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Co się wydarzyło w Palmiarni? Wygrali miliony za szczepieniaBudowali, budowali i wybudowali
Z pary ar, którą Palmiarnia Miejska w Legnicy mała za swoją 
wizytówkę, Marian padł nagle w maju, a Hela w czerwcu została 
przekazana do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, gdzie podję-
to się jej ratowania. - Ptak był w dramatycznym stanie - mówi 
Małgorzata Chodyła, rzeczniczka prasowa zoo. Gmina od 4 mie-
sięcy nie przedstawia dokumentu, że arę nabyła z legalnego 
źródła i posiadała zgodnie z prawem.     >>3

Milion złotych - nagroda w rządowym konkursie na „najbardziej 
odporną gminę” - w województwie dolnośląskim przypadała 
Złotoryi, gdzie przeciwko COVID-19 zaszczepiło się  53,07 proc. 
mieszkańców. O włos w tyle (konkretnie o 0,2 proc.) została 
gmina Legnickie Pole. Pieniądze - po milionie, 500 i 250 ty-
siącach złotych dostanie też kilkanaście innych gmin z regionu 
legnickiego.                      >>10

Bez oficjeli z rządu, przemówień, przecinania wstęgi, polewa-
nia asfaltu wodą święconą - w ogóle bez żadnej pompy - Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła ostatni 
fragment budowanej od prawie 7 lat drogi S3 między Polkowi-
cami a Lubinem. Przebieg tej inwestycji nie napawa rządzących 
dumą. Raczej wstydem. 
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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY PIOTRA KANIKOWSKIEGO

>>2

Bańka biskupa

W Ścinawie  
eksplodował gaz
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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON 

COTYGODNIOWY

Bańka biskupa
Żyjemy w bańkach - ja w 

swojej, biskup w swojej. My-
ślałem, że nasze bańki mimo 
wszystko trochę na siebie na-
chodzą. Ale nie. Nic a nic. 

Czytając wywody biskupa 
o trudnościach w dostarczeniu 
pomocy na Białoruś czułem 
się niedorzecznie. Szczerze 
mówiąc czułem się tak, jakby 
biskup robił ze mnie idiotę. 
Ręka w rękę z rządem, który 
wysyła ciężarówki z emble-
matem Czerwonego Krzyża 
na przejście graniczne z Bia-
łorusią a jednocześnie pakuje 
migrantów z Michałowa do 
autobusu, wywozi i porzuca 
bez pomocy w środku lasu.

W tym autobusie było 
ośmioro dzieci: ośmiolet-
nia Siara, ośmioletnia Aryas, 
sześcioletnia Arin, czterolet-
ni Alasa, dwuletni Almanda 
i półtoraroczna Ayten. Ich 
los jest od tamtego czasu, 27 
września 2021 r, nieznany.

Ciekawe, czy biskup sły-
szał o 29-letniej ciężarnej 
Judith z Konga, wobec której 
też zastosowano push back. 
Została przerzucona przez 
polskich pograniczników nad 
drutami na Białoruś. Dwa 
dni później poroniła. „Gdy 
ją badałam, już była po tym 
poronieniu. Miała krwotok. 
Dostała ode mnie leki prze-
ciwbólowe i przeciw krwa-
wieniu. Wstała, przebrała się 
i po prostu… poszła dalej. W 
las. Następnego dnia dosta-
łam informacje, że czuła się 
już lepiej i dała radę iść całą 
noc – grupa cały czas była 
w lesie” - opowiada Paulina 
Bownik, lekarka.

Szesnastolatek z Iraku, 
który został przez pogranicz-
ników wypchnięty wraz z 
rodziną z Polski na Białoruś, 
źle się czuł, pluł krwią, ale 
nie udzielono mu pomocy. 24 
września jego zwłoki znale-
ziono po białoruskiej stronie 
granicy. Chłopiec był piątą 
oficjalną ofiarą kryzysu hu-
manitarnego na polsko-biało-
ruskiej granicy. Bóg jeden wie, 
ile ich jest do tej pory. Ludzie, 
którym udało się wyjść z zony, 
opowiadają aktywistom, że 
w lesie leżą martwe ciała. Ze 

względu na stan wyjątkowy, 
nie ma możliwości zweryfiko-
wania tych informacji.

No więc skupmy się na 
konkretach. Jako pierwsze 
znaleziono zwłoki 29-let-
niego Ahmeda Hamida z 
Iraku.   Zmarł 19 września w 
lesie - niedaleko wsi Frącki na 
Podlasiu. W tym samym dniu 
po polskiej stronie granicy z 
wychłodzenia i wycieńcze-
nia umarły jeszcze dwie inne 
osoby. Lista ofiar co kilka dni 
się wydłuża. 13 października 
załoga policyjnego śmigłowca 
wypatrzyła leżące na polach 
przy wsi Klimówka zwłoki 
24-letniego Syryjczyka. 20 
października z Bugu wyło-
wiono ciało dziewiętnasto-
latka z Syrii, wepchniętego 
przez Białorusinów do rzeki. 
22 października niezidetyfi-
kowany martwy mężczyzna 
został odnaleziony w    miej-
scowości Kuścińce. 24 paź-
dziernika pod Nowym Dwo-
rem patrol Straży Granicznej 
natknął się na grupę ludzi. 
Jeden z nich, młody Irakij-
czyk, pomimo próby reanima-
cji zmarł, prawdopodobnie na 
zawał serca.

Aleksandra Gulińska z 
fundacji Homo Faber: „Na-
uczyliśmy się, że jak ktoś się 
do nas zgłasza i mówi: “Please 
water. I am dying” albo “Pro-
szę, dziecko płacze z głodu, 
pomocy!” to może będzie mu-
siał poczekać. Bo jeśli dziec-
ko ma siłę płakać, to jeszcze 
przez kilka godzin będzie żyć. 
Musi czekać, bo często nie ma 
komu pojechać. Zgłoszeń jest 
tak dużo, że zaczynamy pra-
cować jak na SORze – pilne 
przypadki, średnie przypadki, 
przypadki, które mogą pocze-
kać.”

„Dzwonią?” - pyta ją 
Magdalena Rigamonti w in-
nej rozmowie. Alekandra Gu-
lińska odpowiada: „Cały czas. 
W październiku 400 zgło-
szeń. Prawie wszystkie z lasu, 
z puszczy. 

Na stronie 24legnica.pl 
spisałem kilkanaście takich 
relacji. Dla biskupa Andrzeja 
Siemieniewskiego. Niech ma 
w swojej bańce coś z mojej.

Piotr Kanikowski
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W Ścinawie trwa budo-
wa sieci gazowej. Po wy-
buchu na miejscu pojawiło 
się pogotowie gazowe i za-
mknęło gazociąg.

- Z informacji, jakie ja 
posiadam, w tym budynku 
nie ma jeszcze dostępu do 
sieci gazowej, chociaż pod-
czas działań ratowniczych 
mieliśmy taką sytuację, że 
w studzience kanalizacyj-
nej w drodze coś się paliło 
- mówi burmistrz Ścinawy 
Krystian Kosztyła. - Nie 
mam wiedzy, czy to był 

gaz, czy też jakieś sub-
stancje, odory związane z 
kanalizacją. Z informacji 
od strażaków wynika, że 
raczej nie był to wybuch 
butli gazowej. Trzy butle 
gazowe były już później 
wyniesione przez straża-
ków z tego obiektu.

W wyniku zdarzenia 
cztery osoby doznały obra-
żeń ciała i trafiły do szpita-
li. W trzech przypadkach 
były to obrażenia poważ-
ne. Najciężej poparzona 
kobieta została przetrans-
portowana śmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego do szpitala we 
Wrocławiu.

Z kamienicy ewaku-
owano również czterolet-
niego chłopca. Na szczę-
ście, nic mu się nie stało.

D w u k ondy g n ac y jny 
budynek przy ul. 1 Maja 
jest całkowicie zniszczo-
ny. Nie ma ściany. Nie ma 
dachu. Siła eksplozji była 
tak wielka, że kawałki da-
chówek wbiły się w tynk 
sąsiedniej kamienicy.

Jak informuje Tomasz 
Dynerowicz ze złotoryj-
skiej spółki Domator, któ-
ra zarządzała kamienicą, 
obiekt był ubezpieczony.

W budynku, było 
użytkowanych pięć lokali 
mieszkalnych, w tym je-
den socjalny zamieszkały 
przez małżeństwo. W po-
zostałych mieszkały osoby 
samotne. Miasto zabezpie-
czyło dla poszkodowanych 
w wybuchu miejsca m.in. 
w ścinawskim schronisku 
młodzieżowym.

Burmistrz Krystian 
Kosztyła: – Krótko po 
wybuchu rozmawiałem z 
wojewodą dolnośląskim 
Jarosławem Obremskim, 
który zadeklarował wspar-
cie, pomoc zadeklarowali 
również samorządowcy 
z regionu, nasi sąsiedzi z 
Wińska, Prochowic, czy 
Wądroża Wielkiego, z 
urlopu zadzwonił także 
starosta lubiński Adam 
Myrda. Dziś dziękuję 
wszystkim zaangażowa-
nym w akcję ratowniczą: 

straży pożarnej – zawo-
dowej i ochotniczej, poli-
cji, ratownikom, pięknie 
dziękuję też mieszkańcom 
i sąsiadom, którzy jako 
pierwsi ruszyli z pomo-
cą, robiąc to z narażeniem 
własnego życia! W imie-
niu wszystkich ekip dzię-
kuję także Krzysztofowi 
Błachucie, który pracował 
swoją koparką, by można 
było szybciej przejść do 
kolejnych działań ratowni-
czych. Jestem zbudowany 
Waszą postawą – dziękuje 
burmistrz Krystian Kosz-
tyła.

Na jutro rano zaplano-
wano spotkanie ze służba-
mi i organizacjami, które 
koordynowały będą dzia-
łania pomocowe.

– Wszystkich miesz-
kańców proszę o dalszą 
solidarność, której prze-
jawem niech będzie teraz 
modlitwa w intencji po-
szkodowanych, szczegól-
nie tych w ciężkim stanie 
– apeluje burmistrz.

Piotr Kanikowski

W Ścinawie  
eksplodował gaz
Prokuratura i powołani 
przez nią biegli wyjaśniają 
przyczyny eksplozji, która 
wczoraj zniszczyła kamie-
nicę w centrum Ścinawy. 
Wbrew wcześniejszym 
przypuszczeniom, raczej 
nie był to wybuch butli z 
propan-butanem. Miesz-
kańcy miasteczka mówią, 
że już od ok. godz. 16 czu-
li w tym miejscu gaz, co 
może wskazywać na rozsz-
czelnienie miejskiej sieci.

Apel spółki Domator
W środę 10.11.2021 r., 

w okolicach godziny 21:00 
w Ścinawie przy ul. 1 Maja 
26, w wyniku potężnej 
eksplozji gazu, doszło do 
gwałtownego zniszczenia 
praktycznie całego obiektu 
budowlanego należącego 
do Wspólnoty Mieszka-
niowej 1 maja 26. Wskazać 
należy, że budynek przy 
ul. 1 Maja 26 w Ścinawie, 
nie był podłączony do sieci 
gazowej. Przyczyną wybu-
chu, bazując na wstępnej 
opinii biegłych działają-
cych przy prokuratorze, 
było rozszczelnienie insta-
lacji gazowej znajdującej 

się przy ul. 1 Maja. W wy-
niku nieszczelności, gaz 
ulatniał się do pobliskiego 
przewodu kanalizacyjne-
go, którego otwór kończył 
się na klatce schodowej w 
budynku 1 maja 26. Ulat-
niający się gaz stopniowo 
mieszał się z powietrzem, 
tworząc mieszaninę wy-
buchową, Zapłon gazu na 
klatce schodowej nastąpił 
przez niewielką iskrę, w 
tym przypadku spowodo-
waną włączeniem światła.

W wyniku eksplozji 
ucierpiało siedem osób. 
Czwórka dorosłych jest 
obecnie hospitalizowa-

na, stan dwóch osób jest 
bardzo ciężki – poparze-
nia ciała sięgają nawet do 
90%, jedna z osób wymaga 
przeprowadzenia operacji 
amputacji kończyn.

