
nr 26(487) rok 10

ISSN 2048-736X

Legnica - Lubin17 września 2021

L e g n i c a  -  L u b i n

609 199 520

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

Dożynki Leszka Kardasza Nie żyje Ryszard Białek Wójt każe oddać psa
Leszek Kardasz, rolnik z Gierałtowca, organizuje prawników 
przeciwko złotoryjskiej policji. Dwa tygodnie temu, gdy był 
starostą na gminnych dożynkach w Ernestynowie, został po-
bity przez ochroniarzy. Stracił trzy zęby. Wezwana przez niego 
policja nie zajęła się sprawcami pobicia, za to na dzień dobry 
skuła Kardasza, wrzuciła do radiowozu w kajdankach i przez 
trzy godziny woziła po kilku powiatach.    >>2

W wieku 73 lat, po długiej walce z chorobą, zmarł Ryszard 
Bialek, który przez szereg lat piastował stanowisko zastępcy 
prezydenta Legnicy. „Już dziś dotkliwie odczuwamy Twoją 
nieobecność i tęsknimy za Twym oddaniem legnickiemu sa-
morządowi, służbie publicznej, wysokiej próby profesjona-
lizmem, rzetelnością i zaangażowaniem” - pisze prezydent 
Tadeusz Krzakowski.      >>4

„Okrutny wójt Złotoryi skazuje Zetora na śmierć” - napisali 
na swoim Facebooku aktywiści z Dolnośląskiego Inspektoratu 
Ochrony Zwierząt. Nie zamierzają podporządkować się decyzji 
wójta Jana Tymczyszyna, nakazującej zwrócić Łukaszowi Ł. z 
Gierałtowca starego psa, który - zdaniem DIOZ - umierał z gło-
du. O losie Zetora będzie decydowało Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze.    >>9
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Co z oczu
Ingres biskupa Siemieniewskiego
20 września do katedry św. 
Piotra i Pawła w Legnicy zje-
dzie się duchowieństwo oraz 
wierni z kraju i zagranicy, 
aby uczestniczyć w ingresie 
biskupa Andrzeja Siemie-
niewskiego.

Ingres to uroczystość 
symbolizująca objęcie władzy 
przez biskupa ordynariusza 
nad diecezją. Moment, w któ-
rym hołd składają mu biskupi 
pomocniczy, księża, zakonnicy 
i wierni świeccy.

Biskup Andrzej Siemie-
niewski już 29 czerwca prze-
jął z woli papieża Franciszka 
diecezję legnicką, zastępując 
odchodzącego na emeryturę 
biskupa Zbigniewa Kierni-
kowskiego. Ma 64 lata. Pocho-
dzi z Wrocławia. Przez 15 lat 
był biskupem pomocniczym 
archidiecezji wrocławskiej.

Ingres rozpocznie się 
o godzinie 12, ale od godz. 
11.30 będzie można obserwo-
wać wydarzenia w Legnicy za 
pośrednictwem diecezjalnego 
kanału w serwisie interne-
towym YouTube. Liturgia z 
katedry będzie transmitowana 
ponadto przez telewizję TVT 
Zgorzelec oraz Radio Plus 
Legnica.

Uroczystości zaczną się od 

procesji z plebanii katedralnej 
do katedry. Poza biskupem 
legnickim Andrzejem Siemie-
niewskim wezmą w niej udział 
m.in. abp Salvatore Pennac-
chio - nuncjusz apostolski 
- oraz abp Józef Kupny - me-
tropolita wrocławski, który w 
drzwiach świątyni przedstawi 
nowego ordynariusza diecezji. 
Bp Andrzej Siemieniewski 
ucałuje krucyfiks i po pokro-
pieniu błogosławioną wodą 
uda się do ołtarza, by odpra-
wić mszę świętą.

Eucharystię koncelebro-
wać z nim będą biskupi z 
Polski i zagranicy oraz pre-
zbiterzy diecezjalni i zakonni, 
głównie z terenu metropolii 
wrocławskiej. Po Ewangelii 
biskup Andrzej Siemieniew-
ski wygłosi homilię. Na za-
kończenie mszy przewidziano 
przemówienia metropolity 
wrocławskiego i biskupa le-
gnickiego.

Z względów bezpieczeń-
stwa, uczestnicy ingresu są zo-
bowiązani do stosowania się 
do obostrzeń antycovidowych, 
tzn. zasłaniania ust i nosa 
maseczkami, dezynfekcji rąk, 
przestrzegania dystansu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI



Afera zaczęła się od koncer-
tu złotoryjskiej kapeli rockowej 
Żółta Febra. Starszej publiczno-
ści przeszkadzał hałas robiony 
przez muzyków. Wiesław Skop 
- jeden z uczestników imprezy - 
uważa, że był nacechowany zbyt 
negatywnymi emocjami.

- Nie pasował w ogóle do 
charakteru okoliczności doży-
nek, które są świętem rolników 
i osób pracujących i mieszkają-
cych na wsi, w tym wielu osób 
starszych oraz osób w wieku 
senioralnym - mówi Wiesław 
Skop. Nie widział nigdzie wójta 
Jana Tymczyszyna, więc zwró-
cił się o interwencję do prze-
chodzącego obok jego stolika 
Leszka Kardasza jako staro-
sty dożynek. Kardasz udał się 
do namiotu akustyka, skąd po 
chwili został wywleczony przez 
pracowników ochrony. Dwóch 
ochroniarzy trzymało go za 
ramiona, a dwóch kolejnych 
okładało pięściami i nogami po 
głowie, rękach, nogach, klatce 
piersiowej. Napastnicy wybili 
mu trzy zęby, podbili oczy itd. 
Gdy odeszli, Leszek Kardasz za-
dzwonił po karetkę pogotowia i 
policję. Funkcjonariusze przyje-
chali ze Złotoryi, ale nie zajęli się 
ochroniarzami tylko ich ofiarą. 
Wykręcając ręce, powalili rolni-
ka na ziemię, skuli mu nadgarst-
ki za plecami i wrzucili do radio-
wozu. Potem przez około trzy 
godziny jeździli z Kardaszem w 
różne miejsca. Co najmniej dwa 
razy zaglądali na Komendę Po-
wiatową Policji w Złotoryi, bez-
skutecznie próbowali umieścić 
go w szpitalu psychiatrycznym 
w Bolesławcu i ostatecznie od-
dali go "na dołek" Komendzie 
Powiatowej w Lwówku Śląskim.

Nie chcieli go zawieść do 
szpitala na pobranie krwi do 

badania na zawartość alkoholu. 
Leszek Kardasz nie zaprzecza, 
że podczas dożynek pił (pięć 
kieliszków po 20 gram), ale - jak 
mówi - na pewno miał mniej 
niż 0,5 promila w organizmie. 
Zarzuca policjantom, że dzia-
łali bezprawnie: bezpodstawnie 
pozbawili go wolności, uprowa-
dzili. Opowiada też, że funk-
cjonariusze przez wiele godzin 
pastwili się nad nim. W radio-
wozie posadzili go w taki spo-
sób, by naciskał swoim ciałem na 
kajdanki i zadawał sobie dodat-
kowy ból. Ignorowali prośby o 
poluzowanie zacisku nawet gdy 
mówił, że zanika mu krążenie w 
jednej ręce. Jeden z funkcjona-
riuszy, Jakub B., śmiał się: „Co, 
jak tam bez ząbków? Spokojnie, 
córcia wstawi” (córka Kardasza 
prowadzi w Legnicy pracownię 
ortodontyczną). Inny omal rol-
nika nie zadusił, gdy trzydzieści 
metrów niósł go w powietrzu 
chwytem pod szyję. Prowoko-
wał: "„To potrzymamy cię tutaj 
48 godzin. A my pojedziemy do 
twojej żony. Wyruch...my ją”. 
Do celi nie dostał poduszki, po-
ścieli, kubka wody ani leków na 
serce (choruje na trachikardię).

Po nocy spędzonej w 
Lwówku Śląskim Leszkowi 
Kardaszowi postawiono trzy za-
rzuty: naruszenie nietykalności 
cielesnej policjanta (kopnął w 
jądra Jakuba B.), groźba karalna 
(zapowiedział, że w ciągu tygo-
dnia przejedzie Jakuba B. mer-
cedesem) i znieważenie poli-
cjantów (nazwał ich "pedałami" 
i kazał jechać do Warszawy w 
celu odbycia stosunku z Biedro-
niem). Ten trzeci zarzut został 
szybko wycofany. Prokuratura 
Rejonowa w Złotoryi prowadzi 
śledztwo przeciwko Kardaszowi 

o dwa pozostałe czyny. Podej-
rzany nie przyznaje się do winy. 
Jednocześnie w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Złotoryi pro-
wadzone są czynności związane 
z poturbowaniem starosty doży-
nek przez ochroniarzy.

- Ze względu na toczące się 
w prokuraturze postępowania, 
nasza jednostka musi powstrzy-
mać się od udzielania informacji 
– komunikuje sierż. sztab. Do-
minika Kwakszys, oficer praso-
wa Komendy Powiatowej Policji 
w Złotoryi, do której wysłaliśmy 
kilkanaście pytań o wydarzenia z 
28 i 29 sierpnia.

Sierż. Olga Łukaszewicz, 
oficer prasowa Komendy Po-
wiatowej Policji w Lwówku Ślą-
skim, wskazuje, że zatrzymania 
Leszka Kardasza dokonywali 
funkcjonariusze z innej jednost-
ki. - Jeżeli osoba wobec, której 
są podejmowane czynności po-
licyjne ma zastrzeżenia, może 
złożyć zażalenie do właściwego 
miejscowo prokuratora – po-
ucza.

Czwartego dnia po dożyn-
kach Leszek Kardasz poddał 
się obdukcji w Zakładzie Me-
dycyny Sądowej Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu. 
Poza ubytkami w szczęce - zła-
manie dwóch zębów   ukrusze-
nie trzeciego, złamanie korzenia 
– stwierdzono obrzęk na twarzy, 
kilkadziesiąt siniaków i krwa-
wych podbiegnięć wokół oczu, 
na nosie, uszach, klatce piersio-
wej, rękach, nogach, biodrach 
i lędźwiach rolnika. Do tego 
drugie tyle mniej lub bardziej 
głębokich otarć naskórka. „Ob-
rażenia te powstały od działań 
narzędzi tępych, tępokrawędzia-
stych i mogły powstać w czasie 
i okolicznościach podanych 

przez osobę badaną” - napisał 
we wnioskach doktor Radosław 
Drozd, specjalista medycyny są-
dowej. Całość została zakwalifi-
kowana jako lekki uszczerbek na 
zdrowiu (poniżej dni 7).

