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Jest epidemia, nie ma pediatrii Wzrosły diety radnych 
i pensja prezydenta

Areszty po śmiertelnym wypadku
6 grudnia szpital powiatowy w Złotoryi musi zamknąć pediatrię, 
aby zapewnić obsługę w części interny, gdzie leżą pacjenci z 
COVID-19. Gwałtownie przybywa zakażonych. Sytuacja jest dra-
matyczna. - Tak długo jak się da chcemy utrzymać neurologię, 
bo dookoła brakuje miejsc dla osób po udarach - mówi Jolanta 
Klimkiewicz, prezes spółki Szpotal Powiatowy im. A. Wolańczy-
ka w Złotoryi.       >>7 Z niespełna 11 tys. zł do ponad 20 tys. 

zł Rada Miejska Legnicy podwyższyła 
wynagrodzenie prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego. Na tej samej sesji rad-
ni znacząco podnieśli wysokość swoich 
diet. Dieta przewodniczącej rady Marty 
Wisłockiej osiągnęła ustawowe maksi-
mum: 3 220,95 zł. 

  >>2

Sąd aresztował na trzy miesiące 37-letniego Łukasza K., spraw-
cę śmiertelnego wypadku na drodze nr 331 Parchów - Polko-
wice. Do aresztu trafił też jego kompan, 38-letni Dominik B. 
Razem ukradli w Niemczech luksusowe auto, którym jeszcze 
tego samego dnia Łukasz K. wjechał w mężczyznę kierującego 
ruchem podczas prac drogowych. Rozbity na drzewie samochód 
porzucił i uciekł z miejsca wypadku.     >>6
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Foliarze i homofobi

Miłkowice odprawią inwestora 
- Proszę być spokojnym - 
mówi wójt Miłkowic Dawid 
Stachura do mieszkańców 
zaniepokojonych planami 
spółki Corpfin, która zamie-
rza zbudować w Ulesiu zakład 
przetwarzający bioodpady z 
gospodarstw domowych na 
substrat dla biogazowni. We-
dług wójta, nie ma warunków 
technicznych ani prawnych, 
by taka inwestycja mogła być 
zrealizowana.

Plany spółki Corpfin 
budzą protesty nie tylko w 
gminie Miłkowice, ale też w 
Legnicy, bo działka, na której 
miałby powstać zakład, leży 
tuż za granicami miasta. Lu-
dzie boją się smrodu, much, 
gryzoni. Można spodziewać 
się też hałasu i zwiększo-
nej emisji spalin związanej 
z transportami bioodpadów 
do przetworzenia i gotowego 
substratu. Wójt Dawid Sta-
chura i Krzysztof Duszkie-
wicz - zastępca prezydenta 
Legnicy - spotkali się z prze-
ciwnikami kontrowersyjnej 
inwestycji, aby przekazać im 
brzmiący jednoznacznie ko-
munikat, że do budowy zakła-
du nie dojdzie.

- Z tytułu zapisów miej-

scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
nie można zrealizować tej 
inwestycji - oznajmił wójt 
Miłkowic Dawid Stachura. 
- Kolejną przeszkodą są wa-
runki techniczne do obsługi 
transportu. Nie ma takiej woli 
po stronie miasta Legnica i 
władz gminy Miłkowice, aby 
tonaż wskazany w raporcie 
środowiskowym mógł jeździć 
po miejscowości Ulesie oraz 
ul. Działkową w Legnicy.

Słowa wójta potwier-

dził wiceprezydent Legnicy 
Krzysztof Duszkiewicz.

- Z analizy przepro-
wadzonej przez   Wydział 
Gospodarki Przestrzennej, 
Architektury i Budownic-
twa Urzędu Miasta Legnicy 
wynika, że taka inwestycja 
nie jest zgodna z zapisami 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obowiązującymi w tej części 
gminy Miłkowice - mówił 
Krzysztof Duszkiewicz.

Gmina Miłkowice musia-

ła na wniosek inwestora wsz-
cząć procedurę administracyj-
ną w sprawie wydania decyzji 
środowiskowej dla planowa-
nej inwestycji. Z wypowiedzi 
wójta wynika jednak, że decy-
zja będzie odmowna.

- Tematu, który państwa 
bulwersuje, już właściwie nie 
ma - powtarzał Dawid Sta-
chura.

Informacja została przyję-
ta brawami.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI



Przebudowa mostu rozpo-
częła się na przełomie lutego i 
marca tego roku. Prace polegały 
praktycznie na rozbiórce kon-

strukcji mostu i wybudowaniu 
nowej, znacznie solidniejszej. 
Dzięki temu nośność obiektu 
wzrośnie z 30 do 40 ton. Wy-
konano także wiele specjali-
stycznych prac. Uregulowano i 
umocniono koryto i dno rzeki, 
zbudowano również mury opo-
rowe. Ma to oczywiście duży 
wpływ na ochronę przeciwpo-
wodziową samego obiektu i mia-
sta. Koszt tej inwestycji to ok. 4 
mln 900 tys. zł, z czego ok. 2,1 

mln zł pochodzi z dotacji pań-
stwowej.

