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Jest w nas złość i niezgoda Gangsterka polityczna po legnickuZłotoryja dla Koreańczyków
- Stan dzieci, na które się natykaliśmy, był pochodną troski, 
jaką otaczali je starsi ludzie. Gdy brakuje wody, to dla nich 
trzyma się ostatnie krople. To samo dotyczy jedzenia - o swych 
doświadczeniach spod granicy polsko-białoruskiej opowiada 
Kają Filaczyńska. Z legnicką lekarką z grupy Medycy na Granicy 
rozmawia Piotr Kanikowski. 

  >>2

Bogusław Graboń - odpowiedzialny za stan zwierząt z Miejskiej 
Palmiarni w Legnicy prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej - zarzucił radnym Jarosławowi Rabczece 
i Aleksandrze Krzeszewskiej podżeganie do kradzieży. Za tę wy-
powiedź Jarosław Rabczenko pozywa go do sądu Uzyskane w 
procesie odszkodowanie przeznaczy na rzecz ochrony zwierząt.

  >>8

Burmistrz Złotoryi Robert Pawłowski zgodził się, by firma SungEel 
HiTech Poland wybudowała w mieście instalacje do recyklingu 
baterii i ogniw litowo-jonowych. Działka pod zakład znajduje się 
wciąż w posiadaniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
ale LSSE jest gotowe ją sprzedać, jeśli inwestor zgłosi taką chęć. 
Przedsięwzięcie budzi niechęć wśród mieszkańców.
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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY PIOTRA KANIKOWSKIEGO
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Gdzie kot ma ogon?

Szpital ograniczył przyjęcia pacjentów
Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny w Legnicy ze wzglę-
dów epidemiologicznych od 
23 listopada wstrzymał przy-
jęcia planowe do oddziału 
chorób wewnętrznych i in-
fekcyjnych oraz do oddziału 
neurochirurgicznego. Wstrzy-
mana jest również możliwość 
odwiedzin pacjentów w całej 
placówce. Pełną parą pracu-
je oddział covidowy.

Tomasz Kozieł, rzecznik 
prasowy legnickiego szpi-
tala, wyjaśnia, że na wspo-
mnianych oddziałach nie 
ma ognisk covidowych. Nie 
doszło też do zmniejszenia 
ilości łóżek. Skąd więc de-
cyzja o wstrzymaniu przyjęć 
planowych?

- To konsekwencja dra-
stycznego obniżenia ilości 
miejsc na oddziałach inter-
nistycznych w    okolicy - 
mówi Tomasz Kozieł. - Nie 
mogąc znaleźć tam miejsca, 
pacjenci trafiają do nas. Mu-
simy być gotowi na przyję-
cie wszystkich przypadków 
nagłych, dlatego uznaliśmy, 
że one będą realizowane w 
pierwszej kolejności, a pa-
cjenci zapisani na przyjęcia 
planowe powinni poczekać.    
Podobna sytuacja jest z neu-
rochirurgią. W związku z 

nasileniem się pandemii tra-
fia do nas coraz więcej osób 
po wypadkach, udarach i w 
innych stanach nagłych.

Oddział covidowy w 
Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Legnicy jest 
praktycznie pełny. Cały czas 
przebywa tu ponad 100 osób 
zakażonych koronawirusem 
SARS CoV-2. Ze względu 
na dramatyczny przyrost 
osób z COVID-19 i rosnącą 

ilość ciężkich przypadków 
liczba łóżek respiratorowych 
w Legnicy zwiększyła się z 
9 do 17.

W całym szpitalu obo-
wiązuje zakaz odwiedzin 
pacjentów.

"W obecnym stanie 
epidemicznym z dniem 15 
listopada 2021r. zgoda na 
odwiedziny pacjenta wyda-
wana jest wyłącznie w celu 
wizyty pożegnalnej pacjen-

ta chorego terminalnie. W 
dni powszednie po godzi-
nie 15:00 oraz w dni wolne 
od pracy, soboty, niedziele i 
święta zgody wydaje lekarz 
dyżurny oddziału" - infor-
muje Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Legnicy.

Piotr Kanikowski
FOT. WOJEWÓDZKI 

SZPITAL  
SPECJALISTYCZNY  

W LEGNICY



Co Pani widziała na granicy?
- Odbyliśmy 39 dyżurów 

w strefie przygranicznej. Wi-
dzieliśmy sytuacje, których nie 
spodziewaliśmy się zobaczyć na 
własne oczy w XXI wieku na te-
renie cywilizowanego kraju. Bar-
dzo trudno będzie mi przełożyć 
tamte obrazy i emocje na słowa, 
bo dla lekarza to było doznanie 
ekstremalne, szokujące. Spotyka-
liśmy zarówno małe dzieci, jak i 
osoby starsze w bardzo różnych 
stanach medycznych. Przebywa-
ły w zimnie, w lesie. Opowiadały 
nam, że od kilku dni nie mają do-
stępu do wody pitnej ani jedzenia. 
Ich samopoczucie i stan zdrowia 
poprawiały się niejednokrotnie w 
momencie, kiedy dostali nie tyle 
nawet medyczną, co humanitar-
ną pomoc: koce, koce grzewcze, 
czystą i ciepłą wodę, jedzenie. 
Wszystko to są bardzo podsta-
wowe rzeczy, bytowe minimum 
w sposób oczywisty przynależne 
każdej osobie w kraju należącym 
do Unii Europejskiej. Na gra-
nicy ta oczywistość zaczęła być 
kwestionowana. W naszej grupie 
było wielu ratowników z bardzo 
dużym doświadczeniem. Widzieli 
w życiu niejedną straszną rzecz: 
ciężkie wypadki, urazy, ludzi z 
bardzo poważnym zagrożeniem 
zdrowia. Tutaj wyzwanie polegało 
na czymś innym, bo medycznie 
radziliśmy sobie ze wszystkim. To 
okoliczności udzielania pomocy 
były czymś, z czym dotąd w swej 
zawodowej karierze nikt z nas się 
nie spotkał.

Na przykład?
- Mieliśmy dyżur, podczas 

którego dwukrotnie wyjeżdża-
liśmy do pacjentek w zaawan-
sowanej ciąży. Jedna z nich, w 
trzydziestym szóstym tygodniu, 
brodziła przez las z bólem brzu-
cha, który – jak początkowo po-
dejrzewaliśmy - mógł być bólami 
porodowymi, choć na szczęście 
było to tylko zapalenie układu 
moczowego. Na miejscu zrobili-
śmy badanie przenośnym USG, 

które upewniło nas, że akcja serca 
płodu jest prawidłowa, łożysko 
właściwie ułożone. Szokujące, że 
dla tej pacjentki było to pierwsze 
badanie USG od początku ciąży. 
W dodatku w momencie, kiedy 
dziecko ma przyjść na świat, oni 
utknęli w środku lasu, gdzie za-
wiodło ich pragnienie zapewnie-
nia maleństwu lepszej przyszłości. 
Po kolegach wracających z takich 
wyjazdów widziałam, jak trudno 
im mówić o tym, co zobaczyli, bo 
jest w nas wszystkich dużo złości 
i niezgody na to, że dopuszcza się 
do takich sytuacji.