Leszek Kardasz idzie na 
wojnę z policją. „Witajcie Przy-
jaciele z Powiatu Złotoryjskiego. 
Otwieram BIURO POMOCY 
PRAWNEJ czynne całą dobę 
dla wszystkich poszkodowanych 
przez bandytów w mundurach i 
bez z Komendy Powiatowej Po-
licji w Złotoryi od 1998 roku do 
dzisiaj i przyszłych poszkodo-
wanych także. Tel 501569355. 
Poinformujcie o tym wszystkich, 
których znacie. Kości zosta-
ły rzucone. (…) Nazywam się 
Leszek Kardasz i obronię Was 
przed bandytami z Komendy 
Powiatowej Policji w Złotoryi” 
- ogłasza od kilku dni na Face-
booku.

Jarosław Szapował, dyrektor 
Centrum Kultury i Biblioteki 
Gminy Złotoryja – jeden z or-
ganizatorów dożynek – mówi, 
że Leszek Kardasz nie został 
poturbowany przez ochronę im-
prezy a zajście w Ernestynowie 
miało inny przebieg niż opisa-
ny powyżej. - Podczas koncertu 
Żółtej Febry Pan Leszek Kar-
dasz wszedł do namiotu akusty-
ków i zażądał ściszenia muzyki 
– opowiada Jarosław Szapował. 
- Akustyk się nie zgodził. Został 
wtedy uderzony przez Pana Kar-
dasza pięścią w twarz. Ochrona 
to zobaczyła. Zobaczyła też, że 
Pan Kardasz wyrywa kable z 
konsolety, żeby przerwać kon-
cert i zareagowała, tzn. odcią-
gnęła go na bok. Są świadkowie, 
którzy twierdzą, że Pan Kardasz 
nie dostał od ochroniarzy ani 
jednego ciosu w twarz albo inne 

części ciała. Także na nagraniach 
z kamer widać, że ochroniarze 
go tylko przytrzymują i odpro-
wadzają poza teren imprezy. 
Świadczą o tym także relacje 
akustyków oraz osób, które były 
obecne przy zdarzeniu. Próbo-
wało go uspokoić kilka osób, w 
tym sąsiedzi. Szarpał się z nimi 
i w międzyczasie spoliczkował 
i uderzył z głowy w twarz jed-
ną z kobiet. Kilka innych osób 
zostało przez niego uderzonych 
pięścią. Chwilę później ja z nim 
krótko rozmawiałem. Nic wów-
czas nie wskazywało na brak 
zębów. Pan Kardasz został wów-
czas zabrany z terenu imprezy 
przez członków rodziny i zna-
jomych. Wrócił po jakimś czasie. 
Wezwał policję. Wezwał karet-
kę. Awanturował się z medyka-
mi. Policja podjęła interwencję. 
Uderzył wtedy funkcjonariusza, 
dlatego go skuli i zabrali.

- Jarosław Szapował mówi 
nieprawdę – komentuje Leszek 
Kardasz. Raz jeszcze potwierdza 
swoją wersję. Zapewnia, że nie 
zachowywał się agresywnie, a w 
szczególności nie uderzył aku-
styka ani policjanta, nie wyciągał 
kabli z konsolety, nie szarpał się 
z uczestnikami dożynek. - Zęby 
wybili mi ochroniarze – powta-
rza wcześniejsze oskarżenie.

Rozmawialiśmy też z jed-
nym z muzyków Żółtej Febry. 
Według jego relacji, po 2-3 
utworach na scenę wszedł ja-
kiś mężczyzna. Zaczepi basistę. 
Ochrona go zdjęła. Co działo 
się poza sceną, nie widział. Od 
sekcji akustyków muzyk słyszał 
potem, że ten mężczyzna sam 
potknął się o kable i wybił sobie 
zęby.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Co z oczu
Mateusz Morawiecki 

założył groteskowy para-
militarny mundurek i objął 
wartę. Czuwa. W naszej 
wyobraźni ma być przede 
wszystkim on: zatroskany, 
pochylony nad mapą, prze-
nikający podstępy wstrętne-
go Łukaszenki.

Co z oczu, to z serca. Jak 
bardzo nasza władza ceni tę 
ludową mądrość! Usunę-
ła nam sprzed oczu ludzi 
umierających na granicy z 
Białorusią i pięć tygodni 
ukrywała śmierć młodego 
Ukraińca zakatowanego we 
Wrocławiu przez policjan-
tów, byśmy nie nosili w ser-
cu tych strasznych obrazów.

Mamy nie zaprzątać 
sobie głów szesnastoletnią 
Mariam, od wielu tygo-
dni pijącą wodę z tej samej 
kałuży co jej kot, leżącą w 
błocie panią Gul ani pozba-
wionym pomocy dwudzie-
stopięciolatkiem w śpiączce 
cukrzycowej, który właśnie 
teraz umiera u granic swojej 
wymarzonej Unii Europej-
skiej.

Nasz troskliwy prezy-
dent Andrzej Duda posta-
nowił o wprowadzeniu sta-
nu wyjątkowego w związku 
z poważnym zagrożeniem 
bezpieczeństwa Polski, ale 
potem namawiał już tylko, 
byśmy o tym zapomnieli, 
wzięli piwko i z wszystkich 
sił kibicowali naszym wal-
czącym z angielską nawałą 
na Stadionie Narodowym. 
Obcy to obcy, a my to my. 
Polska dla Polaków. I dla 
morale lepiej myśleć, jak 
dzielnie bijemy się z An-
glikami, niż jak haniebnie 
traktujemy Afgańczyków.

TVP jeszcze nie raz 
pokaże dzielnych żołnierzy 
układających zwoje drutu 
żyletkowego na granicy, ale 
nie rysie czy żubry z puszcz 
Białowieskiej i Augustow-
skiej z flakami wyprutymi 
na zasiekach. I na pewno 
nie zwłoki tych 32 z Usna-
rza Górnego, gdyby finał 
tej historii był taki, jakiego 
obawiają się przegnani od 
nieszczęsnych uchodźców 
aktywiści organizacji hu-
manitarnych.

Zamiast tego państwo 
podsuwa nam na sen ka-
lejdoskop obrazków jak z 
przededni II wojny świa-
towej, maluje więcej kotwic 
Polski walczącej, nuci woj-
skowe pieśni i każe mocniej 
przytulić się do żołnierzy, 
którzy otoczyli stalowym 
kordonem Mariam i jej 
kota.

 
Piotr Kanikowski
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Dożynki Leszka Kardasza
Leszek Kardasz, rolnik z Gie-
rałtowca, organizuje prawni-
ków przeciwko złotoryjskiej 
policji. Dwa tygodnie temu, 
gdy był starostą na gminnych 
dożynkach w Ernestynowie, 
został pobity przez ochronia-
rzy. Stracił trzy zęby. Wezwa-
na przez niego policja nie za-
jęła się sprawcami pobicia, 
za to na dzień dobry skuła 
Kardasza, wrzuciła do radio-
wozu w kajdankach i przez 
trzy godziny woziła po kilku 
powiatach.
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Pochodzący z Legnicy sędzia 
Konrad Wytrykowski, które-
go „dobra zmiana” wyniosła 
do Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego, nie zdołał do-
prowadzić do zakazania Ga-
zecie Wyborczej publikacji 
na temat swojego leczenia 
psychiatrycznego. Jan No-
wak, prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, zakazu 
nie nałożył, bo przepisów 
dotyczących przetwarzania 
danych osobowych nie stosu-
je się do działalności dzien-
nikarskiej.

R
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Gazeta Wyborcza bez knebla

Ta sprawa to pokłosie 
tzw. afery hejterskiej sprzed 
dwóch lat, gdy media ujaw-
niły, że niektórzy sędziowie 
tzw. "dobrej zmiany" organi-
zowali w internecie działa-
nia mające zdyskredytować 
sędziów stających w obronie 
Konstytucji i sprzeciwiają-
cych się deformie wymiaru 
sprawiedliwości. Pisano o 
grupie Kasta, w której jako 
"Herszt" uczestniczył m.in. 
wiceminister sprawiedliwo-
ści Łukasz Plebiak. W tym 
kontekście w publikacjach 
pojawiało się też nazwisko 
Konrada Wytrykowskiego. 
Przypisywano mu pomysł 

wysyłania do ówczesnej I 
prezes Sądu Najwyższe-
go Małgorzaty Gersdorf 
pocztówek ze słowem "Wy-
pier...j".

Konrad Wytrykowski 
zareagował na te doniesienia 
pozwem przeciwko Gazecie 
Wyborczej. Domagał się 
m.in. usunięcia z internetu 
artykułów na jego temat, 
a także 105 tys. zł zadość-
uczynienia. W treści pozwu 
ujawnił, że leczył się psy-
chiatrycznie, do czego mec. 
Piotr Rogowski, pełnomoc-
nik gazety,   odniósł się póź-
niej, formułując odpowiedź 
na pozew. Tak kwestie zdro-
wia psychicznego Konrada 
Wytrykowskiego stały się 
tematem publicznych docie-
kań, bo w ustawie o Sądzie 
Najwyższym zapisano, że 
sędzią SN może być tylko 
osoba, która jest "zdolna ze 
względu na stan zdrowia, do 
pełnienia obowiązków sę-
dziego".  Dziennikarze Wy-
borczej zapytali Sąd Naj-
wyższy, Izbę Dyscyplinarną 
i Konrada Wytrykowskiego 
o wspomniane w pozwie 
leczenie psychiatryczne. 
Zareagwał rzecznik Sądu 
Najwyższego Aleksander 

Stępkowski. Zwrócił się do 
prezesa Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych z 
"wnioskiem o wszczęcie 
prawem przewidzianych 
procedur z zakresu ochrony 
danych osobowych". Także 
sam Konrad Wytrykowski 
poskarżył się na Wyborczą 
do prezesa UODO.

Wyborcza informuje 
właśnie, że Jan Nowak - pre-
zes UODO - nie uwzględnił 
wniosku Wytrykowskiego o 
zabezpieczenie, a więc nie 
zgodził się na wydanie zaka-
zu publikacji. Postępowanie 
umorzył, ustaliwszy uprzed-
nio, że skarżący w skiero-
wanym do gazety pozwie 
obszernie omawia kwestię 
swojego leczenia psychia-
trycznego w podrozdziale 
"Leczenie psychiatrycznie 
Powoda". W uzasadnie-
niu decyzji administracyj-
nej prezes UODO napisał 
też, że   przepisy dotyczące 
przetwarzania danych oso-
bowych nie są stosowane do 
działalności dziennikarskiej, 
literackiej czy artystycznej. 
Ma to związek z wolnością 
słowa i wypowiedzi jako 
istotą państwa demokra-
tycznego.

