
Problem pojawił się we 
wtorek 6 lipca, gdy ze względu 
na mniejsze zainteresowanie 
legnicki Punkt Szczepień Po-
wszechnych został przeniesiony 
z hali sportowo-widowiskowej 
OSiR-u przy ul. Lotniczej do 
Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego przy ul. Iwasz-
kiewicza. Podlegający Minister-
stwu Zdrowia system Centrum 
e-Zdrowia nie uwzględnił tej 
zmiany.

Pół biedy, jeśli błądzić 
przyjdzie komuś zmotoryzo-
wanemu i dobrze obeznanemu 
w topografii Legnicy. Przez 
SMS-a od Centrum e-Zdro-
wia straci niepotrzebnie kilka-
dziesiąt minut, ale jest szansa, 

że dotrze pod właściwy adres. 
Gorzej mają osoby bez auta, na 
przykład staruszkowie z innych 
miejscowości, którzy przyjecha-
li busem do Legnicy, aby się za-
szczepić. Mogą nie wiedzieć, jak 
z ul. Lotniczej dostać się na ul. 
Iwaszkiewicza, gdzie zatrzymu-
ją się autobusy MPK, którą linię 
wybrać, skąd wziąć bilet albo 
jak zadzwonić po taksówkę. To 
utrudnienie, które mniej zdeter-
minowanych może skłaniać do 
rezygnacji ze szczepienia.

Tomasz Kozieł, rzecznik 
Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Legnicy, mówi, 
że odpowiedzialna za wysyłanie 
SMS-ów agenda Ministerstwa 
Zdrowia została z wyprzedze-
niem poinformowana o zmia-
nie lokalizacji punktu szczepień.

- W poniedziałek 5 lipca 
raz jeszcze dzwoniłem w tej 
sprawie. Poinformowano mnie, 
że zgłoszenie jeszcze nie zosta-
ło zrealizowane i że wprowa-
dzenie zmiany może potrwać 
do kilkunastu dni - wzdycha 
Tomasz Kozieł. - Jesteśmy bez-
radni. Możemy liczyć tylko, że 
korekta zostanie wprowadzona 
szybciej.

Nie ma możliwości, by 
tymczasowo - dopóki Centrum 
e-Zdrowia wysyła wprowadza-

jące w błąd SMS-y - przy ul. 
Lotniczej dyżurował lekarz z 
pielęgniarką. Także dlatego, że 
cała infrastruktura została już 
rozebrana, a obiekt jest wy-
korzystywany w inny sposób. 
Legnicki szpital robi w tej sy-
tuacji co się da, by przestrzec 
przed budzącymi chaos SMS-
-ami, tzn. na swojej stronie in-
ternetowej i za pośrednictwem 
lokalnych mediów informuje, 
że podawany w niej adres jest 
nieaktualny.

- Mogę tylko przeprosić 
za zamieszanie, choć powsta-
ło ono nie z naszej winy. Jeśli 
ktoś będzie miał kłopoty z do-
tarciem do szpitala, przyjedzie 
w późniejszym terminie lub o 
innej godzinie, to my na pew-

no nie odmówimy szczepienia. 
Nasz personel jest chętny do tej 
pracy i bardzo zaangażowany w 
ochronę przed COVID-19 - 
mówi Tomasz Kozieł.

Joanna Zaręba z wydziału 
komunikacji Centrum e-Zdro-
wia obiecuje zorientować się w 
przyczynach problemu. - For-
malne zgłoszenie zmiany adre-
su punktu szczepień powinno 
nastąpić do Dolnośląskiego 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia. A w następnej kolejności 
NFZ powinien wystąpić do nas 
o uaktualnienie danych. Takie 
są procedury - mówi.

Do sprawy powrócimy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Uważajcie na fałszywy link z OLX Znów wypłynęły podpisy Szymańskiej Przekręt z certyfikatem 

Fair PlayOszuści zabrali mieszkance Legnicy z bankowego konta 11 
tysięcy złotych, gdy próbowała sprzedać buty przez popular-
ny serwis OLX. Dostała link do łudząco podobnej witryny z in-
strukcją do wprowadzenia numerów karty płatniczej. Bądźcie 
ostrożni. Policjanci odebrali w ostatnich tygodniach więcej 
więcej zgłoszeń o przestępcach działających tą metodą.

>>4

Podpis legnickiej posłanki Ewy Szymańskiej (PiS) pojawił się 
pod kolejnym kontrowersyjnym, antydemokratycznym projek-
tem złożonym w Sejmie. Tym razem gra toczy się o pozbawie-
nie Grupę TVN koncesji na nadawanie programu telewizyjne-
go. Jako wnioskodawca uchwały figuruje też m.in. głogowski 
poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Zubowski.

>>9

Prokuratura Okręgowa w Legnicy zakończyła 
śledztwo i skierowała do Sądu Okręgowego 
w Legnicy akt oskarżenia przeciwko finan-
sistom zorganizowanym w grupę przestęp-
czą, która działając pod szyldem legnickiej 
spółki Compass Money wyrządziła szkody 
w wysokości ponad 26 mln zł. Spółka była 
parabankiem oferującym atrakcyjne kredyty 
osobom z długami i bez dochodów. Na czym 
polegał przekręt?
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LPGul. Wrocławska 101,  
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WYMIANA BUTLI TURYSTYCZNYCH

PROMOCJA!!!
BUTLA TURYSTYCZNA Z GAZEM

tylko 75 zł
LPG2,33 zł

WYMIANA BUTLI
52 zł

MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY PIOTRA KANIKOWSKIEGO

>>2

Biskup w bawełnie 

Zamęt przy szczepieniach
Rządowy system informa-
tyczny wprowadza chaos i 
zamiast pomagać, zniechęca 
do szczepień. Do osób, które 
zarejestrowały się na szcze-
pienie w Punkcie Szczepień 
Powszechnych w Legnicy wy-
syła SMS-y z błędnym adre-
sem. Część ludzi dopiero pod 
zamkniętą halą przy ul. Lotni-
czej dowiaduje się, że punktu 
tu już nie ma, a szczepienie 
odbywa się na drugim krańcu 
miasta, w szpitalu przy ul. 
Iwaszkiewicza.
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Biskup  
w bawełnie 

Kiedy biskup Zbigniew 
Kiernikowski obejmował 
diecezję legnicką, zadzior-
nie rzucił do dziennikarzy, że 
lepiej, abyśmy mu nigdy nie 
podpadli, bo on drugiej szansy 
nie daje. Jego następca na taką 
uwagę chyba nigdy by się nie 
poważył. Na tym tle biskup 
Andrzej Siemieniewski robi 
wrażenie człowieka akuratne-
go, wręcz nudnego. A wydaje 
mi się, że czasy będą wymagać 
od przedstawicieli Kościoła 
czegoś innego niż gładkich 
słówek i sztuki pływania w 
mętnej wodzie. 

W ustach biskupa Zbi-
gniewa Kiernikowskiego od 
czasu do czasu zgrzytnęło 
twarde słowo, ostry sąd. Myślę, 
że teraz, niestety, kuria będzie 
używać więcej bawełny.  

Nowy biskup legnicki jest 
dla mnie zagadką. Ze sposobu, 
w jaki podczas pierwszej kon-
ferencji prasowej odpowia-
dał na pytania dziennikarzy 
wywnioskowałem tylko tyle, 
że to sympatyczny i budzący 
życzliwość człowiek. Jasne, 
pytania były – jak przystało 
na okoliczności – delikatne, 
taktowne. Nikt nie próbował 
dociekać, czy biskup An-
drzej Siemieniewski widzi 
w ludziach o innej orientacji 
seksualnej tęczową zarazę 
jak hierarcha z Krakowa, czy 
krzyczałby do uczestniczek 
aborcyjnych protestów „wara 
od mojej katedry” jak hierar-
cha z Kielc i co myśli słowach 
o. Rydzyka,  bagatelizujących 
molestowanie dzieci przez 
księży: „Że ksiądz zgrzeszył? 
A kto nie ma pokus?”. Pewnie 
z czasem, jeśli zajdzie potrzeba, 
i one padną. Najbardziej draż-
liwą kwestię poruszył Paweł 
Jantura z portalu TuLegnica.
pl, bo zapytał o stosunek no-
wego ordynariusza diecezji le-
gnickiej do Radia Maryja. Bi-
skup Andrzej Siemieniewski 
uciekł w bezpieczną uliczkę, 
że dla starszych ludzi to moż-
liwość modlitwy i, tłumacząc 
się brakiem rozeznania, po-
minął milczeniem całą resztę: 
szerzony przez toruńską roz-
głośnię antysemityzm, kseno-
fobię, manipulacje, nieetyczny 
sposób pozyskiwania fundu-
szy na działalność czy związki 
ojca dyrektora z putinowską 
Rosją. Nie sądzę, aby biskup 
był aż takim ignorantem. A to 
znaczy, że na trudne i ważne 
rozmowy – podobne do tej, 
jaką z biskupem Zbigniewem 
Kiernikowskim przeprowadził 
niedawno Andrzej Andrze-
jewski z Radia Wrocław – w 
tej kadencji nie ma co liczyć. 

Piotr Kanikowski
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Przekręt z certyfikatem Fair Play
Prokuratura Okręgowa w Le-
gnicy zakończyła śledztwo i 
skierowała do Sądu Okręgo-
wego w Legnicy akt oskar-
żenia przeciwko finansistom 
zorganizowanym w grupę 
przestępczą, która działając 
pod szyldem legnickiej spółki 
Compass Money wyrządziła 
szkody w wysokości ponad 26 
mln zł. Spółka była paraban-
kiem oferującym atrakcyjne 
kredyty osobom z długami i 
bez dochodów. Na czym pole-
gał przekręt?

W 2016 roku Komisja 
Nadzoru Finansowego w War-
szawie skierowała do prokura-
tury zawiadomienie o podej-
rzeniu przestępstwa w związku 
z działalnością Compass 
Money sp. z o.o. w Legnicy. 
Zaledwie rok wcześniej firma 
zdobyła tytuł Przedsiębiorstwa 
Fair Play."Etyka i biznes muszą 
chodzić w parze"- informowała 
o tym wyróżnieniu w reklamie, 
którą do dziś można znaleźć w 
internecie. Są też fotografie z 
gali zorganizowanej przez In-
stytut Badań nad Demokracją i 
Przedsiębiorstwem Prywatnym 
oraz Krajową Izbę Gospodar-
czą, na których członkowie 
zarządu spółki pozują przy 
tzw. ściance z certyfikatem. To 
wyróżnienie miało przekonać 
klientów Compass Money, że 
mają do czynienia z uczciwymi 
ludźmi.

