdziałanie skut-
kom COVID-19 - tzw. Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych - rząd po raz kolejny wspiera swoich i 
dyskryminuje samorządy, gdzie włada opozycja. W 
ramach nowej, trzeciej transzy RFIL, na teren rzą-
dzonego przez PiS powiatu jaworskiego trafi 10,6 
mln zł, a do powiatu złotoryjskiego tylko 1,2 mln zł, 
choć oba są podobne zarówno pod wzgledem wiel-
kości, jak i struktury społecznej.
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Przy tym ważnym przed-
sięwzięciu od kilkunastu dni 
pracują osoby oddelegowane 
do organizacji punku z jedno-
stek miejskich, urzędu i wo-
lontariusze.

- Za nami szereg spotkań 
i dopięcia spraw logistyczno-
-organizacyjnych działania 
tego punktu. To bardzo ważne 
przedsięwzięcie, dlatego jako 
miasto z dużą szczegółowo-
ścią i dbałością podchodzimy 
do kwestii organizacyjnych i 
funkcjonalnych tego miejsca 
– mówi Tadeusz Krzakowski, 
prezydent Legnicy.

Jak podkreślił masowy 
punkt szczepień wymaga 
sprawnej współpracy wielu 
instytucji. Ze strony miasta 
zaangażowane są m.in. Wy-
dział Zdrowia i Wydział Za-
rządzania Kryzysowego Urzę-

du Miasta, a także Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Legnicy 
przy kluczowym partnerstwie 
Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Legnicy wraz 
z pracownikami odpowie-
dzialnymi za proces szczepień 

dla osób ze skierowaniem z 
systemu.

Liczba przeprowadzanych 
szczepień, a także w razie 
potrzeb dodatkowe punkty 
szczepień masowych (w różnej 
formie), będzie zależała od do-

stępności personelu medycz-
nego oraz liczby dostarczanych 
dawek szczepionek.

Na czas funkcjonowania 
MPS treningi i rozgrywki w 
obiekcie – w porozumieniu z 
klubami – zostaną przypro-

wadzone w innych obiektach 
sportowych na terenie miasta.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Obrona domagała się w 
apelacji całkowitego uniewin-
nienia Szczepana W. Matki 
zabitych dziewczynek - dzie-
sięcioletniej Oli i jedenastolet-
niej Wiktorii - uważały, że Sąd 

Rejonowy w Legnicy potrak-
tował młodego kierowcę zbyt 
łagodnie. Wnosiły o surowszą 
karę.

Sąd Okręgowy w Legni-
cy potwierdził, że w procesie 
dowiedziono winy Szczepana 
W. Prawidłowo ustalono, że 
mężczyzna naruszył zasady 
bezpieczeństwa i doprowadził 
do wypadku, w którym zginęły 
dwie dziewczynki. Szczepan 
W. odwoził je do Legnicy z 
imieninowej imprezy siostry 
w Jaworze. Spieszył się na spo-
tkanie z przyjaciółmi. Jechał 
szybko. Podczas drogi odbierał 
ponaglające SMS-y od swych 
znajomych, którzy rozpoczy-
nali imprezę. Wjeźdżając do 
miasta, sracił panowanie nad 
pojazdem. Na ul. Jaworzyń-

skiej kierowany przez niego 
Fiat Punto przeciął pas zieleni 
i zjechał na przeciwległy pas 
ruchu, gdzie zderzył się z pra-
widłowo jadącym z przeciw-
ka samochodem dostawczym 
marki Mercedes Sprinter. 
10-latka zginęła na miejscu. 
Jej 11-letnia koleżanka dwa 
tygodnie później, w szpitalu, 
po równie dramatycznej co 
beznadziejnej walce, jaką leka-
rze stoczyli o jej życie.

Sąd nie zdecydował się na 
podwyższenie kary ze wzglę-
du na to, że przed wypadkiem 
Szczepan W. „ nie był jakimś 
negatywnym przykładem po-
stępowania”. Oskarżony jest 
młody, studiuje, nie dopusz-
czał się przestępstw. 3 lata za 
kratami dla takiego człowieka 

to - zdaniem sędziego Marka 
Poddębniaka - nie jest łagodny 
wyrok.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Dobro a zło
Słucham w radiu poli-

cyjnego związkowca, który 
komentuje głośne na całą 
Polskę nagranie z rozpędzania 
antycovidowego protestu w 
Głogowie. Próbuje wytłuma-
czyć, że to kibole bawili się w 
obronę demokracji i że brutal-
nie potraktowana przez funk-
cjonariuszy kobieta nie jest 
niewiniątkiem, ma założoną 
kartotekę, więc jakby tam był 
to on - nadkomisarz Sławomir 
Koniuszy - też by ją zdzielił 
pałką, złapał za gardło i rzucił 
na ziemię.

Dla nadkomisarza Sławo-
mira Koniuszego sytuacja jest 
klarowna: protestujący uosa-
biali zło, policja dobro a wszak 
dobru wolno czynić zło w imię 
dobra. Tak rozumowali uczest-
nicy wypraw krzyżowych, gdy 
ogniem i mieczem krzewi-
li chrześcijaństwo w Ziemi 
Świętej, i przybyli z cywilizo-
wanej Europy konkwistatorzy, 
którzy wycinali w pień prymi-
tywne ludy na antypodach bu-
dując lepszy śwat. Tak uważali 
komuniści, kiedy rozkułaczali 
wsie lub rozstrzeliwali pod 
ścianmi straceń wrogów ludu, 
i partyzanckie bandy w przy-
pływie patriotyzmu napadające 
na wsie pod białoruską granicą. 
Tak wydawało się pobożnym 
katolikom pilnującym podpa-
lanej przez sąsiadów stodoły w 
Jedwabnym lub mieszkańcom 
Kielc obchodzącym kibuc z 
naszykowanymi do bicia Ży-
dów żeberkami od kaloryferów. 
Tak Hitler uzasadniał koniecz-
ność budowy coraz bardziej 
wydajnych komór gazowych i 
krematorów.

Znam proporcje. Przy-
wołując tę litanię mam na 
myśli tylko to, że postępki 
krzyżowców, konkwistatorów, 
utrwalaczy władzy ludowej 
czy morderców Żydów tak jak 
słowa nadkomisarza Sławomi-
ra Koniuszego mają źródło w 
pogardzie. Nie pałam sympa-
tią do kiboli. Jestem skłonny 
uwierzyć, że wśród ludzi, któ-
rzy wyszli w niedzielę na uli-
ce Głogowa, byli zadymiarze 
szukający zwarcia z policją. Być 
może rzeczywiście kobieta, w 
obronie której stają politycy 
opozycji i prodemokratycz-
ne organizacje, ma tak bogatą 
kartotekę jak twierdzi nadko-
misarz. Ale to wciąż nie po-
wód, by bić ją policyjną pałką, 
łapać za gardło, przewracać na 
chodnik. Na żadnym z nagrań 
opublikowanych w tej sprawie 
- łącznie z filmem udostępnio-
nym przez policję - nie widać 
niczego, co uzasadniałoby taką 
reakcję funkcjonariusza. Jego 
zachowanie wydaje się niepro-
fesjonalne, nieadekwatne do 
sytuacji. Rozumiem jednak, że 
dał się ponieść emocjom. Nad-
komisarza Sławomira Koniu-
szego w radiu niosą nie emocje, 
a pogarda. I święta wiara w 
moralne prawo do czynienia 
zła w imię dobra.

Piotr Kanikowski
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Legnica gotowa, by 
szczepić szybciej

3 lata za śmierć 2 dzieci

Dobiegła końca organizacja 
Miejskiego Punktu Szczepień 
zlokalizowanego przy Hali 
przy ul. Lotniczej w Legnicy. 
Czekamy na zielone światło 
na jego uruchomienie.

Sąd Okręgowy w Legnicy 
rozpatrzył apelacje oskarży-
cieli posiłkowych i obrońców 
20-letniego Szczepana W., 
który lekceważąc przepisy 
bezpieczeństwa doprowadził 
do wypadku drogowego przy 
ul. Jaworzyńskiej w paździer-
niku 2019 r. i śmierci dwóch 
dziewczynek. Podtrzymany 
został wyrok z pierwszej in-
stancji. Szczepan W. trafi na 
3 lata do więzienia i przez 10 
lat nie będzie mógł kierować 
pojazdami.
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Jak informuje Andrzej 
Szymkowiak most zostanie 
praktycznie rozebrany. Zo-
staną tylko główne podpory. 
Po przebudowie jego nośność 
wzrośnie z 30 do 40 ton.

Przebudowa mostu nad 
Czarną wodą jest kontynu-
acją przebudowy ul. Lesz-
czyńskiej na odcinku od 
wiaduktu kolejowego do ul. 
Bydgoskiej. Zakres inwestycji 
obejmował: remont jezdni, 
chodników, budowę ścieżki 
rowerowej, przebudowę wysp 
rozdzielających pasy ruchu, a 
także wymianę przykanali-
ków, wpustów odwodnienio-
wych oraz uzbrojenie terenu 
pod budowę sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic Leszczyńskiej i Prusa.

Wcześniej przy ul. Lesz-
czyńskiej powstała stacja 

paliw. W związku z tą inwe-
stycją w sąsiedztwie stacji, na 
koszt inwestora, wykonano 
sporo robót. Przebudowany 
był fragment ul. Łokietka. 
Na Leszczyńskiej powstała 
zatoka autobusowa, wyre-
montowano chodniki i ścież-
ki rowerowe. Zbudowano 
sygnalizację świetlną na jej 
skrzyżowaniu z Łokietka i 
Ścinawską.

Przebudowa mostu nad 
Czarną Wodą planowana jest 
koniec listopada br.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

"Rządowy Fundusz Inwe-
stycji Lokalnych to program 
bezzwrotnego wsparcia dla 
samorządów, których przy-
chody zostały uszczuplone 
przez pandemię. Pieniądze 
pochodzą z funduszu CO-
VID-19. To ogromny impuls 
inwestycyjny dla regionów " 
- czytamy w oficjalnym ko-
munikacie rządu o rozstrzy-
gnięciu nowego naboru. Ten 
"inwestycyjny impuls" jest 
wyraźnie większy tam, gdzie 
PiS ma jakieś polityczne in-
teresy, kosztem pozostałych 
gmin i powiatów. Pokazywał 
to opublikowany w styczniu 
Raport Fundacji Batorego pt. 
"Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych - reguły podziału”. 
Główna reguła - kasa dla 
swoich - obowiązywała także 
w aktualnym naborze.

Samorządy mogły zgłosić 
maksymalnie po trzy projekty. 
Do podziału było 1,65 mld zł.

- Jako powiat zgłosili-
śmy trzy projekty. Dotyczyły 
termomodernizacji szpitala, 
termomodernizacji szkoły 
oraz drogi w Kozowie - mówi 

złotoryjski starosta Wiesław 
Świerczyński, członek Koali-
cji Obywatelskiej. - Wiem, że 
gminy też składały wnioski 
o dofinansowanie. Niestety, 
znów zostaliśmy pominięci. 
Jako jedyny z naszego terenu 
przeszedł wniosek burmistrza 
Złotoryi, który dostał 1,2 mln 
zł na zagospodarowanie zale-
wu.

1,2 mln zł z RFIL to oko-
ło jedna czwarta środków, o 
które wnioskował burmistrz 
Złotoryi Robert Pawłowski 
na inwestycję nad zalewem. 
Cały projekt, przewidujący 
przekszatłcenie tego tere-
nu w centrum rekreacyjne 
ze ścieżkami rowerowymi, 
sceną, oświetleniem z paneli 
fotowoltaicznych, wielofunk-
cyjnym boiskiem do siat-
kówki, lodowiskiem, tolaeta-
mi, prysznicami, parkingiem 
"park & ride" oraz stopniem 
retencyjnym, opiewa na po-
nad 5,2 mln zł.

Paweł Kisowski, bur-
mistrz Świerzawy, próżno 
szukła w wynikach naboru 
nazwy swojej gminy. - Tak w 
tym, jak i w poprzednim na-
borze wszystkie nasze wnio-
ski zostały odrzucone - mówi. 
Nie ma wątliwości, że środki 
znowu podzielono według 
politycznego klucza.