Od dojścia PiS-u do 
władzy Wytrykowski zro-
bił oszałamiającą karierę. 
W latach 2008 -2016 był 
przewodniczącym Wydziału 
Karnego Sądu Rejonowe-
go w Legnicy. We wrześniu 
2016 został wiceprezesem 
Sądu Rejonowego w Legni-
cy. Na krótko, bo 19 grud-
nia 2017 roku powołano go 
na stanowisko prezesa Sądu 
Apelacyjnego we Wrocła-
wiu. Zajął miejsce prezes 

Grażyny Szyburskiej-Wal-
czak, odwołanej przez Zbi-
gniewa Ziobrę na mocy 
kontrowersyjnej ustawy 
podporządkowującej sądy 
politykom. Gdy ogłoszono 
nabór do nowego Sądu Naj-
wyższego, Konrad Wytry-
kowski zgłosił się jako kan-
dydat do orzekania w nowej 
Izbie Dyscyplinarnej. We 
wrześniu 1018 roku został 
powołany w jej skład.

Konrad Wytrykow-

ski na Twitterze odgryza 
się: "Wkrótce konferen-
cja prasowa wyjaśniająca 
WSZYSTKO. Ataki me-
dialne Agory i RASP na 
mnie nie są przypadkowe." 
Agora to wydawca Gaze-
ty Wyborczej. Skrót RASP 
oznacza Ringier Axel Sprin-
ger Polska, właściciela m.in. 
Onetu, Newsweeka i Faktu.

Piotr Kanikowski
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Choć nigdy nie grał 
pierwszych skrzypiec, latami 

pozostawał w cieniu prezy-
denta Tadeusza Krzakow-
skiego, Ryszard Białek był i 
pozostanie jedną z najważ-
niejszych postaci w historii 
legnickiego samorządu. Jako 
wiceprezydent debiutował za 
prezydentury Edwarda Ja-
roszewicza, w 1995 roku. Po 
trzech latach objął funkcję 
prezesa Legnickiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej. Wygrawszy wy-
bory w 2002 roku, prezydent 
Tadeusz Krzakowski uczynił 
go swym pierwszym zastępcą. 
Zmiany ustawowe sprawiły, 
że w 2014 roku prezydent go 

odwołał.   Jednocześnie po-
wierzył mu funkcję swojego 
pełnomocnika do spraw inwe-
stycji, planowania przestrzen-
nego i gospodarki nierucho-
mościami. Pracując w ratuszu, 
Ryszard Białek sprawował 
nadzór nad realizacją więk-
szości legnickich inwestycji. 
Wyróżniały go pracowitość, 
odpowiedzialność i sumien-
ność.   W lutym 2019 roku, po 
blisko ćwierćwieczu pracy w 
samorządzie, Ryszard Białek 
odszedł na emeryturę. Zmarł 
10 września 2021 roku.

Piotr Kankowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

- 13 września około godz. 
17.30 funkcjonariusze Wy-
działu Ruchu Drogowego 
patrolując ulicę Chojnowską 
w Legnicy zauważyli dobrze 
im znanego mężczyznę, któ-
ry kierował pojazdem marki 
Toyota - opowiada podkom. 
Jagoda Ekiert, oficer prasowa 
Komendy Powiatowej Policji 
w Legnicy. -Policjanci mając 

wiedzę z wcześniejszych in-
terwencji, że 30-latek posiada 
aktywne sądowe zakazy pro-
wadzenia pojazdów postano-
wili zatrzymać go do kontroli 
drogowej. Mężczyzna widząc 
sygnały dawane przez funk-
cjonariuszy zamiast zwolnić i 
zatrzymać samochód to gwał-
townie przyspieszył.

Tak zaczął się pościg, 
podczas którego mieszkaniec 
powiatu jaworskiego kluczył 
po ulicach Legnicy próbując 
zgubić policjantów. Przy oka-
zji popełniał jedno wykrocze-
nie drogowe za drugim. Na ul. 
Nadbrzeżnej zmienił taktykę. 
Zatrzymał samochód, porzu-
cił go i kontynuował ucieczkę 
pieszo. Zdecydował się nawet 
wejść do rzeki, żeby nie dać 
się schwytać. Zdołał jednak 
zrobić tylko kilkanaście me-

trów nim został zatrzymany.
- Po sprawdzeniu w po-

licyjnych bazach informa-
tycznych potwierdziło się, że 
30-latek posiada trzy aktywne 
sądowe zakazy prowadzenia 
pojazdów, w tym jeden do-
żywotni - dodaje podkom. 
Jagoda Ekiert. -   Funkcjona-
riusze zatrzymanego mężczy-
znę i osadzili go w policyjnym 
areszcie, a pojazd usunięto 
pomocą drogową. Obecnie 
policjanci Wydziału do Walki 
z Przestępczością Przeciwko 
Życiu i Zdrowiu wyjaśnia-
ją szczegółowo okoliczności 
tego zdarzenia.

Za niezatrzymanie się do 
kontroli drogowej kierowcy 
grozi kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności i zakaz prowa-
dzenia pojazdów do 15 lat.

Piotr Kankowski

Nie żyje  
Ryszard Białek

W wieku 73 lat, po długiej 
walce z chorobą, zmarł Ry-
szard Bialek, który przez sze-
reg lat piastował stanowisko 
zastępcy prezydenta Legnicy. 
"Już dziś dotkliwie odczuwa-
my Twoją nieobecność i tę-
sknimy za Twym oddaniem 
legnickiemu samorządowi, 
służbie publicznej, wysokiej 
próby profesjonalizmem, rze-
telnością i zaangażowaniem" 
- pisze prezydent Tadeusz 
Krzakowski.

Policjanci legnickiej dro-
gówki zatrzymali 30-latka z 
powiatu jaworskiego, któ-
ry kierował toyotą pomimo 
trzech zakazów prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 
Nie zatrzymał się do kontroli 
drogowej, a uciekając przed 
funkcjonariuszami nie zawa-
hał się ostatecznie wskoczyć 
do lodowatej rzeki.
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Uciekinier z Kaczawy

Choć pani Halina 
mieszka w Nowej Wsi Gro-
dziskiej 50 lat, takiego re-
montu nie pamięta. Napra-
wy powiatowej drogi dotąd 
ograniczały się do polewa-
nia jej smołą i posypywania 
grysem. Po raz pierwszy na 
odcinku ponad 3 kilome-
trów jest solidny asfalt.

- To pozytywnie wpły-
nie na bezpieczeństwo 
mieszkańców, między inny-
mi dzięki poszerzeniu dro-
gi o utwardzone pobocze 
– ocenia Stanisław Grzyb, 
powiatowy radny, mieszka-
niec Nowej Wsi Grodzi-
skiej i długoletni wójt Piel-
grzymki. - Poprawiła się też 
estetyka. W pobliżu szkoły 
zrobiono aktywne przejście 
dla pieszych, przesunięto 
zatokę autobusową, wpro-
wadzono elementy małej 
architektury. Przy okazji 
udrożniono wiele rowów, 
przepustów, co ochroni go-
spodarstwa przed zalewa-
niem.

- Ten remont stał się 
możliwy dzięki dobrej 
współpracy powiatu z wój-
tem Tomaszem Sybisem i 
Radą Gminy Pielgrzymka, 
za co dziękujemy – pod-
kreśla złotoryjski starosta 
Wiesław Świerczyński.

Choć droga 2278D 
należy do powiatu, gmina 

Pielgrzymka zgodziła się 
partycypować w kosztach 
jej remontu. Zapewniła tzw. 
wkład własny, dzięki czemu 
złotoryjskie starostwo mo-
gło ubiegać się o dofinanso-
wanie z rządowego Fundu-
szu Dróg Samorządowych 
oraz z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Ponie-
waż kosztorys inwestycji 
opiewał na 2 mln 48 tys. zł, 
Rada Gminy w Pielgrzym-
ce podjęła uchwałę o prze-
kazaniu na ten cel 50 proc. 
potrzebnych pieniędzy, 
czyli 1 mln 18 tys. zł. Ale 
w przetargu udało się uzy-
skać kwotę o połowę niższą 
niż zakładano. Dodatkowo 
starania władz powiatu o 
wsparcie z FOGR-u przy-
niosły 150 tys. zł. Dzięki 
temu wkład gminy Piel-
grzymka spadł do poziomu 
ok. 380 tys. zł.

- Gdy przy realizacji 
pojawiła się konieczność 
wykonania dodatkowych 
prac, nie przewidzianych w 
projekcie, ich koszt wzięli-
śmy na siebie – dodaje wi-
cestarosta Rafał Miara.

- W tej kadencji we 
współpracy z władzami 
gmin Złotoryja, Pielgrzym-
ka, Świerzawa wyremonto-
waliśmy lub zmodernizo-
waliśmy już 9,7 km dróg 
– mówi Andrzej Jakubow-
ski, kierownik Powiatowego 
Zarządu Dróg w Złotoryi. 
Progres jest znaczny, szcze-
gólnie gdy porównać go z 
latami 2010-2018, kiedy nie 
zrobiono ani kilometra.

Jest nadzieja, że ta do-
bra passa będzie konty-
nuowana. Zarząd powiatu 
złotoryjskiego złożył do 
programu Polski Ład czte-
ry wnioski na kwotę ponad 
9,9 mln zł (przy 5-procen-
towym wkładzie własnym). 
Wnioski dotyczą dróg po-
wiatowych w: Lubiecho-

wej (ok. 2,6 km - remont 
nawierzchni, przepustów, 
rowów oraz wyprofilowanie 
spadków), w Prusicach do 
granicy z powiatem jawor-
skim (ok. 4,5 km - remont 
nawierzchni, przepustów, 
rowów, wyprofilowane 
spadków), w Kozowie ( ok. 
0,7 km – wykonanie no-
wej nawierzchni, chodni-
ka i odwodnienia) oraz od 
Nowej Wsi Grodziskiej do 
Pielgrzymki (ok. 2,5 km – 
remont nawierzchni i pobo-
czy, wyprofilowanie spad-
ków). Ponadto na biurku 
wojewody leży wniosek o 
dotację z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg na 
remont prawie 4,4 km dro-
gi Wojcieszów – Podgórki 
(koszt: 3,2 mln zł, plano-
wany czas realizacji marzec 
-listopad 2022 r.).

Do czerwca 2022 Za-
rząd Dróg Powiatowych w 
Złotoryi zbuduje przejścia 
dla pieszych w Wilkowie 
Osiedlu (ul. Leśna), Za-
grodnie i Gierałtowcu. Na 
to zadanie pozyskano 80 
proc. dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Starostwo zabiega o 
fundusze na nowe przej-
ścia (wraz z fragmentami 
chodników, oświetleniem) 
na drogach powiatowych 
w Prusicach i Olszanicy. 
Jest już wyłoniony wyko-
nawca drogi i chodnika w 
Rokitnicy (wkrótce więcej 
informacji na ten temat). 
Lada moment ruszy remont  
uszkodzonego mostu w Za-
grodnie.