Do powolnego umierania 
ludzi, którzy nie musieliby umie-
rać?

- Dla nas jako medyków jest 
to nieakceptowalne. Domagamy 
się, aby niezależnie od decyzji 
politycznych, polskie państwo 
respektowało podstawowe pra-
wa człowieka, to znaczy, żeby nie 
dopuszczało do sytuacji, w któ-
rej ludzie bez schronienia przed 
zimnem, bez wody i jedzenia, 
zamarzają w lesie. Oczekujemy, że 
wszystkie osoby, które znajdą się 
na terytorium Polski, otrzymają 
tego rodzaju pomoc.

Porozmawiajmy jeszcze 
chwilę o Waszych pacjentach z 
lasu. Jak długo błąkali się zanim 
na Was trafili?

- Różnie, czasem kilka dni, 
czasem kilkanaście. Wśród na-
szych pacjentów były osoby, które 
od dwóch tygodni żyły w takich 
warunkach, wypychane raz na 
białoruską, raz na polską stronę. 
Pokończyły się im zapasy picia i 
jedzenia, więc pili z kałuż i jezio-
rek, czasem przesączając wodę 
przez liście. Dlatego powszechną 
dolegliwością wśród ludzi na gra-
nicy są bóle brzucha i wymioty.

Czy wśród osób, które rato-
waliście, były też małe dzieci?

- Tak, bardzo dużo. Podróżu-
ją często całe rodziny. Największa 
grupa, którą badaliśmy, składała 
się z trzydziestu osób, w tym z 
szesnaściorga dzieci. Spotykane 
podczas naszych dyżurów dzieci 
były przemarznięte, wymiotowa-
ły, miały zatrucia i różne infekcje, 
jednak na szczęście nie spotkali-
śmy się z chorobą, która zagraża-
łaby ich życiu. Podczas jednego z 
pierwszych dyżurów zostaliśmy 
wezwani do grupy, w której była 
pięćdziesięcioletnia kobieta w za-
awansowanej hipotermii, młody 
mężczyzna i dwuletnia dziew-
czynka. Ta dziewczynka była w 
najlepszym stanie, bo dorośli spali 
bezpośrednio na ziemi, a ona – 
sucha i dobrze ubrana – leżała 
na nich. Stan dzieci, na które się 
natykaliśmy, był pochodną troski, 
jaką otaczali je starsi ludzie. Gdy 
trzeba iść przez bagno, torfowisko, 
to dzieci są niesione w górze, nie 
mają więc tak przemoczonych 
ubrań ani poranionych nóg jak ich 
rodzice czy dziadkowie. Dorośli 
pilnują, by nie zgubiły butów. Gdy 
brakuje wody, to dla nich trzyma 
się ostatnie krople. To samo doty-
czy jedzenia.

Mówi Pani o macierzyńskiej 
i ojcowskiej trosce. Ja jednak 
częściej spotkam się z opinia-
mi, że narażanie dzieci na tak 
niebezpieczną podróż świadczy 
o nieodpowiedzialności. Do 
świadomości Polaków z trudem 
przebija się fakt, że nikt z ludzi 
zamarzających dziś przy granicy, 
nie spodziewał się takiej sytuacji. 
Łukaszenka zwabił ich obietnicą 
łatwego przejścia do Europy.

- Dodatkowo jestem przeko-
nana, że żaden rodzic nie wyru-

szyłby w niebezpieczną podróż, 
gdyby nie zmusiły go do tego nie 
mniej dramatyczne okoliczno-
ści. W czasie kryzysu na morzu 
Śródziemnym ktoś napisał, że 
nie wsiada się na ponton, jeśli na 
lądzie jest bezpiecznie. Ludzie, 
którzy szukają dla swoich rodzin 
lepszej przyszłości w Europie, 
pochodzą z miejsc aktualnych 
konfliktów albo z terenów, gdzie 
akty agresji nie ustały, choć wojna 
formalnie się zakończyła. Czasem 
wygania ich z domów brak dostę-
pu do wody czy brak perspektyw 
na godną, bezpieczną przyszłość. 
Nie tylko w PRL-u, ale także po 
transformacji ustrojowej masowo 
wyjeżdżaliśmy na Zachód, choć w 
odróżnieniu od Syrii, Afganista-
nu, Iraku czy Konga w Polsce nie 
toczyła się żadna wojna i niczyje 
życie nie było zagrożone. Wydaje 
się, że z tym doświadczeniem po-
winniśmy być jako społeczeństwo 
bardziej empatyczni.

Jak wobec ludzi przy granicy 
zachowują się strażnicy granicz-
ni, wojskowi i okoliczni miesz-
kańcy?

- My mieliśmy bardzo dużo 
pozytywnych doświadczeń, jeśli 
chodzi o zachowanie mieszkań-
ców. Przy interwencjach bardzo 
często byli lokalni mieszkańcy 
oraz wolontariusze organizacji, 
świadczących pomoc humanitar-
ną w tamtym rejonie. Opowiadali 
nam, że dla nich to też bardzo 
trudna sytuacja. Szczególnie pełna 
podziwu jestem dla mieszkańców 
zamkniętej strefy, którzy wobec 
dramatów rozgrywających się w 
ich sąsiedztwie, wzięli na siebie 
odpowiedzialność za przybyszy, 
do których ani my, ani inne or-
ganizacje pomocowe nie mogą 
dojechać. Mogłabym powiedzieć, 
że ze strony służb nie spotkały 
nas żadne negatywne interakcje, 
gdyby nie ostatnie dyżury. Kilka 
dni temu wracając z lasu z inter-
wencji zastaliśmy naszą karetkę 
ze spuszczonym powietrzem we 
wszystkich kołach. Obok stały 
trzy osoby w wojskowych mundu-
rach, ale bez żadnych insygniów 
czy oznaczeń. Nie wiemy, kto to 
był. Ministerstwo Obrony Na-
rodowej zaprzeczyło, że chodzi o 
żołnierzy, choć nieznajomi poru-
szali się samochodem z tablicami 
rozpoczynającymi się od liter UA, 
jak wojskowe pojazdy. Poza tym w 
obawie o bezpieczeństwo musie-
liśmy o dzień wcześniej skończyć 
naszą misję, bo ktoś zniszczył na-
sze prywatne samochody. Tą spra-
wą zajmuje się lokalna policja. Co 

do zasady ze strażą i wojskiem nie 
wchodziliśmy sobie w drogę: my 
ratowaliśmy ludzi, a służby wyko-
nywały swoje obowiązki.

Czy ci ludzie mają szansę 
przetrwać zimę w tym miejscu?