Lokalne struktury Prawa i 
Sprawiedliwości albo nie mają 
przełożenia na rząd, albo nie 
wspierają starań o pieniądze 
dla ziemi złotoryjskiej.

Nieporównanie bardziej 
hojny rząd był dla samorzą-
dów z terenu powiatu jawor-
skiego, przyznając im ponad 
10,6 mln zł na realizację pię-
ciu projektów. Stąd wywodzi 

się marszałek Sejmu Elżbieta 
Witek. Do całkowitego lub 
niemal całkowitego sfinan-
sowania z RFIL zakwalifiko-
wano wszystko trzy projekty 
zgłoszone przez starostę Ane-
tę Kucharzyk z PiS, tzn. prze-
budowę nawierzchni drogi 
powiatowej Lipa - Jastrowiec 
-Pogwizdów (3 200 000 zł), 
budowę chodników w Mier-
czycach i Kępach (1 412 330 
zł) oraz przebudowę ul. Pia-
stowskiej w Jaworze (1,2 mln 
zł). Rządowe wsparcie dosta-
ły też pojedyncze projekty z 
miasta Jawor (przebudowa ul. 
Wrocławskiej - 4,4 mln zł) 
oraz gminy Męcinka (budowa 
świetlicy wiejskiej w Myślino-

wie - 400 tys. zł).
W powiecie polkowickim, 

gdzie PiS zdecydowanie wy-
grał wybory samorządowe w 
2018 r., do dofinansowania 
kwotą 8,4 mln zł w ramach 
trzeciej transzy z RFIL za-
twierdzono aż 10 projektów 
(w tym 2 powiatowe, po 2 z 
gmin Grębocice, Gaworzy-
ce, Przemków i po 1 z gmin 
Chocianów, Radwanice, Po-
lkowice). Rząd przyznał 4,8 
mln zł na 4 projekty z powiatu 
legnickiego, w tym aż 3 z gmi-
ny Ruja, gdzie ponad 60 proc. 
mieszkańców zagłosowało na 
PiS (budowa kanalizacji sani-
tarnej w Lasowicach, budowa 
sali gimnastycznej w Szko-

le Podstawowej im. Danuty 
Siedzikówny "Inki", budowa 
drogi w Brenniku). Dofinan-
sowanie w ramach RFIL na 
kwotę ponad 4,3 mln zł do-
stało siedem projektów z tere-
nu powiatu głogowskiego. W 
powiecie lubińskim kwota 2 
mln zł pomoże zrealizować 3 
projekty (przebudowa boiska 
w Chobieni, budowa świetlicy 
w Dąbrowie Górniej, budowa 
kompleksu rehabiltacyjnego 
dla dzieci i młodzieży w Lu-
binie). Do Legnicy trafi 1 mln 
zł (z ponad 4 mln zł, o które 
wnioskował prezydent Tade-
usz Krzakowski) na budowę 
Domu Opieki nad Matką i 
Dzieckiem - ofiarami prze-

mocy.
W sumie w trzech roz-

daniach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych do 
powiatu lubińskiego trafiło 
ok. 44,8 mln zł, do powiatu 
jaworskiego ok. 34,4 mln zł, 
do powiatu polkowickiego 
ok. 31,3 mln zł, do powiatu 
głogowskiego ok. 22,6 mln zł, 
a do powiatu legnickiego ok. 
20,6 mln zł.

Kilkukrotnie mniej do-
stały Legnica (ok. 7,5 mln zł) 
oraz 7 samorządów z powiatu 
złotoryjskiego (ok. 7,9 mln 
zł). Tam PiS jest w opozycji.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Dzieląc unijne pieniądze na 
przeciwdziałanie skutkom 
COVID-19 - tzw. Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych 
- rząd po raz kolejny wspiera 
swoich i dyskryminuje samo-
rządy, gdzie włada opozycja. 
W ramach nowej, trzeciej 
transzy RFIL, na teren rzą-
dzonego przez PiS powiatu 
jaworskiego trafi 10,6 mln zł, 
a do powiatu złotoryjskiego 
tylko 1,2 mln zł, choć oba są 
podobne zarówno pod wzgle-
dem wielkości, jak i struktury 
społecznej.

Na przebudowywanym mo-
ście nad Czarną Wodą na ul. 
Leszczyńskiej zakończono 
już demontaż nawierzchni 
jezdni, chodników i starej 
konstrukcji nośnej. Zdemon-
towano bariery energochłon-
ne, oświetlenie. Niebawem 
rozpoczną się prace przy 
wylewaniu nowej żelbetowej 
konstrukcji nośnej.

Kasa dla swoich. Nowa transza

Most na Czarnej Wodzie w remoncie
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Bogaci bogacą się szybciej. 
W stosunku do roku 2019 wy-

nagrodzenia zarządu KGHM 
poszły w górę aż o 56,6 proc. 
Prezes KGHM Marcin Chlu-
dziński w 2019 rok zarobił 
1,2 mln zł, a w roku 2020 1,8 
mln zł. Wiceprezes Radosław 
Stach z poziomu 1,1 mln zł 
wskoczył na 1,68 mln zł. Ka-
tarzyna Kreczmańska-Gigol, 
odpowiedzialna w zarządzie 
KGHM za finanse, w roku 
2019 zarobiła 1,13 mln zł 
a w roku 2020 - prawie 1, 7. 
Wiceprezes Adam Bugajczuk 
miał 1 mln zł - ma 1,67 mln 
zł. Paweł Gruza wyciągnął 1,7 

mln zł, czyli o prawie 700 tys. 
zł więcej niż w roku 2019.

Na wynagrodzenia pięciu 
osób z zarządu KGHM wydał 
ponad 3 mln zł więcej niż w 
2019 r.

Pensja członków zarządu 
spółki składa się z dwóch czę-
ści: stałej i ruchomej. Część 
ruchoma (premia) przyznawa-
na przez radę nadzorczą zależy 
od „stopnia realizacji celów za-
rządczych”.

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM POLSKA 

MIEDŹ S.A.

- Te osoby wyrażają chęć 
uczestnicznia w postępowa-
niu. Niestety, pandemia unie-
możliwia nam przeprowadze-
nie czynności z ich udziałem, 
dlatego prokurator zecydował 
się zawiesić śledztwo do czasu 
ustania tej przeszkody - mówi 
Lidia Tkaczyszyn, rzecznicz-
ka Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy. Informuje, że prze-
pisy nie zakreślają konkretne-
go terminu, w jakim trzeba by 
wznowić postępowanie. Po-
winno się to stać niezwłocz-
nie po ustaniu przeszkody. 
Zdaniem Lidii Tkaczyszyn, 
trudno przewidzieć, kiedy sy-
tuacja unormuje się na tyle, by 

śledczy mogli wezwać Ame-
rykanów do Legnicy celem 
złożenia wyjaśnień.

Śledztwo toczy się "w 
sprawie". Nikomu nie po-
stawiono zarzutów. Legnic-
ka Prokuratura Rejonowa 
wszczęła je w styczniu 2020 
roku po otrzymaniu zawia-
domienia od mieszkańców 
kamienicy, gdzie Amerykanie 
realizowali film "The Liegnitz 
Plot". To dokument o cen-
nej kolekcji znaczków pocz-
towych zrabowanych przez 
scharführera SS Rudolfa Wa-
hlmanna Żydom transporto-
wanym do obozów zagłady. 
Według filmowców, pod ko-
niec II wojny światowej Wa-
hlmann ukrył znaczki wraz ze 
srebrem i inymi przedmiota-
mi w piwnicy kamienicy przy 
ul. Tatarskiej w Legnicy, gdzie 
mieszkał. Według mieszkań-
ców, ekipa z USA wyłudziła 
od nich klucze od piwnicy i 
potajemne prowadziła niele-
galne poszukiwania skarbu. 
Amerykanie odkuwali cegły, 

badali grunt georadarem, nie 
powiadomiwszy konserwato-
ra zabytków i nie uzyskawszy 
wymaganego prawem pozwo-
lenia na prowadzenie wyko-
palisk.

Dokument "The Liegnitz 
Plot" reżyseruje Dan Stur-
man, ceniony dokumentalista, 
nagrodzony m.in. News & 
Documentary Emmy Award 
w 2007 roku za fabularyzo-
wany dokument "Nankin" o 
masakrze dokonanej przez 
Japończyków w Chinach w 
1937 r. Wspólpracują z nim 
scenarzysta Gary Gilbert i 
producentka Dylan Nelson. 
Wszyscy troje mają w Holly-
wood ugruntowaną pozycję i 
imponujący dorobek filmowy. 
Nad filmem o skarbie Wa-
hlmanna pracują od sześciu 
lat. Konflikt z mieszkańcami 
kamienicy przy ul. Tatarskiej 
skomplikował im dokończe-
nie dokumentu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

W marcu dla obojga 
kończył się okres tymcza-
sowego aresztowania. Pro-
kuratura Okręgowa w Le-
gnicy wystąpiła do sądu o 
przedłużenie ich o kolejne 
trzy miesiące. Sąd Okręgo-
wy w Legnicy, który rozpa-
trywał ten wniosek, uznał, 

że i Dariusz P., i Monika 
N. powinni pozostać w celi. 
Obrońcy podejrzanych za-
skarżyli tę decyzję do Sądu 
Apelacyjnego we Wrocła-
wiu. Sąd uznał argumenty 
obrońcy Moniki N. i uchylił 
decyzję pierwszej instancji o 
tymczasowym aresztowaniu. 
Kobieta wróciła na wolność, 
jest objęta policyjnym do-
zorem. Jednocześnie pod-
trzymana została decyzja o 
przedłużeniu tymczasowego 
aresztowania Dariusza P. do 
czerwca.

- To decyzja drugiej in-
stancji, więc nie przysługuje 
od niej odwołanie - mówi 
prokurator Lidia Tkaczy-
szyn, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy.

Śledztwo w sprawie za-
bójstwa przy ul. Batorego 

prowadzi Prokuratura Okrę-
gowa w Legnicy.  Dariusz P., 
jako podejrzany o zabójstwo 
popełnione ze szczególnym 
okrucieństwem z motywów 
zasługujących na szczegól-
ne potępienie może zostać 
skazany na co najmniej 12 
lat pozbawienia wolności, 
25 lat pozbawienia wolno-
ści albo dożywocie. Monika 
N. ma zarzut znęcania się 
psychicznego i fizyczne-
go nad niesamodzielnym 
dzieckiem, którym powinna 
się opiekować. To czyn za-
grożony karą od 6 miesięcy 
do 8 lat pozbawienia wolno-
ści. Kobieta może również 
odpowiadać za narażenie 
Szymonka na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia lub życia.

Piotr Kanikowski

Korona krępuje prokuraturę Milionerzy z Polskiej Miedzi
Śledztwo w sprawie amery-
kańskich filmowców, którzy 
podstępem i bez zezwolenia 
poszukiwali niemieckiego 
skarbu w piwnicy kamienicy 
przy ul. Tatarskiej w Legni-
cy, jest zawieszone. Powód? 
Pandemia, która utrudnia 
przesłuchanie cudzoziem-
ców.

Monika N., matka 9-mie-
siecznego Szymonka zabi-
tego w grudniu 2020 r. w 
jednym z mieszkań przy ul. 
Batorego w Legnicy, wyszła 
na wolność. Sąd przedłużył 
areszt tylko jej konkubentowi 
Dariuszowi P., ojcu chłop-
czyka. To on, według usta-
leń prokuratury, próbował 
uciszyć płaczące dziecko, 
uderzając je po głowie tępo-
krawędziastym narzędziem. 
Kobieta ma zarzut znęcania 
się nad synem i narażenia go 
nie niebezpieczeństwo.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku 
poseł Robert Obaz spotkał 
się z komendantem dolno-
śląskiej policji inspektorem 
Dariuszem Wesołowskim w 
sprawie brutalnej interwencji 
policji wobec osób uczestni-
czących w protestach w Gło-
gowie 11 kwietnia 2021 roku.

Ponad 8,5 mln zł wydał KGHM 
na wynagrodzenia pięciooso-
bowego zarządu spółki. Pre-
zes Marcin Chludziński za-
robił w 2020 roku ponad 1,8 
mln zł (brutto), czyli niemal 
600 tys. zł więcej niż w roku 
2019. Wiceprezesi Radosław 
Stach, Katarzyna Kreczmań-
ska-Gigol, Adam Bugajczuk 
i Paweł Gruza skończyli rok 
z zarobkami sięgającymi bez 
mała 1,7 mln zł.  