W toku prokuratorskiego 
śledztwa ustalono, że kierow-
nictwo oraz pracownicy spółki 
w latach 2014-2017 pośredni-
czyli w uzyskaniu przez osoby 
zadłużone i nie posiadające 
zdolności kredytowej atrak-
cyjnych ofert kredytowych o 
niskim oprocentowaniu oraz 
kredytów skonsolidowanych.

- Przestępczy proceder 
polegał na jednoczesnym skła-
daniu wniosku i uzyskiwaniu 
na rzecz klientów kredytów w 
wielu bankach, na podstawie 
tego samego zaświadczenia o 
dochodach, bądź podrobio-
nej dokumentacji - wyłusz-
cza modus operandi oszustów 
prokurator Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka prasowa Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy. - 
W efekcie uzyskiwano kwoty, 
które znacznie przekraczały 
zdolność kredytową danej oso-
by lub jej potrzeby związane z 
konsolidacją kredytów.

Część tej nadwyżki spół-

ka pobierała od razu w formie 
prowizji. Co do reszty, na-
kłaniano kredytobiorców, aby 
złożyli pieniądze w spółce jako 
depozyt lub zakupili obligacji 
Compass Money. Okłamywa-
no ich przy tej okazji, że kredyt 
będzie w całości obsługiwany 
przez spółkę z oprocentowania 
depozytów lub zysków z obli-
gacji, które miały sięgać rocz-
nie od kilku do kilkudziesię-
ciu procent. W rzeczywistości 
system opierał się o strukturę 
piramidy finansowej: środków 
kolejnych klientów używano 
do regulowania zobowiązań 
poprzednich oraz udzielania 
lichwiarskich pożyczek.

Jak każda piramida fi-
nansowa, system z czasem się 
posypał. Na przełomie maja i 
czerwca 2017 roku Compass 
Money zaprzestał regulowania 
kredytów bankowych swoich 
klientów oraz wypłat zysków z 
depozytów i obligacji.

-   Łącznie prokurator 
oskarżył w tej sprawie sie-
dem osób, wśród których jest 
kierujący grupą przestępczą 
prokurent spółki Compass 
Money Kamil M. oraz czworo 
członków grupy przestępczej 
w osobach: prezesa zarządu tej 
spółki Krzysztofa P. i pracow-
nic z kierownictwa spółki: Iwo-
ny D. Ireny W. i Magdaleny B. 
Szóstą osobą oskarżoną w tej 
sprawie jest doradca kredytowy 
wymienionej spółki Magdalena 
K.-M. Ponadto w niniejszej 
sprawie prokurator oskarżył 
także o wyrządzenie szkody 
bankowi pracownicę jednego z 
pokrzywdzonych banków Elż-
bietę M. - informuje proku-
rator Lidia Tkaczyszyn. - W 
sprawie występuje 138 osób 
pokrzywdzonych, a w tym 20 
banków i instytucji finanso-
wo-kredytowych oraz 118 po-
krzywdzonych osób fizycznych.

Za pośrednictwem prze-
stępców z Compass Money 
pokrzywdzeni zaciągali w 
bankach od kilku do kilkuna-
stu kredytów konsumpcyjnych 
oraz pożyczek gotówkowych w 
wysokości od kilkunastu do kil-
kuset tysięcy złotych. Bywało i 
tak, że łączna wysokość kredy-
tów zawartych przez jedną oso-
bę przekraczała milion złotych.

Z każdym z banków przy 
pośrednictwie oskarżonych 
zawartych zostało od kilku do 
kilkudziesięciu umów kredyto-
wych. - Łączna wysokość szko-

dy wyrządzonej przestępstwa-
mi oskarżonych wynosi ponad 
26 mln złotych, a w tym kwotę 
ponad 19 mln złotych stano-
wią pochodzące z kredytów 
bankowych wpłaty do spółki 
Compass Money na depozyty 
oraz obligacje - dodaje Lidia 
Tkaczyszyn.

Prokurator zarzuca oskar-
żonym popełnienie łącznie 134 
przestępstw, w tym Krzyszto-
fowi P. i trzem innym osobom 
udział w zorganizowanej gru-
pie przestępczej, a Kamilowi 
M. kierowanie grupą przestęp-
czą. Oskarżeni będą ponadto 
odpowiadać przed legnickim 
Sądem Okręgowym za do-
prowadzenie do niekorzyst-
nego rozporządzenia mieniem 
znacznej wartości należącym 
do osób fizycznych z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kre-
dytów przez wprowadzenie w 
błąd co do spłaty przez Com-
pass Money rat tych kredytów 
oraz oszustwa bankowe, podra-
bianie dokumentów przedkła-
danych bankom, pomocnictwo 
do tych czynów, prowadzenie 
bez zezwolenia działalności 
gospodarczej polegającej na 
gromadzeniu środków pienięż-
nych osób fizycznych w formie 
tzw. „depozytów nieprawi-
dłowych” w celu finansowania 
bieżących kosztów i wydatków 
spółki w zakresie prowadzo-
nej działalności gospodarczej, 
wyemitowanie obligacji spółki 
Compass Money niezgodnie 
z przepisami Ustawy o obli-
gacjach przy jednoczesnym 
wprowadzeniu w błąd osób na-
bywających ww. obligacje co do 
kondycji finansowej emitenta i 

inne. Z przestępstw opisanych 
w akcie oskarżenia najsurowiej 
karane jest oszustwo w stosun-
ku do mienia znacznej warto-
ści. W polskim Kodeksie kar-
nym grozi za nie od roku do 15 
lat pozbawienia wolności.

- Jak wykazało śledztwo, 
oskarżeni z tej przestępczej 
działalności uczynili sobie stałe 
źródło dochodu - mówi proku-
rator Lidia Tkaczyszyn. - Na 
poczet przyszłych roszczeń o 
naprawienie szkody prokurator 
zabezpieczył mienie oskarżo-
nych na łączną kwotę około 1,2 
miliona złotych.

Żaden z oskarżonych nie 
przyznał się wprost do po-
pełnienia zarzucanych prze-
stępstw. Ale - jak informuje 
prokuratura - w wyjaśnieniach, 
które składali jako podejrzani, 
przytaczali fakty potwierdzają-
ce zasadność skierowania prze-
ciwko nim aktu oskarżenia.

Compass Money działał 
pod tą nazwą od 2013 roku. 
Na swej stronie internetowej 
firma chwaliła się wyłącznie 
polskim kapitałem i współpra-
cą z Komisją Nadzoru Finan-
sowego. Jeszcze w 2017 roku 
na jej stronie można było prze-
czytać m.in: “Także zgodnie z 
obowiązującym prawem firma 
działa w zgodzie z przepisami 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów dotyczących 
interesów klientów. Wyróżnie-
nia wynikające z przystąpień 
do programów chroniących 
konsumentów i naszą firmę, 
choćby program Rzetelna Fir-
ma, mają na celu czuwanie nad 
regulacją zobowiązań, wpływu 
na dobrą współpracę z naszymi 

Partnerami, jak i bezpieczeń-
stwo dla naszych Klientów. 
Potwierdzeniem są, certyfikaty 
umieszczone na naszej stronie.” 

Rok temu Fakt ujawnił, 
że Kamil M. p wyjściu za ka-
ucją z aresztu wciąż pracuje 
w finansach. We Wrocławiu 
działa zarejestrowana na jego 
matkę spółka z ofertą podobną 
jak w Compass Money. "Bank 
odrzucił Twój kolejny wniosek 
kredytowy? Masz trudną sy-
tuację finansową, z której nie 
potrafisz wybrnąć? (...) pomo-
żemy Ci rozwiązać te problemy. 
Wiemy, że osoby, które mają 
negatywną historię kredytową 
w BIK, zmagają się z wielo-
ma odmowami. Napisz do nas 
krótki opis swojej sytuacji oraz 
podaj nam swój numer tele-
fonu. Odpowiemy każdemu!" 
- kusi w reklamie. Gdy dzien-
nikarze Faktu zadzwonili na 
podany numer, telefon odebrał 
Kamil M. Tłumaczył, że może 
w ten sposób zarabiać na życie, 
bo nie ma zakazu wykonywania 
zawodu.

Kamil M. prowadzi też 
na Facebooku swoją stronę, 
na której przedstawia się jako 
ekspert finansowy. Oferuje 
konsultacje online i przez te-
lefon."Zapoznamy się z sy-
tuacją i omówimy najlepsze 
rozwiązania finansowe. Potem 
wdrożymy je w życie" - obiecu-
je. Pod referencjami klientów, 
którzy skorzystali z jego usług 
w uzyskaniu kredytu, Kamil M. 
powtarza hasło:   "Pomagam 
spełnić marzenia".

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Najdłuższa linia przesyłowa 
na Dolnym Śląsku gotowa

Nowe linii połączyły bez-
pośrednio stacje Mikułowa 
przy zachodniej granicy kraju  
i Pasikurowice nieopodal  
Wrocławia. W ten sposób po-
wstała najdłuższa linia elektro-
energetyczna w regionie. Na 
terenie powiatu legnickiego 
prace wykonywane były w gmi-
nach Krotoszyce, Legnickie Pole  
i Ruja.

Inwestycja pozwoliła za-
stąpić wysłużone linie elektro-
energetyczne, które dostarczały 
energię mieszkańcom Dolnego 
Śląska od blisko 50 lat. Nowe 
instalacje są znacznie bardziej 
odporne na warunki atmosfe-
ryczne, w tym pracę przy wie-
lodniowych upałach, a przy tym 
bardziej efektywne. Zwiększyło 

się też bezpieczeństwo energe-
tyczne regionu i niezawodność 
dostaw energii.

Linia 400 kV Mikułowa - 
Pasikurowice to jedna z czterech 
inwestycji liniowych, które PSE 
zaplanowały na terenie woje-
wództwa do 2025 r. Łącznie na 
inwestycje w infrastrukturę prze-
syłową na Dolnym Śląsku spółka 
przeznaczy ok. 950 mln zł.  

Kolejne projekty przesyłowe 
PSE w regionie to budowa nowej 
linii 400 kV relacji Mikułowa – 
Świebodzice oraz przebudowa 
ciągu liniowego Pasikurowice 
– Dobrzeń – Trębaczew – Jo-
achimów, łączącego aglomeracje 
Wrocławia, Ostrowa Wielko-
polskiego, Częstochowy i Opola. 
Po ich ukończeniu powstanie 
nowoczesny układ zasilania po-
łudniowo-zachodniej Polski, 
który zapewni niezawodne za-
silanie Dolnego Śląska, nawet  
w skrajnie niesprzyjających wa-
runkach.  