Cały dobytek i mienie 
mieszkańców zostało w 
mgnieniu oka doszczęt-
nie zniszczone, budynek 
nadaje się wyłącznie do 
rozbiórki. Poszkodowani 
nie mogą wejść na teren 
katastrofy nawet po najpo-
trzebniejsze rzeczy.

Z uwagi na powyższe, 
Domator Zarządzanie 
Nieruchomościami Elż-
bieta Dynerowicz, działa-

jąc jako zarządca Wspól-
noty przy ul. 1 Maja 26 
w Ścinawie, postanowił 
stworzyć zbiórkę (ht-
tps://zrzutka.pl /h5k69n) 
i zwraca się do Państwa 
z wielką i szczerą proś-
bą o wsparcie. Bądźmy 
społecznością, która po-
maga innym w trudnych 
chwilach. Wyciągnijmy 
pomocną dłoń do osób po-
trzebujących.
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Papuga, którą w poło-
wie czerwca gmina Legnica 
przekazała poznańskiemu 
zoo, miała wyskubane pióra 
na brzuchu. To samooka-
leczenie świadczące, że ara 
cierpiała. Przyczyny wyry-
wania sobie piór mogą być 
różne: tęsknota za partne-
rem lub towarzystwem in-
nych ptaków, zbyt ciasna 
klatka, ekstremalnie niskie 
temperatury, niepokojące 
hałasy, itd. Jest szansa, że 
przy troskliwej opiece Hela 
z czasem odzyska piękne 
upierzenie, choć po takim 
samookaleczeniu nie należy 
się spodziewać, że nastąpi 
to szybko.

- Jest smutna. Spokoj-
na, ale nienaturalnie ci-
cha. U ar araraun to stan 
raczej niespotykany, bo to 
bardzo głośne ptaki. One 
w naturze żyją w hałaśli-
wych stadach i dobierają 
się w pary, ale nawet jeśli 
są trzymane w pojedynkę, 
to lubią głośno obwieszczać 
swą obecność - opowiada 
Małgorzata Chodyła. - Ta 
praktycznie się nie odzywa 
co może być objawem stre-
su, podobnie jak wyskuby-
wanie sobie piór.

Według rzeczniczki 
zoo, papuga miała złą die-
tę. W Legnicy była kar-
miona wyłącznie ziarnem. 
Nie wiedziała, co zrobić 
z owocami i warzywami, 
które dostała w Poznaniu. 
Dopiero zaczyna się z tym 
oswajać.

Nagłe padnięcia
Druga z legnickich ar, 

Marian, nie żyje od 25 maja 
br.

O śmierci Mariana, 
partnera Heli, poinformo-
wali legniccy radni Koalicji 
Obywatelskiej, którzy prze-
prowadzili indywidualną 
kontrolę w remontowanej 
Palmiarni. Ary amazoń-

skie należą do najbardziej 
długowiecznych zwierząt, 
nawet w niewoli dożywają 
często 80 lat. Marian prze-
żył w legnickiej Palmiarni 
15 lat. - Dokumentacja z 
sekcji zwłok bardzo by nam 
pomogła w opiece nad dru-
gą papugą. Chcielibyśmy 
wiedzieć, jak były karmione 
i w jakich warunkach prze-
bywały. Nie możemy się 
doprosić tych informacji. 
Nie dostaliśmy też kontak-
tu do lekarza weterynarii, 
który opiekował się pta-
kami w Palmiarni - mówi    
Małgorzata Chodyła.

- Medialne doniesienia 
o zwierzętach, które padły 
podczas remontu w legnic-
kiej Palmiarni, są dla nas 
zaskoczeniem. Nikt nas 
wcześniej nie informował 
o takich sytuacjach - mówi 
Barbara Małecka-Salwach, 
powiatowa lekarz wetery-
narii z Legnicy. Zapowia-
da, że na dniach przepro-
wadzi kontrolę dobrostanu 
zwierząt.

Z dokumentacji lekarza 
weterynarii, który doglądał 
Palmiarnię, wynika, że obie 
ary od dłuższego czasu wy-
rywały sobie pióra, przez co 
stały się „nieekspozycyjne”. 
Jest mowa o tym, że w spra-
wie autodestrukcyjnego za-
chowania się ptaków kon-
sultowano się kilkukrotnie 
z Uniwersytetem Przyrod-
niczym we Wrocławiu, ale 
w papierach nie odnotowa-
no słowa o środkach zarad-
czych, np działaniach mają-
cych zminimalizować stres. 
Z wpisów weterynarza 
można odnieść wrażenie, 
że za sedno problemu ucho-
dziła „nieekspozycyjność” 
ar, a nie ich stan zdrowia 
ani samopoczucie.

Godne warunki?
- Na czas remontu 

zwierzętom zapewniono 
godne warunki: pomiesz-
czenia ogrzewane, opiekę 
weterynaryją, odpowiednią 
dietę - twierdzi Ewa Szcze-
cińska-Zielińska, dyrektor 
wydziału komunikacji w le-
gnickim magistracie.

Chociażby z relacji pra-
cowników poznańskiego 
ogrodu zoologicznego, któ-
rzy na prośbę gminy przy-
jechali po Helę do Legnicy, 
wynika, że wcale nie było 
tak różowo, jak zapewnia 
urzędniczka. Ptak przeby-
wał w niewielkiej klatce. 
Mógł się po niej swobodnie 
poruszać, ale ciasnota wy-

kluczała nie tylko latanie, 
ale nawet swobodne roz-
postarcie skrzydeł. - Nie 
wiemy jednak, jak długo 
arę trzymano w ten sposób. 
Nie mamy takich informacji 
- Małgorzata Chodyła stara 
się zachować powściągli-
wość.

Nawet jeśli sytuacja 
była tymczasowa - związa-
nia z pracami w Palmiarni 
- nie powinno do niej dojść. 
Przepisy bardzo dokładnie 
omawiają minimalne wa-
runki, jakie należy zapew-
nić każdemu gatunkowi 
hodowanego zwierzęcia. 
Nie wolno mieszać ze sobą 
papug tzw. pudrujących 
(np. kakadu) i niepudru-
jących (np. ar), bo puder 
wydzielany w piórach tych 
pierwszych może powodo-
wać bardzo silne uczulenia 
u drugich. Ze względów 
epidemiologicznych nie 
wolno też przetrzymywać 
zwierząt naczelnych z pta-
kami w jednym pomiesz-
czeniu. Jeśli wierzyć rela-
cjom radnych, w Legnicy 
w pakamerze o powierzch-
ni ok. 12 mkw na czas re-
montu upchnięto wszystkie 
przeniesione z Palmiarni 
papugi oraz małpy. Plus 
żółwie: dwa w tekturowym 
pudełku, kilka w wannie z 
niepodgrzewaną wodą.

Paweł Pawlucy z TV 
Regionalna dotarł do ofi-
cjalnego pisma sprzed wielu 
miesięcy, w którym   lekarz 
weterynarii, opiekujący się 
zwierzętami w Palmiarni, 
zgłaszał, że tymczasowe 
miejsce pobytu jest nieod-
powiednie, nie dostosowa-
ne do potrzeb.

Gdzie Hela ma pasz-
port?

Złe warunki przetrzy-
mywania zwierząt to jest 
naruszenie ustawy o ochro-
nie zwierząt.

Zgodnie z Konwencją 
waszyngtońską o między-
narodowym handlu dziki-
mi zwierzętami i roślinami 
gatunków zagrożonych wy-
ginięciem, Hela powinna 
mieć tzw. CITES. To od-
powiednik ludzkiego pasz-
portu. Dzięki niemu wia-
domo, czy ptak pochodzi z 
legalnego źródła.

Brak takiego dokumen-
tu stanowi naruszenie usta-
wy o ochronie przyrody.

- Papuga trafiła do nas w 
bardzo złym stanie. To była 
pilna interwencja, dlatego 
zaufaliśmy zapewnieniom, 

że wszelkie dokumenty, w 
tym CITES i dokumentacja 
dotycząca zdrowia ptaka, 
zostaną nam przesłane. Do 
tej pory nie otrzymaliśmy 
tych dokumentów – mówiła 
nam 4 listopada Małgorza-
ta Chodyła. - Przyjmując 
ptaka musimy mieć CITES 
albo oświadczenie, że ta-
kiego dokumentu nie ma, 
co rodzi poważne skutki 
prawne. Wczoraj na polece-
nie naszej pani dyrektor po 
raz kolejny wysłaliśmy w tej 
sprawie mejla. Korespon-
dencję prowadzimy z Urzę-
dem Miasta w Legnicy, bo 
to gmina podpisała z nami 
umowę darowizny.

Jest CITES, ale nie gi-
tes

Czy ara błękitna Hela 
którą hodowano w legnic-
kiej Palmiarni, została ku-
piona z legalnego źródła? 
Władze Legnicy po czte-
rech miesiącach ociągania 
przesłały wydany 2 paź-
dziernika 2003 roku doku-
ment CITES z pieczęcią 
Ministerstwa Ochrony Śro-
dowiska na potwierdzenie, 
że gmia posiadała ptaka 
zgodnie z prawem. Jednak 
według Małgorzaty Cho-
dyły przedłożone zaświad-
czenie wcale nie rozprasza 
wątpliwości.

- Z tego dokumentu 
wynika, że ktoś zakupił w 
Belgii 32 ptaki, sprowadzo-
ne z Kamerunu i Gujany. 
Wśród tych ptaków było 6 
ar araraun, ale nie ma żad-
nego oznaczenia, że była 
wśród nich ta konkretna 
papuga - mówi Małgorzata 
Chodyła.

Podobnymi dokumenta-
mi posługują się ludzie han-
dlujący w internecie egzo-
tycznymi zwierzętami. To 
zbiorcze CITES poświad-
czające np., że jakieś 5 małp 
albo 150 żółwi przyjechało 
do kraju. Na ich podstawie 
nie da się jednoznacznie 
stwierdzić, że dany osobnik 
jest pozyskany legalnie. Ta-
kie papiery są wykorzysty-
wane przez nieuczciwych 
handlarzy tylko po to, aby 
stworzyć pozór legalności.

- Tak samo musimy 
traktować dokument CI-
TES przedłożony przez 
gminę Legnica - mówi 
Małgorzata Chodyła. - Dla 
nas nie jest to dokument 
wystarczający. Nie wiemy, 
czy dotyczy tego osobnika. 
Papuga przejęta z Legnicy 
ma na nodze obrączkę, ale 

też bardzo dziwną, bo nie 
umieszczono na niej żad-
nych oznaczeń. W normal-
nej sytuacji w dokumen-
cie CITES powinien być 
wpisany numer zwierzęcia 
odpowiadający oznaczeniu 
na obrączce lub czipie. Ze 
względu na wątpliwości, 
przekazaliśmy otrzymany z 
Legnicy dokument do kon-
sultacji Andrzejowi Kepe-
lowi, biegłemu sądowemu i 
prezesowi Polskiego Towa-
rzystwa Ochrony Przyrody 
Salamandra. Czekamy na 
jego opinię.

Obraz zniszczeń
Według obliczeń rad-

nych Koalicji Obywatel-
skiej, od sierpnia 2020 roku, 
gdy w Palmiarni zaczęła się 
rewitalizacja, padło 13 pta-
ków, 14 żółwi i 1 małpka 
marmozeta. Nie żyje m.in. 
ara ararauna Marian, którą 
miasto reklamowało swój 
obiekt, i słynna amazonka 
Balbina zwana „legnicką 
gadułą”. Ucierpiały też cen-
ne rośliny. Część jak np. 
wiekową palmę Phoenix 
(mającą według oficjalnej 
strony Legnickiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej 126 lat) wycię-
to, inne zmarniały po wyłą-
czeniu ogrzewania. Według 
Ewy Szczecińskiej- Zieliń-
skiej palma nie była ani tak 
stara, jak twierdzi LPGK, 
ani tak cenna. Miała 43 
lata. Trzeba ją było wyciąć, 
żeby nie zagrażała zwie-
dzającym. W jej miejscu 
urośnie nowa i za dwa po-
kolenia będzie pewnie rów-
nie okazała.