Matka wyszła, ojciec siedzi

Sprawa głogowska. Obaz dopilnuje

"Komendant wojewódz-
ki poinformował, iż zostały 
podjęte czynności wyjaśnia-
jące w tej sprawie, zarówno 
na szczeblu wojewódzkim 
jak i krajowym. Ponadto, po-
stępowanie wszczęła również 
Prokuratura Generalna. Poseł 
Robert Obaz zapowiedział, 
że będzie na bieżąco moni-
torował sytuację i postępy w 
czynnościach. Nie może do-
chodzić do sytuacji, w których 
obywatele i obywatelki Polski 
są traktowani w taki sposób i 
nie czują się bezpieczni wobec 
funkcjonariuszy policji." - in-
formuje biuro poselskie Ro-
berta Obaza w komunikacie.

W niedzielę w Głogowie 
około 200 osób protestowało 
przeciwko wprowadzonym 
przez rząd obostrzeniom i 
nakazowi noszeniu mase-

czek. Po proteście w mediach 
społecznosciowych opubliko-
wano film, na którym widać, 
jak policjant uderza idącą 
chodnikiem kobietę pałką, ła-
pie ją za szyję i przewraca na 
ziemię.

Według policji, kobieta 
była w grupie osób, które nie 
reagowały na wezwania do 
opuszczenia miejsca zdarze-
nia. Używała wulgarnych słów 
pod adresem funcjonariu-
szy. Szarpała jednego z nich 
za mundur. "Funkcjonariusz 
ostrzegł, że użyje środków 
przymusu bezpośredniego. 
To ostrzeżenie nie zmieniło 
zachowania podejrzanej. Po-
licjant podjął na podstawie 
art. 11 pkt 1 Ustawy o środ-
kach przymusu bezpośred-
niego i broni palnej decyzję 
o użyciu pałki służbowej w 
celu wyegzekwowania wyma-
ganego prawem zachowania 
zgodnie z wydanym przez 
niego wcześniej poleceniem, 
zadając jedno uderzenie w 
kierunku umięśnionej części 
ciała. Uderzenie zamorty-
zowane zostało przez toreb-
kę protestującej. Następnie 
funkcjonariusz obezwładnił ją 

i zatrzymał. Zatrzymana nie 
ustawała w kierowaniu agre-
sji słownej również w trakcie 
doprowadzania do radiowozu. 
Cała trójka podejrzana jest o 
znieważenie funkcjonariuszy 
publicznych. Dodatkowo za-
trzymana podejrzana jest o to, 
iż działając w celu zmuszenia 
funkcjonariusza do zaniecha-
nia czynności służbowej po-
legającej na jej zatrzymaniu, 
szarpała za mundur oraz od-
pychała go, a także naruszała 
nietykalność cielesną."

Na nagraniach z policyj-
nej kamery, opublikowanych 
przez policję, widać grupę 
funkcjonariuszy idących za 
protestującymi. Jeden z nich 
dotyka kobiety w ramię, co 
spotyka się z jej słowną re-
akcją ("Wypier..., k..., z ła-
pami!"). Obraca się także to-
warzyszący jej mężczyzna w 
masce naciągniętej na twarz 
i wyzywa policjantów. Ci 
szybko powalają go na kola-
na i otoczają. Kobieta znika z 
kadru. Nie widać, aby szarpała 
się z jakimkolwiek policjan-
tem.

Piotr Kanikowski



Działki mają od 12 do 
ponad 76,7 hektarów. To po-
zostałość po radzieckim lot-
nisku stanowiąca aktualnie 
Gminną Strefę Ekonomicz-
ną. Tereny inwestycyjne, ale 
od lat dziewięćdziesiątych 
wykorzystywane rolniczo. 
Podpisane przez gminę umo-
wy dzierżawy z rolnikami 
albo już wygasły, albo wyga-
sną lada miesiąc. Wójt Karo-
lina Bardowska przekonuje, 
że działki trzeba wystawić do 
sprzedaży i zagospodarować 
zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego, zatwierdzonym 
przez radę gminy.

- Ten teren ma ogromny 
potencjał. Jest też bardzo duże 
zainteresowanie inwestorów, 
więc warto to wykorzystać - 
mówi Karolina Bardowska.

Fikcyjna IV klasa
Od lat dziewięćdziesią-

tych gmina Zagrodno dzier-
żawiła ten obszar rolnikom 
naliczając, niezgodnie z rze-
czywistością, podatek od 
gruntów rolnych IV klasy, 
choć w oficjalnych dokumen-
tach są sklasyfikowane jako 
grunty różne. Z tego tytułu 
wpływały do budżetu gminy 
skromne sumy, np. w roku 
2019 za 191 hektarów 30.789 
zł. Kwota opodatkowania 
gruntów różnych jest 31. razy 
wyższa niż rolnych, więc gdy-
by pobierać podatek zgodnie 

z ewidencją, to wyniósłby on 
938 tys. zł. 

- Jeden rok pobierania 
podatku zgodnie z ewidencją 
to jak 31 lat dzierżawienia ich 
rolnikom – wykładała radnym 
podczas sesji wójt Zagrodna. 

Za dzierżawę gruntów w 
Łukaszowie rolnicy płacili też 
czynsz. W 2019 roku wyniósł 
on 288 tys. zł. To znaczy, że 
z tytułu rolniczego użytkowa-
nia z tak ogromnego obszaru 
gmina ma nieco ponad 300 
tys. zł rocznie. 

Jeden rok jak 31 lat
A ile mogłaby mieć? Gdy-

by wystawiła cały dwustuhek-
tarowy obszar na przetarg po 
stawce z operatu szacunkowe-
go z lipca 2020 r. (21,84 zł za 
mkw), to mogłaby go sprzedać 
za ok. 44 miliony złotych, przy 
założeniu, że nikt nie podbije 
ceny minimalnej. Sądząc po 
zainteresowaniu inwestorów, 
niewykluczone, że znaleźliby 
się chętni na kupienie tego 
terenu nawet za 50-60 mln 

zł. Wbrew twierdzeniom rad-
nych, gmina wcale nie pozba-
wiłaby się stałych dochodów, 
bo poza wspomnianym po-
datkiem od gruntów różnych 
(ok. 1 mln zł), po zagospo-
darowaniu terenu nabywca 
płaciłby jej kilka lub nawet 
kilkanaście milionów złotych 
rocznie z tytułu podatku od 
nieruchomości. Tyle dekla-
rowali podczas spotkania z 
radnymi we wrześniu 2020 
roku przedstawiciele firmy 
Metroplan, reprezentujący 
grupę niemieckich inwesto-
rów poszukujących lokalizacji 
pod olbrzymi park logistycz-
no-przemysłowy. Automa-
tycznie zwiększyłyby się też 
dochody gminy z tytułu po-
datków PIT i CIT.  

Bardowska o przyszłości
 W sprzedaży ziemi pod 

inwestycje wójt Karolina Bar-
dowska dostrzega możliwość 
nadrobienia zapóźnień z po-
przednich lat, przyspieszenia 
rozwoju gminy. 

- Przy tak skromnym bu-
dżecie, jaki mamy obecnie, 
trudno jest nadążyć w reali-
zacji potrzeb mieszkańców, 
oczekujących od nas chod-
ników, kanalizacji czy dróg – 
mówiła podczas sesji Karoli-
na Bardowska. - Stać nas na 
zrobienie jednej lub dwóch 
dróg rocznie. A co z resztą? 
Dlatego tak potężny zastrzyk 
gotówki zaważyłby na przy-
szłości. To my razem odpo-
wiadamy przed przyszłymi 
pokoleniami za to, co się bę-
dzie działo z gminą Zagrodno 
za 10, 20, 30 lat.  

Pod koniec marca wójt 
poprosiła radę gminy o zgo-
dę na zorganizowanie prze-
targu na sprzedaż 6 działek 
w strefie (144/131, 144/132. 
144/133, 144/134, 144/135 i 
144/136). Za byli radni Iza-
bela Grabka, Paweł Kalinow-
ski, Paweł Keklak, Jan Łuc i 
Ewa Sitko. Większość – 10 
osób (Walenty Luszniewski, 
Tomasz Herbut, Jan Kotylak, 
Bartłomiej Kunecki, Danuta 

Kuźniar, Stanisław Olechow-
ski, Halina Pawlus, Anna 
Senko, Piotr Siwak i Franci-
szek Szklarz) – zagłosowała 
przeciw. Dlaczego?

Szklarz: bo fundacja
Franciszek Szklarz był 

przeciw, bo przetarg mógłby 
wygrać Metroplan ze stojącą 
za nim niemiecką fundacją, 
którym nie ufa. Podczas se-
sji mówił, że nie wierzy, aby 
jakakolwiek fundacja, miała 
dość „energii finansowej” do 
przeprowadzenia tak dużej 
inwestycji. 

- Gdyby to kupował Mer-
cedes, Volkswagen, Toyota lub 
jakaś inna znana firma nie by-
łoby problemu. Ale jak słyszę 
na pierwszym spotkaniu fun-
dacja, to jestem załamany – 
mówił radny Szklarz na sesji. 

Mocno zdziwiłby się, że 
np. kilkadziesiąt kilometrów 
od Zagrodna – w Legnickiej 
Specjalnej Strefie Przemysło-
wej – od 7 lat działa ogromna 
fabryka motoryzacyjna VOSS 

Automotive Polska należąca 
wraz z kilkunastoma innymi 
zakładami z VOSS Gruppe 
(ponad 500 mln euro zysku 
rocznie) do niemieckiej fun-
dacji Hans Hermann Voss 
Stiftung. Tak działają funda-
cje na zachodzie: robią wielki 
biznes, by zyskać fundusze na 
cele charytatywne.

Metroplan zapowiadał, 
że docelowo do ich parku 
przemysłowo-logistycznego 
w Łukaszowie będzie docie-
rać 60-80 tirów na dobę, więc 
Franciszkowi Szklarzowi na-
tychmiast zapaliła się w gło-
wie kolejna czerwona lampka.  
-  Co to przyjedzie na ten 
nasz tutaj Łukaszów? - radny 
zadał sam sobie pytanie. - I od 
razu w podświadomości poja-
wiła się obawa, że to będą od-
pady, odpady różnego rodzaju, 
może z całej Europy. Tego się 
najbardziej boimy. 

Dalsza część artykułu na 
następnej stronie.
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Ziemia nie na sprzedaż
Rada Gminy Zagrodno za-
blokowała sprzedaż sześciu 
działek o powierzchni 203,9 
ha w Gminnej Strefie Ekono-
micznej w Łukaszowie. Wójt 
Karolina Bardowska plano-
wała wystawić je na prze-
targ, by zyskać miejsca pracy 
i pieniądze na inwestycje: 
kanalizację, drogi, chodniki. 
Radni uważają, że rozsądniej 
wydzierżawić je pod fotowol-
taikę. Dochód będzie dużo 
skromniejszy, ale zachowa 
się ziemię dla przyszłych po-
koleń. 
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Dokończenie artykułu z 
poprzedniej strony.

Olechowski: bo śmieci
Stanisław Olechowski po-

dziela obawę Szklarza, że jeśli 
hektary w strefie przejmie od 
gminy jakiś inwestor, to zrobi 
z Łukaszowa śmietnisko. - Jak 
czytamy, już radni w Złotoryi 
nie chcą dopuścić do tego, żeby 
tam było odzyskiwanie baterii. 
Legnica nie chce dopuścić spa-
larni opon. No to gdzie oni pój-
dą, ci inwestorzy? Na taki graj-
doł, przepraszam za określenie, 
jak właśnie Łukaszów. Tak. Bo 
tutaj się schowają i będą mogli 
te swoje czarne interesy, że tak 
powiem, robić – perorował Sta-
nisław Olechowski do kolegów. 
- Tak u nas będzie. Będą śmie-
ci, będą wysypiska, będą opony. 
Będzie całe śmietnisko Dolne-
go Śląska, żeby nie powiedzieć 
Europy. 