Dla obu przedsięwzięć linio-
wych, a także dla towarzyszącej 
im rozbudowy i modernizacji 
obsługujących je stacji najwyż-
szych napięć, PSE pozyskało 380 
mln zł dofinansowania z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

Polskie Sieci Elektroener-
getyczne są operatorem systemu 
przesyłowego energii elektrycz-
nej i zarządzają siecią przesyłową, 
w której skład wchodzi ponad 15 
tys. km linii najwyższych napięć 
i 109 stacji elektroenergetycz-
nych. Infrastruktura PSE służy 
do przesyłu energii elektrycznej 
na duże odległości. Następnie 
trafia do sieci dystrybucyjnej,  

za pośrednictwem której zasilani 
są odbiorcy. 

PSE realizują zatwierdzony 
przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki program inwestycyj-
ny o wartości około 14 miliar-
dów zł.  W rezultacie do 2030 
r. powstanie blisko 3 600 km 
nowych linii 400 kV, a moder-
nizację przejdzie 1600 km linii 
najwyższych napięć i 44 stacje 
elektroenergetyczne. PSE są je-
dyną firmą w Europie Środko-

wej, która na taką skalę buduje 
nową infrastrukturę przesyłową. 
Dzięki tym inwestycjom w Pol-
sce powstanie jeden z najnowo-
cześniejszych systemów przesy-
łowych w Europie, który przez 
kolejne dziesięciolecia będzie 
istotnym filarem bezpieczeństwa 
systemu elektroenergetycznego 
oraz zapewni niezawodne dzia-
łanie Krajowego Systemu Elek-
troenergetycznego.

Utrzymujące się przez wie-
le dni upały stanowią wy-
zwanie dla systemu elek-
troenergetycznego. Przez 
wysoką temperaturę rośnie 
zapotrzebowanie, a jed-
nocześnie obciążenie sie-
ci przesyłowych. Niektóre  
z nich są eksploatowa-
ne od kilkudziesięciu lat.  
Wysłużona infrastruktura 
jest sukcesywnie zastępo-
wana nowymi, nowoczesny-
mi liniami, które zwiększą 
niezawodność zasilania 
odbiorców. W ostatnim cza-
sie Polskie Sieci Elektro-
energetyczne wybudowały 
i zmodernizowały na Dol-
nym Śląsku  blisko 155 km 
nowych linii elektroener-
getycznych. Wartość tych 
inwestycji to około pół  
miliarda złotych.
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Uważajcie na  
fałszywy link z OLX

44–letnia mieszkanka Le-
gnicy wystawiła do sprzedaży 
na platformie OLX buty. Ode-
zwała się do niej osoba zaintere-
sowana kupnem. Poinformowa-
ła sprzedającą, że zamówienie 
zostało złożone, a równocześnie 
na e-mail pokrzywdzonej przy-
szedł link do logowania się na 
stronę banku. Kobieta po zalo-
gowaniu się do swojego konta, 
dokonała akceptacji transakcji 
i w ten sposób przestępca do-
konał kilku transakcji wypłaty 
pieniędzy w kwocie około 11 
tysięcy złotych.

- Kilkunastu mieszkań-
ców powiatu lubińskiego rów-
nież padło ofiarami tego typu 
oszustw, tracąc pieniądze w 
kwotach sięgających kilku tysię-
cy złotych. Było także wiele usi-
łowań, gdzie osoby w porę zo-
rientowały się, że padły ofiarami 
oszusta - informuje asp. sztab. 
Sylwia Serafin, oficer prasowa 
Komendy Powiatowej Policji w 
Lubinie.

Oszuści zastosowali ten 
sam podstęp, co w Legnicy.   Za 
pośrednictwem komunikatora 
telefonicznego kontaktowali 
się ze sprzedającymi towary na 
platformie OLX. Udawali zain-
teresowanych kupnem klientów. 
Potem wysyłali do sprzedają-

cych link, dzięki któremu rzeko-
mo będzie możliwe otrzymanie 
zapłaty za zbyty towar. Kiedy 
ofiara kliknęła w przesłany link 
następowało przekierowanie na 
witrynę łudząco podobną do 
OLX. Tam sprzedający pro-
szony był o podanie numeru 
swojej karty płatniczej, datę jej 
ważności i w końcu o numer 
CVV, który jest jednym z za-
bezpieczeń uniemożliwiających 
nieupoważnioną transakcję. 
Podanie tych danych było rze-
komo konieczne, aby pieniądze 
wpłynęły na konto.

Kolejno następowało prze-
kierowanie na stronę rzekome-
go banku, celem dodatkowej 
weryfikacji, gdzie - według 
instrukcji - sprzedający musiał 
się zalogować. Wyłudzano w 
ten sposób login i hasło, numer 
PESEL, PIN do karty oraz na-
zwisko panieńskie matki.

- Wykorzystując te dane 
oszust logował się na prawdziwą 
stronę banku sprzedawcy doda-
jąc do obsługi konta swój numer 
telefonu - mówi Sylwia Serafin. 
- W tej sytuacji ostrzeżeniem 
dla sprzedawcy powinien być 
otrzymany z banku SMS-a z 
informacją, że do jego konta 
przypisano nowy numer telefo-
nu. Często reakcja pokrzywdzo-
nego była zbyt późna na to, aby 
transakcje, jakie oszust zdołał 
wykonać, zostały zablokowane 

przez bank. Oszuści wchodzili 
w posiadanie informacji, dzię-
ki którym mogli dysponować 
środkami finansowymi swojej 
ofiary i w szybkim tempie wy-
konywali transakcje internetowe 
nie tylko w Polsce, ale też za 
granicą.

Policja ostrzega. Uważajmy! 
Przekazywane przez oszustów 
linki często przypominają od-
nośniki do prawdziwych stron, a 
różnice są prawie niedostrzegal-
ne. Dlatego za każdym razem 
powinniśmy dokładnie wery-
fikować strony internetowe, z 
których korzystamy. Nie powin-
no się klikać w linki otrzymane 
od nieznanych osób. Jednak 
najgorszym błędem jest przeka-
zywanie danych takich jak login 
i hasło do bankowości interne-
towej, czy właśnie informacji 
zapisanych na karcie płatniczej. 
Wówczas oszuści bez proble-
mu mogą wejść w posiadanie 
naszych pieniędzy, których od-
zyskanie już nie jest takie łatwe.

Na oficjalnym blogu portalu 
OLX znaleźć można więcej in-
formacji na temat metod dzia-
łania oszustów. Są tam również 
przykłady wiadomości oraz fał-
szywych stron za pomocą któ-
rych oszuści starają się zdobyć 
nasze oszczędności.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

- W minioną sobotę oko-
ło godziny 02.00 mieszkaniec 
powiatu lubińskiego powia-
domił dyżurnego Komendy 
Powiatowej Policji Środa 
Śląska, że podczas wspólne-
go wędkowania na dorzeczu 
Odry jego kolega na stro-
mym urwisku wywrócił się i 
zsunął się do rzeki - relacjo-
nuje podkom. Jagoda Ekiert, 
oficer prasowa legnickiej 
policji. -Mężczyzna natych-
miast wskoczył do wody, aby 
wyciągnąć znajomego.

Nurt był jednak bardzo 
silny. Po przepłynięciu kilku-
set metrów 51-latek wyszedł 
z wody. Wszedł do lasu i za-
błądził.

- W toku podjętych 
działań poszukiwawczych 
odnaleziono mężczyznę, 
któremu udzielono pomo-
cy - kontynuuje podkom. 
Jagoda Ekiert. -Następnie 
przystąpiono do poszuki-
wań 63-latka, który wpadł 
do rzeki. Funkcjonariuszy 
legnickiej policji w akcji po-
szukiwawczej wsparli poli-
cjanci z ościennych jednostek 
wraz z przewodnikiem psa, 
policjanci z łodzią i sprzę-
tem do działań podwodnych 
z Komisariatu Wodnego we 
Wrocławiu, Państwowa Straż 
Pożarna, OSP, WOPR oraz 
leśniczy.

W działania było za-
angażowanych ok. 60 osób. 

Płetwonurkowie penetrowa-
li fragment Odry pomiędzy 
Kawicami a Malczycami.

- Czynności zakończyły 
się wczoraj około godziny 
12.45, gdzie ujawniono i wy-
łowiono z rzeki ciało zagi-
nionego mężczyzny - mówi 
podkom. Jagoda Ekiert. Na 
miejscu wykonano czynności 
pod nadzorem Prokuratora 
Rejonowego z Legnicy, któ-
rego decyzją zwłoki zabez-
pieczono celem przeprowa-
dzenia sekcji.

Policja przypomina, jak 
zachować się, gdy zobaczy-
my topiącą się osobę. Przede 
wszystkim należy powiado-
mić osoby postronne, aby za-
dzwoniły na numer alarmo-
wy lub samemu wykonać taki 
telefon. Jeżeli osoba topiąca 
się jest blisko brzegu należy 
jej w miarę możliwości podać 

koło ratunkowe, linę, gałąź, 
pasek od spodni lub jakieś 
inne elementy ubrania lub 
ręcznik. Nie zaleca się poda-
wania własnej dłoni, gdyż to-
nący ma bardzo silny chwyt, 
co może spowodować utratę 
równowagi ratującego i na-
razić ratującego na niebez-
pieczeństwo. Jeśli posiadamy 
umiejętność pływania należy 
podpłynąć do osoby tonącej i 
zatrzymać się poza zasięgiem 
jego ramion, staramy się na-
wiązać z nim kontakt. Naj-
częściej szok spowodowany 
tonięciem jest tak duży, że 
jest to niemożliwe. W takim 
przypadku należy go obez-
władnić i w dalszej kolejności 
doholować do brzegu.

Piotr Kanikowski
FOT.  

POLICJA LEGNICA

Oszuści zabrali mieszkance 
Legnicy z bankowego konta 
11 tysięcy złotych, gdy próbo-
wała sprzedać buty przez po-
pularny serwis OLX. Dostała 
link do łudząco podobnej 
witryny z instrukcją do wpro-
wadzenia numerów karty 
płatniczej. Bądźcie ostrożni. 
Policjanci odebrali w ostat-
nich tygodniach więcej wię-
cej zgłoszeń o przestępcach 
działających tą metodą.

W okolicach miejscowości 
Rogów Legnicki utonął węd-
karz. 63-letni mężczyzna 
wywrócił się, zsunął z urwi-
ska do Odry i został porwany 
przez rzekę.

W niedzielę, 11 lipca, w Na-
rodowym Dniu Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonali-
stów na obywatelach II RP, 
marszałek Sejmu przebywa-
ła z wizytą w województwie 
dolnośląskim. Elżbieta Witek 
odwiedziła Legnicę, gdzie 
spotkała się z mieszkańcami.