Radni donoszą
Aleksandra Krzeszew-

ska i Jarosław Rabczen-
ko - radni Rady Miejskiej 
Legnicy - złożyli w pro-
kuraturze trzynastostro-
nicowe zawiadomienie o 
uzasadnionym podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa 
w związku z sytuacją w le-
gnickiej Palmiarni. - Li-
czymy, że ta sprawa zosta-
nie dogłębnie wyjaśniona 
- mówi Jarosław Rabczen-
ko.

W zawiadomieniu rad-
ni zgłosili trzy potencjal-
ne przestępstwa. Pierwsze 
polega na „rażącym za-
niedbaniu obowiązków w 
okresie od sierpnia 2020 r. 
do listopada 2021 r. przez 
osobę lub osoby odpowie-
dzialne za zapewnienie 
bezpieczeństwa i stwo-

rzenie odpowiednich wa-
runków dla egzotycznych 
zwierząt w trakcie prowa-
dzonego remontu Palmiar-
ni w Legnicy przy al. Orła 
Białego.” Z ustaleń radnych 
Koalicji Obywatelskiej wy-
nika, że w wyniku braku 
odpowiednich warunków 
przetrzymywania zwierząt, 
od rozpoczęcia remontu w 
sierpniu 2020 r. padło łącz-
nie aż 28 zwierząt, w tym 
egzotyczne ptaki, żółwie i 
małpka marmozeta. W za-
wiadomieniu jest też mowa 
o „rażącym zaniedbaniu 
swoich obowiązków przez 
osobę lub osoby odpowie-
dzialne za zapewnienie bez-
pieczeństwa i stworzenie 
odpowiednich warunków 
dla egzotycznych roślin”. 
W tym zakresie Aleksan-
dra Krzeszewska i Jarosław 
Rabczenko zwracają uwagę 
na brak m.in. 150-letniego 
figowca. Trzecie zgłoszo-
ne przestępstwo dotyczy 
„zaniechania obowiązku 
wymaganej dokumentacji 
CITES dotyczącej zwierząt 
egzotycznych takich jak: 
papugi, żółwie, małpy.” Po-
mimo wezwań, nie przed-
łożono dokumentu, który 
poświadczałby jednoznacz-
nie, że papupa ara podaro-
wana w dramatycznym sta-
nie do zoo w Poznaniu była 
sprowadzona i hodowana w 
Legnicy legalnie.

Prokuratura już działa
Po niepokojących publi-

kacjach prasowych Proku-
ratura Rejonowa w Legni-
cy sama z siebie wszczęła i 
prowadzi czynności spraw-
dzające dotyczące legnic-
kiej Palmiarni. To etap, 
który niekiedy poprzedza 
właściwe postępowanie. W 
tym przypadku ma dać od-
powiedź, czy jest podstawa 
do wszczęcia postępowania 
o znęcanie się nad zwierzę-
tami.

- Niezależnie od pod-
jętych już działań proku-
ratury, złożyliśmy zawia-
domienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa, 
bo, przede wszystkim, 
obiecaliśmy to mieszkań-
com, którzy bardzo zbul-
wersowani komentowali 
ustalenia z naszej kontroli - 
mówi Jarosław Rabczenko. 
- Ponadto jako potencjalni 
oskarżyciele posiłkowi bę-
dziemy mieli prawo wglądu 
do dokumentacji dotyczącej 
tego postępowania.

Piotr Kanikowski

Z pary ar, którą Palmiarnia 
Miejska w Legnicy mała za 
swoją wizytówkę, Marian 
padł nagle w maju, a Hela 
w czerwcu została przekaza-
na do Ogrodu Zoologicznego 
w Poznaniu, gdzie podjęto 
się jej ratowania. - Ptak był 
w dramatycznym stanie - 
mówi Małgorzata Chodyła, 
rzeczniczka prasowa zoo. 
Mimo ponagleń, gmina od 
4 miesięcy nie przedstawia 
dokumentu, że arę nabyła z 
legalnego źródła i posiadała 
zgodnie z prawem.

Co się wydarzyło w Palmiarni?
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To wspólna akcja le-
gnickich portali Lca.pl 
oraz 24Legnica.pl, Teatru 
Modrzejewskiej i Komitetu 
Obrony Demokracji. Na-
wiązaliśmy kontakt z ak-
tywistami Grupy Granica, 
zaangażowanymi w pomoc 
ludziom, którzy przedarli się 
poza teren zamkniętej zony, 
niedostępnej dla medyków, 
organizacji humanitarnych i 
mediów. Dostaliśmy od nich 
listę najbardziej potrzeb-
nych przedmiotów. Z Wa-
szą pomocą postaramy się 
zebrać ich tak wiele, jak się 
da, i jeszcze przed najwięk-
szymi mrozami przekazać 
Grupie Granica.

Co zbieramy?
Przede wszystkim:

• Ocieplane nieprzema-
kalne spodnie    - przede 
wszystkim duże rozmia-
ry, ciemne kolory / koszt 
jednej pary: ok. 70 -200 
zł;

• Kalosze z ociepla-
ną wkładką    - przede 
wszystkim duże rozmiary 
(męskie: 41, 42, 43, 44; 
damskie: 37, 38, 39, 40, 
41, 42), ciemne kolory/    
koszt jednej pary: ok. 80 
- 150 zł;

• Wyjmowana wkładka jest 
ważna, bo jeśli przemok-
nie, można ją wymienić 
na suchą i osuszyć.

• Kurtki zimowe, ciepłe i 
nieprzemakalne,  np. nar-
ciarskie - duże rozmiary, 
ciemne kolory/ koszt jed-
nej sztuki: ok. 100 - 300 
zł;

• Termosy na ciepłą herba-
tę  - najlepiej 0,7 litra, im 
dłużej trzymają ciepło, 
tym lepiej/ koszt jednej 
sztuki: ok. 50 - 90 zł;

• Latarki czołówki z czer-
wonym światłem/ koszt 
jednej sztuki: ok. 30-50 
zł;

• Bielizna, miks rozmia-
rów, np. majtki, kalesony, 
podkoszulki/ koszt jednej 

sztuki od kilkunastu zło-
tych wzwyż;

• Bielizna termiczna, miks 
rozmiarów/ koszt jednej 
sztuki: 70-500 zł;

• Skarpety ciepłe synte-
tyczne, koniecznie bez 
bawełny w składzie, np. 
termiczne/ koszt jednej 
pary: ok. 20-30 zł.

Ale do ratowania życia 
aktywistom Grupy Granica 
przydadzą się również:
• Folie i koce termiczne/ 

koszt jednej sztuki: ok. 
20-30 zł;

• Ciepłe ciemne czapki/ 
koszt jednej sztuki: ok. 
30-50 zł;

• Śpiwory syntetyczne   - 
zapewniające izolację 
termiczną do tempera-
tur - 12, -15, -20 stop-
ni Celsjusza (im niższa 
temperatura ekstemalna, 
tym lepsze)/ koszt jednej 
sztuki: od ok. 280 zł;

• Płachty biwakowe,   lek-
kie, ciemne/ koszt jednej 
sztuki: ok. 90 -110 zł;

• Powerbanki   o dużej po-
jemności (od 20000 mah 
wzwyż)/ koszt jednej 
sztuki: ok. 50-120 zł;

• Rękawiczki   na mrozy, 
wodoodporne, np. rowe-
rowe/ koszt jednej pary: 
ok. 30 - 60 zł;

• Batony energetyczne/ 
koszt jednej sztuki: ok 
2-4 zł;

• Buty trekkingowe, wodo-
odporne, ciemne (męskie: 
41, 42, 43, 44l damskie: 
37, 38, 39, 40, 41, 42)/ 
koszt jednej sztuki: ok. 
120 - 250 zł;

• Ogrzewacze do rąk i cia-
ła/ koszt jednej sztuki: 
ok. 3-6 zł;

• Konserwy, np. rybne albo 
pasztety/ koszt jednej 
sztuki: ok 4-7 zł;

• Plecaki,   nieprzemakal-
ne, ciemne/ koszt jednej 
sztuki: 20-120 zł;

Jeśli możesz ufundować 
coś z tych dwóch list, to 
prosimy o kontakt na adres 
mejlowy lub któryś z poniż-
szych numerów telefonów:
• Katarzyna Odrowska - 

tel. 533 545 546   (prefe-
rowany): mejl: kodrow-
ska@teatr.legnica.pl  

• Radosława Janowska-La-
scar - tel. 697 302 792;   
dunic4@interia.pl

Umówimy się na prze-
kazanie darów. Osobom 
chcącym zachować ano-
nimowość, gwarantujemy 
anonimowość. O dobrym 

sercu pozostałych chętnie 
będziemy pisać na legnic-
kich portalach interneto-
wych Lca.pl, 24Legnica.pl 
oraz w bezpłatnym Tygo-
dniku 24 Legnica - Lubin. 
Z góry dziękujemy za odzew 
na nasz apel.

Bardzo liczymy na za-
angażowanie szkół oraz 
zakładów pracy. Do współ-
pracy będziemy zapraszać 
także samorządowców i 
parlamentarzystów. Każde 
wsparcie przyjmiemy z ra-
dością. O postępach akcji i 
towarzyszących jej inicjaty-
wach będziemy informować 
w lokalnych mediach i por-
talach społecznościowych.

Uwaga! Przyjmujemy 
tylko rzeczy z listy. Bardzo 
prosimy, by nie potrakto-
wać tej zbiórki jako okazji 
do opróżnienia szaf z zale-
gających w nich rzeczy. To 
nie o to chodzi. Sprawa jest 
bardzo poważna. Sprawa to 
ludzkie życie. Albo śmierć.

Nie zbieramy pieniędzy. 
Osobom, które chciałyby 
wesprzeć działania Grupy 
Granica na granicy polsko-
-białoruskiej polecamy link 
do internetowej zbiórki za-
łożonej na ten cel na portalu 
Zrzutka.pl przez Helsińską 
Fundację Praw Człowieka.

Wszystkim zaintereso-
wanym sytuacją na polsko-
-białoruskiej granicy już 
dziś polecamy spotkanie w 
Kawiarence Obywatelskiej 9 
grudnia w teatralnej    Cafe 
Modjeska. Wezmą w nim 
udział przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych 
z Grupy Granica, Franek 
Sterczewski - poseł, któ-
ry jako jeden z pierwszych 
pojechał z pomocą na gra-
nicę, oraz zaangażowana w 
kwestie społeczne Aleksan-
dra Listwan, aktorka Teatru 
Modrzejewskiej. Będziemy 
o tym pisać.

Organizatorzy akcji 
Granica / Legnica:   Ra-
dosława Janowska-La-
scar - tłumaczka literatury 
rumuńskiej, działaczka 
społeczna, aktywistka Ko-
mitetu Obrony Demo-
kracji; Piotr Kanikowski 
- redaktor naczelny portalu 
24Legnica.pl i bezpłatne-
go 24 Tygodnika; Katarzy-
na Odrowska - działaczka 
społeczna, pełnomocnicz-
ka dyrektora Teatru Mod-
rzejewskiej do spraw spo-
łecznych; Lilla Sadowska 
- redaktor naczelna portalu 
Lca.pl
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Granica/ Legnica
600 kilometrów od Legnicy 
trwa pierwszy od zakończe-
nia wojny kryzys humanitarny 
na polskiej ziemi. W lasach i 
bagnach przy polsko-białoru-
skiej granicy umierają dzieci 
i dorośli. Inni ludzie próbują 
ich tam, na miejscu, rato-
wać. Ale idzie zima. Jeśli tak 
jak my nie chcecie dłużej bez-
radnie przyglądać się temu 
dramatowi, to zapraszamy - 
zróbmy coś razem. Z nadzie-
ją, że wspólnie ocalimy choć 
jedno życie, uruchamiamy w 
Legnicy zbiórkę przedmiotów 
dla ludzi z lasów.

Bez oficjeli z rządu, przemó-
wień, przecinania wstęgi, po-
lewania asfaltu wodą świę-
coną - w ogóle bez żadnej 
pompy - Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
udostępniła ostatni fragment 
budowanej od prawie 7 lat 
drogi S3 między Polkowicami 
a Lubinem. Przebieg tej in-
westycji nie napawa rządzą-
cych dumą. Raczej wstydem.