- To będzie trudne. Już teraz 
część naszych pacjentów stanowi-
ły osoby, które transportowaliśmy 
do szpitala w ciężkim stanie. O 
niektórych wiemy, że są w pro-
cedurze azylowej, zakwaterowani 
w ośrodkach, bezpieczni. Innych 
Straż Graniczna wypisała ze szpi-
tala i wywiozła do strefy stanu wy-
jątkowego, gdzie ślady się urywają. 
Są tam uwięzieni między jednymi 
a drugimi pogranicznikami, bez 
pomocy humanitarnej, bez pomo-
cy medycznej, a jest coraz zimniej. 
Ratowaliśmy dwójkę pacjentów w 
głębokiej hipotermii, z kwasicą, w 
krytycznym stanie. Gdybyśmy nie 
zostali w porę wezwani lub gdyby 
nasza pomoc przyszła chwilę póź-
niej, to oni by tego nie przeżyli. 
Obawiam się, że wkrótce ludzi w 
tak krytycznej sytuacji będzie wię-
cej. W tych dniach docierają do 
nas nowe informacje o kolejnych 
śmiertelnych ofiarach strefy przy-
granicznej. Oficjalnych danych 
brak, ale media donoszą, że przy-
czyną śmierci jest wychłodzenie.

Czy z Pani perspektywy, 
można coś zrobić dla tych ludzi 
tu, kilkaset kilometrów od grani-
cy?- Wydaje mi się, że szczególną 
wagę w obecnej sytuacje, mają 
deklaracje samorządowców, że 
chcą przyjąć rodziny uchodźcze. 
Takie sygnały zgłaszali już m.in. 
burmistrz Michałowa i burmistrz 
warszawskiej dzielnicy Bielany. 
Legnica szczyci się mieszanką 
kultur, dużą diasporą ukraińską 
oraz szacunkiem dla mniejszości 
narodowych i etnicznych. Poza 
tym zwłaszcza wśród starszych 
pokoleń mieszkańców Dolnego 
Śląska istotna jest świadomość, że 
wszyscy skądś tutaj przyjechali-
śmy. Myślę, że mamy doświadcze-
nie, które powinno przełożyć się 
na większą empatię i solidarność 
wobec uchodźców.

Od redakcji: Pod hasłem 
Granica/ Legnica razem z por-
talem Lca.pl, Teatrem Mod-
rzejewskiej oraz KOD Legnica 
prowadzimy zbiórkę rzeczy dla 
uchodźców. W grudniu dostar-
czymy dary legniczan na granicę. 
Szczegóły na stronie 24legnica.pl i 
pod numerami telefonów 533 545 
546, 697 302 792.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI
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Gdzie kot 
ma ogon?

Drodzy Czytelnicy, Ra-
diosłuchacze i Telewidzowie! 
Witamy w naszym teatrzyku 
na wykładzie z podstaw public 
relations. W roli eksperta za-
prosiliśmy dzisiaj Pana Prezesa 
Drabonia, żeby zademonstro-
wał nam wszystkim, gdzie kot 
ma ogon. Panie Prezesie, zapra-
szamy na katedrę.

PREZES DRABOŃ (zza 
biurka): Załóżmy że mamy pod 
swoją pieczą palmiarnię w Le-
gnicy. I że z jakiegoś powodu 
- np. przez prace remontowe 
- musieliśmy egzotyczne zwie-
rzęta z tej palmiarni upchnąć w 
schowku na szczotki, po czym 
one zaczęły nam na złość jedno 
po drugim umierać. Oczywi-
ście, tak długo jak się da trzy-
mamy trupy w szafie, ale traf 
chce, że dowiadują się o nich 
radni, wchodzą i bach, publicz-
nie wywlekają nam z szafy tru-
chło po truchle.

(PREZES DRABOŃ 
pstryka pilotem. Na ekranie 
wyświetlają się kolejne slajdy. 
Papuga z wyskubanymi pió-
rami w ciasnej klatce. Smutna 
małpka w klatce. Sześć żółwi 
wodnych w wannie, nad którą 
suszą się ścierki. Dwa żółwie 
lądowe w kartonie po bana-
nach z Biedronki. Spis zwierząt 
padłych. Jedna strona. Druga, 
trzecia, czwarta.)

PREZES DRABOŃ 
(wyłącza projektor, wzdycha i 
rozgląda się po audytorium): 
Nie wygląda to dobrze, praw-
da? Co robimy? W pierwszym 
odruchu bierzemy na prze-
czekanie. Milczymy, licząc, 
że sprawa sama ucichnie. Na 
ogół ta strategia się sprawdza. 
Załóżmy jednak, że w tym 
przypadku nie działa, a fetor 
naszych trupów zwabia pod 
palmiarnię obrońców zwierząt 
z Jeleniej Góry.

(PREZES DRABOŃ 
pstryka pilotem. Na ekranie 
wyświetla się filmik nagrany 
telefonem komórkowym. Kor-
don złożony z kilkunastu po-
licjantów plus brygada ochro-
niarzy nie dopuszcza nikogo 
do schowka na szczotki. Od 
kordonu odbijają się aktywi-
ści: młody mężczyzna i starsza 
kobieta w mundurach z emble-
matem „Obrońcy Zwierząt”. 
Potem od tego samego kordo-
nu odbijają się radni.)

PREZES DRABOŃ 
(wyłącza projektor, wzdycha i 
rozgląda się po audytorium): 
Niestety, teraz wygląda to tak, 
jakbyśmy mieli coś na sumie-
niu. Z punktu widzenia piaru 
pomóc może tylko odwrócenie 
kota ogonem. Mówiąc wprost, 
ja w tych okolicznościach darł-
bym się na cały głos: „Złodzie-
je! Złodzieje!”.

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica,  
ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, reklama@24legnica.pl
Iwona Cząstka, 609-199-520, i.czastka@24legnica.pl

- Stan dzieci, na które się 
natykaliśmy, był pochodną 
troski, jaką otaczali je starsi 
ludzie. Gdy brakuje wody, 
to dla nich trzyma się ostat-
nie krople. To samo dotyczy 
jedzenia - o swych doświad-
czeniach spod granicy pol-
sko-białoruskiej opowiada 
Kają Filaczyńska. Z legnicką 
lekarką z grupy Medycy na 
Granicy rozmawia Piotr Kani-
kowski.

Jest w nas złość i niezgoda
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Sąd Apelacyjny we Wrocła-
wiu utrzymał w całości wyrok 
skazujący adwokata Zbignie-
wa Ś. za oszustwa na 3 lata 
pozbawienia wolności. Pro-
wadząc kancelarię adwokac-
ką w Legnicy mecenas przy-
właszczył sobie 1,9 mln zł na 
szkodę dwunastu klientów. 
Wspólnie z żoną wyłudził też 
400 tys. zł pożyczki, podając 
nieprawdziwe dane. Wyrok 
jest prawomocny - i bez „za-
wiasów”.
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Mecenas idzie do więzienia

To oznacza, że Zbigniew 
Ś. idzie siedzieć do więzienia. 
Musi też naprawić część wy-
rządzonej przez siebie szko-
dy (1,2 mln zł), tak jak wska-
zywał ubiegłoroczny wyrok 
Sądu Okręgowego w Legni-
cy. Przez 8 lat nie wolno mu 
wykonywać zawodu adwoka-
ta ani radcy prawnego, ale ten 
zakaz to chyba najmniejsze 
ze zmartwień Zbigniewa Ś. 
Skazany zakończył już karie-
rę zawodową. Zamknął prak-
tykę adwokacką.