Tragedia na rybach

Elżbieta Witek o Wołyniu

- Przez kilkadziesiąt lat 
zbrodnia wołyńska była prze-
milczana, a ofiary tej zbrodni 
miały pozostać na zawsze za-
pomniane, ale jest w nas coś 
takiego, że nie odpuszczamy, 
że walczymy o tych naszych 
obywateli, o których wiemy, 
że tam mieszkali, byli i nagle 
zniknęli. Polacy przeszkadzali 
Ukraińcom ze swoją kultu-
rą, ze swoją wiarą, tradycją, a 

przede wszystkim z ogrom-
nym poczuciem patriotyzmu 
– mówiła marszałek Sejmu. - 
Upominamy się o nich, choć 
to jest bardzo trudne i to jest 
długa droga, ale my o nich 

nie zapominamy - podkreśliła 
Elżbieta Witek.

Źródło: Sejm.gov.pl
FOT. ANNA STRZYŻAK/ 

KANCELARIA SEJMU
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Malowane siewnikiem i satelitą  
To nie jest ślad po UFO. Ani 
fotomontaż. Ten spektakular-
ny obraz na polu pomiędzy 
Uniejowicami a Grodźcem 
stworzył człowiek, wsparty 
przez nowoczesną technolo-
gię, m.in. siewnik pobierają-
cy dane z satelity.

Niestety, oglądany z po-
wierzchni ziemi wygląda jak 
każde inne pole jęczmienia. 
Aby docenić fantazję rolni-
ka, który ten jęczmień posiał, 
trzeba mieć skrzydła. Albo 
motoparalotnię, jak Adrian 
Fitzner z Pniewów koło Po-
znania i AnToni “AnTonio” 
Poliwka z Legnicy, autorzy 

opublikowanych przez nas 
zdjęć. Adrian Fitzner natknął 
się na ten widok, kiedy zboże 
było jeszcze zielone. “AnTo-
nio” sfotografował je kilka dni 
temu. Jak mówi, przypadek 
sprawił, że nie zawrócił wcze-
śniej jak jego kolega, z którym 
wybrali się na wycieczkę w 
okolice Zagrodna.

- Długo latam, ale czegoś 
równie niezwykłego jeszcze w 
życiu nie widziałem – zapew-
nia.

Jęczmień rośnie na polu 
Grzegorza Bardowskiego, 
gospodarującego na ok. 130 
hektarach rolnika z Uniejowic, 
celebryty, uczestnika drugiej 
edycji telewizyjnego programu 

“Rolnik szuka żony”, vlogera i 
youtubera prowadzącego wraz 
z żoną Anią popularny kanał 
Bardowscy.pl. Grzegorz Bar-
dowski reprezentuje Polskę w 
międzynarodowym konkursie 
zorganizowanym przez nie-
mieckiego producenta odzie-
ży roboczej Strauss Farmers 
Cup. Rywalizuje o puchar z 5 
rolnikami z Niemiec, Austrii, 
Szwajcarii, Szwecji i Holandii. 
Firma Strauss chciała, aby na 
swoich polach “namalowali” 
strusia z jej nowego logo.

- Początkowo chciałem, 
by logo mieniło się kolorami 
i szukałem roślin, które dadzą 
taki efekt – opowiada Grze-
gorz Bardowski. – Niestety, nie 

było pewności, że rośliny za-
kwitną akurat na koniec maja, 
kiedy obraz miał być gotowy. 
Musiałem poszukać innego 
pomysłu. Zastanawiałem się, 
co można zrobić, aby się wy-
różnić. Przyszło mi do głowy, 
że inni ograniczą się pewnie 
do samego logo, więc dlaczego 
nie zrobić czegoś więcej. Na 
przykład cały strój.

Grzegorz Bardowski wsy-
pał do siewnika jęczmień jary, 
browarny. Sporządzoną przez 
kolegę mapę liczącego 4,7 ha 
pola wgrał do nawigacji. Siew-
nik ma sterowane przez GPS 
sekcje, przez które przechodzi 
ziarno. Wystarczyło jechać po 
polu ze stałą prędkością, a ma-
szyna albo się załączała, albo 

wyłączała, w zależności od 
wskazań z nawigacji. Później 
wystarczyło tu i ówdzie trochę 
podkosić, usunąć niedoskona-
łości. obrobić detale.

Zboże trzeba było wysiać 
odpowiednio wcześnie. Wze-
szło i urosło na czas. Grzegorz 
Bardowski jest zadowolony z 
efektu. Strauss Farmers Cup 
wkroczył w finałową fazę. 
Organizatorzy rozpoczęli 
już w internecie prezentację 
obrazów stworzonych przez 
rolników. Opublikowano już 
filmy nakręcone w Niemczech 
i Szwecji. Szewdzki struś wy-
łania się z pola rzepaku, nie-
miecki został wykoszony na 
pastwisku dla krów. Na stro-
nie Engelbert-Strauss.pl w 

najbliższych dniach powinny 
pojawić się kolejne nagrania, 
w tym z Uniejowic. Potem, 
jeszcze w lipcu, odbędzie się 
głosowanie internautów. Ono 
wyłoni zdobywcę pucharu. 
Grzegorz Bardowski dostał na 
5 sierpnia zaproszenie do sie-
dziby firmy Strauss na uroczy-
stość ogłoszenia wyników.

- Jęczmień zajmuje oko-
ło 2,5 ha. Jest, oczywiście, do 
skoszenia. Ale sądzę, że nawet 
ściernisko będzie wyglądać 
niebanalnie – mówi Grzegorz 
Bardowski.

Piotr Kanikowski
FOT. ANTONI „ANTO-

NIO” POLIWKA, ADRIAN 
FITZNER



Krzysztof Wojtas z 
rady nadzorczej komunal-
nej spółki, która zarzą-
dza zamkiem, rozsyła wici 
przed  trzydniowym Oblę-
żeniem Grodźca (30 lipca 
– 1 sierpnia). 

- Zachęcamy lokalnych 
producentów żywności, 
rolników, rękodzielników 
i twórców, aby wystawili 
się u nas ze swoimi wyro-
bami – mówi. - Ściągamy 
na podzamcze food trucki 
jako uzupełnienie oferty z 
zamkowej kuchni. Przy-
gotowujemy atrakcje dla 
dzieci i dorosłych.

30 lipca otwarty zo-
stanie Trakt Literatów 
– poprowadzona wokół 
warowni ścieżka turystycz-
na inspirowana historią o 
odnalezieniu w sąsiedniej 
miejscowości skrzyń ze 
zbiorami lwowskiej Bi-
blioteki Ossolineum. Były 
wśród nich m.in. spisany 
przez Adama Mickiewicza 
autograf „Pana Tadeusza”, 

rękopisy Juliusza Słowac-
kiego, Aleksandra Fredry, 
Ignacego Krasickiego, Ste-
fana Żeromskiego i inne 
narodowe skarby. Niemcy 
wywieźli je ze Lwowa i 
ukryli w majątku hrabiny 
Dory von Pfeil w Adel-
sdorfie (Zagrodnie), gdzie 
doczekały końca wojny. 
Wędrując poprowadzonym 
po zamkowym wzgórzu 
traktem będzie można de-
lektować się ponadczasową 
literaturą. 

Otwarciu Traktu Lite-
ratów będzie towarzyszyć 
premiera nagranego w 
trzech językach – polskim, 
angielskim i niemieckim 
- audioprzewodnika po 
zamku.

- Do przeczytania wer-

sji polsko- i anglojęzycznej 
zatrudniliśmy profesjo-
nalnego lektora. Nagrania 
wersji niemieckiej podjęła 
się wójt Zagrodna Karo-
lina Bardowska, co jest i 
ciekawostką, i dodatkową 
atrakcją – mówi Krzysz-
tof Wojtas. - Planujemy 
jeszcze nagranie z czeskim 
lektorem.

Audioprzewodnik bę-
dzie udostępniany na stro-
nie internetowej Grodźca. 
Wraz z biletem wstępu tu-
ryści dostaną mapę zamku 
i podzamcza z zaznaczo-
nymi strefami. Wystarczy 
mieć przy sobie Smartfon 
i połączenie z internetem, 
aby po ściągnięciu pliku 
lub zeskanowaniu kodu 
QR odsłuchać odpowied-

niego fragmentu w trakcie 
zwiedzania.

W sobotę 31 lipca – 
poza kramami z lokalny-
mi specjałami i jedzeniem 
z zamkowej kuchni oraz 
food trucków – na turystów 
będą czekać atrakcje inspi-
rowane słowiańską mito-
logią. Przewidziano m.in. 
grę terenową dla dzieci, 
poprowadzoną przez ani-
matorów ze złotoryjskiej 
Fabryki Urodzin. Gdy za-
padnie zmierzch show na 
dziedzińcu dadzą tance-
rze ognia z grupy Irrbloss. 
Bardzo ciekawie zapowia-
da się też nocne oprowa-
dzanie podczas którego w 
specjalnie zaaranżowanych 
zamkowych przestrzeniach 
ożyją postacie i historie z 

mitologii Słowian.     
Na niedzielę (1 sierp-

nia) klimat na zamku nieco 
się zmieni. Będą zgrzytać 
miecze podczas rycerskich 
pojedynków i rozbrzmie-
wać średniowieczna muzy-
ka. Wystąpi zespół Castle 
Dreams. A gdy zapadną 
ciemności gospodarze zno-
wu zabiorą turystów na 
klimatyczny spacer przez 
zamkowe pomieszczenia. 

- Już dziś zapraszam 
też na piknik historyczny 
z biegiem na orientację, 
który zaplanowaliśmy na 
końcówkę sierpnia – mówi 
Krzysztof Wojtas. 

 
Piotr  

Kanikowski
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Oblężenie Grodźca. Dołącz!
Zanim zdąży nadciągnąć 
nowa fala COVID-19 Grodziec 
przygotowuje się na najazd 
turystów, rekonstruktorów z 
bractw rycerskich, lokalnych 
producentów żywności, ręko-
dzielników, właścicieli food 
trucków i animatorów zabaw 
dla dzieci. W ostatni week-
end lipca na zamku będzie 
można dobrze zjeść, przeżyć 
emocjonującą przygodę i 
wrócić do domu z niebanal-
nymi pamiątkami. 



- Nie po raz pierwszy je-
steśmy w gminie Zagrodno i 
zachęcamy do chodzenia z kij-
kami Nordic Walking – mówi 
Paulina Ruta, założycielka i 
prezeska Polskiego Stowarzy-
szenia Nordic Walking, naj-
większej w kraju organizacji 
promującej ten rodzaj aktyw-
ności. – Na pewno jeszcze nie 
raz mieszkańcy okolicznych 
miejscowości będą mieli oka-
zję, aby do nas dołączyć.

Nordic Walking to forma 
aktywności fizycznej zaleca-
na osobom w każdym wieku. 
Chodząc z kijkami można 
odciążyć kręgosłup i stawy, 
trenować różne partie mięśni, 
eliminować stres, wyregulować 
ciśnienie krwi, poprawić sa-
mopoczucie, itd. Przed wyru-
szeniem na trasę Paulina Ruta 
przeprowadziła krótki instruk-
taż i rozgrzewkę.