Budowali, budowali 
i wybudowali

"Od środy,   10 listopa-
da, bez przeszkód pojedzie-
my drogą ekspresową S3 od 
Szczecina   w woj. zachodnio-
pomorskim   do Bolkowa   w 
woj. dolnośląskim. To łącznie   
ok. 340 km" - informuje w 
komunikacie Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Au-

tostrad. Jako ostatni na tym 
340-kilometrowym fragmen-
cie ekspresówki ukończony 
został odcinek w rejonie Lubi-
na i Polkowic.

Oddawanie kierowcom 
czternastokilometrowego od-
cinka S3 między węzłami 
Polkowice Północ a Lubin 
Północ zostało rozciągnięte 
w czasie. Od 29 października 
auta jeżdżą już w obu kierun-
kach po 6 kilometrach drogi 
między węzłami Polkowice 
Południe a Lubin Północ. 
Zgodnie z zapowiedzią 10 
listopada dołączył do tego 8 
kilometrów między węzłami 
Polkowice Południe a Polko-
wice Północ.

Umowę na budowę tej 
części drogi S3 podpisano  22 
grudnia 2014 r., a 19 stycznia 

2015 r. wykonawca - konsor-
cjum  Salini Polska, Salini Im-
pregilo, Todini Construzioni 
Generali i    Pribex - przejął 
plac budowy. Gdy 29 kwiet-
nia 2019 GDDKiA rozwią-
zywało umowę z Salinim i 
jego partnerami, inwestycja 
była zaawansowana w około 
25 procentach.  W listopadzie 
tego samego roku GDDKiA 
zawarła umowę na dokończe-
nie rozgrzebanych prac z kon-
sorcjum Mota Engil, Masfalt i 
Drogomex. Nowy wykonawca 
miał zakończyć prace w II 
kwartale 2021 r., ale koniecz-
ność poprawienia partactw po 
Włochach sprawiła, że termin 
realizacji inwestycji wydłużył 
się do listopada.

Piotr Kanikowski
FOT. GDDKiA
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Stowarzyszenie Pozytyw-
nie Nakręceni organizuje 
wspólne zajęcia dla dzieci 
i seniorów z gminy Zagrod-
no: wyjazd do alpak, zaba-
wę z ceramiką, malowanie 
na wodzie itd. Wygrało na 
to grant, prawie 10 tys. zł, 
z Dolnośląskiego Funduszu 
Małych Inicjatyw. W dodatku 
ich projekt uzyskał najwyższą 
ocenę spośród 179 wniosków 
zgłoszonych do konkursu.

Nakręceni na wspaniałą zabawę

Nazwa projektu “O więzi 
dbamy między pokoleniami” 
mówi właściwie wszystko. 28 
mieszkańców gminy Zagrod-
no – 14 dzieci i 14 seniorów – 
spędzi wspólnie trochę czasu 
między 10 października a 13 
grudnia.

- Będzie malowanie eko-
toreb i malowanie na wodzie, 
lalki-motanki, zabawa z ce-

ramiką w Dobkowie, zajęcia 
mydlarskie, wyjazd do alpak 
i zajęcia z nimi w nowo po-
wstałym miejscu w Probosz-
czowie, a na koniec wspólne 
lepienie pierogów z udziałem 
miejscowego Koła Gospo-
dyń Wiejskich – opowiada-
ła nam kilka tygodni temu 
Katarzyna Szymczak, prezes 
Stowarzyszenia Pozytywnie 
Nakręceni z Uniejowic. Nie 
mogła się wówczas doczekać 
realizacji tego projektu.

Dwa pierwsze punkty 
z programu to już historia. 
30 października Pozytyw-
nie Nakręceni zabrali dzieci 
i dorosłych do Alpagosu w 
Proboszczowie, gdzie ocze-
kiwały na nich alpaki Petra 
i Inezka. Ekipa z Zagrodna 
nakarmiła je, malowała gip-
sowe odlewy i mile skończyła 
dzień przy ognisku. 5 listopa-

da zorganizowano wycieczkę 
do Dobkowa. W pracowni 
ceramicznej rodziny Rudnic-
kich odbyły się zajęcia z gliną 
dla dzieci i seniorów. 

- Przez prawie trzy go-
dziny tworzyliśmy kubki, 
filiżanki, patery na owoce, 
miseczki na słodycze, dzban-
ki. Powstały również takie 
arcydzieła jak kotki, aniołki 
a nawet dinozaur – opowiada 
Katarzyna Szymczak.

Wniosek stowarzysze-
nia został najwyżej oceniony 
spośród wszystkich zgło-
szonych do Dolnośląskiego 
Funduszu Małych Inicjatyw, 
więc otwiera listę rankingo-
wą, co dodatkowo wzmaga 
jej radość i chęć działania. O 
pieniądze mogły ubiegać się 
młode NGO-sy, grupy nie-
formalne i samopomocowe. 
W gronie 32 beneficjentów 
znalazły się też sąsiedzi sto-
warzyszenia z powiatu zło-
toryjskiego: Koło Gospodyń 
Wiejskich w Świerzawie, 
które przygotowuje “Teatr 
Młody Duchem”, oraz Fun-
dacja Wulkan Energii, pla-
nująca zrobić Jarmark Bożo-
narodzeniowy w Czaplach.

Stowarzyszenie Pozy-
tywnie Nakręceni powstało 
kilka miesięcy temu, aby zak-
tywizować społeczność gmi-
ny Zagrodno. Od początku z 
fenomenalną skutecznością 
zabiega o granty na realizację 
swoich pomysłów. Za pozy-
skane pieniądze zorganizo-
wało m.in. cykl wakacyjnych 
zajęć dla dzieci i dorosłych. 
Można było m.in. wziąć 
udział w plenerze malarskim, 
zajęciach nordic walking, 
zrobić domek dla owadów 
lub poznawać historię oko-
licy podczas marszu ze stra-
żakami. Wkrótce ogłoszone 
zostaną szczegóły dotyczące 
naboru uczestników do pro-
jektu “O więzi dbamy między 
pokoleniami”.

- Nie wiem co działa na 
moich cudownych współ-
działaczy, ale dla mnie na-
tchnieniem są moje dzieci – 
mówi Katarzyna Szymczak. 

– Te wszystkie pomysły ro-
dzą się dla nich. Chciałabym 
im pokazać jak dużo wspa-
niałych i mądrych ludzi jest 
wokół nas. I jak dużo można 
się od nich nauczyć – uczyć 
się oczywiście przez zabawę. 
Bo to wszystko to przecież 
wspaniała zabawa. Dodatko-
wo chce im pokazać ile wspa-
niałych rzeczy można zrobić 
dla innych, tak po prostu, 
bezinteresownie, ale współ-

działając z innymi. Moim 
motorem są też ludzie, to w 
jaki sposób odbierają nasze 
stowarzyszenie, ich mile ko-
mentarze, dobre słowa. To 
jest bardzo budujące. Dla-
czego jesteśmy aktywniejsi 
od innych – nie wiem, może 
to kwestia właśnie wiary w 
ludzi, chęć rozwoju, chęć po-
magania. Nie można tylko 
brać. ..trzeba umieć z siebie 
dać jak najwięcej. Trzeba wy-

zbyć się negatywnych emocji 
i myśleć pozytywnie, musimy 
zarażać nasza energią. Trzeba 
umieć nakręcać się pozytyw-
nie. Dostając informacje o 
uzyskaniu grantu, my szuka-
my już kolejnego. Żeby jak 
najwięcej dać z siebie.

Piotr Kanikowski
FOT.  

STOWARZYSZENIE  
POZYTYWNIE  

NAKRĘCENI
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Miliony płyną do Zagrodna

Droga Uniejowice-Grodziec – pod górkę

Chodzi o budynek „starej 
szkoły”, gdzie przed „dobrą 
zmianą” mieściło się gminne 
gimnazjum. Obecnie stanowi 
on część Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Zagrodnie.    
Inwestycja opiewa na kwotę 
3 213 269,65 zł. Dzięki sta-
raniom gminy aż    70 proc. 
kosztów zostanie pokryte z 
tzw. Funduszy Norweskich, 
czyli z Programu Środowisko, 
Energia i Zmiany Klimatu w 
ramach naborów finansowa-
nych z Mechanizmu Finanso-

wego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i budżetu 
państwa

- W ramach tych środ-
ków zostanie przeprowadzona 
kompleksowa termomoder-
nizacja szkoły w Zagrodnie 
- informuje wójt Zagrodna 
Karolina Bardowska. - Za te 
środki ocieplimy stropy, dach, 
ściany zewnętrzne, wymieni-
my źródło ciepła, grzejniki, 
oświetlenie...

Gmina może mówić o 
sporym sukcesie. Tylko 23 
spośród 214 wniosków zło-
żonych do programu zatwier-
dzono do dofinansowania. 
Dodatkowo pod względem 
punktacji wniosek Zagrodna 
został sklasyfikowany na wy-
sokim jedenastym miejscu.

Wójt Karolna Bardowska 
podkreśla, że to zasługa fa-
chowców, którzy robili audyt 

energetyczny i pracowali nad 
wnioskiem. - Kawał dobrej 
roboty, bo uzyskać wsparcie 
z Funduszy Norweskich jest 
niezwykle ciężko - komentuje. 
-Od razu z góry dziękuję tym, 
którzy będą ten ważny projekt 
realizować.

Informacja o przyznanym 
dofinansowaniu przychodzi 
krótko po tym, jak Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecz-
nej zdecydowało się wesprzeć 
kwotą 2,9 mln zł pomysł, aby 
nieczynną szkołę w Radzie-
chowie przekształcić w Cen-
trum Opiekuńczo-Mieszkalne 
dla 20 osób z niepełnospraw-
nością.

Gmina Zagrodno coraz 
lepiej sobie radzi w zabie-
ganiu o zewnętrzne środki. 

Wcześniej nie było specjalnie 
czym się chwalić. W rankingu 
Wspólnoty, obrazującym wy-
korzystanie środków unijnych 
w latach 2014-2019, sklasy-
fikowano ją na bardzo odle-
głym 1419 miejscu (na 1538 
gmin wiejskich) z wynikiem 
271,37 zł na jednego miesz-
kańca. Sąsiednia Pielgrzymka 
z podobnym jak Zagrodno bu-

dżetem w tym samym czasie 
zajmowała 178 miejsce z wy-
nikiem 2106,73 zł na jednego 
mieszkańca. W zestawieniu 
za lata 2007-2014 gmina Za-
grodno uplasowała się na 1168 
miejscu (421,38 zł na jednego 
mieszkańca). 

Piotr Kanikowski
FOT. KAROLINA  

BARDOWSKA

30 kwietnia 2021 r., 
XXXVII Sesja Rady Gmi-
ny Zagrodno. Obrady 
odbywają się zdalnie. Z 
radnymi łączy się starosta 
złotoryjski Wiesław Świer-
czyński, by porozmawiać o 
drodze powiatowej  2625D 
Uniejowice – Grodziec. 
Wójt Karolina Bardowska 
znalazła projektanta, któ-
ry może za stosunkowo 
niewielkie pieniądze - 127 
tys. zł – zrobić dokumen-
tację projektową na remont 
tej drogi, odwodnienie i 
chodnik przez Grodziec. 
Powiat nie ma na to pie-
niędzy w swoim budże-

cie, ale gmina Zagrodno 
wypracowała w 2020 roku 
nadwyżkę (1,9 mln zł), 
której część – zdaniem Ka-
roliny Bardowskiej – war-
to spożytkować na ten cel. 
Wystarczy zgoda rady, by 
gmina Zagrodno w ramach 
pomocy powiatowi, w tro-
sce o swych mieszkańców, 
wzięła na siebie wykonanie 
projektu, który pozwoli 
staroście zabiegać o środ-
ki zewnętrzne na drogę 
2625D Uniejowice- Gro-
dziec. 

Wcześniej Karolina 
Bardowska zleciła opraco-
wanie koncepcji budowy 
chodnika przez Grodziec, 
by ustalić czy to w ogóle  
wykonalne. Zrobiła to bez 
zgody rady, za co podczas 
kwietniowej sesji beszta ją 
radny Stanisław Olechow-
ski. Beszta też starostę 
Wiesława Świerczyńskie-
go, że chce za „cudze” pie-
niądze robić „swoją” drogę. 
Według zagrodzieńskiej 
opozycji, skoro droga na-
leży do powiatu złotoryj-
skiego, to niech starosta 
sam sobie ją robi. 