W jego wypowiedzi poja-
wiły się też akcenty ksenofo-
biczne, nacjonalistyczne, na co 
w trakcie sesji zwrócili uwagę 
radny Paweł Kalinowski i wójt 
Karolina Bardowska. Mówiąc o 
śmieciach zagrażających Łuka-
szowowi, Stanisław Olechow-
ski miał bowiem na myśli tak-
że emigrantów zarobkowych, 
którzy, jego zdaniem, tłumnie 
ściągną do gminy Zagrodno za 
pracą. - Ten hotel, co ma po-
wstać przy parku logistycznym, 
ma służyć pod zamieszkanie 
dla pracowników zza grani-
cy wschodniej – podejrzewa 
radny Olechowski. - No to 
wyobraźmy sobie teraz tysiąc, 
tysiąc pięćset pracowników ze 
wschodu, ja nie mówię że tylko 
z Ukrainy, bo to i z Nepalu, z 
Indii, jak się znajdzie na terenie 
naszej gminy w Łukaszowie. 
Ja współczuję mieszkańcom 
Łukaszowa i Brochocina, co to 
będzie się działo. 

200 hektarów paneli
Z tych powodów – śmieci i 

emigranci ze wschodu – radny 
Stanisław Olechowski nie go-
dzi się na sprzedaż gminnych 
działek. Jednocześnie propo-
nuje wydzierżawienie strefy 
w Łukaszowie na elektrownię 
słoneczną. Firma zajmująca 
się tego rodzaju działalnością 
zrobiła mu wyliczenia, które 
zaprezentował na sesji. - Jak in-

westor zagospodaruje całe 200 
hektarów pod fotowoltaikę to 
będzie instalacja rzędu 120 me-
gawatów – referował podczas 
sesji. - Po przetargu, oni tak 
delikatnie napisali, moglibyśmy 
mieć 10 tys. zł za hektar.  A 
więc z tytułu dzierżawy byłoby 
ponad 2 mln zł rocznie i grunty 
dalej byłyby nasze. Dodatkowo 
zyskalibyśmy 6,5 tys zł podat-
ku od budowli z hektara czyli 
1,3 mln zł za całość. Gdy doli-
czyć do tego dochód z PIT-ów, 
CIT-ów, wpływy urosną do 3,6 
mln zł.

Czy to źle zarobić więcej?
Przyjmując wyliczenia rad-

nego Olechowskiego w ciągu 
20 lat gmina mogłaby zarobić 
na dzierżawie gruntów w Łu-
kaszowie nie więcej niż 72 mln 
zł. Jeśli zdecydowałaby się na 
sprzedaż inwestorowi oferu-
jącemu najkorzystniejsze wa-
runki w przetargu, tak jak chce 
wójt, to w tym samym okresie 
wpływ do budżetu oscylował-
by w granicach 200 -300 mln 
zł. Różnica wydaje się kolo-
salna. Karolina Bardowska nie 
mówi fotowoltaice nie, bo w 
porównaniu z obecną sytuacją 
(użytkowanie gruntów przez 
rolników) jest to jakaś opcja, 
ale opowiada się za sprzedażą 
działek pod inne inwestycje, 

co oznaczałoby potężniejszy 
zastrzyk finansowy na pilną 
realizację potrzeb bytowych 
mieszkańców. Podczas sesji 
słownie poparł ją jednak tylko 
radny Paweł Kalinowski: - Ja-
kakolwiek inwestycja na tym 
terenie, która będzie przynosiła 
dochody, jest fajna. Im większe, 
tym lepsza.  

Kunecki: Pieniążki się ro-
zejdą

Radny Bartosz Kunecki 
miał inne zdanie. Dla niego 
ziemia jest wartością samą w 
sobie i dlatego gmina nie po-
winna się jej pozbywać.  - Uwa-
żam, że następne pokolenia 
jeszcze podziękują nam za to, 
że nie sprzedaliśmy tych grun-
tów, a osiągaliśmy z nich ko-
rzyści pieniężne. Bo nie sztuka 
jednorazowo zarobić: pieniążki 
się rozejdą i już ich nie będzie 
– argumentował Kunecki pod-
czas sesji. - Nie mamy na razie 
przysłowiowego noża na kar-
ku. Gmina nie jest pod ścianą. 
Możemy na tym zarabiać, a po 
ukończeniu dzierżawy (nie-
ważne komu i na co wydzierża-
wimy, byle nie pod śmietniska 
i spalarnie) następne pokolenia 
zdecydują, czy dalej będą dzier-
żawić, czy sprzedadzą te grunty.

- Sprzedaje się tylko raz. 
Sprzedane i koniec. Wpływów 

nie będzie – wtórował Barto-
szowi Kuneckiemu Stanisław 
Olechowski. Obaj mówili nie-
prawdę, bo sprzedaż uniemoż-
liwi tylko pobieranie czynszu 
dzierżawnego, ale do gminy 
stale co roku spływać będą na-
leżne podatki (gruntowy, od 
nieruchomości, CIT, PIT). I 
przy intensywnym zagospoda-
rowaniu terenu mogą być one 
znacznie wyższe niż ewentu-
alne wpływy z dzierżawy. Nie 
licząc innych korzyści (miejsca 
pracy, rozwój budownictwa 
mieszkaniowego, odwrócenie 
niekorzystnych trendów de-
mograficznych, ożywienie go-
spodarcze, transfer technologii, 
wskrzeszenie komunikacji pu-
blicznej itd.).

Kotylak: Roztrwonimy 
majątek

Jan Kotylak opowiedział się 
przeciwko sprzedaży działek w 
Łukaszowie, bo nie wierzy, że 
samorząd, w którym on zasiada 
jako radny, potrafiłby sensow-
nie zagospodarować pieniądze 
z tej transakcji. - W tej chwili 
podniecamy się jakimiś mi-
lionowymi kwotami, które są 
palcem na wodzie pisane - mó-
wił. - Tylko nikt nie odpowiada 
na pytanie, po co nam te pie-
niądze. Minęło 2,5 roku naszej 
kadencji, a my stoimy w miej-

scu nie z braku funduszy, tylko 
z braku ustalonego pomysłu 
i wytrwałości. Nie wiemy, co 
chcemy zrobić. Kiedy ma się 
pieniądze a nie ma się pomysłu, 
co z nimi zrobić, to się je traci, 
rozmienia na drobne. Tego się 
boję. Pozbędziemy się majątku 
i stracimy pieniądze

Radny Piotr Siwak też 
głosował przeciwko sprzeda-
ży działek w Łukaszowie. Jak 
tłumaczył na sesji, ze strachu 
przed odpowiedzialnością: - 
Nie mam nic przeciwko temu, 
żeby te działki budowlane były 
sprzedawane i żeby na strefie 
coś zaczęło się dziać. Tylko 
żebyśmy tego później nie żało-
wali. Musimy rozmawiać. Na tę 
chwilę nie jestem przekonany.

Rada zaciąga hamulec
Wójt Karolina Bardowska 

spodziewała się takiego finału. 
Zdecydowała się złożyć projekt 
uchwały w sprawie przetargu 
bez większych nadziei, że radni 
dadzą jej zielone światło. Wcze-
śniej storpedowali prace nad 
listem intencyjnym dla Metro-
planu. Chciała, by mieszkańcy 
oglądający sesję przez internet, 
mieli okazję poznać jej zamie-
rzenia i wizję rozwoju gminy 
reprezentowaną przez radnych. 
Na sali obrad nikt nie słuchał 
jej wyjaśnień, że przetarg nie 

będzie celowany, co oznacza, że 
równie dobrze jak Metroplan 
wygrać go może inna firma, 
łącznie z Volkswagenem, Mer-
cedesem i Toyotą, o których 
marzyłby Franciszek Szklarz. 
Mimo uszu puszczono uwagę, 
że każdy przetarg można unie-
ważnić, jeśli oferty nie będą od-
powiadały oczekiwaniom. Bez 
echa przeszła wypowiedź Paw-
ła Kalinowskiego, że to radni, 
ustalając plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, decydują 
o przeznaczeniu terenu. Jeśli 
rada boi się, że nabywca działek 
urządzi w Łukaszowie wysypi-
sko śmieci lub spalarnię, to ma 
możliwość wprowadzenia do 
planu zapisów wykluczających 
tego rodzaju inwestycje.  

- Wiemy, że gdybyśmy się 
zdecydowali na sprzedaż tych 
gruntów, to byłoby zaintereso-
wanie, i po prostu zaczęliśmy 
liczyć pieniądze, bo są nie-
zbędne, by nadrobić wieloletnie 
zapóźnienia – mówiła podczas 
sesji wójt Karolina Bardowska. 
Chwilę przed tym, jak rada, 
głosując przeciwko przetar-
gowi, pociągnęła za hamulec i 
Zagrodno jeszcze dobrze nie 
ruszyło, a już znów stanęło w 
miejscu.  

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI



Gdy w grudniu 2019 r. Rada 
Gminy Zagrodno zatwierdzała 
budżet, prognozowano dochody 
na poziomie niespełna 25,5 mln 
zł. Ta kwota wzrosła ostatecz-
nie w ciągu roku do ponad 27,6 
mln zł. Wykonanie po stronie 
dochodów okazuje się jeszcze 
wyższe: 28,6 mln zł, co stanowi 
103,84 proc. planu. 

Zwiększenie osiągnięto 
m.in. dzięki wywalczeniu przez 
wójt i jej służby zwrotu nadpła-
conego podatku VAT za okresy 
od grudnia 2013 do listopada 
2018 r. W poprzedniej kadencji 
gmina mogła wystąpić o korektę 
również za lata 2010-1013, ale 
nie skorzystała z takiego upraw-
nienia, w związku z czym w tym 
zakresie doszło do przedawnie-
nia roszczeń. W wykazie zwięk-
szeń dochodów gminy ujęto też 
m.in. 44 tys. zł odzyskanych od-
setek z należności zasądzonych 
od byłego pracownika gminy w 
związku z nieprawidłowościami 
przy budowie wodociągu dla 
Olszanicy i Grodźca. Poprzed-

ni wójt nie egzekwował tej na-
leżności, w związku z czym le-
gnicka prokuratura postawiła go 
przed sądem. 

Wykonanie wydatków na 
dzień 31 grudnia 2020 r. wy-
niosło prawie 26.7 mln zł, co 
stanowiło 90,62  planu rocz-
nego. Jakie inwestycje gmina 
realizowała? W październiku 
zakończyła budowę sieci wodo-
ciągowej Konradówka – Woj-
ciechów wraz z przyłączami do 
budynków. W czerwcu zleciła 
opracowanie koncepcji budo-
wy sieci kanalizacji sanitarnej 
dla 7 miejscowości: Zagrodna, 
Uniejowic, Olszanicy, Modli-
kowic, Jadwisina, Radziechowa 
i Grodźca. To zadanie zosta-
nie zrealizowane do dnia 30 
czerwca 2021 r. Zainicjowano 
prace projektowe nad budową 
nowej komory redukcyjnej na 
wodociągu Grodziec kolonia – 
Uniejowice. Instalacja umożliwi 
zaopatrzenie w wodę miejsco-
wości Uniejowice ze zbiorników 
wody w Grodźcu. 

Gmina przekazała sze-
reg dotacji dla Zakładu Usług 
Komunalnych w Zagrodnie. 
Dzięki nim ZUG m.in. zakupił 
i wdrażał radiowy system od-
czytu wodomierzy. W ramach 
tego zadania wymieniono 212 
wodomierzy w Olszanicy i 93 w 
Grodźcu. Korzystając ze wspar-
cia gminy ZUG przeprowadził 
modernizację studni głębino-
wej Stacji Uzdatniania Wody 

w Zagrodnie, przywracając jej 
wydajność jak dla nowo od-
wierconych studni. Dokonano 
też regeneracji studni w SUW 
Brochocin. W tym przypadku 
konieczna będzie jednak bu-
dowa nowej studni głębinowej. 
Dokumentacja z 1989 roku 
zawiera nieprawidłowości, któ-
re uniemożliwiły natychmia-
stowe przystąpienie do prac. 
Zadanie będzie realizowane w 
2021 roku. Na terenie gminy 
prowadzonych jest szereg prac 
zmierzajacych do uporządko-
wania gospodarki wodnej (m.in.
montaż zasuw odcinających 
pozwalających na ograniczenie 
strat wody podczas zładu, opo-
miarowanie budynków wielolo-
kalowych).  