- Mamy deklarację wy-
konawcy, że most będzie 
przejezdny do końca listo-
pada – mówi Andrzej Jaku-
bowski.

Piotr  
Kanikowski

- Wspaniała rzecz. Po wielu 
latach mamy w końcu dobrą 
drogę – mówi pani Helena, 
emerytowana nauczycielka 
z Nowej Wsi Grodziskiej. 
Powiat złotoryjski zakończył 
zrealizowany we współpracy 
z gminą Pielgrzymka remont 
drogi w tej miejscowości. 
Starosta Wiesław Świerczyń-
ski deklaruje, że na tym nie 
koniec. Został złożony wnio-
sek do programu Polski Ład o 
środki na drogę z Nowej Wsi 
do Pielgrzymki.

Dobre drogi – wspólna sprawa



Żniwa były trudne, 
przerywane falami deszczu, 
choć obfite. Rolnikom, któ-
rzy stanowią liczną i ważną 
grupę mieszkańców gminy 
Zagrodno, należy się świę-
to. Nie było go w tegorocz-
nym kalendarzu gminnych 
imprez. Ale późniejsze, niż 
się spodziewano, nadejście 
czwartej fali koronawiru-
sa umożliwia taką zabawę, 
dlatego w ekspresowym 
tempie wystarano się o 
artystów i resztę atrakcji. 
Wójt Zagrodna Karoli-
na Bardowska zaprasza 
wszystkich mieszkańców 
już 19 września na stadion 
sportowy do Olszanicy.  

Dożynki rozpoczną się 
o godz. 14 dziękczynną 
mszą świętą za plony. O 
godz. 15.15 nastąpi część 
oficjalna. Sołectwa przyjadą 
ze swoimi wieńcami do-
żynkowymi. Będą chwalić 
się też kulinarnymi talen-
tami. Wójt rzuciła im wy-
zwanie, ogłaszając konkurs 
na najpyszniejszy gulasz. 
Do zgarnięcia są nagrody 
pieniężne (od 300 do 100 
zł). Dwa lata temu w do-
żynkowym konkursie na 
najsmaczniejszą zupę zwy-
ciężyły gospodynie z Olsza-
nicy przed reprezentacjami 
Wojciechowa i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Zagrodnie. Czy znów 
zasłużą na podium?

Na oficjalnym facebo-
okowym profilu Gmina 
Zagrodno – Europejska 
Zagroda trwa konkurs z 
na najbardziej pomysłową 
dekorację dożynkową przy 
posesji. Wystarczy sfotogra-

fować swe dzieło i wstawić 
zdjęcie w komentarz pod 
postem, by wziąć udział w 
rywalizacji o nagrodę wójta.

Od godziny 16 na scenie 
w Olszanicy prezentować 
się będą lokalne talenty. O 
godzinie 19 ustąpią miejsca 
gwiazdom dożynek. Pierw-
szą z nich będzie „Elvis z 
Nowego Miasta Lubaw-
skiego” Mirosław Deredas, 
który wraz z dziesięciooso-
bowym zespołem zaprezen-
tuje swój nowy program pt. 
„Piosenki Krzysztofa Kraw-
czyka”. Powstawał jako 
muzyczny hołd dla artysty, 
który odszedł na początku 
kwietnia tego roku. W Ol-
szanicy zabrzmią hity, które 
łączą pokolenia: „Byle było 
tak”, „Rysunek na szkle”, 
„Jak minął dzień”, „Parosta-
tek”, „Za tobą pójdę jak na 
bal”, „To co dał nam świat”, 
„Mój przyjacielu”... 

Potem ten sentymental-
ny klimat wyprą taneczne 
rytmy. Od godziny 20.30 
dożynkową publiczność bę-
dzie zabawiać Magdalena 
Niewińska, którą niektórzy 
mogą pamiętać z udziału 
w telewizyjnym progra-
mie „Szansa na sukces”. 
Za brawurowe wykonanie 
piosenki Tadeusza Woź-
niaka „Zegarmistrz światła” 
otrzymała wówczas pierw-
szą nagrodę. Popularność 
przyniósł jej jednak zupeł-
nie inny repertuar. Teledy-
ski do jej piosenek - „Dzię-
kuje za Ciebie”, „Łączy nas 
noc”, „Milion białych róż”, 
„Suliko”, „Wiśniowy sad” - 
regularnie można zobaczyć 
w Polo TV. W internecie 
mają  miliony wyświetleń.

Na zakończenie gmin-
nego święta plonów w Ol-
szanicy zagrają Łobuzy. To 
discopolowy zespół, które-
go wokalistą jest Bogumił 
Romanowski, znany pod 
pseudonimem Boogie lub 
Discomił - uczestnik dzie-
siątej edycji programu te-
lewizyjnego „Twoja twarz 
brzmi znajomo”. Od 2015 

roku wylansowali m.in. 
single „Ona czuje we mnie 
piniądz” (diamentowa pły-
ta), „Zbuntowany Anioł” 
(podwójna platyna), „Oczy 
jak pińć złoty”, „Dla ciebie 
kupię se spodnie”, „Łobuz 
kocha najbardziej” (zło-
te płyty). Łobuzy mają na 
swoim koncie ponad tysiąc 
zagranych koncertów, po-
nad 260 mln odsłon pio-
senek w serwisie YouTube, 
jak również liczne nagrody 
czy wyróżnienia, m.in. za 

singiel pt. „Urok”, który 
zdobył nagrodę PL MVA 
jako „Najlepszy Teledysk 
Disco 2019 roku. Ich nowy 
utwór „Nie namawiaj mnie 
do złego” właśnie podbija 
dyskotekowe listy prze-
bojów. W teledysku do tej 
piosenki wystąpił znakomi-
ty aktor Mirosław Zbroje-
wicz, grający ostatnio m.in. 
Króla Leara w koprodukcji 
Teatru Modrzejewskiej w 
Legnicy i Teatru im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu. 

Zbrojewicz w Olszanicy 
się nie pojawi, ale autografy 
Boogiego i reszty zespołu 
będą na wyciągnięcie ręki. 
Gmina Zagrodno zaprasza, 
by dołączyć do zabawy.

Podczas dożynek gmin-
nych w Olszanicy, 19 wrze-
śnia w godz. 16-19 będzie 
można skorzystać ze sta-
nowiska do samospisu w 
ramach Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i 
Mieszkań 2021.

Mieszkańcy, którzy 

chcieliby skorzystać z tej 
okazji, powinni przygoto-
wać informacje: numery 
PESEL wszystkich do-
mowników, powierzchnię 
użytkową mieszkania w m2, 
nazwę wykonywanego za-
wodu i rodzaj działalności 
firmy, w której dana osoba 
pracuje.

Piotr Kanikowski
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Tańcz na dożynkach w Olszanicy
Łobuzy i Magdalena Niewiń-
ska - gwiazdy disco polo - roz-
błysną w Olszanicy w najbliż-
szą niedzielę (19 września). 
Z okazji gminnego święta 
plonów będzie też można po-
słuchać koncertu przebojów 
Krzysztofa Krawczyka w wy-
konaniu „polskiego Elvisa” 
- obdarzonego wyjątkowym 
głosem Mirosława Deredisa. 



Na początku września 
wójt Karolina Bardowska 
poinformowała o podpi-
saniu umowy z firmą PRT 
Dantech na remont pierw-
szej kładki, w centrum Za-
grodna. W ramach umowy 
stare deski zastąpi trwały 
i bezpieczny kompozyt. 
Przewidziano też naprawę 

stalowych dźwigarów i ba-
lustrad. Uzupełnione zo-
staną ubytki w betonowych 
podporach. 

Systematycznie do re-
montu trafi 9 pozostałych 
kładek przez Skorę. Gmina 
chce każdej z nich nadać 
nazwę, dzięki czemu w 
przyszłości będą łatwiejsze 

do zlokalizowania i identy-
fikacji. Czeka na propozycje 
mieszkańców. 

Wójt Karolina Bardow-
ska wystąpiła o środki do 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na remont drew-
nianego mostu nad rzeką w 
Uniejowicach. Dokumenta-
cja kompletna, wartość ro-

bót 860 741 zł.
25 sierpnia Przedsię-

biorstwo Robót Inżynie-
ryjnych Onmax Group 
ze Smolca przystąpiła do 
remontu mostu na drodze 
powiatowej 2612 D w Za-
grodnie. Most pozostaje 
wyłączony z ruchu samo-
chodowego od lutego, gdy 

tir stoczył się do Skory. 
Umowa przewiduje, że pra-
ce zostaną zakończone do 
25 grudnia. Z deklaracji 
wykonawcy wynika, że bę-
dzie można z niego korzy-
stać jeszcze w listopadzie. 

Piotr  
Kanikowski 

Doktor Hanna Sie-
mieńska zapracowała so-
bie na dobrą opinię. Była w 
Zagrodnie bardzo lubiana 
przez pacjentów i szanowana. 
Względy zawodowe sprawiły, 
że zdecydowała się odejść do 
szpitala w Bolesławcu, gdzie 
zaproponowano jej zrobienie 
specjalizacji z neurologii. W 
lipcu zakomunikowała wójt 
Zagrodna, że po wakacjach 
już jej nie będzie. To było 
zaskoczenie. Na początku 
sierpnia Karolina Bardowska 
wspólnie z Michałem Huzar-
skim, który kilka tygodni 
wcześniej został przewod-
niczącym rady społecznej 
GOZ, spotkali się z doktor 
Hanną Siemieńską. Mieli 
nadzieję, że przekonają ją, 
aby została w Zagrodnie lub 
przynajmniej na krótki czas, 
niezbędny do znalezienia na-
stępcy, obsługiwała chorych 
zgłaszających się do ośrodka 
po poradę. Pani doktor sta-
nowczo odrzekła, że planów 
nie zmieni. Podnoszone pod-
czas tego spotkania argu-
menty finansowe ani żadne 
inne, w tym oferta pomocy 
w rozwoju zawodowym, nie 
były w stanie jej przekonać.

We wtorek Hanna Sie-
mieńska wydała krótkie 
oświadczenie. „Ostateczną 

przyczyną mojego odej-
ścia oraz obecnej sytuacji 
w ośrodku jest pan Michał 
Huzarski” - napisała. Daje 
w ten sposób znać, że nie 
jest w stanie współpracować 
z nowym przewodniczącym 
rady społecznej Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Zagrod-
nie. Ale jednocześnie nie 
wskazuje żadnych konkret-
nych działań Huzarskiego, 
które utrudniłyby jej pracę 
lub uniemożliwiły pozostanie 
w przychodni.  