Do radnych nie trafiają 
argumenty wójt Karoliny 
Bardowskiej, że choć for-

malnie droga jest „cudza”, 
to korzystają z niej głów-
nie mieszkańcy gminy Za-
grodno. Opozycja mimo 
uszu puszcza też słowa 
Wiesława Świerczyńskie-
go, że w dającej się prze-
widzieć perspektywie cza-
sowej powiat nie będzie w 
stanie z własnych środków 
zrealizować tego zadania, 
ale gdyby dysponował pro-
jektem na drogę Uniejowi-
ce – Grodziec, to mógłby 
wystąpić o rządową dotację 
z Funduszu Dróg Samo-
rządowych oraz o środ-
ki z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Wtedy 
przy wsparciu finansowym 
gminy (najprawdopodob-
niej ok. 50-procentowym) 
inwestycja byłaby możliwa 
do realizacji po roku 2023. 

Ostatecznie 30 kwiet-
nia 2021 r. Rada Gminy 
Zagrodno głosuje przeciw-
ko przeznaczeniu 137 tys. 
zł na projekt przebudowy 
drogi powiatowej 2625D 
Uniejowice-Grodziec. To 
wywołuje oburzenie i pro-
testy mieszkańców Grodź-
ca. Przygotowują petycję, 
w której proszą radnych 
o zgodę na realizację in-
westycji, i 5 października 

2021 r. na XLV Sesji Rady 
Gminy Zagrodno zostają 
zbesztani przez radnego 
Stanisław Olechowski za... 
blokowanie rozwoju wsi. 
Ponarzekawszy na miesz-
kańców Grodźca, radny 
rzuca pomysł zorganizo-
wania spotkania z panią 
wójt i ze złotoryjskim sta-
rostą Wiesławem Świer-
czyńskim. Chce przekonać 
starostę, aby aplikował do 
Polskiego Ładu o środki na 
drogę Uniejowice – Gro-
dziec. 

- Do spotkania doszło. 
Zarząd powiatu reprezen-
tował na nim wicestaro-
sta Rafał Miara – mówi 
wójt Karolina Bardowska. 
- Zgodnie z ustaleniami 
z tego spotkania, w ubie-
głym tygodniu rozesłałam 
do projektantów zapytanie, 
za jaką sumę mogą przygo-
tować projekt inwestycji. 
Podejrzewam, że nie bę-
dzie to już 137 tys. zł, jak 
w kwietniu, tylko znacznie 
więcej. Zobaczymy, jakie 
będą koszty, ale jakie by 
nie były, wprowadzimy po-
trzebną sumę do budżetu 
na 2022 rok. 

Rząd przewiduje prze-
prowadzenie dla samo-

rządów dwóch naborów 
do programu Polski Ład, 
jednego w listopadzie 2021 
r., drugiego w lutym 2022 
r.. Złotoryjskie starostwo 
chce wziąć w nich udział. 
Zadeklarowało, że będzie 
aplikować m.in. o środki 
na drogę 2625D Uniejowi-
ce-Grodziec. Aby zwięk-
szyć szanse powodzenia 
inwestycja została podzie-
lona na dwa etapy. Jeden 
przewiduje remont drogi 
między miejscowościami 
Uniejowice i Grodziec, 
drugi – kompleksową 
przebudowę drogi przez 
Grodziec wraz z budową 
chodnika i odwodnieniem. 

W czym problem? W 
tym, że beneficjenci Pol-
skiego Ładu mają pół roku 
od ogłoszenia wyników na-
boru na to, żeby podpisać 
umowę z wykonawcą zada-
nia. Na prace projektowe 
trzeba około roku. Gdyby 
w kwietniu radni zgodzi-
li się wydać 137 tys. zł na 
projekt dla drogi 2625D, 
tak jak wnioskowała wójt 
Karolina Bardowska, by-
łaby szansa, że projektant 
wyrobi się w terminie, 
który pozwoli uzyskać ze-
zwolenia, ogłosić przetarg, 

wyłonić wykonawcę i pod-
pisać z nim umowę przed 
ostatnim dzwonkiem. 
Gmina Zagrodno bezsen-
sownie straciła pół roku.

Podczas spotkania ze 
starostą radny Stanisław 
Olechowski sugerował, 
że można ominąć tę prze-
szkodę, tzn ogłosić prze-
targ na remont lub prze-
budowę drogi w formule 
„Zaprojektuj i  wybuduj”. 
Wtedy wykonanie pro-
jektu i zdobycie zezwoleń 
będzie leżało po stronie 
wykonawcy inwestycji. To 
jest jakieś rozwiązanie – o 
ile zgłosi się firma gotowa 
wziąć na siebie takie zobo-
wiązanie. Ale specjaliści 
przewidują, że dzięki wiel-
kiemu strumieniowi pie-
niędzy z Polskiego Ładu 
na rynku już wkrótce może 
brakować wykonawców 
dysponujących wolnymi 
mocami. Przedsiębiorcy 
będą mogli przebierać w 
ofertach jak w ulęgałkach. 
Czy ta będzie dla nich wy-
starczająco atrakcyjna? 

Piotr  
Kanikowski

Wójt Karolina Bardowska 
odnotowuje kolejny sukces 
w zabieganiu o zewnętrzne 
pieniądze. Do gminy Za-
grodno trafi 2 249 288,74 zł 
z Funduszy Norweskich na 
kompleksową termomoder-
nizację jednego ze szkolnych 
budynków.

Starostwo Powiatowe w 
Złotoryi jest gotowe wnio-
skować do rządu o środki 
na remont drogi Uniejowice 
– Grodziec oraz przebudowę 
drogi w Grodźcu wraz z bu-
dową chodnika przez wieś 
i odwodnieniem. Inwesty-
cję zablokowała pół roku 
temu Rada Gminy Zagrod-
no. Radni zmienili zdanie i 
sami zabiegali o spotkanie 
ze starostą, by to odkręcić. 
Niestety, kilka miesięcy, 
które stracono przez ich 
upór, może zaważyć na po-
wodzeniu przedsięwzięcia.  



Studenci kierunku Bez-
pieczeństwo wewnętrzne 
w PWSZ im. Witelona w 
Legnicy poznają m.in. tak 
ciekawe obszary wiedzy, jak 
możliwości wykorzystania 
w ich przyszłym fachu po-
wietrznych statków bezza-
łogowych - czyli dronów. A 
jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Brochocinie 
należy do najlepszych w 
Polsce, jeśli chodzi o specja-
listyczne używanie dronów 
w akcjach.

- Ponieważ uczelnia 
kładzie duży nacisk na 
przekazywanie studentom 
nie tylko wiedzy teoretycz-
nej, ale przede wszystkim 
umiejętności praktycznych, 
postanowiliśmy zorganizo-
wać zajęcia ze strażakami, 
jako świetnymi praktykami, 
którzy podzielą się swoim 

doświadczeniem ze studen-
tami - mówi dr hab. inż. 
Marcin Liberacki, dziekan 
Wydziału Nauk Społecz-
nych i Humanistycznych 
legnickiej uczelni.

Na razie odbyły się dwa 
spotkania, podczas których 
strażacy prezentowali, jak 
drony pomagają im ratować 
m.in. ludzkie życie i zdro-
wie.

- Bezzałogowe urzą-
dzenia powietrzne mają 
bowiem mnóstwo, różnych 
możliwości. To zależy tyl-
ko od inwencji człowieka. 
Mogą być wykorzystywane 
do monitoringu, ochrony, 
transportu. Kilka dni temu, 
w Kanadzie, dron został wy-
korzystany do przewiezie-
nia płuc pacjentowi, który 
czekał na ich przeszczep - 
mówi Robert Nowakowski, 
asystent w Zakładzie Nauk 
o Bezpieczeństwie w PWSZ 
im. Witelona.

I dodaje: - Co cieka-
we, strażacy z jednostki w 
Brochocinie wykorzystują 
m.in. specjalistyczne opro-
gramowanie Saruav, opra-
cowane przez naukowców z 

Uniwersytetu Wrocławskie-
go, które jest nieocenione 
podczas akcji poszukiwania 
zaginionych ludzi. Program 
potrafi, na podstawie zdjęć 
z drona, tak przetworzyć 
uzyskany materiał, by wy-
szukać na fotografiach ludzi. 

Dron zapewnia też ratowni-
kom bezpieczeństwo pod-
czas akcji, sygnalizując im, 
np. w czasie przeszukiwa-
nia pustostanów, w którym 
miejscu muszą zachować 
szczególną ostrożność, bo 
urządzenie „widzi” gdzie są 

urwane schody czy grożący 
zawaleniem strop - opowia-
da Robert Nowakowski.

Studentom zajęcia ze 
strażakami bardzo się po-
dobały, zadawali dużo py-
tań. Uczelnia już stara się o 
współpracę z przedstawicie-

lami innych służb i profesji, 
aby studenci mogli poznać 
różne „oblicza” dronów.

Edyta Golisz
FOT. ZBIGNIEW GOL/ 

PWSZ IM WITELONA W 
LEGNICY
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Wykorzystanie tych pie-
niędzy będzie sprawdzianem 
skuteczności dla pracowników 
urzędu gminy, bo rząd daje sa-
morządowcom tylko pół roku 
na przeprowadzenie przetar-
gów, wybór wykonawców i 
podpisanie umów. Wójt Karo-
lina Bardowska jest świadoma 
ograniczeń wynikających z tego 
warunku.

- Muszę szybko podjąć de-
cyzję - mówi. -Albo zbudujemy 
od zera oświetlenie tam, gdzie 
go brakuje, ale tylko przy dro-
gach gminnych, albo wymieni-
my w całej gminie stare oprawy 
na nowe, energooszczędne le-
dowe, a w następnej kolejno-

ści w miarę wolnych środków 
doświetlimy niebezpieczne 
miejsca. W tym momencie 
robimy audyt energetyczny, 
który wskaże, jak najlepiej za-
gospodarować przyznane nam 
pieniądze.

Dwa lata temu gdy szaco-
wano koszt oświetlenia całej 
gminy, inwestycja zamykała się 
kwotą 10-11 mln zł. Od tego 
czasu ceny materiałów i usług 
znacznie poszły w górę. Moż-
na spodziewać się, że oferty w 
przetargach będą to uwzględ-
niać. W tym przypadku równie 
istotnym ograniczeniem, jak 
pieniądze, staje się czas. Zasa-
dy otrzymania dofinansowania 
z Polskiego Ładu praktycznie 
uniemożliwiają gminie Za-
grodno zbudowanie oświetle-
nia przy „cudzych” drogach – 
powiatowych i wojewódzkich 
– bo wzajemne uzgodnienia 
musiałyby potrwać, co rodzi 
ryzyko niezmieszczenia się w 
wyznaczonych terminach. Dla-
tego jeśli z audytu będzie wy-

nikało, że sensowniej jest po-
zostać przy starych oprawach 
latarń, a za rządowe pieniądze 
budować oświetlenie tam, gdzie 
ludzie chodzą w ciemności, to 
w grę wchodzą tylko drogi 
gminne. Teren jest rozległy, co 
też nie ułatwia realizacji zada-
nia. Zaprojektowanie jednego 
punktu i postawienie słupa 
przez Tauron potrafi koszto-
wać ponad trzydzieści tysięcy 
złotych, a niektóre domy stoją 
w miejscach, gdzie trzeba by 
takich słupów wkopać cały sze-
reg.

- Dwa lata temu w Bro-
chocinie dla jednego domu 
oddalonego znacznie od reszty 
wsi musieliśmy postawić nie 
jedną a trzy latarnie solarne – 
opowiada wójt Karolina Bar-
dowska. - Było tam ciemno aż 
strach, a przecież nie jest winą 
ludzi, że obok nikt nie mieszka.

Co roku gmina doświetla 
punktowo miejsca, gdzie pa-
nują niebezpieczne ciemności. 
Korzysta przy tym z nowo-

czesnych, energooszczędnych 
technologii. 