Przestępstwa, za które 
został skazany, obejmują lata 

2014-2016, gdy występował 
przed sądami jako pełno-
mocnik osób ubiegających 
się o odszkodowania z tytułu 
śmierci bliskich osób, szkód 
majątkowych, zadośćuczy-
nienia za doznaną krzywdę i 
rent. Gdy wywalczone sumy 
wpływały na konto indywi-
dualnej kancelarii Zbignie-
wa Ś., mecenas ukrywał to 
przed klientami. Swobodnie 
dysponował należącymi do 
nich pieniędzmi. Wpłacał je 
lub przelewał na inne konta, 
włączając w ten sposób do 
swego majątku. A poszkodo-
wani - np. ofiary wypadków 
drogowych, takie jak Mariusz 
Kowalczyk spod Łodzi - nie 
miały grosza na leczenie, 
specjalistyczną rehabilitację i 
powrót do zdrowia.

Na adres legnickiej kan-
celarii Zbigniewa Ś. przy-
chodziła też wszelka kore-
spondencja od towarzystw 
ubezpieczeniowych, więc 
ludzie nie wiedzieli, co dzie-
je się w ich sprawach. Nie-
świadomi niczego cierpliwie 
czekali, a kiedy w końcu de-

cydowali się interweniować i 
poznawali prawdę, mecenas 
zrywał kontakt.   Nielicznym 
udawało się dodzwonić do 
Zbigniewa Ś. Okłamywał ich 
wówczas, że odszkodowania 
jeszcze nie wpłynęły.

Prokuratura Okręgowa 
w Legnicy, która postawiła 
Zbigniewa Ś. przed sądem, 
wskazała 12 osób poszkodo-
wanych w ten sposób przez 
adwokata. Stracili kwoty od 
35 do 486 tys. zł. Łącznie to 
suma ok. 1,9 mln zł.

Mecenas Zbigniew Ś. 
odpowiadał również za oszu-
stwo na szkodę firmy pożycz-
kowej z Krakowa. Uzyskał od 
niej o 400 tys. zł pożyczki 
obrotowo-inwestycyjnej na 
organizację centrum konfe-
rencyjno-prawnego, po czym 
przeznaczył te pieniądze na 
inne cele. Okazało się, że 
przy składaniu dokumentów 
wprowadził krakowską firmę 
w błąd także co do swojej sy-
tuacji finansowej. Niepraw-
dziwe dane na temat osią-
ganych przez Zbigniewa Ś. 
dochodów potwierdziła jego 

żona Ewa K.-Ś., za co w tym 
samym procesie została ska-
zana na 1,5 roku pozbawienia 
wolności w zawieszeniu.

Gdy w marcu 2019 roku 
w Legnicy ruszał proces Zbi-
gniewa Ś. i Ewy K.-Ś., oskar-
żeni deklarowali, że chcą 
spieniężyć zgromadzony ma-
jątek i spłacić swoje ofiary. 
Mieli nadzieję, że w ten spo-
sób unikną wyroku w sprawie 
karnej i wszystko skończy 
się na postępowaniu media-
cyjnym. Ani prokuratura, 
ani sąd nie chciały się na to 
zgodzić. Argumentowano, że 
od 2015 roku adwokat miał 
dość czasu, by rozliczyć się z 
poszkodowanymi. Jeśli jego 
deklaracja jest szczera, proces 
nie powinien stanowić prze-
szkody do zadośćuczynienia 
skrzywdzonym ludziom.

Przed Sądem Okręgo-
wym w Legnicy wciąż to-
czy się proces karny innego 
przedstawiciela miejscowej 
palestry, mecenasa Zbignie-
wa K. oraz dwóch pracow-
nic dużej ogólnopolskiej 
kancelarii adwokackiej, w 

której był imiennym part-
nerem. Według prokuratury, 
tam również dochodziło do 
oszustw na szkodę klientów 
i przejmowania ich pienię-
dzy. Jako poszkodowane wy-
stępują 163 osoby z Polski i 
Niemiec, które straciły w ten 

sposób łącznie   ponad 1,8 
mln zł. Zbigniew K., dyrek-
tor Elżbieta W. i księgowa 
Dorota Ś. nie przyznali się 
do winy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Do Złotoryi z fabryki LG 
Chem w Biskupicach Pod-
górnych będą przyjeżdżać 
do recyklingu transporty z 
wadliwymi bateriami, modu-
łami ogniw litowo-jonowych 
i tym podobnymi opadami. 
SungEel HiTech będzie od-
zyskiwał z Decyzja dotyczy 
ponaddwuhetarowej działki 
nr 91/23 w złotoryjskiej pod-
strefie Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Bur-
mistrz pozwolił, by koreańska 
spółka SungEel HiTech nich 
tlenki metali, grafit i grafit 
zmieszany z tlenkami metali. 

Te substancje będą wysyłane 
w całości poza Polskę w celu 
dalszej obróbki (elektrolizy).

W Złotoryi ma być prze-
twarzanych prawie 20 tys. ton 
odpadów roczne (70 ton na 
dobę). W tym będzie ok. 1,6 
tys. ton rocznie (6,5 ton na 
dobę) szlamów katodowych, 
zakwalifikowanych jako od-
pady niebezpieczne. Inwestor 
przewiduje stworzenie 50 
nowych miejsc pracy.

Z raportu przedstawio-
nego przez inwestora wynika, 
że   przedsięwzięcie nie bę-
dzie rodzić żadnych zagrożeń 
dla środowiska naturalnego, 
mieszkańców Złotoryi, pra-
cowników SungEel HiTech 
i innych zakładów w pod-
strefie Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.   Re-
gionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu, 
Regionalny Zarząd Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych we 
Wrocławiu oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Złotoryi po zbadaniu 
dokumentacji i rozważeniu 
wątpliwości pozytywnie za-

opiniowali wniosek Kore-
ańczyków. W tej sytuacji 
Robert Pawłowski nie miał 
możliwości wydania nega-
tywnej decyzji bez narażenia 
miasta na odpowiedzialność 
finansową.

Decyzja burmistrza 
jest zgodna z prawem, ale 
sprzeczna z wolą mieszkań-
ców Złotoryi, którzy wiosną 
złożyli w ratuszu podpisaną 
przez ponad 900 osób petycję 
sprzeciwiającą się koreańskiej 
inwestycji. Jej autorzy uważa-
ją, że nie należy narażać ży-
cia i zdrowia mieszkańców 
oraz tracić walorów środo-
wiskowych dla tego rodzaju 
przedsięwzięć. Procedury 
przeciągnęły się do jesieni, 
a w tym czasie zapał prze-
ciwników SungEel HiTech 
wygasł. Gdy w październiku 
Robert Pawłowski zaprosił 
złotoryjan na otwartą roz-
prawę administracyjną w tej 
sprawie, przyszło 7 osób, w 
tym zastępca burmistrza i 2 
dziennikarzy.