Sobotni spacer to efekt 
współpracy PSNW ze stowa-

rzyszenie Pozytywnie Nakrę-
ceni z Uniejowic. Pozytywnie 
Nakręceni powstali niedawno, 
ale dzięki dobrej energii i cie-
kawym pomysłom już o nich 
głośno w gminie. Zadebiuto-
wali kwietniową akcją sprząta-
nia Zagrodna, a na lato przy-
gotowali cykl warsztatów dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży. 

Piotr Kanikowski
FOT.  

PAULINA RUTA,

Koncerty organizowane 
są w różnych przestrzeniach 
zamku. Tym razem była to 
nastrojowo oświetlona sala 
biesiadna, piękna i o dobrej 
akustyce. Akompaniując sobie 
z dużą wprawą na gitarze Ma-
riusz Wdowin zaśpiewał wła-
sne kompozycje do tekstów 
współczesnych poetów, m.in. 
Miry Zalewskiej i Edwarda 
Marszałka. 

Ta muzyka, określana 
niekiedy za Januszem Deb-
lessemem z Programu III Ra-
dia jako „kraina łagodności”, 
zaskakująco dobrze stroiła z 
dolnośląskim zamczyskiem, 

nawet gdy Mariusz Wdo-
win śpiewał o bieszczadzkich 
aniołach i bukietach kwiatów 
z tamtych łąk. Powściągliwy 
aranż podkreślał piękno słów.

Piosenkarz ma na swoim 
koncie trzy płyty długogrające. 
Na scenie pojawia się od 2000 
r. Był nagradzany i wyróżniany 
na wielu festiwalach piosen-
ki poetyckiej i turystycznej 
(Bazuna, Wrzosowisko, Li-
stobranie, Spotkanie Bardów, 
OTGPS w Szklarskiej Porębie 
i in.).Od 2002 roku prowadzi 
w Krakowie regularne spotka-
nia z piosenką poetycką, tury-

styczną i szantową.   
- Występy na żywo to jest 

dla nas – nie chce mówić tyl-
ko w swoim imieniu, ja myślę, 
że to wszyscy tak odbieramy 
– taki pokarm dla duszy. Bo 
jednak taki żywy kontakt z pu-
blicznością, to jest coś, co zo-
staje na długo w pamięci. Było 
dużo inicjatyw i koncertów 
wirtualnych. Jednak powrót do 
koncertów na żywo to jest coś, 
za czym – myślę, że faktycznie 
wszyscy – tęskniliśmy – mówi 
Mariusz Wdowin.

Piotr Kanikowski
FOT. BARTŁOMIEJ ŁUC

“Wyślij nudę na wakacje” 
- proponuje Katarzyna Szym-
czak, prezeska Pozytywnie Na-
ręconych z Uniejowic. Na cykl 
warsztatów pod tym hasłem 
stowarzyszenie dostało grant 
z programu Działaj Lokalnie, 
dzięki czemu mieszkańcy gminy 
Zagrodno mogą korzystać z nich 
bezpłatnie.

24 i 25 lipca Pozytywnie Na-
kręceni wspólnie z Galerią Versus 
z Grodźca przeprowadzą warsz-
taty plastyczne dla 10 osób (w 
dowolnym wieku). Właścicielka 
galerii Pati Dubiel – rzeźbiarka 
tworząca w szkle, graficzka – 
zaprasza na łąkę przy jej galerii, 
skąd roztacza się bajeczny widok 
na wieś i zamek. To okazja, aby 
stanąć przy sztalugach i z pomo-
cą znakomitej artystki namalo-

wać swój, być może pierwszy w 
życiu, obraz.

Miejscem pierwszego sierp-
niowego spotkania (data jeszcze 
nie została ustalona) będzie bo-
isko przy dawnej szkole w Unie-
jowicach. – Zaprosimy na nie 
całe rodziny – mówi Katarzyna 
Szymczak. – Zamierzamy po-
stawić przed nimi takie zadanie, 
aby z przygotowanych przez nas 
materiałów zbudowały domki 
dla owadów. Pomalowane przez 
dzieci i skręcone przez rodzi-
ców domki ustawimy później w 
każdej miejscowości gminy Za-
grodno, aby służyły zapylaczom. 
Domki będą miały logo gminy 
Zagrodno, dzięki czemu posłużą 
nie tylko integracji ludzi i prze-
trwaniu pożytecznych owadów, 
ale też budowaniu pozytywnego 
wizerunku naszej społeczności.

W sierpniu odbędzie się 
również przygotowywane we 
współpracy z Gminną Biblioteką 
w Zagrodnie wieczorne spotka-
nie z “Panem Tadeuszem” Ada-
ma Mickiewicza i innymi skar-
bami literatury, których rękopisy 
zostały po wyzwoleniu znalezio-
ne w jednym z folwarków we wsi. 
Będzie klimatycznie: pochodnie, 
leżaki, slajdy i tajemnicze opo-
wieści.

Inny pomysł? “Sprząta-
my boisko przy dawnej szkole 
podstawowej w Uniejowicach, 

wstawiamy stół piknikowy, bu-
dujemy grill oraz tworzymy łąkę 
kwietną”. Zabawa i integracja w 
czystej postaci dla wszystkich, 
niezależnie od wieku.

Ostatni akord wakacji w 
gminie Zagrodno wybrzmi we 
wrześniu. Od kilku lat Wie-
sław Surówka – właściciel stajni 
Witanówka, znawca historii i 
miłośnik Grodźca - wspólnie z 
Ochotniczą Strażą Pożarną w 
Grodźcu organizuje w tym czasie 
oprowadzanie po wsi. Tegorocz-
ne zapowiada się szczególnie, bo 
odbędzie się nocą, przy pochod-
niach, wśród gwiazd.

Katarzyna Szymczak za-
chęca do obserwowania fanpa-
ge`u Pozytywnie Nakręconych 
na Facebooku, gdzie na bieżąco 
będą publikowane informacje o 
zbliżających się wydarzeniach. 
Będzie ich więcej, bo ludzie ze 
stowarzyszenia właśnie wygrali 
kolejny grant, tym razem z kon-
kursu Dolnośląskie Małe Granty. 
Katarzyna Szymczak zapowiada 
więc wyjazd do Dobkowa na 
warsztaty dla dzieci “Od ziarenka 
do bochenka”, odbędą się warsz-
taty robienia doniczek z cementu 
i worków, zostanie też ogłoszony 
konkurs na ekozwierzaki – prze-
strzenne rzeźby z odpadów.

Piotr Kanikowski
RYC. POZYTYWNIE 

NAKRĘCENI

Nowo powstałe stowarzysze-
nie Pozytywnie Nakręceni or-
ganizuje wakacje dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych miesz-
kańców gminy Zagrodno. Bę-
dzie można m.in. pochodzić 
wśród pól z kijami do nordic 
walking i Pauliną Rutą, na-
malować zamek Grodziec 
z pomocą Pati Dubiel, po-
słuchać tajemniczej historii 
o odnalezionym nad Skorą 
rękopisie “Pana Tadeusza” 
albo usiąść z rodziną do bu-
dowy domku – dla owadów.

Niewiele osób zdecydowało 
się 10 lipca na ośmiokilome-
trowy spacer z kijkami Nordic 
Walking wśród pięknych pól 
między Zagrodnem a Grodź-
cem. Pogoda w sobotę rano 
była niepewna, ale humory 
dopisywały. Siedmioosobo-
wą grupę poprowadziły Pau-
lina Ruta i Kinga Smyczyńska 
z Polskiego Stowarzyszenia 
Nordic Walking. To pierwsze 
z cyklu wakacyjnych warsz-
tatów przygotowanych przez 
stowarzyszenie Pozytywnie 
Nakręceni.

Po przerwie wymuszonej 
przez pandemię Zamek Gro-
dziec wznowił cykl najbar-
dziej nastrojowych koncertów 
w regionie. 10 lipca dla ka-
meralnej, czterdziestoosobo-
wej publiczności swoje pio-
senki zagrał krakowski bard 
Mariusz Wdowin.
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Wysłali nudę na wakacje

Strefa Nordic Walking w Zagrodnie Wdowin stroił z zamkiem
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Od wyborów samorzą-
dowych w 2018 roku wójt 
Karolina Bardowska rządzi 
gminą Zagrodno mając w ra-
dzie liczną (9-10 osób) opo-
zycję. Niemal natychmiast po 
objęciu przez nią urzędu jej 
polityczni przeciwnicy zapo-
wiadali zrobienie referendum, 
w którym zostanie odwoła-
na. Radni z Zagrodna dotąd 
nie zdecydowali się na ten 
hazard. Może ich powstrzy-
mywać art. 67 ust. 3 Ustawy 
o samorządzie gminnym:„Je-
żeli w ważnym referendum o 
odwołanie wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), przepro-
wadzonym na wniosek rady 
gminy z innej przyczyny niż 
nieudzielenie absolutorium, 
przeciwko odwołaniu wójta 
(burmistrza, prezydenta mia-
sta) oddano więcej niż połowę 
ważnych głosów, działalność 
rady gminy ulega zakończe-
niu z mocy prawa”.

Z formalnego punktu 
widzenia przesłanki do prze-
prowadzenia referendum o 
odwołanie wójt Zagrodna za-
istniały już w ubiegłym roku, 
gdy rada gminy głosami opo-
zycji nie udzieliła jej wotum 
zaufania za 2019 rok. W tym 
roku sytuacja się powtórzy-
ła. Na 14 radnych biorących 
udział w sesji, przeciwko 
wotum zaufania dla Karoli-
ny Bardowskiej zagłosowało 
9 (Walenty Luszniewski, Jan 
Kotylak, Bartosz Kunecki, 
Stanisław Olechowski, Hali-
na Pawlus, Danuta Kuźniar, 
Anna Senko, Piotr Siwak 
oraz Franciszek Szklarz). Za 
wotum zaufania podnieśli 
rękę Paweł Kalinowski, Paweł 
Keklak, Jan Łuc i Ewa Sitko. 
Wstrzymał się od głosu To-
masz Herbut.

Podstawą do zainicjo-

wania referendum w sprawie 
odwołania wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) może też 
być nieudzielenie mu abso-
lutorium w dwóch kolejnych 
latach. Dla radnych jest to o 
tyle lepsze rozwiązanie, że w 
przypadku niepowodzenia nie 
narażają się wtedy na utratę 
mandatów. W ubiegłym roku 
rada podjęła uchwałę o nie-
udzieleniu Karolinie Bardow-
skiej absolutorium za 2019 
rok, ale Regionalna Izba Ob-
rachunkowa we Wrocławiu 
stwierdziła jej nieważność 
wobec braku merytorycznych 
przesłanek. 