Wymiana oświetlenia 
ulicznego na źródła ledowe 
przynosi przede wszystkim 
poprawę efektywności energe-
tycznej oświetlenia ulicznego. 
Oświetlenie ledowe posiada 
również większą żywotność 
oraz odporność na wstrząsy i 
wibracje w porównaniu z ty-
powymi żarówkami żarowymi. 

Wymiana opraw gwarantuje 
także oszczędności zużycia 
energii elektrycznej. Wymia-
na reszty opraw i zastąpienie 
kosztownych żarówek ze sta-
rych lamp znacznie tańszym, 
inteligentnym oświetleniem 
ledowym miałaby więc na 
przyszłość pozytywne skutki 
dla budżetu gminy Zagrodno. 
Byłaby również wyrazem troski 
o Ziemię

Wójt Karolina Bardowska 
dziękuję za wsparcie gminne-
go projektu marszałek Sejmu 
Elżbiecie Witek, senatorowi 
Krzysztofowi Mrozowi, rad-
nemu Sejmiku Piotrowi Kar-
wanowi oraz wojewodzie Jaro-
sławowi Obremskiemu, który 
rekomendował tę inwestycję do 
realizacji.

Piotr Kanikowski
RYC. GOV.PL

Z pierwszego naboru w rzą-
dowym Programie Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład 
gmina Zagrodno dostała 4,5 
mln zł na budowę inteligent-
nego, energooszczędnego 
oświetlenia drogowego wraz 
z audytem infrastruktury 
oświetleniowej.

Strażacy z OSP w Brochoci-
nie, słynący w kraju ze sku-
tecznego wykorzystywania 
dronów w akcjach ratow-
niczych, wsparli wiedzą i 
doświadczeniem studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy.

Oświetlenie. Wyścig z czasem

Studenci uczą się od OSP Brochocin
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Prokurator przegrał apelację

Strażacy pod flagą biało-czerwoną

Zgodnie z jaworskim wy-

rokiem Tadeusz Sz. musiał 
wpłacić 4 tys. zł na Fundusz 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej, 
ale uniknie skazania, jeśli w 
wyznaczonym przez sąd okre-
sie próby (2 lata) nie dopuści 
się podobnego przestępstwa.

Prokuratura Okręgowa w 
Legnicy, która przygotowa-
ła akt oskarżenia przeciwko 
byłemu wójtowi, liczyła, że 
Tadeusz Sz. zostanie potrak-
towany surowiej, dlatego pró-
bowała apelować od wyroku 

Sądu Rejonowego w Jaworze. 
Sąd Okręgowy w Legnicy po-
stanowił jednak utrzymać w 
mocy tamto rozstrzygnięcie. 
Wyrok jest prawomocny. Wa-
runkowe umorzenie postępo-
wania umożliwia Tadeuszowi 
Sz. ubieganie się w następnych 
wyborach o powrót na stano-
wisko wójta Zagrodna.

Dłużnik winny gminie 
ponad 700 tys. zł to urzędnik, 
który za kadencji wójta Mie-
czysława Słoniny nadzorował 
budowę wodociągu dla Olsza-

nicy i Grodźca. Dopuścił się 
wówczas fałszerstwa: podrobił 
decyzje starosty złotoryjskiego 
z roku 2011 i 2012 o zatwier-
dzeniu projektu budowlanego 
i udzieleniu pozwolenia na bu-
dowę. W 2013 roku został za 
to prawomocnie skazany przez 
sąd.

W konsekwencji fałszer-
stwa gmina utraciła dotację 
z Europejskiego Funduszu 
Rolnego oraz poniosła opłaty 
bankowe w ramach zaciągnię-
tej pożyczki z budżetu pań-

stwa w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, wyprzedzającej 
unijne finansowanie. Strata 
wyniosła łącznie 426.839,43 
złotych. Ponadto w związku ze 
zrealizowaniem inwestycji bez 
pozwolenia na budowę gmina 
Zagrodno została zobowiąza-
na przez Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w 
Złotoryi z 2015 roku do za-
płacenia opłaty legalizacyjnej 
w wysokości 300 tys. zł.

Sąd kazał urzędnikowi 
zwrócić te pieniądze do bu-

dżetu gminy. Tadeusz Sz., we-
dług prokuratury, zataił sądo-
we rozstrzygnięcie i nie udał 
się do komornika o egzekwo-
wanie należności. W ten spo-
sób nie dopełnił swoich obo-
wiązków jako funkcjonariusz 
publiczny. W akcie oskarżenia 
napisano, że działał na szkodę 
gminy Zagrodno jako jednost-
ki samorządu terytorialnego, 
a więc na szkodę interesu pu-
blicznego.

Piotr Kanikowski

W defiladzie - jedynej ta-
kiej w kraju - wzięły udział 
wszystkie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej z gminy 
Zagrodno. Kolumna złożona 
z 8 udekorowanych flagami 
wozów pożarniczych wyru-
szyła w południe spod Urzędu 
Gminy w Zagrodnie. Jechała 
na sygnale, w wizgu klakso-
nów i syren, błyskając koguta-
mi, przez Grodziec, Olszanicę, 
Radziechów, Jadwisin, Modli-
kowice, Wojciechów, Brocho-
cin, Łukaszów oraz Uniejowi-
ce i Zagrodno. W przejeździe 
wzięło udział 70 druhów OSP. 
Dodatkowym akcentem był 
latający nad gminą samolot 
z zaprzyjaźnionej Jednostki 

Poszukiwawczo-Ratowniczej 
Baryt ze Stanisławowa. Jak 
zwykle na 67-kilometrowej 
trasie nie brakowało dorosłych 
i dzieci z biało-czerwonymi 
flagami.

Pomysł na takie obchody 

Święta Niepodległości zro-
dził się spontanicznie w 2017 
roku. Wtedy drużyny OSP w 
krótkim czasie po raz pierwszy 
skrzyknęły się, by zamanife-
stować swój patriotyzm w ory-
ginalny, niespotykany nigdzie 

indziej sposób. Ta oddolna 
inicjatywa strażaków tak bar-
dzo zachwyciła mieszkańców 
i władze gminy, że  od 2018 
roku Defilada OSP jest ujęta 
w oficjalnym kalendarzu im-
prez gminy Zagrodno. Trudno 

wyobrazić sobie 11 Listopada 
bez takiej atrakcji.

Gdy strażacy objeżdżali 
gminę, na zamku w Grodźcu 
rocznicę odzyskania niepod-
ległości świętowali uczestni-
cy zlotu motocykli i starych 

samochodów. Odśpiewano 
Mazurka Dąbrowskiego, bie-
siadowano i zwiedzano słynną 
warownię. To również tradycja 
tego dnia. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Sąd Okręgowy w Legni-
cy podtrzymał wyrok Sądu 
Rejonowego w Jaworze z 
13 maja br o warunkowym 
umorzeniu postępowania 
przeciwko byłemu wójtowi 
Zagrodna Tadeuszowi Sz. 
Ekswójt odpowiadał za nie-
dopełnienie obowiązków 
służbowych, bo nie pró-
bował wyegzekwować od 
dłużnika przyznanej gminie 
w sądzie kwoty ponad 700 
tysięcy złotych.

Strażacy z gminy Zagrodno 
świętowali 11 Listopada 
objeżdżając kolumną wo-
zów na sygnale wszystkie 
miejscowości gminy. To już 
lokalna tradycja.
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Prokuratura Rejonowa w 
Legnicy stawiała Tomaszowi 
P. trzy zarzuty: nieumyśl-
ne spowodowanie śmierci 
trzynastoletniego Jakuba, 
spowodowanie lekkich ob-
rażeń ciała u innego chłop-
ca oraz narażenie   dziesięciu 
uczniów uczestniczących w 
terenowych zajęciach wuefu 
na niebezpieczeństwo utraty 
życia i ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu. Sąd nie znalazł 

podstaw, aby uznać wuefistę 
za winnego któregokolwiek z 
tych przestępstw.

Sędzia Michał Antczak 
uzasadniał: - Poza sporem 
jest, że w tej sprawie mieliśmy 
do czynienia z niewyobrażal-
ną tragedią. Tragedią, która 
spędza sen z powiek każde-
go, kto ma jest rodzicem i kto 
ma pod swoją opieką dziecko. 
Jednak nie jest tak, że kiedy 
do takiej tragedii dojdzie w 
trakcie lekcji, to zawsze moż-
na przypisać odpowiedzial-
ność za nią osobie sprawują-
cej opiekę nad uczniami. To 
właśnie ten przypadek.

Teza z aktu oskarżenia, że 
zajęcia, podczas których zgi-
nął Jakub, nie powinny się od-
być, bo nie były przewidziane 
w programie nauczania, nie 
ostała się przed sądem. Szko-
ła miała na taką okoliczność 
książkę wyjść, którą wuefista 
wypełnił przed lekcją. Samo 
ćwiczenie - wspólne podnie-
sienie i odrzucenie kłody - w 

przypadku klasy sportowej o 
profilu piłka ręczna nie było, 
według biegłych, „niczym 
nadzwyczajnym”. Wątpliwo-
ści, czy Tomasz P. prawidło-
wo poinstruował uczniów, jak 
je wykonać, sąd musiał roz-
strzygnąć na korzyść oskar-
żonego.

- Przy całym szacunku 
dla rodziny Jakuba, czasem 
jest tak, że zdarzenie jest po 
prostu nieszczęśliwym wy-
padkiem i to powinien po-
twierdzać wyrok. Nie widzę 
podstaw do tego, aby pana 
oskarżonego za to zdarzenie 
skazać - mówił sędzia Michał 
Antczak.

Wyrok jest nieprawo-
mocny. Prokuratura będzie 
składać apelację. Zamierza 
domagać się przesłuchania 
uczniów, którzy uczestniczyli 
w feralnej lekcji wuefu jako 
kluczowych świadków w tej 
sprawie.

Piotr Kanikowski

Duży przyrost pacjentów 
zgłaszających się do legnic-
kiego szpitala z COVID-19 
utrzymuje się od około 3 tygo-

dni. W okresie między 20 paź-
dziernika a 8 listopada liczba 
hospitalizowanych w szpitalu 
tymczasowym skoczyła z 32 
do 84 chorych. 8 osób zmarło.

Tomasz Kozieł mówi, że 
zwalniające się łóżka są na-
tychmiast zajmowane przez 
osoby potrzebujące pomocy.

- Z respiratorów w szpita-
lu tymczasowym i na oddziale 
intensywnej opieki medycznej 
aktualnie trzy są wolne. Do 
pozostałych są podłączeni pa-
cjenci - mówi Tomasz Kozieł.

Jak informuje portal Lca.

pl,    ze względu na potrze-
by    wyłączona została część 
oddziału chirurgii dziecięcej 
Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Legnicy a 
15 zagospodarowanych w ten 
sposób łóżek zwiększy moż-
liwość pomocy pacjentom z 
COVID-19. W związku z tym 
chirurgia dziecięca zawiesiła 
zabiegi planowe i przyjmuje 
wyłącznie przypadki ostre.

Piotr Kanikowski
FOT. WOJEWÓDZKI 

SZPITAL SPECJALISTYCZ-
NY W LEGNICY

Szpital pełen covidowców
Obliczony na 96 miejsc tym-
czasowy oddział covidowy w 
Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Legnicy jest 
już praktyczne zapełniony. 
Jeśli zwalnia się łóżko, jest 
od razu zajmowane przez ko-
lejnego pacjenta. - Dobijamy 
do skrajnych możliwości od-
działu - mówi Tomasz Kozieł, 
rzecznik prasowy szpitala.

Prokuratura Okręgowa w Le-
gnicy napotkała na problem 
w procesie, który wytoczyła 
byłej prokurator Barbarze K. z 
Gdańska za zaniedbania przy 
postępowaniu dotyczącym 
afery Amber Gold. Skierowa-
ła do rozpatrzenia akt oskar-
żenia, ale Sąd Rejonowy w 
Elblągu umorzył postępowa-
nie. Zdaniem sądu, oskarżo-
ną prokurator wciąż chroni 
immunitet.

Zakończył się proces  legnic-
kiego wuefisty, który w 2018 
roku zabrał swych uczniów 
ćwiczenia fizyczne do La-
sku Złotoryjskiego. Podczas 
lekcji jeden z uczniów zo-
stał przygnieciony konarem 
i zmarł.  Sąd Rejonowy w 
Legnicy uniewinnił Tomasza 
P. od zarzutu nieumyślne-
go spowodowania śmierci 
chłopca i od   pozostałych 
zarzutów postawionych mu 
przez prokuraturę.