Zainicjowano prace projek-
towe nad chodnikami, oświetle-
niem i kanalizacją przy drodze 
wojewódzkiej w Zagrodnie. 
Dokumentacja powinna być 
gotowa w połowie roku.  We 
współpracy ze starostwem w 
Złotoryi powstaje też koncepcja 
przebudowy 3-kilometrowe-
go odcinka drogi powiatowej 
Uniejowice – Grodziec. 

670.4 tys. zł wydano na 
budowę świetlicy wiejskiej 
w Łukaszowie. Trwa odbiór 
obiektu przez nadzór budow-
lany. Wkrótce mieszkańcy będą 
mogli korzystać z tej inwesty-
cji. Prowadzono też prace przy 
świetlicach w innych miejsco-
wościach (wymiana podłogi 

i stolarki drzwiowej w Woj-
ciechowie, projekt technologii 
kuchni dla Grodźca, dokumen-
tacja na odwodnienie budynku 
w Zagrodnie, altany w Brocho-
cinie i Modlikowicach, plac za-
baw w Jadwisinie, dokumentacja 
na place zabaw w Zagrodnie i 
Modlikowicach oraz strefę stre-
et workout w Modlikowicach).

Za 59,8 tys. zł zmoderni-
zowano salę posiedzeń rady 
gminy, dostosowując ją do ak-
tualnych przepisów. Za 107 tys. 
zł zmodernizowano centralne 
ogrzewanie w urzędzie gminy, 
a za kolejne 92 tys. zł przepro-
wadzono remont dachu i komi-
nów. W sierpniu zakończyła się 
wymiana instalacji elektrycznej 
(za ok. 124,8 tys. zł).

Gmina wydała prawie 93 
tys. zł na promocję, w tym na: 
zakup materiałów promocyj-
nych oraz promocję gminy na 
portalach informacyjnych, bie-
żącą obsługę graficzną, tworze-
nie materiałów promocyjnych 
i informacyjnych, breading za-
równo samej gminy, jak i insty-
tucji podległych, współpracę z 
mediami, stworzenie bazy ma-
teriałów foto-wideo, organizację 
eventów. 

Jak co roku mocno wspie-
rano ochotnicze straże pożarne, 
do których na różne potrzeby 
trafiło ok. 300 tys. zł. To nie 
tylko finansowanie bieżącej 
działalności, ale też np. zakup 
kontenera antywłamanowego 
dla OSP Brochocin oraz dofi-

nansowanie do zakupu sprzętu 
ratowniczego i wyposażenia dla 
strażaków OSP Zagrodno. 

Zagęszczono oświetlenie 
uliczne na 30 słupach należą-
cych do Tauron oraz zakupiono 
6 lamp hybrydowych. 

Kontynuowano prace przy 
budowie sali gimnastycznej w 
Zagrodnie. Gmina opracowała 
dokumentację niezbędną, aby 
aplikować o środki z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
na termomodernizację budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Zagrodnie.

Piotr Kanikowski
FOT.  
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Naklejka zawiera logo 
gminy Zagrodno, w którym 
wyeksponowano elementy 
charakterystyczne dla jej kra-
jobrazu: łany zbóż, wiatraki 
i zbudowany na wulkanie 
zamek Grodziec. Dopełnia 
je hasło „Gmina Zagrodno – 
Europejska Zagroda”.

Urząd gminy rozdaje na-
klejki osobom, które chcia-
łyby umieścić je na swoim 
aucie. „Mieszkamy w pięknej 

Gminie i możemy być dumni 
z miejsca, w którym jesteśmy. 
Mamy przecież

Zamek Grodziec, inspi-
rującą Galerię Versus, wspa-
niałą Skrzydlatą Ferajnę, 
do tego tereny rekreacyjne, 
mnóstwo zieleni i Wspania-
łych Mieszkańców” - pisze 
gmina na Facebooku, zachę-
cając, by zgłaszać się do niej 
po naklejki. 

Odzew jest całkiem spo-
ry. I pozytywny. Choć akcja 
ruszyła zaledwie kilka dni 
temu, w gminie już można 
natknąć się na samochody 
oznaczone takim znakiem. 

Pomysł z naklejkami 
wpisuje się w szereg działań 
podjętych w tej kadencji w 
celu wypromowania gminy 

jako turystycznej atrakcji i 
miejsca z dużym potencjałem 
inwestycyjnym. Przy wyko-
rzystaniu różnych kanałów 
komunikacji, od dwóch lat 
w Polskę idzie sygnał, że jest 
tu wszystko, co ludzie ko-
chają: niebanalna, pełna ta-
jemnic i smaczków historia, 
wyjątkowe zabytki, urokliwy 
krajobraz, warci poznania 
mieszkańcy. Być może akcja 
z naklejkami przyczyni się 
również do sklejenia rozbitej 
w wyniku lokalnej polityki 
wspólnoty. Duma z miejsca, 
gdzie żyją, może połączyć 
mieszkańców gminy Zagrod-
no.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL 

Naklejka na znak wspólnoty

Finanse pod kontrolą – 1,9 mln zł nadwyżki
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Dla mieszkańców dumnych 
z gminy Zagrodno powstała 
naklejka na samochód. To 
pomysł nie tylko na promo-
cję, ale też budowanie nasta-
wionej pozytywnie wspólnoty 
z europejskimi aspiracjami.

W Biuletynie Informacji Pu-
blicznej ukazało się sprawoz-
danie z wykonania budżetu 
gminy Zagrodno za 2020 rok. 
Dzięki zrealizowanym docho-
dom oraz oszczędnościom 
na wydatkach na koniec 
2020 r. osiągnięto nadwyż-
kę budżetową w wysokości 
1.902.724,93 zł. 



Zapomniana kopalnia w Uniejowicach
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Początki Lange Gas-
se (Długa Droga) histo-
rycy wiążą z frankońskimi 
osadnikami, którzy przy-
byli nad Skorę we wcze-
snym średniowieczu. Z 
czasem zaczęto tak mówić 
na szczepione ze sobą łań-
cuchowe wsie zakładane na 
feudalnym prawie niemiec-
kim wzdłuż brzegów rzeki, 
czyli przechodzące płynnie 
jedna w drugą Modelsdorf 
(Modlikowice), dolny i gór-
ny Adelsdorf (Zagrodno), 
Leisersdorf (Uniejowice), 
Ulbersdorf (Wojcieszyn) i 
Pilgramsdorf (Pielgrzymka). 

Kamień filozoficzny
Położona w połowie 

Lange Gasse kopalnia w Le-
iserddorf, do której zmierzał 
wóz folusznika, nazywała 
się Dorothea. Produkowała 
najwyższej próby witriol, o 
czym na podstawie specja-
listycznych badań zapewniał 
klientów dr Samuel Giering 
z Głogowa. Zaopatrywały 
się tu garbarnie i farbiarnie 
ze Śląska, Saksonii, Polski i 
Czech. Używano go do gar-
bowania skór i barwienia 
tkanin. Witriol – stężony 
kwas siarkowy, który jako 
ciecz przypomina tłuste 
płynne szkło, a w połącze-
niu z żelazem lub miedzią 
wytrąca się w kolorowe 
kryształy – budził także za-
interesowanie alchemików 
poszukujących kamienia 
filozoficznego, czyli legen-
darnej substancji do zamia-
ny metali nieszlachetnych w 
szlachetne. Ponieważ potrafi 
rozpuścić ludzką tkanką i 
koroduje wszystkie metale 
prócz złota, widzieli w nim 
ślad sekretnego duchowego 
ognia potrzebnego do trans-
mutacji i często stosowali w 

swych eksperymentach. 
Rąbał las dla witriolu
Według Georgiusa 

Agricoli, autora szesnasto-
wiecznego dzieła „De Re 
Metallica”, niebieski witriol 
wytwarzał się po podgrzaniu 
wody z siarczanem miedzi, 
wypłukanym z prażonych 
rud lub żużli pohutniczych. 
Zielony uzyskiwano w po-
dobny sposób, ale z siarcza-
nu żelaza. W Uniejowicach 
produkowano oba rodza-
je. Nie dla alchemicznych 
mrzonek, choć graf Otto 
Ferdynand von Frankenberg 
– założyciel kopalni – dłu-
go wierzył, że może być z 
tego złoto, które wypełni mu 
skarbiec. 

Jego ojciec, Jan Wol-
fgang von Frankenberg 
– wicekanclerz Śląska, sta-
rosta głogowski, dziedzic z 
Warty Bolesławieckiej, pan 
na Kliczkowie, Buchałowie, 
Raciborowicach i Ratajnie 
– w roku 1700 nabył od ce-
sarza posiadłość w Grodźcu 
za sto tysięcy talarów. Gdy 
zmarł 19 lat później majątek 
dostał się synowi. 

Otto Ferdynand von 
Frankenberg przetrwał w 
historii Grodźca jako bu-
downiczy pałacu i założyciel 
tamtejszej Alei Lipowej. Ale 
jako przedsiębiorca górniczy 
sprawdził się słabiej. Zakład 
w Uniejowicach założył w 
1735 roku. Zbudował szyb, 
w którym przy wydobywa-
niu rudy pracowało 6 gór-
ników nadzorowanych przez 
sztygara, i hutę, gdzie pod 
gołym niebem wytapiano 
metal ze skał. Produkcja w 
Uniejowicach ruszyła w li-
stopadzie 1742 roku. Utrzy-
mała się zaledwie 26 lat. Ko-
palnia potrzebowała dużych 
ilości drewna, więc graf bez 
umiaru ciął swoje lasy, aby 
Dorothea mogła funkcjono-
wać. W końcu zaczęło bra-
kować mu drzew. Z roku na 
rok rosły koszty transportu 
drewna do palenia w kotłach 
i stemplowania chodników. 
Witriol od von Franken-
berga, choć wysokiej jakości, 
okazał się z tego powodu za 
drogi dla liczących się z gro-
szem garbarzy i foluszników. 

Zakopany skarb
Hermann Adolph Fech-

ner poświęca zapomnianej 

kopalni w Uniejowicach 
półtorej strony w wydanym 
na początku XX wieku dzie-
le „Geschichte des Schlesi-
schen Berg- und Hütten-
wesens in der Zeit Friedrich 
des Grossen, Friedrich 
Wilhelm II. und Friedrich 
Wilhelm III. 1741-1806”. 
Pisze m.in. o dramatycznych 
próbach ratowania zakładu. 
Gdy nietrafione inwesty-
cje, konflikt z okolicznymi 
mieszkańcami i przegrany 
proces sądowy wpędził Otto 
Ferdinanda von Frankenber-
ga w finansowe tarapaty, graf 
przystąpił do desperackiego 
poszukiwania skarbu zako-
panego rzekomo na górze 
Ślęza. Bogactwa, które po-
zwoliłoby podźwignąć upa-
dający majątek, nie znalazł. 
W1749 roku jego włości 
oraz interesy przejął za 97 
tysięcy talarów pruski feld-
marszałek i generał kawa-
lerii Friedrich Leopold von 
Gessler. Wypróbowany w 
licznych bitwach talent tak-
tyczny na niewiele przydał 
mu się w prowadzeniu biz-
nesu. Jak pisze Fechner, tak-
że on musiał kupić drewno i 
zapłacić za transport, przez 
co koszt produkcji witriolu 
w Uniejowicach wciąż był 
wyższy niż u konkurencji.

Piekło na Ziemi 
W Leisersdorf wóz 

chojnowskiego folusznika 
zjechał z traktu w błotni-
stą koleinę. Konie skręciły 
same, prowadzone pewną 
ręką siły nawyku. Zatrzęsło. 
Woźnica poderwał się, jak-
by szarpnięcie obudziło go 
ze snu. I od razu w nozdrza 
wpadł mu smrodliwy dym, 
rozwieszony burymi płach-
tami po ostach i krzakach 
jeżyn, zawilgły, podobny do 
stęchłego prania wystawio-
nego przez baby na słońce. 
Dym buchał z rozstawio-
nych po placu  kotłów, przy 
których kręcili się czarni jak 
smoła ludzie w obdartych 
kapotach, zupełnie jak na 
obrazkach z biblii. Woźnica 
splunął i przeżegnał się, bo 
zdawało mu się, że konie 
same ciągną go do piekła.