W tym roku zagrodzień-
ska opozycja ponownie nie 
chciała dopuścić do udziele-
nia wójt Karolinie Bardow-
skiej absolutorium. Przed 
głosowaniem odczytano 
pozytywne opinie RIO do 
sprawozdania z wykonania 
budżetu za rok 2020 i do 
wniosku o udzielenie absolu-
torium. Zgodnie ze wskaza-
niem RIO, za absolutorium 
dla wójt głosowali radni Kali-
nowski, Herbut, Keklak, Łuc 
i Sitko, przeciwko byli Lusz-
niewski, Olechowski, Pawlus i 
Szklarz, wstrzymali się Koty-
lak, Kunecki, Senko, Siwak i 
Kuźniar. Nie było bezwzględ-
nej większości głosów ani za 
udzieleniem absolutorium, 

ani przeciwko niemu.
Przewodniczący Walenty 

Luszniewski – błędnie poin-
struowany przez radcę praw-
nego - ogłosił podczas sesji, 
że rada podjęła uchwałę o 
nieudzieleniu wójt Zagrod-
na absolutorium a następnie 
sporządził uchwałę o takiej 
treści i przesłał ją do organów 
kontrolnych.  

Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu zamierza unie-
ważnić uchwałę Rady Gmi-
ny Zagrodno o nieudzieleniu 
wójt Karolinie Bardowskiej 
absolutorium. „Wobec braku 
bezwzględnej większości gło-
sów ustawowego składu rady 
gminy za udzieleniem abso-
lutorium jak i przeciw udzie-
leniu absolutorium, kwestia 
udzielenia absolutorium nie 
została rozstrzygnięta.

Wynik głosowania nie 
daje zatem podstaw do spo-
rządzenia uchwały o nie-
udzieleniu absolutorium jak 
i o udzieleniu absolutorium” 
- uzasadnia RIO. 

Podczas sesji absolutoryj-
nej, radni poprawili zakwe-
stionowaną przez wojewodę 
dolnośląskiego uchwałę o 
wyrażeniu zgody na oddanie 
w dzierżawę na 29 lat ponad 
dwustu hektarów gruntów 
Gminnej Strefy Ekonomicz-

nej w Łukaszowie. Usunięto 
z niej zapis, że dzierżawca ma 
nastąpić w drodze przetargu 
nieograniczonego, bo stano-
wił on przekroczenie kompe-
tencji rady. Wpisano też po-
prawne numery działek. 

Projekt uchwały w spra-
wie dzierżawy został stwo-
rzony przez radnego Stani-
sława Olechowskiego, który 
po raz kolejny argumentował, 
że nie ma lepszego sposobu 
zagospodarowania tych tere-
nów niż farma fotowoltaicz-
na. Wójt do takiej realizacji 
się nie pali. Karolina Bardow-
ska planowała wystawić te 
działki w przetargu na sprze-
daż, co przyniosłoby gminie 
kilkukrotnie większe pie-
niądze (poza jednorazowym 
dochodem ze sprzedaży stały 
wpływ z podatków od grun-
tów, od nieruchomości, PIT, 
CIT), pozwoliłoby zrealizo-
wać ambitne plany inwesty-
cyjne, wygenerowałoby kilka 
tysięcy miejsc pracy i mogło-
by zatrzymać niekorzystne 
trendy demograficzne, skła-
niając młodych do osiedlania 
się, budowania, pozostania w 
gminie Zagrodno. Potencjalni 
inwestorzy są. Jeden z nich 
rok temu oficjalnie przed-
stawił plany wybudowania w 
Łukaszowie parku logistycz-
no-przemysłowego z centrum 

handlowo-restauracyjnym, 
pięciogwiazdkowym hotelem, 
basenem, polem golfowym i 
stacją benzynową. Ale przez 
opór radnych tego rodzaju 
wizje w gminie Zagrodno 
nie mają szans na spełnienie. 
Nawet zredagowanie listu, 
intencyjnego podtrzymują-
cego kontakt z inwestorem, 
okazało się dla nich nie do 
zrobienia. Radni tłumaczą, że 
nie wyrażają zgody na sprze-
daż tych gruntów, bo boją się, 
że nabywca wbrew mieszkań-
com zacznie zwozić na teren 
gminy śmieci lub postawi 
spalarnię odpadów. Wolą do 
2050 roku zabudować dwie-
ście hektarów panelami sło-
necznymi. A jak po 2050 roku 
ziemia wróci do gminy, to 
przyszłe pokolenia zadecydu-
ją, co z nią zrobić. 

Podczas czerwcowej se-
sji rada gminy po raz kolejny 
sprzeciwiła się zrealizowaniu 
za gminne pieniądze remon-
tu zniszczonego chodnika 
między ośrodkiem zdrowia 
a osiedlem w Zagrodnie, tak 
jak chce wójt. Według Karo-
liny Bardowskiej gminę stać, 
by bez oglądania się na Dol-
nośląską Służbę Dróg i Kolei 
szybko załatwić ten dotkliwy 
dla mieszkańców problem. 
Przeciwko zaproponowane-
mu przez nią rozwiązaniu byli 

radni Luszniewski, Olechow-
ski, Pawlus, Szklarz, Kotylak, 
Herbut, Kunecki, Kuźniar, 
Senko i Siwak. Argumen-
towano, że droga jest woje-
wódzka, więc nie warto an-
gażować własnych pieniędzy 
w cudzy majątek. Stanisław 
Olechowski przekonywał, że 
nie ma szans na realizację tej 
inwestycji w tym roku. Moż-
na natomiast do 31 sierpnia 
złożyć wniosek do DSDiK o 
przebudowę chodnika w roku 
przyszłym w ramach porozu-
mienia z DSDiK, co pozwoli 
zaoszczędzić 40 proc. gmin-
nych środków (ok. 200 tys. zł)

Jednocześnie większość 
radnych zagłosowała za prze-
znaczeniem 100 tys. zł jako 
wkładu gminy w budowę 
chodnika i zatok przy drodze 
wojewódzkiej w Łukaszowie 
(za byli Luszniewski, Her-
but, Keklak, Siwak, Szklarz, 
Senko oraz Kalinowski, Sit-
ko, Keklak; przeciw głosowali 
Kotylak, Kunecki, Kuźniar, 
Olechowski i Pawlus; wstrzy-
mał się Łuc). Obie uchwały 
przedstawiła wójt Karolina 
Bardowska, licząc, że dwie 
podobne prospołeczne inicja-
tywy zostaną podobnie po-
traktowane.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Rada pani wójt nierada
Rada Gminy Zagrodno tra-
dycyjnie nie udzieliła wo-
tum zaufania wójt Karolinie 
Bardowskiej. W związku z 
tym znów ma możliwość za-
rządzenia referendum o jej 
odwołanie. Decydując się 
na nie radni zaryzykowali-
by jednak utratę własnych 
mandatów. Jeśli w ważnym 
referendum mieszkańcy opo-
wiedzieliby się przeciwko 
odwołaniu Karoliny Bardow-
skiej, to automatycznie trze-
ba by rozwiązać radę gminy.
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Znów wypłynęły  
podpisy Szymańskiej

Ewa Szymańska, Woj-
ciech Zubowski i jeszcze 20 
innych posłów PiS-u wniosło 
do Sejmu projekt noweliza-
cji Ustawy o radiofonii i te-
lewizji. Nowelizacja została 
pomyślana w taki sposób, 
aby dać Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji na-
rzędzie do wyeliminowania 
stacji TVN24 z polskiego 
rynku medialnego poprzez 
odmówienie jej koncesji. 
Wnioskodawcy nie przyzna-
ją się do tej intencji. Piszą 
w uzasadnieniu, że chodzi o 
"doprecyzowanie regulacji 
umożliwiających efektyw-
ne przeciwdziałanie przez 
Krajową Radę Radiofonii i 
Telewizji możliwości przeję-
cia kontroli nad nadawcami 
RTV przez dowolne podmio-
ty spoza Unii Europejskiej, w 
tym podmioty z państw sta-
nowiących istotne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa państwa."

Chytry plan PiS-u ob-
jaśnia w portalu Wirtualna 
Polska Juliusz Braun, członek 
Rady Mediów Narodowych, 
były szef Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji i były pre-
zes TVP. Jak mówi, właścicie-
lem telewizji TVN i TVN24 
jest spółka pod nazwą TVN 
S.A. Spółka TVN S.A. nale-
ży do spółki Polish Television 
Holding BV, zarejestrowanej 
w Holandii. A właścicielem 
Polish Television Holding 
BV jest amerykański koncern 
Discovery. Polskie prawo po-
zwala na nadawanie stacjom 
należącym do podmiotów z 
Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, więc ze względu 
na siedzibę Polish Television 
Holding BV (Holandię) Kra-
jowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji nie mogła odmawiać 
stacjom Grupy TVN konce-
sji. "Problem pojawił się teraz, 
gdy o przedłużenie koncesji 
- zgodnie z ustawą - wystą-
piło TVN24. KRRiT już pół-
tora roku nie rozpatruje tego 
wniosku i szuka sposobu, 

żeby odmówić przedłużenia 
koncesji. Jak widać, KRRiT 
nie znalazła jednak sposobu, 
żeby na gruncie obecnego 
prawa odmówić, i stąd nagły 
pomysł obecnej władzy, żeby 
to prawo zmienić." - przeko-
nuje w rozmowie z Wirtualną 
Polską Juliusz Braun.

Nowelizacja została zgło-
szona - jak wiele innych szko-
dliwych dla demokracji ustaw 
- jako projekt poselski, nie 
rządowy, co pozwoliło unik-
nąć kłopotliwych dla PiS-u 
konsultacji społecznych. Co 
ciekawe, partia Kaczyńskiego 
nie poinformowała o swoim 
pomyśle także koalicjantów 
ze Zjednoczonej Prawicy. 
Prezes Porozumienia Jaro-
sław Gowin dowiedział się o 
nim dzisiaj rano, gdy szyko-
wał się do rozmowy w Radiu 
TOK FM. - Dopiero kiedy 
zapoznam się ze szczegółami, 
będę mógł określić stanowi-
sko Porozumienia. Ja mogę 
powiedzieć tylko tyle, że 
trudno, abyśmy popierali roz-
wiązanie, które mogłoby być 
wykorzystywane do ograni-
czania pluralizmu mediów - 
odpowiadał Jarosław Gowin 
na pytanie Karoliny Lewic-
kiej o ustawę ochrzczoną już 
teraz Lex-TVN. - Pluralizm 
mediów jest jednym z fun-
damentów demokratycznego 
państwa prawa - podkreślał 
wicepremier, co może zapo-
wiadać nowy kryzys w koali-
cji Zjednoczonej Prawicy.