W inwestycję SungEel 
HiTech zaangażował się gi-

gantyczny koreański koncern 
POSCO. Specjalnie dla in-
westycji w Polsce powołał 
do życia spółkę Poland Le-
gnica Soucing Center, która 
prowadziłą z Legnicką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną 
rozmowy w sprawie zakupu 
terenu w złotoryjskiej pod-
strefie pod zakład SungEel 

HiTech. Poza działką 91/23, 
na której ma być prowadzony 
recykling baterii, Poland Le-
gnica Sourcing Center chcia-
ła kupić przylegające do niej 
działki 91/27 i 91/25 two-
rzące razem klin wyciągnięty 
w stronę Kostrzej Góry. Ko-
reańczycy wpłacili zaliczkę, 
ale nie stanęli do przetargu. 

Działka 91/23 wciąż jest w 
posiadaniu LSSE. Poza Ko-
reańczykami, interesowali 
się nią inni inwestorzy, ale 
żaden z nich nie zdecydował 
się formalnie wystąpić o jej 
zakup.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Złotoryja dla Koreańczyków
Burmistrz Złotoryi Robert 
Pawłowski zgodził się, by 
firma SungEel HiTech Poland 
wybudowała w mieście in-
stalacje do recyklingu bate-
rii i ogniw litowo-jonowych. 
Działka pod zakład znajduje 
się wciąż w posiadaniu Le-
gnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, ale LSSE jest 
gotowe ją sprzedać, jeśli 
inwestor zgłosi taką chęć. 
Przedsięwzięcie budzi nie-
chęć wśród mieszkańców.
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Był 11 maja 2021 roku, 
godzina 21.30. Ul. Hutni-
czą jechała szybko Skoda 
Rapid, kierowana przez 
Łukasza G. Do oznakowa-
nego i oświetlonego przej-
ścia dla pieszych samchód 
podjeżdżał z prędkością 
około 80 km/h - o oko-
ło 30 km wyższą od do-
zwolonej w tym miejscu. 
Jezdnia była sucha. Przez 
przejście dla pieszych w 
kierunku ul. Topolowej 
przechodził 82-letni męż-
czyzna. Skoda uderzyła 
w niego z impetem. Kie-
rowca nie próbował nawet 
hamować. Także po wy-

padku nie zatrzymał auta, 
nie podjął próby ratowania 
potrąconego przechodnia.

Wypadek widziały 
inne osoby. To one udzie-
liły ofierze Łukasza G. 
pierwszej pomocy i we-
zwały karetkę pogotowia 
ratunkowego.

- W następstwie tego 
zdarzenia pokrzywdzony 
mężczyzna doznał obrażeń 
głowy i klatki piersiowej, 
które spowodowały niewy-
dolność wielonarządową 
skutkującą jego zgonem na 
miejscu zdarzenia - mówi 
prokurator Lidia Tkaczy-
szyn, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy.

Policja rozpoczęła po-
szukiwania sprawcy wy-
padku. Miała nagranie 
z miejskiego monitorin-
gu, na podstawie którego 
ustaliła nazwisko kierowcy 
Skody Rapid.

W tym czasie   Łukasz 
G. porzucił samochód. 
Gorączkowo próbował za-
cierać ślady i dowody prze-
stępstwa. Miał nadzieję, 
że uniknie odpowiedzial-

ności. Kiedy jednak funk-
cjonariusze pojawili się w 
miejscu jego zamieszka-
nia, zdał sobie sprawę, że 
to na nic. Kilka godzin 
później sam zgłosił się na 
komendę policji. Został 
zatrzymany.

-   Jak wynika z wielu 
przeprowadzonych do-
wodów, a w tym opinii 
biegłego z zakresu rekon-
strukcji wypadków drogo-
wych, oskarżony podczas 
zdarzenia naruszył umyśl-
nie zasady bezpieczeństwa 
w ruchu lądowym w ten 
sposób, że kierując sa-
mochodem Skoda Rapid 
nie zachował należytej 
ostrożności zbliżając się do 
przejścia dla pieszych, w 
tym poprzez nieprawidło-
wą obserwację drogi oraz 
przekraczając prędkość 
administracyjnie dozwolo-
ną na tym odcinku drogi, 
co skutkowało wypadkiem 
w postaci potrącenia prze-
chodzącego prawidłowo 
przez przejście dla pie-
szych mężczyzny i jego 
zgonem. Oskarżony przed 
uderzeniem samochodem 

w pieszego nie hamował 
- informuje prokurator Li-
dia Tkaczyszyn.

Łukasz G. został prze-
słuchany w charakterze 
podejrzanego. Przyznał się 
do popełnienia zarzucane-
go mu czynu. Potwierdził, 
że jechłl z niedozwoloną 
prędkością. Znał drogę. 
Wiedział, że w tym miej-
scu znajduje się przejście 
dla pieszych. Mówi, że nie 
zauważył pieszego na pa-
sach.

Łukasz G. będzie od-
powiadał przed sądem z 
tzw. wolnej stopy. Choć 
prokuratura wnosiła o 
tymczasowe aresztowane, 
sądy nie widziały potrze-
by zastosowania takiego 
środka.

Oskarżony nie pierw-
szy wszedł w zatarg z pra-
wem. Był karany za prze-
stępstwa przeciwko życiu 
i zdrowiu, wolności oraz 
mieniu. Odbywał karę po-
zbawienia wolności.

Piotr  
Kanikowski

Górnicy! 
Tylu wyjazdów,

ilu zjazdów!

Robert Obaz
Poseł ziemi 
jeleniogórsko-legnickiej

Prokuratura Rejonowa w Lu-
binie zakończyła śledztwo 
i skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko kierow-
cy, który pół roku temu ma ul. 
Hutniczej w Lubinie śmiertel-
nie potrącił pieszego i nie za-
trzymał się, aby udzielić mu 
pomocy. Łukasz G. próbował 
zacierać dowody przestęp-
stwa, ostatecznie jednak sam 
zgłosił się na komendę i przy-
znał do winy. Grozi mu od 2 
do 12 lat za kratami.

81-letnia jaworzanka sądzi-
ła, że bierze udział w tajnej 
policyjnej akcji. Oszuści tak 
ją zmanipulowali, że poszła 
do banku, wybrała z kon-
ta wszystkie oszczędności i 
przekazała je rzekomemu po-
licyjnemu kurierowi.

Prokurator oskarża pirata z Lubina Wyrzuciła 100 tys. zł

Na telefon starszej pani za-
dzwoniła nieznajoma kobieta. 
Przedstawiła się jako policjant-
ka. Poinformowała jaworzankę, 
że trwa tajna akcja wymierzona 
w oszustów, którzy chcą prze-
jąć jej oszczędności. Poprosiła, 
by 81-latka poszła do ban-
ku, wybrała z konta wszystkie 
oszczędności i przekazała je po-
licyjnemu kurierowi.