Kosa w Legnicy, 
kamień w Elblągu

Zanim doszło do posta-
wienia zarzutów, legnicka pro-
kuratura przez półtora roku 
czekała na przeprowadzenie 
procedury zdejmującej z Bar-
bary K. immunitet. W 2018 r. 
złożyła wniosek o jego uchy-
lenie. W 2019 r. Izba Dyscy-
plinarna Sądu Najwyższego 
podjęła uchwałę w tej sprawie, 
co pozwoliło Prokuraturze 
Okręgowej w Legnicy sfor-
mułować zarzuty, dokończyć 
śledztwo, sporządzić akt oskar-
żenia i przesłać go do sądu. 
Ale w poniedziałek Sąd Rejo-
nowy w Elblągu zakwestiono-
wał legalność tych działań. W 
postanowieniu o umorzeniu 
postępowania sędzia Maciej 
Rutkiewicz przywołał wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej z 15 lipca 
2021 r., że Izba Dyscyplinar-
na Sądu Najwyższego nie jest 
niezależnym i bezstronnym są-
dem. Jej decyzje mogą być kwe-
stionowane jako bezprawne.   
Sędzia wskazywał również na 
uchwałę trzech izb Sądu Naj-
wyższego z 23 stycznia 2020 r., 
z której wynika, że nienależyta 
obsada sądu występuje wtedy, 
gdy w składzie sądu znajduje 
się osoba wyłoniona na sędzie-
go przez KRS w obecnym skła-
dzie. To wszystko sprawia, że 
decyzja z maja 2019 r. o uchy-
leniu Barbarze K. immunitetu 
prokuratorskiego i późniejsze 
działania legnickiej prokuratu-
ry są obarczone poważną wadą 
prawną.

Postanowienie Sądu Rejo-
nowego w Elblągu jest niepra-
womocne. Prokuratura zapo-
wiada, że je zaskarży.

Prokurator Barbara K. pra-
cowała w   Prokuraturze Rejo-
nowej Gdańsk-Wrzeszcz, do 
której w 2009 roku Komisja 
Nadzoru Finansowego złożyła 
doniesienie na Marcina P. i jego 
spółkę Amber Gold.   Według 
KNF, Amber Gold był pirami-
dą finansową pozorującą legal-
ną działalność. Spółka zawarła 
około 50 tysięcy transakcji 

dotyczących tzw. lokat w złoto 
o wartości ponad 800 milio-
nów złotych. 19 tysięcy osób 
zostało doprowadzonych do 
niekorzystnego rozporządza-
nia mieniem.    Wielu straciło 
oszczędności całego swojego 
życia.

Prokurator Barbara K. 
najpierw odmówiła wszczę-
cia śledztwa, a kiedy KNF się 
odwołał, po trzech miesiącach 
umorzyła je ze względu na brak 
znamion przestępstwa. Trwała 
w tym uporze przez lata, choć 
w sprawach odwoławczych 
sądy uznawały umorzenia za 
przedwczesne i nie pozostawia-
ły suchej nitki na jej argumen-
tacji. W ocenie Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy zanie-
dbania prokurator K. pozwoliły 
na kontynuowanie przestępczej 
działalności przez właścicieli 
Amber Gold.   Gdyby prowa-
dzone przez nią w Prokuraturze 
Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz 
postępowanie było prawidło-
we, dużo wcześniej doszłoby 
do ujawnienia przestępczych 
mechanizmów w działalności 
spółki, a liczba pokrzywdzo-
nych przez Amber Gold osób 
byłaby znacznie mniejsza.

Piotr Kanikowski

Sąd uniewinnił nauczyciela
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– Dziś bardzo ważne 
jest wsparcie dla tych, któ-
rzy dzielnie bronią naszych 
granic - jako KGHM od 
trzech tygodni przekazuje-
my dla Straży Granicznej 
i Wojska Polskiego bluzy 
termiczne, latarki, ogrze-
wacze do rąk, bieliznę ter-
moaktywną czy powerban-
ki. Dziękujemy za wasze 
poświęcenie! – powiedział 
Marcin Chludziński, pre-
zes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.

W ten sposób KGHM 
odpowiada na apel wicepre-
miera Jacka Sasina, który 
zaapelował o solidarność i 
pomoc dla stacjonujących 
na granicy z Białorusią 
funkcjonariuszy.

Wsparciem KGHM 
objęta została 15. Giżycka 
Brygada Zmechanizowana. 
Pogranicznicy otrzymali 
kilka tysięcy ogrzewaczy do 
rąk, kubki termiczne, po-
werbanki, latarki, artykuły 
spożywcze, ale też bieliznę i 
bluzy termoaktywne.

KGHM bardzo ak-
tywnie włącza się w akcje 
pomocowe w skali całego 
kraju. Od początku pande-
mii firma wspiera działania 
rządu m.in. przygotowując 
dwa szpitale tymczasowe na 
Dolnym Śląsku czy prze-
kazując środki sanitarne 
do placówek medycznych, 
instytucji samorządowych 
i domów pomocy społecz-
nej. Miedziowa spółka po-
magała osobom starszym w 
ramach Solidarnościowego 
Korpusu Wsparcia Senio-
rów. Na bieżąco, poprzez 
Fundację KGHM dotujemy 
organizacje pozarządowe 
działające na rzecz lokal-
nych społeczności.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź

O sukcesie informuje samo-
rządowa Gazeta Złotoryjska: 
"W ramach Narodowego Pro-
gramu Szczepień rząd zorga-
nizował konkurs „Najbardziej 
odporna gmina”. Przewidywał 
on nagrody w wysokości 1 mln 
zł dla gmin z najwyższym od-
setkiem zaszczepionych w każ-
dym z byłych 49 województw. 
W rywalizacji, trwającej do 
końca października, mogły brać 
udział tylko małe gminy, liczące 
do 30 tys. mieszkańców.   Zło-
toryja od początku była bardzo 
wysoko w tej klasyfikacji, na co 
duży wpływ miał bez wątpienia 
rekordowy odsetek zaszcze-
pionych seniorów. W czerwcu 
byliśmy nawet przez chwilę na 
3. miejscu w województwie dol-

nośląskim, jeśli chodzi o poziom 
wyszczepienia mieszkańców. 
Od tamtej pory cały czas jednak 
spadaliśmy w rankingu. Osta-
tecznie konkurs zakończyliśmy 
na 25. miejscu na Dolnym Ślą-
sku. Najważniejsze jest jednak 
to, że spośród gmin dawnego 
województwa legnickiego wy-
przedził nas tylko Głogów, a to 
gmina średnia, czyli inna kate-
goria. Tym samym Złotoryja 
uzyskała najlepszy wynik wśród 
małych gmin w naszym regio-
nie i zgarnęła okrągły milion 
złotych."

"Najbardziej odporna gmi-
na w Polsce" to podwarszawska 
Podkowa Leśna, gdzie 70,24 
proc. mieszkańców w pełni za-
szczepiło się przeciwko CO-
VID-19.

W Złotoryi mieszka   15 
273   ludzi.   8 294 (54,3 proc,) 
zaszczepiło się przynajmniej 
jedną dawką. Z tego 8 106 (53 
proc.) to mieszkańcy w pełni za-
szczepieni. Szczepionkę przyję-
ło 441 złotoryjan w przedziale 
wiekowym 12-19 lat, 1 714 
w przedziale 20-39 lat, 2 516 
w przedziele 40-59 lat, 1 924 
w przedziale 60-69 lat i 1 699 
osób po siedemdziesiątce.

W konkursie Rosnąca 
Odporność (dla gmin z naj-
wyższym wzrostem poziomu 
szczepienia w powiecie) po 
rządowym milionie złotych wy-
grały m.in. gminy: Żukowice 
(powiat głogowski), Paszowice 
(powiat jaworski), Krotoszy-
ce (powiat legnicki) Rudna 
(powiat lubiński), Grębocice 

(powiat polkowicki) oraz Woj-
cieszów (powiat złotoryjski). W 
tym samym konkursie po 500 
tys. zł wygrały drugie w kolej-
ności gminy Pęcław  Żukowice 
(powiat głogowski), Wądroże 
Wielkie (powiat jaworski), Le-
gnickie Pole (powiat legnicki), 
Ścinawa (powiat lubiński), Ga-
worzyce (powiat polkowicki) 
oraz Zagrodno (powiat złoto-
ryjski). Po 250 tys. zł dostaną 
trzecie w kolejności w powia-
tach gmina wiejska Głogów   
(powiat głogowski), Męcinka 
(powiat jaworski), Kunice (po-
wiat legnicki), Przemków (po-
wiat polkowicki) oraz Świerza-
wa (powiat złotoryjski).

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Do placówek prowadzo-
nych przez miasto przyjętych 
zostało 2004 dzieci, zaś do 
niepublicznych - 1597. Do 
punktów przedszkolnych 
uczęszcza 64 dzieci, nato-
miast do oddziałów przed-
szkolnych w szkołach pod-
stawowych - 90. W sumie z 
opieki przedszkolnej korzy-
sta łącznie 3755 dzieci.

Wskaźnik upowszech-
nienia wychowania przed-
szkolnego w naszym mieście 
wynosi w tym roku szkolnym 
104,74 proc. i jest wyższy 
od ubiegłorocznego o po-
nad trzy punkty procentowe. 
Dla porównania - krajowy 
wskaźnik wychowania przed-
szkolnego w roku szkolnym 
2019/20, według GUS, wy-
niósł 90,4 proc.

Wydatki na wychowanie 
przedszkolne ciągle rosną. 

W roku budżetowym 2020 
wydano na ten cel 46,4 mln 
zł. Własne środki gminy sta-
nowiły 62,1 proc, czyli 28,8 
mln zł. Miesięczny koszt 
opieki przedszkolnej na jed-
no dziecko wyniósł 1067, 39 
zł, w tym 71, 4 proc. (761,78 
zł) pochodziło z środków 
gminy, a 21, 4 proc. (228, 72 
zł) stanowiły środki otrzyma-
ne z Ministerstwa Edukacji i 
Nauki.

Realizacja wychowania 
przedszkolnego stanowi bar-
dzo ważne zadanie gminy. 
Miasto wspomaga również 
funkcjonowanie niepublicz-
nych placówek wychowania 
przedszkolnego. Na dotacje 
dla 26 niepublicznych pla-
cówek przeznaczono ponad 
17 mln zł, co stanowi 36, 6 
proc. ogółu wydatków przed-
szkolnych. Na jedno dziecko, 
przebywające w przedszko-
lu niepublicznym, miasto w 
2020 r. przekazywało 752, 
34 zł miesięcznej dotacji, a 
w punkcie przedszkolnym - 
401, 25 zł miesięcznie.

Źródło: Urząd Miasta  
w LegnicyR

EK
LA

M
A

W roku szkolnym 2021/22 
w Legnicy funkcjonuje 17 
przedszkoli publicznych, 25 
niepublicznych i trzy niepu-
bliczne punkty przedszkolne, 
a ponadto w trzech szkołach 
podstawowych utworzono 
cztery oddziały przedszkolne.

Milion złotych - nagroda w 
rządowym konkursie na „naj-
bardziej odporną gminę” 
- w województwie dolnoślą-
skim przypadała Złotoryi, 
gdzie przeciwko COVID-19 
zaszczepiło się  53,07 proc. 
mieszkańców. O włos w tyle 
(konkretnie o 0,2 proc.) zo-
stała gmina Legnickie Pole. 
Pieniądze - po milionie, 500 
i 250 tysiącach złotych do-
stanie też kilkanaście innych 
gmin z regionu legnickiego.

KGHM Polska Miedź S.A. 
wspiera służbę graniczną 
i wojsko, które bronią pol-
skich granic – do mundu-
rowych przekazana została 
m.in. termoaktywna odzież, 
powerbanki, latarki, ogrze-
wacze do rąk i artykuły spo-
żywcze.