Po raz kolejny do wnie-
sienia projektu ustawy ude-
rzającej w podstawy demo-
kratycznego państwa partia 
Kaczyńskiego wykorzystała 
podpisy (być może złożo-
ne in blanco - jak sugerował 
rok temu redaktor Grzegorz 
Żurawiński) dwojga posłów 
Prawa i Sprawiedliwości z 
okręgu legnickiego: Ewy 
Szymańskiej z Legnicy i 
Wojciecha Zubowskiego z 
Głogowa.

W marcu 2020 roku ta 
dwójka była w grupie wnio-
skodawców antykonstytu-
cyjnego projektu ustawy o 
przeprowadzeniu korespon-
dencyjnych wyborów prezy-
denckich.

W lipcu 2017 roku Ewa 
Szymańska była wśród 49 
wnioskodawców poselskiego 
projektu Ustawy   o Sadzie 
Najwyższym. Jego przyjęcie 
przez Sejm nazwano “zama-
chem lipcowym”, bo łamiąc 
prawo unijne (wyrok TSUE)    
i polską Konstytucję, ustawa 
sygnowana przez Szymańską 
skróciła kadencję sędziów i 
zniosła kluczową w syste-
mach demokratycznych zasa-
dę trójpodziału władzy.

We wrześniu 2019 roku 
Ewa Szymańska z innymi 
politykami PiS-u zgłosiła 
projekt specustawy ułatwia-
jącej budowę kopalni węgla 
w regionach, gdzie – jak np. 
w okolicach Legnicy – takie 
inwestycje wzbudzają opór 
samorządów i mieszkań-
ców. Ujawnienie jej wsparcia 
dla lobby odkrywkowego w 
trakcie kampanii wyborczej 
wywołało burzę w regionie. 
Posłanka pozwała za tekst na 
ten temat portal Lca.pl i uzy-
skała w trybie wyborczym od 
sędzi Joanny Tabor-Wytry-
kowskiej korzystny dla siebie 
wyrok.

Nocą z 12 na 13 grudnia 
2019 roku Ewa Szymańska 
i 31 innych posłów PiS-u 
wniosło do Sejmu poselski 
projekt rażąco naruszającej 
Konstytucję ustawy nazwa-
nej później kagańcową. Na 
jej podstawie rządzący Pol-
ską układ dał sobie prawo do 
karania sędziów, którzy przy 
orzekaniu stosują się do wy-
roku Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej i nie 
podporządkują się politykom.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

4 listopada 2018 roku, 
gdy Rafał Plezia wygrał z 
Henrykiem Babuśką w dru-
giej turze wyborów samo-
rządowych, do urn poszło 
2 376 mieszkańców gminy 
Legnickie Pole. Dlatego aby 
referendum o odwołaniu go 
ze stanowiska przed końcem 
kadencji było ważne, musiało 
w nim wziąć udział co naj-
mniej 1 426 osób (tzn. 2/3 z 
2 376). Tymczasem na głoso-
wanie zgłosiło się tylko 546 
osób. Frekwencja wyniosła 
14,10 proc. Z urny wycią-
gnięto 535 głosów ważnych 
i 11 nieważnych. Za odwo-
łaniem Rafała Plezi było 509 
głosujących, przeciwko - 26.

W wyborach do rady 
gminy w 2018 r. uczestniczy-
ło 2 543 mieszkańców gminy. 
W tej sytuacji referendum 
nad odwołaniem rady przed 
końcem kadencji byłoby 
ważne, gdyby do urn poszło 
co najmniej 1 526 głosują-

cych. Ten wymóg też nie zo-
stał spełniony. W referendum 
głosowały 532 osoby (13,75 
proc. uprawnionych). Odda-
no 519 ważnych i 13 nieważ-
nych głosów. Za odwołaniem 
rady gminy było 356 miesz-
kańców, przeciwko - 163.

Referendum nie kończy 
politycznych przepychanek 
w gminie Legnickie Pole. 
9 lipca referendarze poin-
formowali, że złożyli do 

prokuratury zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Twierdzą, że 
aby utrzymać się na stano-
wisku Rafał Plezia wykorzy-
stywał publiczne środki do 
prowadzenia agitacji referen-
dalnej i zniechęcania miesz-
kańców gminy do udziału w 
głosowaniu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Podpis legnickiej posłanki 
Ewy Szymańskiej (PiS) po-
jawił się pod kolejnym kon-
trowersyjnym, antydemokra-
tycznym projektem złożonym 
w Sejmie. Tym razem gra 
toczy się o pozbawienie Gru-
pę TVN koncesji na nadawa-
nie programu telewizyjnego. 
Jako wnioskodawca uchwały 
figuruje też m.in. głogowski 
poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści Wojciech Zubowski.

Referendarzom nie udało 
odwołać się władz gminy Le-
gnickie Pole. Zarówno wójt 
jak i radni zachowali zdobyte 
w 2018 roku mandaty.

W Legnickim Polu bez zmian
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Sportowi stypendyści 
KGHM odebrali symbolicz-
ne czeki z rąk Marcina Chlu-
dzińskiego, Prezesa Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Z 23-osobowej grupy, aż 17 
sportowców wyjedzie lub wy-
jechało już na zawody do To-
kio. Dwóch z nich, Radosław 
Kawęcki i Arkadiusz Mi-
chalski pochodzą z Dolnego 
Śląska. Natomiast Natalia 
Czerwonka z Lubina jest już 
pewna udziału w zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich.

Stypendia są przyznawa-
ne przez KGHM od 2019 
roku za wybitne osiągnięcia 
sportowe i pracę nad wypra-
cowaniem coraz lepszych wy-
ników. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się m.in. szpadzistka 
Ewa Trzebińska, łyżwiarka 
Natalia Czerwonka, strzelcy 
Daniel Romańczyk i Tomasz 
Bartnik, wioślarze Mikołaj 
Burda i Fabian Barański czy 
sztangista Arkadiusz Mi-
chalski.

- Za nami wyjątkowy 
rok, naznaczony pandemią 

i obostrzeniami sanitarny-
mi. W   pamięci mamy puste 
stadiony podczas zawodów. 
Tym większa satysfakcja, że   
kontynuujemy program sty-
pendialny KGHM „Miedzia-
ne Rywalizacje” i wspieramy 
polskie sportowe talenty. Ich 
osiągnięcia to nasza wspólna 
duma. Uczestnikom Igrzysk 
życzymy powodzenia -   po-
wiedział Marcin Chludziń-
ski, Prezes Zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A.

W uroczystości uczestni-
czyli sportowcy stypendyści 
programu z Zagłębia Mie-
dziowego: Paweł Czyżyk, 
Wiesław Kiwacki, Radosław 
Kawęcki, Natalia Czerwon-
ka,   Daniel Romańczyk i Ka-
sper Kulpa. W czasie spotka-
nia, podczas rozmowy online 
gratulacje i życzenia udało się 
przekazać wioślarzom, któ-
rzy już są w Japonii.

Stypendyści „Miedzia-
nych Rywalizacji” podkre-
ślają, że pomoc od KGHM 
jest   niezwykle ważna. -   To 
jest rodzaj wsparcia, które 
pozwala mi się realizować 
na polu sportowym. Wiem, 
że mogę sobie pozwolić na 
pracę zawodową w mniej-
szym wymiarze i poświęcenie 
sporej części życia strzelec-
twu i macierzyństwu  – mówi 
Klaudia Breś, świeżo upie-
czona mama.

Oprócz zawodników za-
rekomendowanych przez 
Ministerstwo, KGHM posta-
nowił dodatkowo wyróżnić 
jedną osobę, która zostanie 
wybrana z grona zgłoszo-
nego    przez pracowników 
spółki. Program stypendial-

ny prowadzony przez mie-
dziowego giganta to wspar-
cie utalentowanych polskich 
sportowców. KGHM poma-
ga zawodnikom w tworzeniu 
warunków do treningu i osią-
gania sukcesów. Wśród 23 
wyróżnionych znalazło się 7 
sportowców z Zagłębia Mie-
dziowego.

KGHM Polska Miedź S. 
A. jest znaczącym mecena-
sem polskiego sportu. Obej-
muje patronaty nad ważnymi 
wydarzeniami z dziedziny 
aktywności fizycznej na po-
ziomie zarówno lokalnym, 
krajowym, jak i międzynaro-
dowym. Miedziowa Spółka 
jest głównym sponsorem i 
zarazem właścicielem klubu 
piłkarskiego KGHM Zagłę-
bie Lubin. Wspiera finanso-
wo również MKS Zagłębie 
Lubin czy drużynę Chrobry 
Głogów.

Od lat KGHM jest rów-
nież jednym ze sponsorów 
Biegu Piastów w Jakuszy-
cach. Spółka    wspiera wy-
darzenia biegowe - Cross 
Straceńców, czy Wilczym 
Tropem. Pomaga również 
lokalnym organizacjom spor-
towym, których członkami 
są m.in. pracownicy Grupy 
Kapitałowej KGHM. Spół-
ka w Zagłębiu Miedziowym 
promuje zdrowy tryb życia, 
wspomaga finansowo szkole-
nie dzieci i młodzieży, inte-
gruje młodych zawodników z 
różnych części regionu.  

Źródło: KGHM Polska 
Miedź S.A.

FOT. KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A.
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Akcja na Czarnka
Akcja Demokracja, Młoda Le-
wica oraz Lewica współdzia-
łają przy zbieraniu podpisów 
pod Obywatelskim Wotum 
Nieufności wobec Przemysła-
wa Czarnka, ministra eduka-
cji i nauki. W Legnicy do pod-
pisywania się zachęcał poseł 
Robert Obaz. - Mamy już po-
nad 30 tysięcy podpisów. 
Chcemy złożyć 100 tysięcy, 
jak przy referendum - mówi 
poseł Robert Obaz.

Sportowe emocje i wzrusze-
nia - KGHM Polska Miedź 
S.A. przyznała stypendia dla 
23 polskich sportowców w 
ramach tegorocznej edycji 
programu „Miedziane Ry-
walizacje”. Laureaci zostali 
wybrani przy współpracy z 
Ministerstwem Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Spor-
tu. Większość z nich będzie 
reprezentować Polskę pod-
czas rozpoczynających się w 
lipcu Igrzysk Olimpijskich w 
Japonii.

Podpisy były zbierane 
wśród przechodniów w Ryn-
ku i na ul. Najświętszej Marii 
Panny. Obywatelskie Wotum 
Nieufności wobec Czarnka 
można poprzeć także w biu-
rze poselskim Roberta Obaza 
(ul. Rynek 9, Legnica). Tekst 

wotum oraz formularze do 
zbierania podpisów są do-
stępne także w internecie. 
Można je ściągnąć np. ze 
strony Roberta Obaza lub 
Akcji Demokracji, wydruko-
wać i po zebraniu podpisów 
wśród rodziny lub znajomych 
przynieść do biura poselskie-
go.