- My nie zamierzamy 
stawać nikomu na drodze do 
kariery. Zresztą, nie widzę 
sensu w uruchamianiu ewen-
tualnych możliwości praw-
nych, aby na siłę zatrzymać 
kogoś, kto ma już na siebie 
inny pomysł – wyjaśnia Mi-
chał Huzarski. – Tak powstał 
poważny problem. Pani Sie-
mieńska była jedyną lekar-
ką w ośrodku w Zagrodnie. 
Jako osoba, która zajmuje się 
służbą zdrowia od 2003 roku 
i znam realia rynku, od razu 
wiedziałem, że znalezienie 
lekarza na zastępstwo od 1 
września jest niemożliwe. 
Dla 2,6 tys. pacjentów, za-
optowanych w naszej przy-
chodni, oznaczałoby to po-
zbawienie opieki lekarskiej, a 
dla GOZ-u utratę pieniędzy 
z kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, które 
stanowią podstawę utrzyma-
nia ośrodka. Wiedzieliśmy, 
że nie możemy do tego do-
puścić.

Teoretycznie pacjenci 
GOZ-u mogliby przepisać 
się do innych ośrodków, aby 
zapewnić sobie bezpieczeń-
stwo medyczne. Nie byłby to 
łatwe, bo limit przypadający 
na jednego lekarza to 2,6 tys. 
osób a w okolicy wolnych 
miejsc prawie nie ma. Mniej 

więcej 90 procent pacjentów 
z GOZ-u zostałoby praw-
dopodobnie “na lodzie”. Z 
drugiej strony, ich odpływ 
błyskawicznie wpędziłby 
ośrodek w długi, z których 
trudno byłoby się podnieść, 
co skutkuje zagrożeniem dla 
personelu

W sierpniu przeprowa-
dzono dziesiątki rozmów 
z lekarzami, którzy mają 
uprawnienia, by realizować 
podstawową opiekę zdrowot-
ną w Zagrodnie. Zgodnie z 
przewidywaniem Michała 
Huzarskiego, żaden nie był 
gotów w tak krótkim termi-
nie rozstać się z dotychcza-
sowym pracodawcą, by pod-
jąć pracę w GOZ-ie. A czas 
uciekał. Aby utrzymać cią-
głość pracy ośrodka zdecydo-
wano się wprowadzić wariant 
tymczasowy. Skorzystano z 
pomocy jednej z okolicznych 
placówek szpitalnych. Jej dy-
rekcja zgodziła się, aby w ra-
mach wolnych mocy lekarze 
jeździli do Zagrodna obsłu-
giwać pacjentów przychod-
ni. Dzięki temu od odejścia 
Hanny Siemieńskiej przy-
chodnia ani na jeden dzień 
nie przerwała swojej pracy.

Aktualny skład obsługi 
lekarskiej GOZ-u to:

dr Barbara Karpowicz 
(lekarz POZ, specjalista me-
dycyny rodzinnej, I° pediatra, 
neonatologia. Posiada peł-
ne uprawnienia do pracy w 
POZ – recepty 75+, przyj-
muje dzieci i dorosłych).

dr Marek Matyja (lekarz 
POZ, specjalista chorób we-
wnętrznych, posiada peł-
ne uprawnienia do pracy w 
POZ – recepty 75+).

dr Piotr Żołnowski (le-
karz POZ pracujący pod 
nadzorem, w trakcie specja-
lizacji z chorób wewnętrz-

nych)
dr Grażyna Papuszka 

(lekarz POZ pracujący pod 
nadzorem , specjalista 1° oto-
laryngologii)

dr Konrad Górak (lekarz 
POZ pracujący pod nad-
zorem, specjalista chirurgii 
ogólnej)

Każdy z tych lekarzy 
może wystawić receptę (inną 
niż 75+), skierowanie do spe-
cjalisty, na diagnostykę, e-Z-
LA. kartę DILO, eZWM czy 
skierowanie do sanatorium.

Obsługa lekarska w 
GOZ Zagrodno codziennie 
się zmienia, co dla pacjen-
tów, przyzwyczajonych, że 
mają swojego doktora, może 
stanowić niedogodność. Taka 
sytuacja potrwa do końca 
września.

- Ten manewr pozwala 
nam utrzymać bezpieczeń-
stwo pacjentów, bezpie-
czeństwo pracowników oraz 
ciągłość kontraktu. To trzy 
kluczowe rzeczy, na których 
nam zależało – podsumowuje 
Michał Huzarski.

Podkreśla, że sytuacja jest 
awaryjna, ale nikt zgłaszają-
cy się na konsultację czy po 
receptę nie powinien zostać 
odprawiony z kwitkiem. Z 
lekarzami dojeżdżającymi 
we wrześniu do Zagrodna 
zawarł dżentelmeńskie umo-
wy, że będą przyjmować tak 
długo, jak długo w pocze-
kalni będą pacjenci. Choć, 
oczywiście, może się zdarzyć 
telefon i konieczność wyjaz-
du do chorego lub inny tego 
rodzaju wyjątek.

Po odejściu doktor Sie-
mieńskiej ośrodek obsługuje 
podobną ilość pacjentów, jak 
wcześniej. Owszem, w tej 
statystyce pojawiło się pew-
ne zachwianie. 1 września do 
lekarza zgłosiło się 6 osób, 2 

września – 18, 3 września – 
36, 6 września – 36, 7 wrze-
śnia – 42. Ostatnio lekarze 
przyjmują w GOZ-ie więcej 
niż 50 osób dziennie, a cza-
sem liczba pacjentów dobija 
do sześćdziesiątki. Dla po-
równania 15 lipca Hanna 
Siemieńska przyjęła 59 osób, 
19 lipca – 53, 20 lipca – 72, 
21 lipca – 53…

Od 1 października w 
przychodni będzie na sta-
łe pracować troje lekarzy 
o różnych specjalnościach: 
chirurg, internista/specjalista 
chorób zakaźnych, pediatra /
neonatolog.

- Troje, nie jeden, by 
uniknąć takiej sytuacji, że 
jak jednemu coś się stanie, to 
pacjenci zostaną całkowicie 
bez opieki – objaśnia Michał 
Huzarski.    – Wiemy tylko, 
że musimy się zmieścić w bu-
dżecie takim jak do tej pory, 
tj. ok.22 tysięcy złotych. Nie 
będzie więc to droższe niż 
obsługa ośrodka przez jedne-
go lekarza.

Michał Huzarski od 
kilkunastu lat zajmuje się 

programami zdrowotnym i 
sprawami związanymi z re-
organizacją opieki medycz-
nej, aby była jak najbardziej 
dostępna i dobra jakościowo. 
Na tym z grubsza zasadza się 
misja, jaką przyjął od wójt 
Zagrodna Karoliny Bardow-
skiej. Z miejsca dementuje 
plotki, że chce być kierow-
nikiem Gminnego Ośrodka 
Zdrowia. – Nie chcę i nie 
będę – mówi. – Moje zadanie 
polega tylko na tym na tym, 
aby wskazać rozwiązania, 
które zapewnią mieszkańcom 
szerszy dostęp do świadczeń 
medycznych finansowanych 
zarówno ze środków gminy, 
jak i z funduszy zewnętrz-
nych. Zaczynamy na przy-
kład wdrażać programy pro-
filaktyczne, dzięki którym 
ludzie będą rzadziej choro-
wać, a ośrodek pozyska moż-
liwość zaoferowania dobrze 
płatnej pracy najlepszym le-
karzom specjalistom.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Lekarka odeszła. Kto ją zastąpi?

Czas na remonty kładek i mostu

Choć nagłe odejście Hanny 
Siemieńskiej z Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Zagrod-
nie zaskoczyło wszystkich, 
gmina robi co może, by 2,6 
tys. pacjentów ośrodka zdro-
wia nie zostało bez opieki. 
Przez wrzesień przyjmują ich 
lekarze dojeżdżający z jedne-
go z pobliskich szpitali. Od 1 
października GOZ Zagrodno 
będzie miał już dedykowaną, 
stałą kadrę lekarską.

Jeszcze w listopadzie zakończy 
się remont uszkodzonego przez 
ciężarówkę mostu w Zagrodnie 
– obiecuje Andrzej Jakubowski, 
kierownik Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Złotoryi. Gmina tym-
czasem zabrała się za remonty 
kładek na Skorze. Ich stan wy-
maga pilnej interwencji.



W zdrowym ciele, zdro-
wy duch! Podczas wydarzenia 
eksperci udzielali porad w za-
kresie szczepień. Każdy mógł 
również bezpłatnie wykonać 
proste badania diagnostycz-
ne: sprawdzić poziom cukru, 
zmierzyć ciśnienie krwi i po-
ziom saturacji.

Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z gminy Za-
grodno zorganizowały pokazy 
sprzętu strażackiego i pojaz-
dów oraz przeprowadziły war-
tościowe warsztaty na temat 
udzielania pierwszej pomocy. 
W mobilnym biurze można 
było dokonać realizacji obo-
wiązku spisowego w ramach 
Narodowego Spisu Ludności 
i Mieszkań 2021, skorzystać z 
pomocy pracownika ZUS oraz 
wypełnić deklarację ws. pieca.

Nie zabrakło atrakcji dla 
najmłodszych mieszkańców 

gminy Zagrodno. Były dmu-
chane zamki, bańki mydlane, 
animacje, turnieje dla całych 
rodzin oraz występ iluzjonisty 
- widowiskowy pokaz spotkał 
się z dużym zainteresowaniem 
publiczności.

- Piknik Rodzinny to do-
skonała okazja do wspólnej 
zabawy i zdobywania wiedzy. 
Cieszymy się, że rodzice z 

dziećmi tak chętnie uczest-
niczyli w warsztatach udzie-
lania pierwszej pomocy – to 
bezcenna i wartościowa na-
uka. Mieszkańcom dziękuję 
za obecność i zaangażowanie. 
W planach są już kolejne wy-
darzenia, na które serdecznie 
zapraszam. Wkrótce na ofi-
cjalnych kanałach komuni-
kacyjnych gminy Zagrodno 

pojawi się więcej informacji – 
mówiła wójt gminy Zagrodno 
Karolina Bardowska.

Tegoroczne wydarzenia 
były długo wyczekiwane przez 
mieszkańców gminy, a wszyst-
ko wskazuje na to, że to jeszcze 
nie koniec atrakcji – lato wciąż 
trwa!