- Pokrzywdzona uwierzyła 
oszustce i będąc przekonaną, 
że w ten sposób pomaga policji 
i uchroni swoje oszczędności, 
wybrała wszystkie pieniądze, ja-
kie miała na swoim koncie ban-
kowym, a następnie wyrzuciła 
je z okna swojego mieszkania 
fałszywemu kurierowi policyj-
nemu. W ten sposób 81-letnia 
jaworzanka straciła 100 tysięcy 
złotych - mówi asp. sztab. Ewa 
Kluczyńska, oficer prasowa Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Jaworze.

Policja po raz kolejny prze-
strzega przed bezwzględnymi 

oszustami, którzy wykorzystu-
jąc naiwność i prostoduszność 
starszych ludzi wyłudzają ich 
oszczędności.

- Metody działania prze-
stępców praktycznie się nie 
zmieniają - mówi asp. Ewa 
Kluczyńska. - Często oszuści 
podczas rozmowy telefonicznej, 
nie każą swojej ofierze rozłą-
czać się. Wydają polecenia by 
podczas prowadzonej rozmowy 
wciskały guziki na klawiaturze. 
W ten sposób będą przełącze-
ni z innym policjantem, który 
potwierdzi jego tożsamość i 
uwiarygodni opisywaną historię. 
Mimo, że brzmi to irracjonalnie 
przestępcom udaje się bardzo 
często osiągnąć swój cel. Tak 
też było w przypadku 81-letniej 
seniorki.

Policja podczas swoich dzia-
łań nigdy nie żąda pieniędzy. 
Nie należy pieniędzy przekazy-
wać osobom, których nie znamy. 
Warto upewnić się, że osoba, z 
którą rozmawiamy przez tele-
fon, jest tym, za kogo się podaje. 
Wbrew sugestiom oszustów, le-
piej się rozłączyć i zadzwonić na 
przykład na numer 112albo do 
rodziny. Absolutnie nie wolno 
podawać przez telefon swoich 
danych wrażliwych takich jak 
haseł do konta bankowego, ko-
dów BLIK, miejsca zameldowa-
nia czy swojego PESEL-u.

Piotr Kanikowski
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Twórcza aktywność – odpowiedź na pandemię

Pojęcie tzw. twórczej ak-
tywności budzi we współcze-
snym świecie coraz większe 
zainteresowanie. Dowiedzio-
no bowiem, że rozwijanie tej 
formy aktywności u dzieci i 
młodzieży ma niebagatelne 
znaczenie dla ich rozwoju, 
kształtowania charakteru, 
umiejętności społecznych, 
empatii, poczucia satysfakcji. 
Rozwijanie twórczej aktyw-
ności polega m.in. na zachę-
caniu młodzieży do działań, 
polegających na tworzeniu 
czegoś oryginalnego, uży-
tecznego i społecznie warto-
ściowego w dziedzinie pla-
styki, muzyki, literatury. Ta 
umiejętność ma szczególne 
znaczenie dla zdrowia psy-
chicznego młodych ludzi w 
czasach pandemii, które wią-

żą się często z koniecznością 
przebywania w izolacji.

Na tę ważną społecz-
nie potrzebę zareagowała 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w 
Legnicy (od nowego roku 
Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa). - Rozpo-
częliśmy realizację projektu 
„Twórcza aktywność”. W 
jego ramach, nasi studenci 
pedagogiki uczą młodszych 
kolegów z legnickich szkół 
średnich twórczego spędza-
nia wolnego czasu - mówi dr 
Grażyna Maciak z Wydziału 
Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych PWSZ im. Wi-
telona.

W pierwszych, z serii za-
planowanych zajęć, uczest-
niczyli uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących w Legnicy. 
Pod okiem studentów Wite-
lonki uczyli się samodzielne-
go tworzenia makramowych 
i jesiennych lampionów, 
m.in. ze słoików, sznurków, 
jesiennych liści i szyszek, 
osłonek na doniczki z drew-
nianych wykałaczek czy „ma-
gicznych”, ozdobnych świec.

- Zajęcia plastyczne były 
przede wszystkim dobrą za-
bawą, ale poprzez tę zabawę 
młodzież ze średniej szko-
ły poznała ciekawe sposoby 
na praktyczne i użyteczne 
gospodarowanie wolnym 
czasem, z wykorzystaniem 
twórczej aktywności. Spo-
tkanie przyczyniło się też do 
poprawy umiejętności mło-
dzieży do pracy w grupie, 
poruszaliśmy również tematy 
związane z asertywnością czy 
empatią. Jednocześnie zaję-
cia miały na celu ukształto-
wanie u tych młodych ludzi 
umiejętności bycia samym 
ze sobą, w sytuacji izolacji 
i zagrożenia pandemicz-
nego - mówi dr Grażyna 
Maciak z PWSZ im. Wite-
lona. - Wszystko odbyło się 
w twórczej, ciekawej i miłej 
atmosferze. Uczniom szkoły 
średniej zajęcia bardzo się 
podobały, byli też ciekawi 
naszej Uczelni, wypytywali o 
możliwości kształcenia tutaj. 
Z kolei nasi studenci mogli 
praktycznie rozwijać swoje 
dydaktyczne umiejętności - 
dodaje dr Maciak.

Każdy uczestnik zajęć ze 

szkoły średniej otrzymał spe-
cjalny certyfikat. - Teraz, do 
czego zachęciliśmy uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących, to oni 
będą mogli zorganizować w 
swojej szkole takie same za-
jęcia dla młodszych kolegów 
ze szkół podstawowych - 
wyjaśnia dr Grażyna Maciak.

I dodaje: - Twórcza ak-
tywność jest szansą dla mło-
dych ludzi do samorealizacji, 
niezależnie od płci, rasy, na-
rodowości, wyznania, prze-
konania, wieku. Jest możli-
wością wykorzystania przez 
nich własnych umiejętności 
oraz rozwijania zaintereso-
wań i pasji, jak również, po-

przez konkretne działania, 
wpływa na zmniejszenie za-
grożeń psychicznych u dzieci 
i młodzieży, co jest w dzi-
siejszych czasach niezwykle 
ważne.

Źródło: PWSZ im. Witelona 
w Legnicy

FOT. PWSZ IM.  
WITELONA W LEGNICY

W Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej im. Witelona 
ruszył program „Twórcza 
aktywność”, dzięki któremu 
młodzi ludzie uczą się war-
tościowych form spędzania 
wolnego czasu, również pod-
czas związanej z pandemią 
izolacji.
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Rada liczy 21 członków. 
Najliczniejszą reprezentację 
mają w niej samorządy (12 
osób). To starosta legnicki 
Adam Babuśka, starosta po-
lkowicki Kamil Ciupak, wice-
prezydent Legnicy   Krzysztof 
Duszkiewicz, wójt Jerzmano-
wej Lesław  Golba, wójt Mię-
kini Jan  Marian Grzegorczyn, 
wójt Warty Bolesławieckiej   
Mirosław Haniszewski, bur-
mistrz Góry  Irena Krzyszkie-

wicz, wójt Gromadki  Dariusz 
Pawliszczy, burmistrz Złotoryi 
Robert Pawłowski, burmistrz 
Polkowic Łukasz Puźniecki, 
prezydent Głogowa   Rafael 
Rokaszewicz, burmistrz Środy 
Śląskiej   Adam Ruciński oraz 
zastępca wójta gminy Choj-
nów   Grzegorz Styrkowiec. 
Przedsiębiorców reprezentuje 
7 osób: prezes Przedsiębior-
stwa Wodno-Kanalizacyjnego 
w Wołowie   Rafał Borzyński, 
wiceprezes spółki NG2 z Po-
lkowic Mariusz Gnych, prezes 
Agencji Rozwoju Regional-
nego Arleg z Legnicy Marcin 
Jednorał, prezes głogowskiej 
spółki Intertrans   Kazimierz 
Kałucki,   Jacek Rostkowski - 
dyrektor produkcji w Volkswa-
gen Motor Polska w Polkowi-
cach, Beata Staszków - prezes 
Związku Pracodawców Polska 
Miedź oraz Adam Zientek 
z LSSE. Jako przedstawiciel 

Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w skład Rady 
Rozwoju Obszaru Gospodar-
czego przy LSSE powołany 
został marszałek Dolnego Ślą-
ska Cezary Przybylski.

Celem działania RROG 

jest przedstawianie opinii i 
wniosków w sprawach doty-
czących prowadzenia działal-
ności gospodarczej na terenie 
obszaru oraz proponowanie 
kierunków na rzecz poprawy 
otoczenia przedsiębiorstw i 

rozwoju społeczno-gospo-
darczego obszaru. Rada może 
przedstawiać władzom jedno-
stek samorządu terytorialnego 
położonych na terenie ob-
szarów działania Rady, reko-
mendacje w zakresie działań, 

które mogą przyczynić się do 
zwiększenia atrakcyjności in-
westycyjnej danej gminy lub 
powiatu.

Piotr Kanikowski
FOT. LSSE

O nagrody podczas Legni-
ca Cantat rywalizowało 7 chó-
rów zakwalifikowanych przez 
radę artystyczną festiwalu.

Złoty Dyplom, Grand 
Prix, przechodnią Lutnię im. 
Jerzego Libana z Legnicy oraz 
nagrodę pieniężną w wysokości 
10 tysięcy złotych oraz zapro-
szenie na przyszłoroczną edycję 
turnieju w charakterze gościa 
specjalnego otrzymał Męski 

Zespół Wokalny I Signiori pod 
dyr. Izabeli Polakowskiej-Ryb-
skiej.   Dyrygentowi Chóru 
Izabeli Polakowskiej-Rybskiej 
jury przyznało nagrodę spe-
cjalną, którą jest zaproszenie do 
udziału w pracach Jury Ogól-
nopolskiego Turnieju Chórów 
Legnica Cantat 52.

Złoty Dyplom za I miej-
sce oraz Nagrodę im. Henry-
ka Karlińskiego oraz nagrodę 
pieniężną w wysokości 6  tys. zł 
jury przyznało Męskiemu Ze-
społowi Wokalnemu The Sin-
ging Heads, pod dyr. Mariusza 
Lewego.

Złoty Dyplom za zajęcie 
II miejca oraz Nagroda Pre-
zydenta Miasta Legnicy   oraz 
nagroda pieniężna w wysokości 

4   tys. zł przypadła Chórowi 
Żeńskiemu Gioia Di Canto 
pod dyr. Anny Tarnowskiej

Srebrny Dyplom za III 
miejsce, Nagrody Dyrektora 
Legnickiego Centrum Kultury 
oraz nagrodę pieniężną w wy-
sokości 3  tys. zł jury przyznało 
Żeńskiemu Zespołowi Wo-
kalnemu ROCHOir pod dyr. 
Małgorzaty Rochowiak

Nagrodę Polskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr Zarządu 
Głównego w Warszawie, za 
najlepsze wykonanie utworu 
kompozytora polskiego, Mę-
skiemu Zespołowi Wokalnemu 
The Singing Heads, pod dyr. 
Mariusza Lewego, za wykona-
nie utworu Pawła Łukaszew-
skiego w opracowaniu Mariu-

sza Lewego – Nunc Dimittis.
Jury obradowało w skła-

dzie: prof. Stanisław Kraw-
czyński (przewodniczący), 
prof. Dariusz Dyczewski, prof. 

Benedykt Błoński, prof. dr 
hab. Aleksandra Paszek-Tre-
fon, prof. Agnieszka Franków-
-Żelazny, dr hab. Małgorzata 
Podzielny, Krystyna Stańczak-

-Pałyga.

Piotr Kanikowski
FOT. LEGNICKIE  

CENTRUM KULTURY

R
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Laureatem nagrody Grand 
Prix  Ogólnopolskiego Tur-
nieju Chórów Legnica Cantat 
51 - Lutni im. Jerzego Libana 
- został Męski Zespół wokal-
ny I Signori z Wrocławia pod 
dyrekcją Izabeli Polakow-
skiej-Rybskiej.

Legnicki starosta Adam Ba-
buśka został przewodniczą-
cym Rady Rozwoju Obszaru 
Gospodarczego przy Legnic-
kiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej S.A. To nowy twór, 
który będzie współpracował z 
zarządem LSSE oraz samo-
rządami, przedstawiał swoje 
opinie i wnioski w zakresie 
działalności gospodarczej na 
terenie strefy.

Oni wyśpiewali sobie zwycięstwo!

Powołani do rozwoju przy LSSE



Strona 8 29 listopada 2021WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Gangsterka polityczna po legnicku
Bogusław Graboń - odpo-
wiedzialny za stan zwierząt 
z Miejskiej Palmiarni w Le-
gnicy prezes Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej - zarzucił rad-
nym Jarosławowi Rabczece 
i Aleksandrze Krzeszewskiej 
podżeganie do kradzieży. Za 
tę wypowiedź Jarosław Rab-
czenko pozywa go do sądu 
Uzyskane w procesie odszko-
dowanie przeznaczy na rzecz 
ochrony zwierząt.

Bogusław Graboń zor-
ganizował wczoraj konfe-
rencje prasową, na którą 
zaprosił tylko wybrane le-
gnickie media. W trakcie 
konferencji przede wszyst-
kim komentował piątkowe 
zajście z aktywistami Dol-
nośląskiego Inspektoratu 
Ochrony Zwierząt. Inspek-
torzy DIOZ na podstawie 
art 7 Ustawy o ochronie 
zwierząt próbowali spraw-
dzić, w jakim stanie znajdu-
ją się zwierzęta z Palmiarni. 
Bogusław Graboń zasugero-
wał, że inspektorzy DIOZ 
to przestępcy współdziała-
jący z legnickimi radnymi 
Koalicji Obywatelskiej. Jego 
zdaniem, zostali sprowadze-
ni do Legnicy, aby dokonać 
spektakularnej kradzieży 
zwierząt z Palmiarni.