Upadek Dorothei
Generał Friedrich Le-

opold von Gessler próbował 
marketingowych sztuczek. 
Od niektórych kupców i far-

biarzy uzyskał zaświadcze-
nie, że witriol z jego kopalni 
jest drugi po salzburskim, 
uchodzącym za najlepszy 
na świecie. Opublikował to 
drukiem i dla zachęty ofero-
wał witriol na kredyt. Mimo 
wszystko wciąż trudno mu 
było znaleźć klientów. W 
1761 roku nierentowną ko-
palnię wydzierżawił na 6 
lat wrocławskiemu kupco-
wi Schindlerowi. Fechner 
wspomina, że także Schin-
dlerowi interes nie szedł. 
Popadł w kłopoty, bo nie 
było go stać na opłacenie 
czynszu. W kolejnych latach 
pechowa Dorothea popadła 
w coraz większą ruinę a w 
1768 roku ostatecznie za-
przestała produkcji. Minęło 
dwa i pół wieku. Po szybie, 
którym wyciągano rudę na 
powierzchnię, nie ma dziś w 
Uniejowicach śladu.

Gdzie ta kopalnia?
Tomasz Stolarczyk i 

Mariusz Łesiuk, archeolo-
dzy z Fundacji Archeo z 
Radziechowa, podjęli kilka 
lat temu próbę zlokalizowa-
nia kopalni w Uniejowicach. 
Analizowali archiwalne 
mapy ze zbiorów Staatsbi-

bliothek w Berlinie i znaleź-
li naniesiony na jedną z nich 
symbol kopalni miedzi wraz 
z opisem „Vitriol Bergwerk”. 
Wynika z tej adnotacji, że 
Dorothea znajdowała się na 
prawym brzegu Skory przy 
drodze z Uniejowic do Zło-
toryi. Żadna inna mapa na-
wet o niej nie wspomina. 

Tomasz Stolarczyk i 
Mariusz Łesiuk przyjrze-
li się bliżej temu terenowi, 
korzystając z powszechnie 
dostępnych zapisów z lotni-
czego laserowego skaningu 
LIDAR. Od zwykłych zdjęć 
satelitarnych LIDAR-owe 
różnią się tym, że pokazują 
Ziemię tak, jakby usunąć z 
niej wszelkie „przeszkody” 
w postaci drzew czy budyn-
ków. Ludzkie oko może w 
końcu zobaczyć „goły” grunt 
w trójwymiarowej iluzji. 
W nienaturalnych wypię-
trzeniach lub zagłębieniach 
terenu fachowcy potrafią 
dostrzec ślad dawnej in-
frastruktury. To narzędzie 
chętnie wykorzystywane 
przez archeologów 

Trzeba kopać
Według Tomasza Stolar-

czyka i Mariusza Łesiuka, w 

miejscu ze starej mapy teren 
wygląda tak, jakby kiedyś 
rzeczywiście znajdowały się 
tu stawy, groble i stały jakieś 
zabudowania. Tak mogłyby 
wyglądać pozostałości po 
osiemnastowiecznej kopal-
ni witriolu. „W odkrytym 
miejscu wskazane są dalsze 
prace terenowe, jak również 
wykopaliskowe. Pozwolą 
one dokładniej rozpoznać 
ten specyficzny przykład 
nowożytnego górnictwa i 
produkcji.” - sugerują ar-
cheolodzy w referacie przy-
gotowanym na konferencję 
naukową zorganizowaną w 
2017 roku w Zabrzu przez 
Wydział Geoinżynierii, 
Górnictwa i Geologii Poli-
techniki Wrocławskiej.  

Badania archeologiczne 
w Uniejowicach – jeśli znaj-
dą się na nie pieniądze – po-
zwoliłyby nie tylko odszukać 
tajemniczą Dorotheę, ale też 
wypromować wśród tury-
stów wieś z niebanalną prze-
szłością – kolejną w gminie 
Zagrodno. 

Piotr Kanikowski
RYC.  

GEORGIUS AGRICOLA

Dwieście pięćdziesiąt lat 
temu Lange Gasse – popu-
larnym traktem ciągnącym 
brzegami Skory od Modliko-
wice po Pielgrzymkę – jechał 
wóz folusznika z Chojnowa. 
Drogę do kopalni witriolu 
w Uniejowicach konie zna-
ły na pamięć, więc woźni-
ca to przysypiał, to wodził 
roztargnionym wzrokiem po 
domach i plamach słońca 
kładących się na rzece. Dziś 
jednak trudno tam trafić.
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W siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Prochowice odbyło się 
uroczyste podpisanie aktu no-
tarialnego w tej sprawie. Gmi-
na nie tylko przekazała działkę 
z przeznaczeniem na budowę 
nowego posterunku policji w 
Prochowicach, ale także pod-
pisała porozumienia w sprawie 
wspólnego zadania inwesty-
cyjnego.  Teren pod inwestycję 
mieści się przy ulicy Tadeusza 
Kościuszki w Prochowicach. W 
nowym posterunku będzie pra-
cować 13 osób – policjantów i 
cywilnych pracowników policji.

Budowa nowego obiektu 
ma na celu poprawę warunków 
obsługi obywateli oraz podnie-
sienie poczucia bezpieczeństwa 
u mieszkańców miasta i gmi-

ny Prochowice. Wczorajsza 
uroczystość stanowi realizację 
uchwały podjętej 15 marca 
2021 roku przez Radę Miasta 
i Gminy Prochowice.

Jak informuje Zespół Ko-
munikacji Społecznej Komen-
dy Miejskiej Policji w Legnicy, 
koncepcja inwestycji zakłada 
budowę nowego obieku, roz-
planowanego wg. obowiązują-
cych przepisów i wytycznych 
określonych w „Standardach 
technicznych, funkcjonalnych i 
użytkowych obowiązujących w 
obiektach służbowych policji”. 
Całe zamierzenie planowane 
jest w technologii budownic-
twa modułowego. Aranżacja 
zabudowy umożliwi dogodny 
dojazd samochodem jak rów-
nież wykonanie parkingów dla 
pojazdów służbowych i intere-
santów. Ważne, aby miejsce to 
było nowoczesnej i spełniające 
wszelkie wymogi i oczekiwa-
nia stawiane przed obiektami 
policji. Obecne plany zawie-
rają również możliwość po-
stawienia pomieszczenia ga-
rażowo-magazynowego, które 
powinno znaleźć się obok po-
sterunku, także w technologii 
modułowej.

Piotr Kanikowski

Główny Urząd Staty-
styczny ogłosił nową tablicę 
trwania życia Polaków, która 
przedstawia przeciętną liczbę 
miesięcy, jaką mają do prze-
życia osoby w wieku od 30 
do 90 lat. Najnowsza tabli-
ca została przygotowana na 
podstawie danych o śmier-
telności w ubiegłym roku. Te 
wskaźniki od kwietnia 2021 
roku do marca przyszłego 
roku będzie wykorzystywał 
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych do obliczenia wy-
sokości emerytury osobom, 
które w tym okresie przejdą 
na emeryturę. Wartości po-
dane w najnowszej tablicy 
GUS różnią się od poprzed-
niej tablicy. Nastąpił spadek 
średniego dalszego trwania 
życia we wszystkich prze-
działach wiekowych, m.in. o 
15,4 miesiąca dla 30-latków, 
13,8 miesiąca dla 60-latków, 
13,3 miesiąca dla 65-latków, 

7,7 miesiąca dla 80-latków, 
4,2 miesiąca dla 90-latków.

- My się w zasadzie tego 
spodziewaliśmy gdyż dane 
te są prostym odzwiercie-
dleniem zwiększonej śmier-
telności w ubiegłym roku, 
w którym odnotowano o 67 
tys. zgonów więcej niż rok 
wcześniej – mówi Iwona 
Kowalska-Matis regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. - Co ważne 
liczba zgonów zwiększyła się 
przede wszystkim wśród se-
niorów gdyż 94 proc. w tych 
nadmiarowych zgonach sta-
nowią osoby 60+ – dodaje.

Najnowsza tablica trwa-
nia życia pozwala obliczyć 
emeryturę 60-latka wyższą 
o 5,6 proc., a 65-latka o 6,5 
proc. niż na podstawie po-
przedniej tablicy. W przy-
padku 60-letniej kobiety z 
kapitałem 500 tys. zł eme-
rytura wyniesie 2018,57 zł, 
czyli o 106,52 zł więcej. W 
przypadku 65-latka z takim 
samym kapitałem emerytura 
wyniesie 2447,38 zł, co daje 
wzrost o 149,59 zł.

Zyskają także osoby, 
które w poprzednich latach 
zdecydowały się odroczyć 
decyzję o przejściu na eme-
ryturę. Na przykład osoba z 
kapitałem 0,5 mln zł, która 
w kwietniu 2020 r. ukończyła 

wiek emerytalny, jeszcze rok 
temu mogła liczyć, że jeśli 
odroczy emeryturę o rok, 
zyska 3,6 proc. na wysoko-
ści miesięcznego świadcze-
nia tylko dzięki średniemu 
dalszemu trwaniu życia. Nie 
uwzględniamy tutaj efektu 
wynikającego z opłacenia 
dodatkowych składek i wa-
loryzacji, które procentową 
korzyść podnoszą do kilku-
nastu procent. Dzięki nowej 
tablicy GUS taka osoba zy-
ska jednak więcej, bo aż 9,6 
proc (różnica 5,9 pkt proc.). 
Analogiczny przykład dla 
65-letniego mężczyzny uka-
zuje wzrost korzyści o 11,0, 
a nie o 4,0 proc. (różnica 7,0 
pkt proc.).

- Zakładamy jednak, że 
po zakończeniu epidemii 
poziom śmiertelności wśród 
Polaków wróci o wcześniej-
szego poziomu, więc przy-
szłe tablice będą pokazywać 
wzrost średniego dalszego 
trwania życia – wyjaśnia Ko-
walska-Matis.

Rzeczniczka zapewnia, 
że osoby, które osiągną wiek 
emerytalny między kwiet-
niem br. a marcem przyszłe-
go roku, nie muszą spieszyć 
się z przejściem na emerytu-
rę, aby skorzystać z tegorocz-
nej tablicy GUS. Przyzna-
jąc emeryturę ZUS zawsze 

sprawdza, czy dla zaintere-
sowanego korzystniejsza jest 
obecnie obowiązująca tablica, 
czy ta, która obowiązywała 
z momencie, gdy ukończył 
on swój wiek emerytalny – i 
przyjmuje do obliczeń tę ko-
rzystniejszą.

Najniższą na Dolnym 
Śląsku emeryturę w wysokość 
0,22 zł brutto dostaje Wał-
brzyszanka, która przepra-
cowała w swoim życiu zaled-
wie siedem dni. Mieszkanka 
Legnicy, której emerytura 
wynosi 0,40 zł ma na swoim 
kocie tylko jeden przepraco-
wany dzień a Wrocławianka 
z najniższą emeryturą, która 
wynosi 0,68 zł przepracowała 
aż jeden miesiąc.

Najwyższą emeryturę w 
naszym województwie do-
staje mieszkaniec Wrocławia, 
który jako wykładowca aka-
demicki przepracował 55 lat 
i na emeryturę przeszedł po 
ukończeniu 78 lat. Wrocła-
wianin za swoją długą pracę 
dostaje 24,5 tys. zł brutto. 
Wałbrzyszanin z kwotą 14,6 
tys. zł brutto przepracował 
w przemyśle 54 lata, Legni-
czanin z najwyższą emery-
turą 14,6 tys. przeszedł na 
emeryturę w wieku 70 lat po 
przepracowaniu w górnictwie 
50 lat.

Źródło: ZUS

Co epidemia robi z emeryturami?

Orszak księcia w pociągu

Epidemia i związana z nią 
wyższa śmiertelność wpłynę-
ły na obniżenie statystycznej 
długości średniego dalszego 
trwania życia a to przekłada 
się na wysokość emerytur. 
Najnowsza tablica trwania 
życia pozwala obliczyć eme-
ryturę wyższą o około 6 proc. 
niż na podstawie poprzedniej 
tablicy.