"Jako mieszkańcy i 
mieszkanki Polski, w tym 
wykładowcy, nauczycielki, 
rodzice, uczniowie i student-
ki, domagamy się natychmia-
stowego usunięcia Przemy-
sława Czarnka ze stanowiska 
Ministra Edukacji i Nauki.' 
- głosi tekst apelu. „Czarnek 
chce, aby po wakacjach mło-
dzież wróciła do kompletnie 
odmienionych szkół i uczel-
ni. Ręczne sterowanie wybo-

rem dyrektorów szkół, dykta-
tura fanatycznych kuratorów, 
praktycznie obowiązkowa 
religia, dla której alternatywą 
będzie etyka z nauczycielami 
po uczelni Rydzyka, likwida-
cja niezależnej Polskiej Aka-
demii Nauk, wyrzucanie nie-
pokornych profesorów (jak na 
Uniwersytecie Pedagogicz-
nym w Krakowie) i nagrody 
dla swoich. Nie mówiąc już 
o nadal skandalicznie niskich 
pensjach nauczycieli i prze-
ładowaniu podstawy progra-
mowej - to jest rzeczywistość 
polskiej oświaty i nauki pod 
rządami Czarnka. Wzywamy 
posłów i posłanki wszystkich 
ugrupowań politycznych do 
poparcia wotum nieufności 
wobec Czarnka."

Piotr Kanikowski

Ze stypendium 
KGHM do Tokio
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- Pięknie było - mówi 
Piotr Ziętal o jak na razie 
ostatniej ze swych rowero-
wych eskapad. Była szcze-
gólna. Wcale nie najdłuższa i 
wcale nie najtrudniejsza, ale 
inna, bo po raz pierwszy wy-
jeżdżając z Legnicy nie miał 
zaplanowanej dokładnie trasy. 
Na mapie Polski zaznaczył 
sobie tylko kolejne przystan-
ki, głównie u znajomych bądź 
rodziny, i tak wybierał drogi, 
by codziennie przejechać oko-
ło 130 kilometrów. Z Legnicy 
ruszył na Opolszczyznę, a po-
tem były kolejno m.in. Cze-
ladź, Góry Świętokrzyskie, 
Krasnystaw, Chełm, Mińsk 
Mazowiecki, Przasnysz, Mi-
kołajki, Braniewo, Iława, Bor-
ne Sulinowo, Grotów, Łagów, 
ziemia lubuska, Chojnów, 
Lubawka, czeski Miletin.

- Po drodze był też sze-
reg sympatycznych spotkań z 
ludźmi, z którymi dawno się 
nie widziałem - mówi Piotr 
Ziętal. - Z 23 nocy aż 17 
spędziłem u znajomych lub 
krewnych. Pogoda mi sprzy-
jała. Gdy wyruszałem, trochę 
kłuł mnie żal, że przez koro-
nawirusa znowu nie mogłem 
popedałować do Rumunii, ale 

Polska też jest piękna.
W której części najpięk-

niejsza?
- Moim zdaniem naj-

piękniej i najciekawiej jest na 
Dolnym Śląsku - odpowia-
da Piotr Ziętal. - Ale bardzo 
przyjemnie jechało mi się też 
przez ścianę wschodnią, zu-
pełnie inną, jakby mniej ucy-
wilizowaną.

Dość dramatyczna była 
końcówka. W drodze z Choj-
nowa do Miletina dopadł go 
deszcz. Próbował go przecze-
kać na stacji paliw Orlenu w 
Kamiennej. Gdy niebo zaczę-
ło się przejaśniać, wsiadł na 
rower, zrobił parę kilometrów 
a potem lunęła prawdziwa 
ulewa. Góra, obciążony ba-
gażami rower prawie stał w 
miejscu, a niebo wylewało na 
Ziętala całą wodę, jaka się 
w chmurach zebrała. Prze-
moczony dojechał jakoś do 
Lubawki, gdzie mógł się 
schronić i trochę obeschnąć. 
Przyznaje, że gdyby taki 
deszcz zdarzył się na począt-
ku ekspedycji, byłoby trudniej 
- tu w perspektywie miał bli-
ską metę odcinka u przyjaciół 
z Miletina i rychły powrót do 
Legnicy.

A w niedzielę już w Le-
gnicy, tuż przed domem, pę-
kła mu w rowerze linka od 
przerzutek. To chyba taki 
pech, który jednocześnie jest 
szczęściem.

W przygotowaniach do 
wyprawy po Polsce pomagały 
Piotrowi Ziętalowi legnickie 
firmy: Tiga Cynk, Profi Me-
ble, Worbike i Meble A-Z. 
Kciuki trzymali Maja, Konrad 
z Aronkiem i Anią, przyjacie-
le i znajomi.

Piotr Kanikowski
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Ziętalowi mało 
Polski

Legnica zwabiła „Erynie”
Najbardziej zapalony cyklista 
wśród listonoszy, legniczanin 
Piotr Ziętal dopiero co wrócił 
z 24-dniowej podróży rowe-
rem po Polsce. Martwi się, 
czy dostanie z poczty jeszcze 
kilka dni urlopu na przełomie 
lipca i sierpnia, bo chciał-
by wziąć udział w ultrama-
ratonie Bałtyk - Bieszczady 
Gravel Tour, gdzie w 130 go-
dzin trzeba przejechać polny-
mi drogami i szutrami 1 250 
kilometrów.

Jeszcze raz, 8 lipca br., le-
gnickie plenery i obiekty sta-
ły się planami zdjęciowymi 
nowego serialu Telewizji Pol-
skiej „Erynie”. W czwartek (8 
lipca) kręcone były ostanie 
ujęcia m.in. w barokowych 
wnętrzach Muzeum Miedzi.

Na planie filmu zauwa-
żyliśmy znanego aktora 
Eryka Lubosa, statystów 
odtwarzających role po-
licjantów i mieszkańców 
kresów, nie zabrakło nawet 
zaprzężonej w karego konia 
dorożki.

Po raz kolejny wyjątko-
wy zakątek Legnicy, u zbie-
gu ulicy Partyzantów i św. 
Jana, „zagrał” przedwojenny 
Lwów. Jeden z najbardziej 

malowniczych fragmentów 
miasta, otoczony zabytko-
wymi budowlami Akademii 
Rycerskiej, kościoła św. Jana 
Chrzciciela i Domu Opatów 
Lubiąskich - to prawdziwa 
perła barokowej architek-
tury, gdzie wystarczy unieść 
głowę, by poczuć się jak w 
Pradze i Wiedniu … jak we 
Lwowie.

Zdjęcia do serialu 
„Erynie” rozpoczęły się na 
początku 2019 roku we 
Wrocławiu i Legnicy, na-
stępne ekipa przeniosła się 
do Przemyśla i Krakowa, 
gdzie realizację przerwała 
pandemia.

Reżyserem nowej pro-
dukcji Netflixa i TVP, który 
składać się będzie prawdo-
podobnie z 12 odcinków, 

jest Borys Lankosz. Za ka-
merą stanął Marcin Koszał-
ka, a muzykę opracował Mi-
chał Lorenc.

W roli głównej wystąpił 
Marcin Dorociński. Scena-
riusz oparty jest na bardzo 
poczytnych kryminalnych 
powieściach wrocławskiego 
pisarza Marka Krajewskie-
go. Cztery lwowsko-wro-
cławskie powieści – „Ery-
nie”, „Liczby Charona”, 
„Rzeki Hadesu” i „W ot-
chłani mroku”, opowiadają-
ce losy komisarza Edwarda 
Popielskiego, są kanwą no-
wego serialu kryminalnego.

Akcja ma miejsce we 
Lwowie w latach 1937-39 
oraz we Wrocławiu z roku 
1946. „Erynie” to nie tylko 
serial kryminalny, to obraz 

Kresów i powojennej Polski. 
Niesamowite, podszyte gro-
zą powieści wrocławskie-
go mistrza kryminału oraz 
wielokulturowe i piękne zi-
mie, które zniknęły za naszą 
wschodnią granicą - to atuty 
nowego serialu.

Film reżyseruje Borys 
Lankosz. Scenariusz napi-
sali: Igor Brejdygant, Bo-
rys Lankosz, Magdalena 
Lankosz i Władysław Pasi-
kowski. Autorem zdjęć jest 
Marcin Koszałka, a muzy-
ki - Michał Lorenc. Serial 
premierowo pokaże Netflix, 
a następnie TVP, która jest 
jego współproducentem.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZAD MIASTA 
W LEGNICY
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Ucz się i pracuj – skorzystaj  
z oferty bezpłatnych studiów  
w PWSZ im Witelona w Legnicy

Jesteś aktywny zawo-
dowo, zdałeś maturę i my-
ślisz o rozwoju zawodowym 
lub osobistym? Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy ma 
dla Ciebie atrakcyjną ofertę 
- bezpłatne studia stacjonar-
ne dla pracujących – „Ucz 
się i pracuj”! 

Z oferty mogą skorzy-
stać także osoby, które nie 
pracują zawodowo.

Co oznacza oferta „Ucz 
się i pracuj”? 

• nie ponosisz kosztów 
kształcenia za zajęcia dy-
daktyczne,

• wykłady odbywają się 2-3 
razy tygodniu popołudnia-
mi, również on-line,

• zajęcia praktyczne w soboty, 
wszystkie niedziele wolne,

• podczas rekrutacji elektro-
nicznej zadeklaruj studia 
stacjonarne,

• podczas składania doku-
mentów złóż deklarację, że 
chcesz studiować w grupie 
„Ucz się i pracuj”
 

Kierunki stacjonarne, 
na które prowadzona jest 
rekrutacja do grupy „Ucz 
się i pracuj”:

• STUDIA LICEN-
CJACKIE

• ZARZĄDZANIE
• STUDIA INŻYNIER-

SKIE
• ENERGETYKA
• LOGISTYKA i 

TRANSPORT
• ZARZĄDZANIE 

I INŻYNIERIA 
PRODUKCJI

• STUDIA MAGI-
STERSKIE

• FINANSE I ZA-
RZĄDZANIE W 
PRZEDSIĘBIOR-
STWIE

• INŻYNIERIA 
PRODUKCJI I 
LOGISTYKI*

* rekrutacja będzie pro-
wadzona po uzyskaniu 
zgody ministra właściwe-
go do spraw szkolnictwa 
wyższego na uruchomienie 
kierunku

Nabór pierwszy
elektroniczna rejestracja 
kandydatów na studia:

od 1 czerwca 2021 r. do 3 
sierpnia 2021 r.

przyjmowanie  
dokumentów:

od 1 czerwca 2021 r. do 3 
sierpnia 2021 r.

ogłoszenie listy przyję-
tych na I rok studiów:

5 sierpnia 2021 r.

Informacja o rekrutacji:
tel. 76 723 22 10

e-mail: rekrutacja@pwsz.
legnica.edu.pl