Źródło: Gmina Zagrodno
FOT. GMINA ZAGRODNO

Powiat złotoryjski pozyskał 

ok. 110 tys. zł dofinansowania z 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na budowę przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi powiato-
wej nr 2612D w Zagrodnie. To 
80 proc. kosztów tej inwestycji. 
Brakujące 20 proc. oraz koszty 
projektu wzięła na siebie gmi-
na Zagrodno. Wójt przedłożyła 
dzisiaj radnym projekt uchwa-
ły w tej sprawie i choć na sesji 
nie odbyło się bez grymaszenia 
(radni Franciszek Szklarz, Sta-
nisław Olechowski) rada jedno-
głośnie zagłosowała za włącze-

niem się w działania powiatu. 
W sąsiedztwie remontowanej 
świetlicy i kładki przez Skorę, 
do czerwca 2022 r. powstanie 
po 100 metrów chodnika po 
obu stronach jezdni oraz aktyw-
ne przejście dla pieszych wraz z 
oświetleniem.

Powiat złotoryjski stara się 
o rządowe dofinansowanie z 
tego samego programu do bu-
dowy aktywnego przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi powiato-
wej nr 2622D (na Grodziec) w 
Olszanicy, pomiędzy osiedlem 

a budynkiem socjalnym. Tam 
również powstałby 100-metro-
wy chodnik po obu stronach, a 
dodatkowo można by przesunąć 
nienajszczęśliwiej wyznaczone 
zatoki autobusowe, poprawia-
jąc bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Zgodnie z inicjatywą wójt 
Karoliny Bardowskiej, radni 
zgodzili się, by gmina Zagrod-
no partycypowała w kosztach 
tego zadania. Inwestycja ma być 
przeprowadzona do lipca 2022 
r. Jej całkowity koszt to ponad 
192 tys. zł.

Rada Gminy Zagrodno 
zgodziła się przekazać 14 tys. zł 
dla Starostwa Powiatowego w 
Złotoryi na próbne uruchomie-
nie dwóch linii autobusowych 
dla mieszkańców: Złotoryja- 
Zagrodno- Olszanica- Gro-
dziec- Uniejowice- Złotoryja 
oraz Złotoryja- Nowa Wieś 
Złotoryjska- Łukaszów- Bro-
chocin- Wojciechów- Zagrod-
no- Nowa Wieś Złotoryj-
ska- Złotoryja. Przedkładając 
radnym projekt uchwały w tej 
sprawie, wójt Karolina Bardow-

ska odpowiedziała na prośby 
mieszkańców, płynące głównie 
z Brochocina i Grodźca. Au-
tobusy mają pojawić się lada 
tydzień. Będą kursować co 
najmniej do końca roku. Prze-
ciwko dopłacie do publicznego 
transportu zagłosował radny 
Franciszek Szklarz z Zagrodna, 
bo jego zdaniem z dojazdu nikt 
nie będzie korzystał. Od gło-
su wstrzymała się radna Anna 
Senko z Radziechowa. Reszta 
radnych była za.

Piotr Kanikowski

Pomimo nieuchronnie zbliża-
jącej się jesieni, prozdrowot-
nemu Piknikowi Rodzinnemu 
w gminie Zagrodno towarzy-
szyła letnia i pozytywna aura.

Na nadzwyczajnej sesji zwoła-
nej na wniosek wójt Karoliny 
Bardowskiej, Rada Gminy Za-
grodno zgodziła się przekazać 
starostwu w Złotoryi środki, 
dzięki którym w październi-
ku będzie można uruchomić 
dwie linie autobusowe dla 
mieszkańców, a przy drogach 
powiatowych w Zagrodnie i w 
Olszanicy powstaną przejścia 
dla pieszych wraz z chodnika-
mi i oświetleniem.
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Kolorowo, magicznie, z energią!

Radni pozwolili na autobusy i przejścia
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"Jan Tymczyszyn - Wójt 
Gminy Złotoryja NAKAZAŁ 
zwrot konającego Zetora do 
okrutnego rolnika, który dopro-
wadził zwierzę do ruiny! Zda-
niem urzędasa niemającego bla-
dego pojęcia o zwierzętach Zetor 
był chory, wiec mógł wyglądać 
jak żywe zwłoki, z jego uszu mo-
gła tryskać ropa, po jego skórze 
mogły biegać miliony pcheł, a on 
sam mógł jeść zgniłe zlewy, popi-
jając je skisłą wodą." - informuje 
o sprawie Dolnośląski Inspek-
torat Zwierząt. Decyzję wójta 
obrońcy zwierząt określają jako 
"skandaliczną". Internauci, któ-
rzy mocno zaangażowali się w 
ratowanie psa, hejtują Jana Tym-

czyszyna a DIOZ wielkimi lite-
rami deklaruje: "ZETOR NI-
GDZIE NIE WRACA! NIE 
ODDAMY GO PSEUDO-
WŁAŚCICIELOWI!"

Zetor został odebrany Łuka-
szowi Ł. 8 czerwca. Wolontariu-
sze zabrali go z kojca, w którym 
nie miał nic do picia i jedzenia. 
Liczne miski i garnki porozsta-
wiane po kątach były puste, poza 
kilkoma z zzieleniałą ze starości 
wodą lub niejadalną czerwoną, 
skisłą mazią na dnie. Pies był 
skrajnie wychudzony. Żerowa-
ły na nim tysiące pcheł. Z uszu 
i oczu ciekła mu cuchnąca ropa. 
Nie był w stanie ustać na nogach. 
Po badaniu u weterynarza Kon-
rad Kuźmiński, prezes DIOZ 
określił jego stan jako agonalny.

- Zetor miał zapadnięte głę-
boko gałki oczne. Kilka, może 
kilkanaście godzin mogło go 
dzielić od śmierci głodowej. Na-
zywamy taki stan zasuszeniem    
– opowiadał nam Konrad Kuź-
miński.

W lecznicy współpracują-
cej z DIOZ-em Zetor został 
odpchlony i poddany leczeniu. 
Dostaje regularne, zbilansowa-
ne i dostosowane do potrzeb 

posiłki. Liczni internauci poru-
szeni losem psa z Gierałtowca 
zrzucili się na jego ratowanie. W 
ciągu trzech miesięcy stan Zeto-
ra znacznie się poprawił. Choć 
wciąż jest bardzo chudy, już nie 
rozjeżdżają mu się nogi, gdy 
próbuje wstać z posłania. Jego 
życiu nie zagraża też już śmierć 
głodowa.

Łukasz Ł. utrzymuje, że 
dobrze opiekował się Zetorem, 
a pies wyglądał jak wyglądał, 
bo jest stary i chory. Obszerny 
- jak na wieś - trzydziestmetro-
wy kojec to dowód, że zwierzę 
miało luksusowe warunki. Rol-
nik uważa, że interwencja była 
niezasadna i przeprowadzona 
bezprawnie.

Wójta Jana Tymczyszyna nie 
udało nam się zastać w Urzędzie 
Gminy Złotoryja, ale rozmawia-
liśmy z inspektor Bożeną Nowak, 
która zajmuje się m.in. zwierzę-
tami. Z jej informacji wynika, że 
gmina przeprowadziła postępo-
wanie administracyjne, w którym 
przesłuchała właściciela gospo-
darstwa oraz świadków, włącznie 
z lekarzem weterynarii. - Nie 
znaleźliśmy podstaw, aby nie żą-
dać od DIOZ-u zwrotu Zetora 

- mówi Bożena Nowak. - Tym 
bardziej, że interwencja została 
przeprowadzona z naruszeniem 
przepisów. Pies został odebrany 
8 czerwca, a DIOZ powiadomił 
wójta dopiero 29 czerwca. Nie 
dano nam więc szansy, aby zoba-
czyć Zetora i ocenić jego stan w 
trakcie interwencji.

Dolnośląski Inspekto-
rat Ochrony Zwierząt zarzuca 
urzędnikom ze Złotoryi, że po-
chopnie nakazali zwrot psa Łu-
kaszowi Ł. "To kolejna sprawa, 
w której urząd oparł się wyłącz-
nie na wyjaśnieniach oprawcy 
i przedstawionych przez niego 
świadkach! Nikt z DIOZ nie 
został w tej sprawie wysłucha-
ny, wójt nie wystąpił również o 
dokumentacje medyczną tego 
zwierzęcia." - komentuje decyzję 
wójta Dolnośląski Inspektorat 
Ochrony Zwierząt.

DIOZ złoży odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Od-
woławczego, które ma możli-
wość uchylenia nakazu.

Wyjaśnienie Wójta Gminy 
Złotoryja w sprawie odebrania 
psa z posesji w Gierałtowcu przez 
Dolnośląski Inspektorat Ochrony 

Zwierząt w Jeleniej Górze.

Wójt Gminy Złotoryja w dniu 
29.06.2021 r. otrzymał zawia-
domienie o odebraniu psa z posesji 
w Gierałtowcu (pies został ode-
brany w dniu 8 czerwca 2021 r.). 
Zwierzę zostało odebrane przez 
Dolnośląski Inspektorat Ochrony 
Zwierząt w Jeleniej Górze. Wraz 
z otrzymaniem zawiadomienia 
wójt wszczął postępowanie admi-
nistracyjne w celu wydania decyzji 
o tymczasowym odebraniu zwie-
rzęcia. Zawiadomienie o wszczę-
ciu postępowania otrzymały strony 
postępowania i zostały pouczone o 
składaniu uwag i wniosków. Wy-
jaśnienia w tej sprawie złożył wła-
ściciel, któremu odebrano zwierzę. 
W toku prowadzonego postępowa-
nia zostali przesłuchani świadko-
wie oraz lekarz weterynarii, który 
w latach 2018 – 2020 leczył psa.

Słuchani świadkowie w zasa-
dzie jednolicie zeznali, że wedle ich 
wiedzy właściciel należycie opieko-
wał się psem (pies był pozostawiony 
na posesji przez poprzedniego wła-
ściciela). Lekarz weterynarii po-
twierdził, że w latach 2018-2020 
pies był konsultowany weteryna-
ryjnie. Pragnę zauważyć, że organ 

(Wójt Gminy) nie miał możliwości 
sprawdzenia stanu zwierzęcia i 
warunków jego bytowania , al-
bowiem zwierzę zostało odebrane 
przez Inspektorat 8 czerwca 2021 
r., a zawiadomienie wpłynęło do-
piero 29 czerwca 2021 r.

Przeprowadzone postępowa-
nie wykazało, że nie było celowym 
wydanie decyzji o czasowym ode-
braniu zwierzęcia. Nadmieniam 
również, że Dolnośląski Inspekto-
rat Ochrony Zwierząt informację, 
o złym traktowaniu zwierzęcia 
otrzymał 20 stycznia 2020 r. , 
jednocześnie nie przekazał tej in-
formacji jakiemukolwiek przedsta-
wicielowi gminy.

Gmina każdorazowo po pod-
jęciu informacji o złym traktowa-
niu zwierząt reaguje natychmiast. 
Jeżeli strona nie jest zadowolona 
z rozstrzygnięcia może to wnieść 
w przysługującym jej prawie do 
odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Le-
gnicy. Jeśli Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze uzna, że organ 
podjął niewłaściwe rozstrzygnięcie 
to może uchylić decyzję w całości lub 
ją zmienić. 