-   Prawda jest taka, że 
prezes DIOZ jest kolegą 
grupy seminaryjnej radnej 
Krzeszewskiej - są studen-
tami prawa i doskonale się 
znają, bo dwa lata spotykali 
się na seminariach magister-
skich. Wnioski dziennikarze 
powinni wyciągnąć sami. 
Radna Krzeszewska razem 
z kolegą albo chciała nam 
zabrać zwierzęta albo zrobić 
happening. To drugie jej się 
niestety udało. Resztę so-
bie dopowiecie - mówił do 
dziennikarzy prezes LPGK.

Bogusław Graboń zapo-
wiedział, że kompletuje do-
kumentację, która pozwoli    
mu złożyć w prokuraturze 
zawiadomienia o popełnie-
niu przestępstwa z art. 278 a 
Kodeksu karnego (zuchwała 
kradzież) oraz popełnienia 
przestępstwa z art 26 Kk 
(podżeganie do przestęp-
stwa).

- Moim zdaniem, tymi 
podżegaczami byli radni 
KO   Jarosław Rabczenko 
i Aleksandra Krzeszewska 
- stwierdził Bogusław Gra-
boń.

Ponadto po piątkowym 
zajściu, prezes LPGK upo-
ważnił kierowniczkę   Za-

kładu Usług Komunalnych 
do złożenia zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa z art.193, czyli 
naruszenia miru domowego.

W tym samym czasie 
prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski udzielił Ra-
diu Plus Legnica wywiadu. 
Mówił: "Nie pozwolę szar-
gać dobrego imienia mia-
sta osobom które w to się 
zaangażowały i prowadzą 
nagonkę polityczną. Oczy-
wiście, zaraz spotkam się też 
z atakiem, że takiego wątku 
użyłem w tej wypowiedzi, 
ale takie fakty mają miejsce 
i o tym też muszę Państwa 
poinformować. W to są za-
angażowani lokalni politycy, 
którzy chcą doprowadzić do 
określonego swojego suk-
cesu politycznego i tak na-
prawdę w mojej ocenie los 
zwierząt obchodzi ich tyle 
co zeszłoroczny śnieg, a tak 
naprawdę interesuje ich tyl-
ko kapitał polityczny, któ-
ry chcą zbić na tej sytuacji. 
Nagłaśniając ją posługują 
się też wieloma niedopo-
wiedzeniami, insynuacjami 
i metodami, które można 
określić na poziomie gan-
gsterki politycznej".

Słowa prezydenta i 
oskarżenia rzucane przez 
Bogusława Grabonia wywo-
łały reakcje obojga pomó-
wionych radnych.

"To skandaliczne, że 
zamiast zająć się popra-
wą warunków bytowych 
zwierząt, przypuszczono 
atak na radnych, którzy na 
wniosek mieszkańców zaję-
li się sprawą. To białoruskie 
standardy! Informację pre-
zesa Grabonia o złożeniu 
zawiadomienia o popełnie-
niu przestępstwa z art. 278 
a Kodeksu Karnego przez 
radnych traktuję jako próbę 
zastraszania radnych wyko-
nujących swoje obowiązki 
i próbę dyskredytacji nas 
przed opinią publiczną, aby 
odwrócić uwagę od skan-
dalicznego niedopełnienia 
przez prezesa swoich obo-
wiązków. W tej sytuacji nie 
mam innego wyjścia jak 
pozwać prezesa Grabonia o 
ochronę dóbr osobistych z 
art. 24 Kodeksu Cywilnego 
za nazwanie nas podżega-
czami, a potencjalnie zasą-
dzone odszkodowanie prze-
znaczyć na rzecz ochrony 
zwierząt"

- napisał na swym face-
bookowym profilu Jarosław 
Rabczenko.

"W legnickiej Palmiar-

ni żółwie leżą w wannie 
łazienkowej i kartonie po 
bananach, a prezes Graboń 
straszy zawiadomieniami do 
Prokuratury, tak samo jak 
kiedyś straszył wolontariu-
szy w schronisku. "Politycz-
nie" padło 28 zwierząt"    - 
komentuje na swoim profilu 
radna    Aleksandra Krze-
szewska. Wydała oświad-
czenie.

"Nieprawdą jest, że 
DIOZ przyjechał z zamia-
rem zabrania zwierząt – jak 
twierdzi pan prezes. Według 
przekazanych mi informa-
cji przyjechali skontrolować 
dobrostan zwierząt, po tym 
byli w stanie stwierdzić jakie 
dalsze kroki zostaną podjęte.

Prawdą jest, że wraz z 
Prezesem DIOZ, Konra-
dem Kuźmińskim studio-
wałam prawo na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. Pragnę 
sprostować wypowiedź pana 
prezesa: w związku z pande-
mią COVID 19 nie spoty-
kaliśmy się na seminariach.

Najbardziej ubolewam, 
że całe show konferencji 
prezesa LPGK, jakie zosta-
ło dzisiaj przygotowane w 
Palmiarni nie odnosiło się 
merytorycznie do tematu 
opieki nad zwierzętami w 
obiekcie, a było jednostron-
nym personalnym atakiem 
na mnie. Kwestie zarzutu 
podżegania i naruszenia 
miru domowego zostawiam 
bez komentarza, bo trud-

no jest się odnieść do bez-
podstawnych publicznych 
oskarżeń i niejednokrotnej 
arogancji prezesa.

Warto, aby prezes Gra-
boń zrozumiał, że man-
dat radnej wypełniam dla 
mieszkańców Legnicy, nie-
zależnie od tego czy jest on 
dla niego wygodny czy nie.

Doceniam zaintereso-
wanie pana prezesa moją 
osobą, proszę jednak o za-
przestanie prywatnych ata-
ków i pomówień, trwających 
od momentu rozpoczęcia 
przeze mnie działań na 
rzecz otwarcia Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt 
w Legnicy, które pan prezes 
Graboń skutecznie utrud-

niał przez ponad rok".
Poza atakami na obroń-

ców zwierząt i radnych Ko-
alicji Obywatelskiej podczas 
swojej konferencji prezes 
Legnickiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komu-
nalnej bagatelizował fakt, 
że w Miejskiej Palmiarni 
w Legnicy umierają zwie-
rzęta.    Wskazywał, że w 
latach 2020-2021, gdy trwa 
remont, umarło nie 29 a 21 
sztuk (10 ptaków, 10 żółwi 
i 1 małpa), ale   "jeżeli cho-
dzi o faunę przekazaną w 
opiekę LPGK przez Urząd 
Miasta w ramach obowiązu-
jącej umowy to przypadków 
padnięć było 7!" Pozostałe 
padłe zwierzęta, według Bo-

gusława Grabonia,   przeby-
wały w Palmiarni, bo zostały 
adoptowane albo porzucone, 
więc ich śmierć dla prezesa 
nie jest aż takim problemem.

- Jest mi przykro, że 
miały miejsce przypadki 
śmierci zwierząt w okresie 
ostatnich 3 lat, ale wyniki 
sekcji jednoznacznie wska-
zują, że przyczyną śmierci 
były warunki zewnętrzne a 
nie zaniedbania ze strony 
pracowników LPGK czy 
panujących w palmiarni wa-
runków - twierdzi Bogusław 
Graboń.

Piotr Kanikowski
FOT.  
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