Legnica ma dość miejsc 
dla przedszkolaków 

Wygrali miliony za szczepienia KGHM wsparł 
straż i wojsko
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- Polska jest postrzega-
na przez moich rodaków jako 
główny przyjaciel Białorusi - 
mówił Andriej Kuriejczyk na 
emocjonującym spotkaniu z le-
gnickimi dziennikarzami w bu-
dynku teatru. - Białoruskie spo-
łeczeństwo ma poczucie, że nie 
jesteśmy zwykłymi sąsiadami, 
bo historie naszych państw są 
bardzo podobne. Byliśmy napa-
dani przez tych samych wielkich 
wrogów. Mnie wydaje się dodat-
kowo, że doświadczenie polskiej 
Solidarności staje się podstawo-
wym wzorcem działań opozycji 
na Białorusi. Wasz przykład daje 
ludziom do myślenia: jak stwo-
rzyć podobną organizację, żeby 
przeciwstawić się systemowi.

"Głosy nowej Białorusi" 
zostały złożone z listów osób, 
które reżim Aleksandra Łu-
kaszenki zamknął do więzień. 
Także z dokumentów sądowych. 
Z prawie 800 osobistych historii 
zgłębionych przy tej pracy, An-
driej Kuriejczyk wybrał 20.

- Po raz pierwszy pisałem 
sztukę opierając się na oryginal-
nych tekstach - mówił dzien-
nikarzom dramaturg. - Bardzo 
pomagali mi obrońcy praw czło-
wieka, bo większa część autorów 
tych materiałów w dalszym 
ciągu przebywa za murami wię-

zień. Wśród relacji, które znala-
zły się w sztuce, są historie zna-
nych postaci opozycji, ale także 
zwykłych, "szarych", obywateli. 
Świadomie dokonywałem ta-
kiego wyboru, aby pokazać, jak 
ogromny jest zasięg represji w 
białoruskim społeczeństwie.

Sztuka jest bardzo aktualna. 
Gorąca. W ostatnich miesią-
cach na Białorusi zapadały wy-
roki sądowe wobec osób, które 
są bohaterami "Głosów nowej 
Białorusi". Maria Kolesnikova, 
jedna z postaci przedstawionych 
w tekście Andrieja Kuriejczyka, 
została na początku września 
skazana na 11 lat więzienia za 
spisek przeciwko Aleksandrowi 
Łukaszence. W porozumieniu 
z Łukaszem Kosem, reżyserem 
spektaklu, białoruski dramaturg 
na bieżąco aktualizował swój 
tekst, uzupełniając go o nowe 
fakty.

- W mojej sztuce nie ma 
żadnych antybohaterów, wy-
łącznie bohaterowie - dodaje 
Andriej Kuriejczyk. - To są lu-
dzie, którzy będą głosem Biało-
rusi w przyszłości. Jestem prze-
konany, że za każdym razem, 
kiedy wspieramy więźniów Łu-
kaszenki, robimy krok w stronę 
wolnej Białorusi.

Andriej Kuriejczyk   wierzy, 
że białoruski dyktator straci w 
końcu władzę, bo - jak mówi - 
nie może długo rządzić krajem, 
który go nienawidzi. Jeśli bę-
dzie postępował wbrew społe-
czeństwu, może go spotkać los 
innych europejskich satrapów: 
Nicolae Ceaușescu, Slobodana 
Miloševića...

- Jesteśmy teatrem społecz-
nym i jako taki zawsze staramy 
się reagować na rzeczywistość 
- podkreśla Jacek Głomb, dy-
rektor Teatru Modrzejewskiej 
w Legnicy. - Ostatnio w Polsce 
Białoruś ma twarz białoruskiego 
celnika, a nie ofiary represji. Tym 

głośniej trzeba mówić, że są na 
Białorusi fantastyczni ludzie, 
którzy walczą z reżimem. Nawet 
jeśli nadzieja na ich zwycięstwo 
nie jest wyrażana wprost, to ona 
ciągle jest. Ja mocno wierzę, że 
Białoruś stanie się demokratycz-
nym państwem.

Kiedy pojawiła się możli-
wość zaprezentowania Polakom 
sztuki Andrieja Kurejczyka, 
dyrektor legnickiego teatru nie 
wahał się długo. "Postawienie" 
spektaklu w teatrze zajmuje na 
ogół nie mniej niż dwa mie-
siące - tu od poczatku narzu-
cono sobie mordercze tempo, 
by dotrzymać kroku żywiołowi 
rzeczywistości. "Głosy nowej 
Białorusi" w reż. Łukasza Kosa 
powstały zaledwie w ciągu 3 ty-
godni.

- Temat jest gorący - uza-
sadnia ten pośpiech Jacek 
Głomb.

Jego teatr uprzedził innych 
realizatorów. 27 listopada sztu-
kę Kuriejczyka pokażą Finowie. 
Transmisję z ich premiery pla-
nuje fińskie radio. Do wystawie-
nia "Głosów nowej Białorusi" 
przygotowują się również te-
atry w Niemczech i w Stanach 
Zjednoczonych. Półtora mie-

siąca temu podczas festiwalu na 
Ukrainie odczytano publicznie 
fragmenty tego tekstu. Odbyła 
się też inspirowana nimi dys-
kusja.

Andriej Kuriejczyk jest in-
spiratorem akcji   "Białoruś ob-
rażona. Ogólnoświatowe Czy-
tania".Przystąpili do niej twórcy 
z 30 krajów, organizując 210 
wydarzeń teatralnych nawiązu-
jących do sytuacji w Białorusi.

Andriej Kuriejczyk to jeden 
z najpopularniejszych białoru-
skich dramaturgów młodego 
pokolenia. Do niedawna miesz-
kał w Mińsku, pisząc dramaty 
historyczne i współczesne. Za-
grożony aresztowaniem i wię-
zieniem przebywa na emigracji 
w Finlandii. Od sierpnia jest 
jednym z 51 członków   Rady 
Koordynacyjnej ds. Przekazania 
Władzy na Białorusi, utworzo-
nej przez kandydatkę na prezy-
denta Swiatłanę Cichanouską 
po sfałszowanych przez władzę 
wyborach prezydenckich. W 
jej składzie są m.in. nagrodzo-
na Noblem pisarka Swiatłana 
Aleksiejewicz czy wspomniana 
kilka akapitów wcześniej Maria 
Kolesnikova.

Polityczne akcenty zdo-

minowały legnickie spotkanie 
z Andriejem Kuriejczykiem. 
Trudno było uniknąć jako te-
matu tego, co dzieje się w tych 
dniach na polsko-białoruskiej 
granicy.

- Łukaszenka stara się 
skłócić Polaków z Białorusina-
mi poprzez konflikt - twierdzi 
Andriej Kuriejczyk. - Główna 
narracja białoruskiej propagan-
dy jest taka, że Polska ustawiła 
na granicy szeregi Leopardów, 
a w górze krążą polskie bom-
bowce. W ten sposób próbuje 
się wywołać strach u Białorusi-
nów. i nienawiść. Ale ta polityka 
jest skazana na fiasko. Ludność, 
która zamieszkuje tereny przy-
graniczne, mentalnie znajduje 
się już    bliżej Polski i Europy 
niż Białorusi Aleksandra Łuka-
szenki.

Według Andrieja Kuriej-
czyka, wszystko to zaczęło się 
latem 2020 r., kiedy Unia Eu-
ropejska zakazała samolotom 
Białorusi latania nad swoim 
terytorium. Wywołując kryzys 
na granicach z Polską, Litwą i 
Łotwą, Aleksander Łukaszen-
ka chce zmusić Europę, by się z 
nim ułożyła i zalegitymizowała 
jego władzę na Białorusi.

- On wykorzystuje tych lu-
dzi na granicy jak taran. Są jego 
zakładnikami - mówi Andriej 
Kuriejczyk. - Bardzo mi ich żal.   
Jeśli będą umierać na progu Eu-
ropy, to propaganda Łukaszenki 
wykaże, że Europa jest niehu-
manitarna. Reżimom z Mińska 
i Moskwy zależy, by podsycać 
konflikt pomiędzy tą częścią 
europejskiej społeczności, która 
boi się przybyszy z Bliskiego 
Wschodu, a resztą, stającą w 
obronie człowieczeństwa. Takie 
napięcie jest na rękę Putinowi i 
Łukaszence. Myślę, że ten kry-
zys można zażegnać tylko w je-
den sposób: blokując połączenia 
lotnicze. Aktualnie do Mińska 
przylatują codziennie po trzy sa-
moloty z pasażerami z Bliskiego 
Wschodu na pokładzie, a wła-
dza planuje otworzyć dodatko-
wo rejsy do mniejszych miast na 
Białorusi. Tylko powstrzymując 
dopływ tych ludzi, można wy-
trącić oręż Łukaszence. Dziwię 
się, że Europa tak długo ociągała 
się z reakcją, bo zamiary Alek-
sandra Łukaszenki były jawne 
od lata 2020 r.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Kuriejczyk - głos nowej Białorusi
13 listopada Teatr Mod-
rzejewskiej w Legnicy jako 
pierwszy na świecie wystawił 
sztukę białoruskiego drama-
turga Andrieja Kuriejczyka 
„Głosy nowej Białorusi”. - 
Jestem bardzo szczęśliwy, że 
to odbędzie się tutaj - mówił 
Kuriejczyk. Specjalnie na 
premierę przyleciał z Hel-
sinek, gdzie przebywa na 
rezydencji artystycznej jako 
zagrożony aresztowaniem 
członek Rady Koordynacyjnej 
ds. Przekazania Władzy na 
Białorusi.
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Ten wyjątkowy dzień 
rozpoczęła msza św. za Oj-
czyznę w Katedrze. A potem 
przysięgę złożyli uczniowie 
pierwszych klas munduro-
wych z VII Liceum Ogól-
nokształcącego. Odbyła się 
ona z całym ceremoniałem 
wojskowym. Temu ważnemu 
wydarzeniu, kształtującym 
postawy patriotyczne młode-
go pokolenia, przyglądały się 
tłumy legniczan.

- To bardzo ważna uro-
czystość dla uczniów i dla 
mieszkańców – powiedział 
prezydent Tadeusz Krza-
kowski. – Jesteśmy dumni, 
że    spotykamy się tutaj by 
świętować Niepodległość. 
Wolność dana nam przez 
poprzednie pokolenia jest 
darem bezcennym. I nie mo-

żemy tego zmarnować.
W samo południe, hymn 

Polski zaśpiewało wspólnie 
kilka tysięcy osób, trudno 
było powstrzymać wzrusze-
nie.

- Takie chwile, pamięta 
się bardzo długo. Naszym 
dzieciom już od najmłod-
szych lat wpajamy patrio-
tyzm. Opowiadamy im Pol-
sce, jej historii i o tym czym 
jest ojczyzna. Celebrowanie 
Dnia Niepodległości jest 
właśnie doskonałą lekcją – 
mówiła pani Katarzyna, któ-
ra na Rynku wraz z mężem 
i dwójką dzieci przyszła na 
Rynek.

Tego dnia odbyło się 
w Legnicy wiele wydarzeń 
związanych z obchodami 
Święta Niepodległości. Było 
wspólne rozwijanie biało-
-czerwonej flagi, która ma już 
350 metrów. Wspólnie za-
tańczyliśmy także poloneza 
i utworzyliśmy “żywą” flagę. 
Nie zabrakło także artystycz-
nych wrażeń. Na scenie wy-
stąpiła m.in. Dziecięco Mło-
dzieżowa Legnicka Orkiestra 
Dęta, Zespół Pieśni i Tańca 

Legnica, Bartek Rzepka czy 
też Antek Smykiewicz, który 
na żywo przez czas trwania 
pikniku, gotował także pysz-

ne dania z dyni.
- Ten dzień trzeba świę-

tować radośnie, całą rodziną 
– cieszył się pan Jerzy – To 

święto, ma łączyć, przypomi-
nać o patriotyzmie, jedno-
czyć ludzi.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Tysiące mieszkańców Legni-
cy swój patriotyzm manife-
stowało biało–czerwonymi 
flagami i kotylionami. Całymi 
rodzinami uczestniczyliśmy w 
imprezach zorganizowanych 
przez miasto. To był bardzo 
radosny, uroczysty, refleksyj-
ny i pełen wrażeń dzień.
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Legnica pięknie świętowała 11 Listopada