Jan Tymczyszyn, wójt gminy 
Złotoryja

Wójt każe oddać zagłodzonego psa
"Okrutny wójt Złotoryi skazuje 
Zetora na śmierć" - napisali 
na swoim Facebooku aktywiści 
z Dolnośląskiego Inspektoratu 
Ochrony Zwierząt. Nie zamie-
rzają podporządkować się de-
cyzji wójta Jana Tymczyszyna, 
nakazującej zwrócić Łukaszowi 
Ł. z Gierałtowca starego psa, 
który - zdaniem DIOZ - umierał 
z głodu. O losie Zetora będzie 
decydowało Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze.
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Prezydent Miasta Legnicy  ogłasza, że 18.10.2021 r. odbędzie się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. 

Jaworzyńskiej 107. 

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego  położonego

w Legnicy przy ul. Głogowskiej 45. 

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego  nr 1 położonego  

w Legnicy przy ul. Głogowskiej 65.

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

-Wioletta Mazur- tel. 7672-12-301, pokój 313 III p. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

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

-Wioletta Mazur- tel. 7672-12-301, pokój 313 III p. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

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

-Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 18.10.2021 r. o godz.12.00

w LCK, ul. Chojnowska 2

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
  Przetarg odbędzie się 18.10.2021 r. o godz. 12.30

w LCK, ul. Chojnowska 2

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 18.10.2021 r. o godz. 13.00 w LCK,

ul. Chojnowska 2

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w 
operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomości w 
operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomości w 
operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

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

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica  ul. Jaworzyńska 
107, KW LE1L/00063664/7
Budynek mieszkalno-usłu-
gowy 4-kondygnacyjny, 
uzbrojony w sieć energe-
tyczną, gaz.,wod.-kan.

Legnica  ul. Głogowska 45
KW LE1L/00070223/6
Budynek mieszkalny,4 
kondygnacyjny, teren 
uzbrojony

Legnica  ul. Głogowska 65
KW LE1L/00067196/3
Budynek mieszkalny,5 
kondygnacyjny, składa się z 
9 lokali, teren uzbrojony

obręb
Bartniki
dz. nr 876
 pow. 417  
m2

obręb
Czarny 
Dwór
dz. nr 626, 
o pow. 347 
m2

obręb
Czarny 
Dwór
dz. nr 774, 
o pow. 
283m2

lokal użytkowy nr 1 
A, pow. 75,30 m2  i 
4,58 m2 + 4,47m2 
na parterze

lokal użytko-wy   
pow.88, 25 m2                         
6,12 m2 i 6,17 m2 
na parterze

lokal użytkowy  nr  
1 na parterze
 o pow.19,40 m2                        
i piwnica 0,70 m2 

Sala sprzeda-
ży, korytarz, 
zaplecze, 
magazyn, wc 
dwie piwnice 
nr 05 i nr 06

Osiem 
pomieszczeń 
dwie piwnice 
nr 08     i 
nr 09 

Jedno po-
mieszczenie  
użytkowe, piw-
nica nr 1, wc 
w częściach 
wspólnych 

180.000,00 
zł

(18.600,00 
zł)

36.000,00 zł

135.000,00 
zł     

(21.300,00 
zł)

 27.000,00 
zł

35.000,00 zł
             

(3.200,00 
zł)

 7.000,00 zł

Osoby z zewnątrz mogą 
odwiedzać pacjentów, ale mu-
szą dostosować się do nowych 
zasad. W zależności od sytuacji 
personel ma stosować podsta-
wowe albo wzmożone zasady 
reżimu sanitarnego.

Podstawowe oznaczają, że 
w szczególnych przypadkach 
pacjenta mogą odwiedzić mak-
symalnie dwie osoby. Żadna z 
nic nie może mieć, oczywiście, 
objawów infekcji (w tym m.in. 
kataru, kaszlu, gorączki, bólu 
gardła). Muszą dokładnie zde-
zynfekować ręce, zasłaniać usta 
i nos maseczkami, po wejściu 
na oddział nałożyć jednorazo-
wy fartuch fizelinowy otrzy-
many od personelu, unikać 
dotykania i bliskiego kontaktu 
z pacjentem (np. przytulania, 

całowania).   Wykonywanie 
czynności pielęgnacyjnych jest 
możliwe po uprzednim do-
kładnym umyciu lub zdezyn-
fekowaniu rąk. Należy ogra-
niczyć ilość artykułów (rzeczy 
osobistych, artykułów żywno-
ściowych, napojów, środków 
higieny osobistej, itp.) dostar-
czonych odwiedzanemu pa-
cjentowi do niezbędnego mini-
mum. Ministerstwo zaleca też 
rejestrację odwiedzających, tzn. 
zapisanie     imienia, nazwiska, 
daty wizyty, kontaktu i danych 
odwiedzanego pacjenta.

Wzmożone zasady reżi-
mu sanitarnego oznaczają, że 
pacjenta może odwiedzać jed-
nocześnie maksymalnie jedna 
osoba (bez objawów infekcji), 
a wizyta nie może trwać dłu-
żej niż 15 minut.   Szpital musi 
stworzyć takie warunki, aby nie 
dochodziło wówczas do kon-
taktu z innymi pacjentami albo 
niezaszczepionym personelem. 
W miarę możliwości, spo-
tkania powinny odbywać się 
na zewnątrz (np. w ogrodzie, 
parku). Należy też cały czas 
zachowywać półtorametrowy 
dystans od jakichkolwiek osób. 
Rzecz jasna obowiązują też - 
jak w podstawowym reżimie - 
dezynfekcja rąk, maseczki, jed-
norazowe fartuchy z fizeliny, 
itd. Z zasady, nie ma możliwo-

ści wykonywania przy pacjen-
cie czynności pielęgnacyjnych.

Podstawowe zasady reżi-
mu sanitarnego stosuje się, je-
śli obie strony (odwiedzający i 
pacjent) są już w pełni zaszcze-
pione przeciwko COVID-19, 
przeżyły zakażenie koronawi-
rusem SARS CoV-2 lub mają 
aktualny negatywny wynik 
testu na tego koronawirusa. 
Gdy choćby jedna ze stron 
(odwiedzający lub pacjent) 
nie spełniają tych warunków, 
obowiązuje wzmożony reżim 
sanitarny. Odwiedziny stają się 
niemożliwe, jeśli obie strony 
(pacjent i odwiedzający) nie 
byli zaszczepieni, nie przeszli 
COVID-19 i mają pozytywny 
wynik testu.

Są wyjątki. Dotyczą od-
wiedzin pacjentów małoletnich 
przebywających na oddziałach 
pediatrycznych (i innych od-
działach szpitalnych) przez 
ich rodziców lub opiekunów, 
odwiedzin pacjentów przeby-
wających w szpitalach psychia-
trycznych i innych podmio-
tach leczniczych udzielających 
opieki psychiatrycznej i lecze-
nia uzależnień oraz odwiedzin 
w szczególnych przypadkach, 
takich jak wizyta pożegnalna 
pacjenta chorego terminalnie.

Piotr Kanikowski

Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny w Legnicy wdraża 
nowe zasady odwiedzin na 
oddziałach, zgodnie z re-
komendacją ministerstwa 
zdrowia. Zaszczepienie się 
znacznie ułatwi rodzinie kon-
takt z hospitalizowanymi oso-
bami. Także pacjenci będą 
podlegać mniejszym ograni-
czeniom, jeśli przyjęli pełną 
dawkę szczepionki przeciwko 
koronawirusowi przechoro-
wali COVID-19 lub mają waż-
ny negatywny wynik testu.

Trudniejsze odwiedziny 
w legnickim szpitalu

Bartosz S. to 34-latek z 
Lubina, którego policjanci 
próbowali zatrzymać i wsadzić 
do radiowozu. Mocowało się 
z nim czworo funkcjonariuszy. 
Interwencja zakończyła się 
śmiercią mężczyzny. Według 
policji, kiedy wezwana przez 
policjantów karetka zabierała 
go z ul. Traugutta w okolicach 
komendy Bartosz „wykazywał 
funkcje życiowe”. Z nagrań 
opublikowanych przez Onet 
wynika jednak, że ratowni-
kom przekazano zwłoki.

Rozmów jest siedem W 
pierwszej - pomiędzy ofice-
rem dyżurnym a dyspozytorką 
pogotowia - policjant mówi o 
Bartoszu S.: „Przed chwilą mi 
zgłosił patrol, że odpłynął, ale 
słyszę, że znowu krzyczy, więc 
chyba oprzytomniał.” W tle 
słychać głos jednego z funk-
cjonariuszy z ulicy, niecierpli-

wiącego się, gdzie karetka.
Druga rozmowa toczy 

się pomiędzy ratowniczką z 
karetki a dyspozytorką pogo-
towia. Ratowniczka zgłasza 
problem: „Mamy w karetce 
zgon. Pojechaliśmy tam na 
miejsce tej interwencji i tam 
się okazało, że pacjent nie 
żyje. Wzięliśmy go do karetki, 
tam do przebadania. (...) No 
bo jeszcze on był w kajdan-
kach i trzeba było go wziąć, 
żeby wszystkie tam parame-
try, bo na tym deszczu na ulicy 
nie mieliśmy co badać (...) No, 
ale się okazało, że niestety nie 
żyje i jest w karetce.” Ratow-
niczka pyta, kto w tej sytuacji 
ma stwierdzić zgon. Dyspo-
zytorka nie wie. Ale mówi, że 
dowie się i oddzwoni.

W trzeciej rozmowie ra-
towniczka tłumaczy innej 
dyspozytorce, co się stało. Z 
rozmowy wynika, że karetka 
zgłosiła się ze zwłokami do 
Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego w Lubinie, ale lekarz 
dyżurny odmówił wystawie-
nia karty zgonu, a bez tego 
nie można zdać ciała do pro-
sektorium.

„To ty masz te zwłoki na 
pokładzie?” - pyta kobieta, 
która dzwoni do ratowniczki 

w czwartym nagraniu. Słyszy 
potwierdzenie. „Policja wie?” 
- drąży. I słyszy: „Wie, bo to 
policja, myśmy od policjantów 
zabierali. (...) A policjantka 
była z nami, na ten podjecha-
ła, na SOR, ale on tam [na-
zwisko lekarza] wykrzyczał, 
wykrzyczał, że jesteśmy nie-
poradni, nie umiemy się za-
łatwiać, „to już trzecie zwłoki 
przywozicie w tym tygodniu, 
SOR nie jest od stwierdzenia 
zgonów”.