Wyjątkowe atrakcje czekały 
na pasażerów ekspresu re-
gionalnego Henryk Poboż-
ny, kursującego z Legnicy 
do Wrocławia. Z okazji 780. 
rocznicy bitwy pod Legnicą, 
która przypadła 9 kwietnia, 
Koleje Dolnośląskie zorgani-
zowały w pociągu żywą lek-
cję historii z udziałem rekon-
struktorów.

Legniccy policjanci zatrzy-
mali trzech mężczyzn po-
dejrzanych o pobicie dwu-
dziestolatka w jednej ze wsi 
w gminie Legnickie Pole. 
Jeden z nich ma dodatko-
wo zarzut kierowania gróźb 
karalnych wobec kobiety. 
Podejrzani przebywają na 
wolności, ale są objęcie do-
zorem i mają zakaz zbliżania 
się do pokrzywdzonych. Gro-
zi im do 3 lat więzienia.

Komendant wojewódzki po-
licji we Wrocławiu insp. 
Dariusz Wesołowski oraz 
burmistrz Prochowic Alicja 
Sielicka podpisali akt no-
tarialny, na mocy którego 
Skarb Państwa - Komen-
da Wojewódzka Policji we 
Wrocławiu - stał się właści-
cielem 40-arowej działki. 
Powstanie na niej nowy po-
sterunek policji w Prochowi-
cach.

Trzech na 
jednego

Jak informuje asp. Anna 
Grześków z zespołu praso-
wego Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy, w piątek 
policjanci zestali wezwani na 
interwencję w sprawie do-
mowej awantury.

- Na miejscu okazało 
się, że mężczyźni w wieku 
26, 27 i 45 lat dokonali po-
bicia 20 latka. Jeden z nich 
został zatrzymany na miej-
scu zdarzenia, drugi w toku 
wykonywanych czynności 

jakie funkcjonariusze pod-
jęli podczas interwencji, a 
trzeci ze sprawców, który się 
oddalił został zatrzymany w 
miejscu zamieszkania tuż po 
wykonaniu czynności pro-
cesowych z pokrzywdzony-
mi osobami - opowiada asp. 
Anna Grześków. - Wszystkie 
zatrzymane osoby biorące 
udział w pobiciu 20-laka 
zostały doprowadzone do 
Prokuratury Rejonowej w 
Legnicy. Dodatkowo 27-let-
ni mieszkaniec powiatu le-
gnickiego usłyszał zarzut 
kierowania gróźb karalnych 
wobec 20-latki będącej na 
miejscu zdarzenia. W nie-
dzielę prokurator zastosował 
wobec sprawców środek za-
pobiegawczy w postaci dozo-
ru policyjnego połączonego z 
zakazem kontaktowania się 
i zbliżania do pokrzywdzo-
nych.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Policja dostała 
działkę

Na pasażerów podróżują-
cych z Legnicy do Wrocławia 
w dniu 780. rocznicy bitwy 
pod Legnicą czekała niespo-
dzianka. W podróży towa-
rzyszyli im rycerze z orszaku 
księcia Henryka Pobożnego.

- Koleje Dolnośląskie 
wywodzą się z Legnicy – tu-
taj mamy swoją siedzibę i 
chcemy pielęgnować pamięć 
o lokalnej historii. Dlate-
go naturalnym było dla nas 
przybliżenie historii bitwy, 
która rozegrała się w tak 
bliskim nam miejscu – ko-
mentuje Bartłomiej Rodak, 
rzecznik prasowy Kolei Dol-
nośląskich - Pociąg upamięt-
niający bitwę pod Legnicą to 

kolejna po „Pociągu do Nie-
podległości” odsłona projek-
tu „Pociąg do historii, który 
zamierzamy kontynuować 
przypominając o ważnych 
wydarzeniach z historii Pol-
ski i regionu – dodał.

Podróżni w pociągu, 
dzięki towarzystwu rycerzy 
z grupy rekonstruktorów hi-
storycznych Wiwern, mieli 
również okazję poznać szcze-
góły bitwy, która rozegrała 
się dokładnie 780 lat temu, 
9 kwietnia 1241 roku. Warto 
zwrócić uwagę, że filią legnic-
kiego Muzeum Miedzi jest 
Muzeum Bitwy Legnickiej 
mieszące się w Legnickim 
Polu. Na miejscu można za-
poznać się z ekspozycją stałą 
dotyczącą rozstrzygnięcia lo-
sów bitwy oraz życia księcia 
Henryka II Pobożnego.

- W tamtym czasie Pol-
ska przeżywała pierwszy 
najazd mongolski na nasze 
terytorium, a   sama bitwa 
pod Legnicą zakończyła się 
klęską – śmierć w niej po-
niósł książę śląski, krakowski 
i wielkopolski Henryk II Po-

bożny – opowiadał Konrad 
Byś, opiekunem Muzeum 
Bitwy Legnickiej, oddziału 
Muzeum Miedzi w Legnic-
kim Polu – Cieszę się, że Ko-
leje Dolnośląskie pielęgnują 
pamięć o tych wydarzeniach, 
nazywając swój pociąg na 
cześć księcia Henryka.

To kolejna historycz-
na inicjatywa regionalnego 
przewoźnika. W 2020 roku 

Koleje Dolnośląskie uczci-
ły 102. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
11 listopada specjalny „Po-
ciąg do niepodległości” wraz 
z grupą rekonstruktorów 
wyruszył w trasę pomiędzy 
Wrocławiem a Głogowem.

Źródło: Koleje Dolnośląskie 
S.A.

FOT. KOLEJE  
DOLNOŚLĄSKIE
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Koleje Dolnośląskie, w po-
rozumieniu w Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego - organizato-
rem przewozów kolejowych w 
regionie, postanowiły czasowo 
zawiesić kursowanie pocią-
gów na trasie ze Zgorzelca do 
Görlitz. Decyzja ma związek 

z wprowadzonymi przez nie-
mieckiego przewoźnika wy-
mogami dotyczącymi koniecz-
ności przeprowadzania testów 
na obecność COVID-19.

- Bazując na informacjach 
od naszego zagranicznego 
partnera – niemieckiego prze-
woźnika DLB, zdecydowali-
śmy o wstrzymaniu połączeń 
do Görlitz do połowy maja 
– podaje rzecznik Kolei Dol-
nośląskich, Bartłomiej Rodak 
– W związku z sytuacją epi-
demiczną w ostatnich tygo-
dniach obserwujemy znikome 
zainteresowanie połączenia 
transgranicznymi. Zawiesze-
nie jest czasowe i mamy na-

dzieję, że jak najszybciej wró-
cimy na wszystkie trasy.

Podróżni nabywający bile-
ty bezrelacyjne w komunikacji 
przygranicznej, czyli Euro-
-Nysa-Ticket oraz „KD+Cze-
chy” są informowani o obo-
wiązujących ograniczeniach. 
Osoby, które nabyły bilet na 
przejazd 12 kwietnia lub w 
terminie późniejszym, mogą 
dokonać ich zwrotu, odzysku-
jąc pełną zapłaconą kwotę, bez 
potrącenia w postaci odstęp-
nego.

Źródło: Koleje Dolnośląskie 
S.A.

FOT. KOLEJE DOLNO-
ŚLĄSKIE S.A.

Z odpowiedzi, której rad-
nemu Maciejowi Kupajowi 
udzieliła wiceprezydent Le-
gnicy Jadwiga Zienkiewicz, 
wynika, że w czterech ostat-
nich latach najwięcej na ten 
cel wydały Legnickie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji (ponad 1 mln zł, 
nie licząc VAT-u) oraz Le-
gnickie Przdsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej (pra-
wie 982 tys. zł brutto). Strefa 
Aktywności Gospodarczej za 
promocję, markeing i PR za-
płaciła dużo mniej - 234 tys 
zł - a Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacji tylko 19,8 
tys. zł (brutto).

Lwią część tych wydat-
ków można potraktować 
jako wsparcie dla legnickich 
klubów sportowych. Tak 
LPWiK, jak i LPGK w za-
man za promocję w sposób 
ciągły fiananasują działalność 

MKS Miedź Legnica oraz 
MSPR Siódemka Miedź Le-
gnica. Z pieniędzy miejskich 
spółek korzystały ponad-
to klub Sportowy Konfeks, 
Ognisko Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej 
Olimp, Legnicki Klub Ka-
rate Shinkyokushin „Knoc-
kdown”,  Klub Karate Shoto-
kan „TORA”, Klub Sportowy 
„Wankan”, Młodzieżowy 
Klub Sportowy „Ikar”.

W latach 2017-2020 
MSPR Siódemka Legnica 
otrzymało też solidne wspar-
cie ze Strefy Aktywności Go-
spodarczej (ok. 1114 tys. zł) 
w zamian za reklamę spółki. 
Duże sumy SAG płaci rów-
nież za reklamę MKS Ikar 
(90 tys. zł). W 2020 SAG 
przekazał 20 tys. zł daro-
wizny dla Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w 
Legnicy.

LPGK sporo wydało na 
gadżety reklamowe, rekla-
my, banery, roll-upy i ulotki, 
głównie w Centrum Rekla-
my Robert Rybczyński. Od 
2018 roku płaci rocznie po 

6 tys. zł za promocję swoich 
działań na portalu E-legnic-
kie.pl. Za podobne pieniądze 
uslugi reklamowe na zlece-
nie spółki realizuje również 
portal Lca.pl. W 2021 roku 
LPGK przekazało 20 tys. zł 
darowizny na zakup sprzętu 
medycznego Wojewódzkie-
mu Szpitalowi Specjalistycz-
nemu w Legnicy. W zamian 
za reklamę firma wspierała 
też m.in. Legnickie Centrum 
Kultury oraz legnicki od-
dział Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci.

LPWiK zawarło w 2018 
r. trwającą półtora roku umo-
wę z Legnickim Centrum 
Kultury na reklamę i pro-
mocję spółki poczas imprez 
LCK. Zapłaciło za to 30 tys. 
zł plus VAT.

Na liście wydatków MPK 
największe pozycje to „Pre-
zentacja nowych autobusów” 
w 2018 r. (5.518 zł) oraz „Or-
ganizacja Mistrzostw Polski 
Diagnostów” w 2019 r (3018 
zł). 

Piotr Kanikowski

Wszyscy chętni mogą zgła-
szać się w tym dniu do miejsco-
wych oddziałów krwiodawstwa. 
Przy donacji warto podać hasło 
„60 KGHM” lub numer po-
rządkowy 670. Każdy uczestnik 
otrzyma specjalną bransoletkę 
ze swoją grupą krwi.

– Tradycja oddawania krwi 
towarzyszy wolontariuszom 
KGHM od wielu lat. W roku 
jubileuszowym chcemy podkre-
ślić naszą współpracę i społecz-
ne zaangażowanie w Zagłębiu 
Miedziowym. W ubiegłym roku 
krwiodawcy zrzeszeni w klu-
bach oddali ponad tysiąc litrów 
krwi. To mistrzostwo świata w 
pomaganiu – powiedziała Lidia 

Marcinkowska-Bartkowiak, dy-
rektor naczelny ds. komunikacji 
w KGHM.

Zastępca dyrektora z Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa we 
Wrocławiu, Iwona Mrowiec-
-Pawlik dziękując Spółce za 
inicjatywę, podkreśla, „że są w 
życiu rzeczy, które można osią-
gnąć tylko razem”.

W roku jubileuszowym 
dla KGHM po raz pierwszy w 
akcję zaangażowali się Krwio-
dawcy ze wszystkich klubów. 
Udział zapowiedzieli wolonta-
riusze z Klubu HDK PK Hut-
nicza Krew przy Hucie Miedzi 
Legnica, Klubu Honorowych 
Dawców Krwi przy Hucie 
Miedzi Głogów, HDK Serce 
Górnika z ZG Lubin, Klubu 
HDK PCK Kropla Życia z ZG 
Polkowice-Sieroszowice, Sto-
warzyszenia i Klubu HDK z 
ZG Rudna.

Krew jest lekiem, którego 
niczym nie można zastąpić. 
Można ją uzyskać tylko od 
drugiego człowieka. Podawana 
jest w stanach zagrożenia życia. 
Do udziału w akcji zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Za-
głębia Miedziowego. Trzeba pa-

miętać o zabraniu dokumentu 
tożsamości.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź S.A.