Piąta, szósta i siódma 
rozmowa są króciuteńkie. Ra-
towniczka z karetki ze zwło-
kami Bartosza S. dzwoni do 
dyspozytorki, by upewnić się, 
że o nich nie zapomniano. 
Chciałaby już skończyć dyżur 
i iść do domu. Dyspozytorka 
każe jej jednak zaczekać na 
lekarza, który stwierdzi zgon.

Załoga karetki postąpiła 
wbrew procedurom. Nie tyl-
ko nie spróbowała reanimacji 
Bartosza S., ale - jak wynika 
z rozmów - zabrała zwłoki do 
karetki. Co więcej, zabrała je 
z miejsca zdarzenia, co może 
zostać potraktowane przez 
prokuraturę jako zacieranie 
śladów.

Piotr Kankowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Onet.pl ujawnił nagrania, ja-
kie prowadzili policjanci i ra-
townicy z Lubina 6 sierpnia, 
gdy zmarł Bartosz S. Padają 
na nich sformułowania, które 
stoją w sprzeczności z wersją 
policji, że mężczyzna żył, kie-
dy funkcjonariusze przekazy-
wali go załodze karetki.  

Rozmowy o zwłokach 
na pokładzie
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O Lechu Raczaku - 
współzałożycielu legendar-
nego Teatru Ósmego Dnia i 
twórcy, który wyreżyserował w 
Legnicy kilka ważnych przed-
stawień - opowiadają foldery 
przygotowane specjalnie na 
to tournee. Dostanie je każdy 
widz „Skarbu wdowy Scha-
denfreude”. Ponadto jeśli tylko 
nadarzy się okazja do wspo-
mnień, Jacek Głomb zawsze 
jest gotów przypomnieć tę 
bliską mu postać. W pierwszej 
kolejności Teatr Modrzejew-
skiej zawiezie jego widowisko 
do Wielkopolski, skąd Lech 
Raczak pochodził.

Między 14 a 30 wrze-
śnia zaplanowano 9 spektakli, 
kolejno w Koninie, Środzie 
Wielkopolskiej, Jarocinie, Go-
styniu, Krotoszynie, Nowej 
Soli, Kluczborku, Oleśnie i 
Lublińcu. Artystyczną podróż 
umożliwia Instytut   Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego, 
który poprzez projekt Teatr 
Polska chce dać odbiorcom 
kultury z małych miejscowości 
możliwość obejrzenia najlep-
szych przedstawień.

- Projekt Teatr Polska miał 
już od 2009 roku trzynaście 
edycji. W dziewięciu braliśmy 
udział, więc jesteśmy jego we-

teranami - mówi Jacek Głomb. 
- Bardzo kochamy ten pro-
jekt. I kochamy wędrowanie. 
W końcu naszą patronką jest 
Helena Modrzejewska, która 
była aktorką wędrującą. A naj-
bardziej lubimy przyjeżdżać 
do małych miasteczek. Jedno-
cześnie wiem, że to wyzwanie. 
„Skarb wdowy Schadenfreude” 
został przygotowany 5 lat 
temu jako jedno z regional-
nych wydarzeń Europejskiej 
Stolicy Kultury w kilkunastu 
dolnośląskich miastach. Teraz 
wychodzimy z nim głębiej w 
Polskę.

W Legnicy „Skarb wdo-
wy Schadenfreude”    w 2016 
roku grano na zapuszczonym 
podwórku przy ul. Roosevelta. 
Scenograf z Teatru Modrze-
jewskiej szukał w 9 miastach 
podobnych przestrzeni. Nie 
wszędzie jednak będą to   ru-
iny.

- Mamy wybrany prze-
piękny budynek. Już go przy-
gotowujemy. Pogoda też jest 
zamówiona - mówi Marek 
Kudra, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Oleśnie, któ-
re debiutuje w projekcie Teatr 
Polska.

„Skarb wdowy Schaden-
freude” opowiada historię, jaką 
można usłyszeć w wielu dolno-
śląskich miastach: o Niemce, 
która po zakończeniu II wojny 
światowej ukryła kosztowności 
przed zjeżdżającymi na Zie-
mie Odzyskane osadnikami z 
różnych stron Polski. Główne 
składniki tego przedstawienia 
to kryminalna intryga, humor, 
muzyka i taniec. Publiczność 
powinna dobrze się bawić.

- Módlmy się tylko o po-
godę - mówi Jacek Głomb.

Piotr Kanikowski
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Plany KGHM podczas 
Forum Ekonomicznego w Kar-
paczu zaprezentował Marcin 
Chludziński, prezes zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Gościem specjalnym wydarze-
nia był wicepremier, szef Mi-
nisterstwa Aktywów Państwo-
wych Jacek Sasin. – Ostatnie 
wyniki finansowe i produkcyjne 
w pełni oddają to, jak dobrze 
KGHM jest obecnie zarządza-
ny. Firma to perła w koronie 
polskich spółek. To firma przy-
szłości, która myśli globalnie, 
również w kontekście transfor-
macji i zmian klimatycznych. 
Zapotrzebowanie na miedź sta-
le rośnie i to dobra prognoza dla 
KGHM – mówił wicepremier.

Marcin Chludziński pod-
kreślił podczas prezentacji 
planów na najbliższe lata, że 
dotychczasowy sukces KGHM 
to zasługa załogi, determinacji 
i elastyczności w zarządzaniu 
miedziowym gigantem.

– Nasze zamierzenia są 
odważne, wręcz wizjonerskie. 
Chcemy być liderem transfor-
macji, liderem technologii i li-
derem produkcji czystej energii. 
Bycie światowym liderem to 
sprawa naszej narodowej dumy. 
KGHM wyznacza trendy i wy-

przedza konkurencję – mówił 
podczas prezentacji prezes Mar-
cin Chludziński.

Prezes KGHM podkreślał, 
że miedziowa Spółka jest bar-
dzo ważna dla polskiej gospo-
darki, a w niedalekiej przyszło-
ści może być firmą kluczową. 
– Najbliższa dekada, to będzie 
czas transformacji i zmian, ja-
kich jeszcze w historii gospo-
darki nie było – dodał Marcin 
Chludziński.

KGHM ekologicznie
KGHM przygotowuje 

własną Politykę Klimatyczną, 
równocześnie spogląda na świa-
towe trendy jak Urban Mining, 
czyli odzyskiwanie surowców 
ze zużytych materiałów. Do 
tego spółka, dzięki nowym kon-
cesjom na wydobycie planuje 
uruchomienie kopalni w wo-
jewództwie lubuskim. W oko-
licach Bytomia Odrzańskiego 
powstanie zeroemisyjny zakład 
z nowoczesną infrastrukturą i 
wykorzystaniem czystej energii.

Przyszłościowa jest także 
inwestycja KGHM w Pucku. 
Firma posiada koncesję na po-
szukiwanie i rozpoznanie złoża 
soli potasowo-magnezowych. 
Eksperci już mówią o rewolu-
cji w wykorzystaniu potasu w 
rolnictwie ekologicznym. W 
przyszłości KGHM zamierza 
wykorzystać światowy popyt na 
ten materiał.

KGHM energetycznie
– Bez energii i chęci do 

zmian nie udałoby się osiągnąć 
tak wiele. Dzięki całej załodze 
KGHM realizujemy ambitne 
cele. Wyprowadziliśmy na pro-
stą projekt Sierra Gorda, obni-
żamy koszty funkcjonowania 
Spółki, zahamowaliśmy spadek 
produkcji. To co ważne, odbyło 
się to bez dodatkowych miliar-

dowych inwestycji. Sprawne 
działanie i zaangażowanie przy-
niosło takie efekty – podkreślił 
Marcin Chludziński.

KGHM zamierza dalej in-
westować w Odnawialne Źródła 
Energii i budować elektrownie 
fotowoltaiczne oraz wiatrowe. 
Firma śmiało spogląda na wia-
trowe farmy na morzu, czysty 
wodór jako źródło energii oraz 
małe reaktory jądrowe. Prezes 
KGHM nie ukrywa, że celem 
jest zaspokojenie co najmniej 
połowy potrzeb energetycznych 
Spółki do roku 2030, a później 
sprzedaż energii na rynku.

KGHM ekonomicznie
Pierwsze półrocze 2021 

roku przyniosło KGHM naj-
lepsze od dekady wyniki finan-
sowe i produkcyjne. – Chcemy 
utrzymać ten trend w kolejnych 
miesiącach i latach. Miedź to 
metal przyszłości, a przy od-
powiednim zarządzaniu i od-
powiedzialnej produkcji może 
być tylko lepiej – dodał prezes 
KGHM Polska Miedź S.A.

Warto podkreślić, że na ak-
tualne wyniki miedziowej Spół-
ki ma wpływ kopalnia Sierra 

Gorda. Po raz pierwszy z Chi-
le do Polski trafiły pozytywne 
przepływy pieniężne, w pierw-
szym półroczu to niemal 500 
mln zł. Udało się to osiągnąć 
dzięki zmianie sposobu zarzą-
dzania i konsekwencji we wdra-
żaniu rozwiązań naprawczych.

Warto przypomnieć, że w 
tym roku Huta Miedzi Legnica 
i Huta Miedzi Głogów zdobyły 
prestiżowy znak Copper Mark. 
To potwierdzenie prowadze-
nia odpowiedzialnej produkcji 
i zminimalizowania wpływu na 
otoczenie.

Z kolei świetne wyniki 
KGHM za I półrocze oraz 
potwierdzenie wysokiej pozy-
cji wśród światowych poten-
tatów w branży wydobywczej 
sprawiły, że KGHM znalazł 
się na 7. miejscu w prestiżo-
wym zestawieniu największych 
producentów miedzi. Ranking 
przygotował portal dedykowany 
inwestorom kitco.com.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź S.A.

FOT. KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A.

Ekologicznie, ekonomicznie, 
energetycznie – KGHM przed-
stawia plany miedziowego 
giganta w obliczu wyzwań, 
które stawiają globalna 
gospodarka i trendy klima-
tyczne. Spółka inwestuje w 
czystą energetykę, zamierza 
wybudować w województwie 
lubuskim zeroemisyjną ko-
palnię i zaangażować się w 
proces odzyskiwania surow-
ców ze zużytych materiałów.

W ramach projektu Teatr Pol-
ska legniccy aktorzy pokazu-
ją plenerowy „Skarb wdowy 
Schadenfreude” w 9 miastach 
Wielkopolski, Lubuskiego, 
Opolszczyzny i Górnego Ślą-
ska. - Chcemy dedykować tę 
trasę zmarłemu w 2020 roku 
Lechowi Raczakowi, który 
wyreżyserował ten spektakl i 
był dla nas w Legnicy bardzo 
ważnym twórcą - mówi Jacek 
Głomb, dyrektor Teatru Mod-
rzejewskiej.

KGHM wybuduje kopalnię 
w Lubuskiem

Teatr wywiózł 
swój „Skarb”
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