W latach 2017-2020 cztery 
legnickie spółki komunalne 
wydały na promocję, marke-
ting oraz PR w sumie prawie 
2,3 mln zł.

Wspólny cel, wspólna akcja – 
wszystkie kluby Honorowych 
Dawców Krwi działające przy 
KGHM Polska Miedź S.A. w 
roku jubileuszu miedziowego 
giganta współpracują, żeby 
zebrać jak najwięcej krwi. 
Najbliższa akcja zaplanowa-
na na 29 maja zostanie prze-
prowadzona w trzech mia-
stach Zagłębia Miedziowego. 
Z okazji hutniczego święta 
będzie można oddać krew w 
Lubinie, Głogowie i Legnicy.

Od 12 kwietnia Koleje Dolno-
śląskie zawiesiły kursowanie 
pociągów do Görlitz. Decyzję 
tę spowodowały nowe ogra-
niczenia epidemiczne po 
stronie niemieckiego prze-
woźnika. Wstrzymanie połą-
czeń ma obowiązywać do 21 
maja br.

Mówią, że miłość jest ślepa 
i najwyraźniej w przypadku 
19-latki z Polkowic to powie-
dzenie się sprawdziło – mówi 
Przemysław Rybikowski z po-
lkowickiej policji. - Z pomocą 
kolegi postanowiła ukraść 
babci oszczędności, żeby jej 
chłopak opuścił zakład karny. 
Nie wszystko poszło po myśli 
sprawców.

Spółki nie żałują 
na promocję

Okradła babcię z miłości

19-latka potrzebowała 5,4 
tysiąca złotych, żeby wykupić 
swojego chłopaka z głogow-
skiego więzienia, gdzie przy-
najmniej do lipca bieżącego 
roku 29-latek miał odbywać 
karę pozbawienia wolności. 
Odsiadka mogła ulec skróce-
niu, gdyby znalazły się pie-
niądze na spłatę grzywny. Na-
stolatka postanowiła okraść 
73-letnią babcię. Wywabiła 
ją z mieszkania pod pretek-
stem wyciągnięcia roweru z 
piwnicy. Gdy zeszły na dół, jej 
wspólnik zabrał z mieszkania 
seniorki 80 tysięcy złotych.

- Sprawcy podzielili się 
łupem po połowie i ruszyli do 
Głogowa, żeby z miejscowego 
więzienia wykupić trzeciego z 
bohaterów tej historii - opo-
wiada mł. asp. Przemysław 
Rybikowski, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Polkowicach. - 29-latek po 

wyjściu z celi dowiedział się 
skąd pochodziły środki i tu 
sprawy zaczęły się kompli-
kować. Nieporozumienie po-
między zakochanymi spowo-
dowało, że obydwoje zawitali 
pod drzwi 73-latki z przepro-
sinami i częścią gotówki.

Zanim wyrzuty sumie-
nia wzięły górę, wydawali 
oszczędności babci na zakupy. 
Część pieniędzy postanowili 
zachować na wspólną przy-
szłość. Ta jednak, jak mówi 
mł. asp. Przemysław Rybi-
kowski, nie zapowiada się 
różowo, bo w sprawę zaan-
gażowali się polkowiccy po-
licjanci. Namierzyli i zatrzy-
mali zakochaną parę. Udało 
im się odzyskać blisko 58 
tysięcy złotych i zebrać mate-
riał dowodowy, który pozwo-

lił przedstawić zatrzymanym 
zarzuty.

- Przy 29-latku, który 
usłyszał zarzut paserstwa, 
funkcjonariusze znaleźli 
ponadto 30 porcji handlo-
wych marihuany i 36 działek 
metamfetaminy, natomiast 
19-letnia polkowiczanka 
odpowie za kradzież. Oby-
dwojgu grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. Po-
lkowiccy policjanci nadal pro-
wadzą zakrojone na szeroką 
skalę czynności zmierzające 
do zatrzymania ostatniego z 
uczestników opisanego prze-
stępstwa - informuje mł. asp. 
Przemysław Rybikowski.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA  
POLKOWICE

Popłynie hutnicza krew Nie kolej na Görlitz 

Jak, gdzie, kiedy
Krew może oddać osoba peł-
noletnia do 65-ego roku życia. 
Przed donacją należy odpo-

wiednio się przygotować:
- zjeść lekki posiłek

- wypić min. litr płynów (woda, 
soki)

- unikać nadmiernego fizyczne-
go wysiłku w dniu oddania krwi
- ograniczyć palenie tytoniu na 
min. godzinę przed oddaniem 

krwi
- nie spożywać alkoholu przy-
najmniej 24 h przed oddaniem 

krwi
29 maja można się zgłosić do 

wybranego oddziału Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Lubinie, 

Głogowie lub Legnicy:
- w godzinach 8:00 – 12:00 

oddział RCKiK w Lubinie, ul. 
Gen. Józefa Bema 5

- w godzinach 8:00 – 11:30 
oddział RCKiK w Głogowie, 

ul. T. Kościuszki 15
- w godzinach 8:00 – 11:00 

oddział RCKiK w Legnicy, ul. J. 
Iwaszkiewicza 5
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Amerykanie pytają o Festiwal Srebro
-Nie ma lepszego miejsca 
w kraju na festiwal srebra, 
tak więc jesteśmy tu i pie-
lęgnujemy tradycje regionu 
– mówi Justyna Teodorczyk, 
dyrektorka legnickiej Gale-
rii Sztuki. w wywiadzie dla 
amerykańskiego portalu Art 
Jewelry Forum.

Art Jewelry Forum   to 
największa amerykańska or-
ganizacja non-profit promu-
jąca współczesne złotnictwo, 
która działa od 1997 roku w 
Teksasie (Stany Zjednoczone). 
Zrzesza kilkuset autorów, 50 
galerii zajmujących się sztuką 
złotniczą z całego świata, a 
także szkoły kształcące pro-
jektantów biżuterii z Europy, 
Ameryki i Azji. Na międzyna-
rodowym portalu można obej-
rzeć kilka tysięcy przykładów 
biżuterii artystycznej, przeczy-
tać wywiady ze specjalistami i 
krytykami w tej dziedzinie, a 
także liczne artykuły o twór-
cach z całego świata. AJF, poza 
informowaniem o wystawach i 
eventach związanych ze złot-
nictwem z różnych zakątków 
świata, prowadzi program 
grantowy dla artystów. W 
Ameryce   Art Jewelry Forum 
jest pionierem w temacie pre-
zentacji i promocji biżuterii 
artystycznej (w Europie za 
takiego uchodzi hiszpański 
portal https://klimt02.net/, 
na którym także regularnie 
można znaleźć informacje o 
złotniczej działalności legnic-
kiej galerii). Z racji tego, że od 
przeszło czterech dekad Gale-
ria Sztuki w Legnicy   – uzna-
ny na arenie międzynarodowej 
promotor współczesnej biżu-
terii autorskiej –organizuje 
Legnicki Festiwal SREBRO, 
instytucja została zaproszona 
do szerszej prezentacji swo-
jej flagowej imprezy na AJF. 
Dyrektorka Galerii Sztuki w 

Legnicy Justyna Teodorczyk 
opowiada w wywiadzie pro-
wadzonym przez Olivię Shih 
m.in. o historii Festiwalu, 
jego znaczeniu dla regionu i 
środowiska artystów, nowych 
trendach i innowacjach w złot-
nictwie, a także o Międzyna-
rodowej Kolekcji Współcze-
snej Sztuki Złotniczej, którą 
od lat gromadzi galeria.

Wywiad sięga do począt-
ków biżuteryjnej działalności 
Galerii Sztuki (1978 roku), 
ściśle związanych z postacią 
Marka Nowaczyka, history-
ka sztuki, artysty i kuratora 
wystaw, który skupił wokół 
Legnicy środowisko polskich 
artystów złotników.

- Sukces LFS tkwi w usza-
nowaniu tradycji i ludzi, któ-
rzy budowali Festiwal przez 
pierwsze edycje, w dobrodziej-
stwie kontaktów krajowych i 
międzynarodowych, bo przez 
lata udało nam się nawiązać 
silną i stałą współpracę i przy-
jacielskie relacje w Europie, a 
także w tym, że nasz zespół 
sprofesjonalizował się w tej 
dziedzinie – odpowiada Teo-
dorczyk zapytana o sekret dłu-
gowieczności Festiwalu.

Przygotowania do Festi-
walu trwają cały rok, ale war-
to wspomnieć o tym, że poza 
pracą zespołu Galerii Sztuki 
niezwykle ważne jest wsparcie 
szeregu osób, firm, instytucji i 
organizacji, m.in. Targów In-
horgenta Monachium (Niem-
cy), Stowarzyszenia Twórców 
Form Złotniczych, Między-
narodowego Stowarzyszenia 
Bursztynników, Galerii YES. 
Nie można pominąć też roli 
KGHM – sytuowanego w Za-
głębiu Miedziowym potentata 
krajowego i światowego prze-
mysłu, jednego z czołowych 
producentów miedzi i srebra 
rafinowanego, który od lat 
wspiera Festiwal w roli głów-

nego sponsora oraz fundatora 
najważniejszych (i jakże sym-
bolicznych) nagród rzeczo-
wych – czystego srebra w po-
staci granulatu.

W wywiadzie poruszono 
także temat hasła przewod-
niego 29. Międzynarodowego 
Konkursu Sztuki Złotniczej 
„Wciąż człowiek?”. Miał on 
podjąć biżuteryjną dyskusję o 
kryzysie antropocentryzmu, 

objawiającym się w każdej od-
słonie życia, społecznego i oso-
bistego. Temat został ogłoszo-
ny niedługo przed początkiem 
pandemii, która wzbogaciła 
go o zupełnie nowy kontekst, 
dodając mu metafizycznej głę-
bi i poszerzając refleksje nad 
światem, o nowe, choć raczej 
gorzkie refleksje.

W 2021 roku podczas 
Legnickiego Festiwalu SRE-

BRO, który rozpocznie się 
w maju zaprezentowanych 
zostanie 14 wystaw prezen-
tujących rozmaite przykłady 
biżuterii artystycznej z krajów 
takich jak Polska, Francja, Bel-
gia, Litwa, Niemcy, Słowacja, 
Holandia, Wielka Brytania, 
Chiny i inne. Jeżeli sytuacja 
epidemiologiczna na to po-
zwoli, pierwsze ekspozycje 
będzie można oglądać już w 

kwietniu. Tradycyjnie majowa 
kulminacja festiwalu będzie 
miała miejsce 28-29 maja i 
charakter hybrydowy.

Wywiad w dwóch wer-
sjach językowych jest dostęp-
ny na stronie Galerii Sztuki w 
Legnicy.

Źrodło: Galeria Sztuki  
w Legnicy

FOT. GALERIA SZTUKI 
W LEGNICY



Wirtualny Dzień Otwartych Drzwi 2021 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy!

Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwartych 
Drzwi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy. Wejście na Wirtu-
alny Dzień Otwartych Drzwi 2021  w PWSZ im. 
Witelona w Legnicy będzie możliwe poprzez 
stronę internetową Uczelni – www.pwsz.legni-
ca.edu.pl

Każdy kto zechce odwiedzić naszą stronę bę-
dzie mógł przejść wirtualny spacer po kampu-
sie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona  w Legnicy. Zajrzeć do sal wykłado-
wych, ćwiczeniowych, pracowni i laboratoriów 
oraz zoczyć jak wykorzystywana jest uczelniana 
baza. Można będzie także szczegółowo zapo-
znać się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 
2021/2022,zasadami rekrutacji na studia.

Wybór naszej Uczelni, pozwoli przyszłym studentom zrealizować zaplanowane aspiracje edukacyjne. Bogaty wachlarz, atrakcyjnych kie-
runków studiów I stopnia – licencjackich i inżynierskich, studiów II stopnia – magisterskich, jednolitych studiów magisterskich, kursów i 
szkoleń, nowoczesne zaplecze dydaktyczne a także współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami, w których studenci mogą odbywać praktyki 
zawodowe, gwarantują studia nie tylko efektywne ale i prowadzone w akademickiej formie.