Przebudowa mostu nad 
Czarną Wodą jest kolejnym eta-
pem modernizacji ul. Leszczyń-
skiej na odcinku od wiaduktu 
kolejowego do ul. Bydgoskiej. 
Zakres inwestycji obejmował 
m.in.: remont jezdni, chodników, 
budowę ścieżki rowerowej, prze-
budowę wysp rozdzielających 
pasy ruchu, a także wymianę 
przykanalików, wpustów od-

wodnieniowych oraz uzbrojenie 
terenu pod budowę sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Leszczyńskiej i Prusa.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY

Projekt uchwały z nowy-
mi stawkami diet przygoto-
wała przewodnicząca rady 
Marta Wisłocka (PiS). Pod-
wyżkę diet radnych umoż-
liwiła przyjęta w tym roku 
przez Sejm ustawa o podwyż-
kach wynagrodzeń dla osób 
zajmujących kierownicze sta-
nowiska państwowe. Rada nie 
musiała jej wprowadzać - mo-
gła pozostać przy obecnych 
stawkach.

Wysokość diet zmieniła 
się znacząco.

Dla przewodniczącej rady 
Marty Wisłockiej z 2 013 zł 
do 3 220,95 zł.

W icepr z e wodn i cz ąc y 
rady (Krystyna Barcik, Joan-
na Śliwińska-Łokaj i Ryszard 
Kępa) będą dostawać mie-
sięcznie 2 863,07 zł.

Przewodniczący komisji 
(Arkadiusz Baranowski, Igna-
cy Bochenek, Jan Szynalski, 
Grażyna Pichla, Zbigniew 
Rogalski, Maciej Kupaj, Woj-
ciech Cichoń) będą dostawać 
2 684 zł.

W icepr z e wodn i cz ąc y 
komisji (Ewa Czeszejko-So-
chacka, Jolanta Kowalczyk, 
Marek Filipek, Piotr Żabic-
ki, Piotr Niemiec, Bogumiła 
Słomczyńska, Andrzej Lo-
renc, Elżbieta Dybek, Alek-
sandra Krzemińska) będą do-
stawać 2 147,30 zł.

Pozostali radni (Karoli-
na Jaczewska-Szymkowiak, 
Jarosław Rabczenko, Łukasz 
Laszczyński) będą dostawać 1 
789,42 zł.

Wszystko to są kwoty „na 
rękę” (diety radnych nie są 
obłożone podatkiem).

Przeciwko podwyżce za-
głosowało czterech radnych: 
Aleksandra Krzeszewska, Ar-
kadiusz Baranowski, Maciej 
Kupaj i Jarosław Rabczen-
ko. Piotr Niemiec nie wziął 
udziału w głosowaniu. Za 
wzrostem diet byli Krysty-
na Barcik, Ignacy Bochenek, 
Wojciech Cichoń, Ewa Cze-
szejko-Sochacka, Elżbieta 

Dybek, Marek Filipek, Ry-
szard Kępa, Jolanta Kowal-
czyk, Andrzej Lorenc, Graży-
na Pichla, Zbigniew Rogalski, 
Bogumiła Słomczyńska, Jan 
Szynalski, Joanna Śliwińska-
-Łokaj, Marta Wisłocka i 
Piotr Żabicki. W głosowaniu 
nie brali udziału nieobecni 
Karolina Jaczewska-Szymko-
wiak i Łukasz Laszczyński.

Diety legnickich radnych 
nie musiały wzrosnąć. Wy-
nagrodzenie prezydenta Ta-

deusza Krzakowskiego - ow-
szem, bo w nowelizacji ustawy 
zapisano, że włodarz gminy 
liczącej do 100 tys. miesz-
kańców powinien zarabiać 
nie mniej niż 16 033,02 zł 
brutto miesięcznie - i nie wię-
cej niż 20 041,50 zł. Pensja 
prezydenta Legnicy została 
podwyższona do ustawowego 
maksimum.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Foliarze  
i homofobi
Na rozpatrzenie przez 

Radę Miejską Legnicy czekają 
dwie kontrowersyjne petycje: 
jedna przekonująca o szkodli-
wości szczepień, druga wymie-
rzona w społeczność LGBT. 
Rządząca miastem większość 
boi się tych tematów, bo pu-
bliczna dyskusja lub głosowa-
ne niechybnie ujawniłyby, kto 
jest antyszczepionkowcem, a 
kto homofobem.

W pierwszej z petycji 
Anna Szmelcer, przewodni-
cząca Stowarzyszenia Polska 
Wolna od GMO, zabiega, 
by Rada Miejska Legnicy 
sprzeciwiła się szczepieniom 
oraz wszelkim „ogranicze-
niom wolności”, narzuconym 
w związku z pandemią CO-
VID-19. Druga petycja, au-
torstwa Zjednoczenia Chrze-
ścijańskich Rodzin, zachęca by 
„w dobie rozpasania ideologii 
LGBT oraz neomarksistow-
skiej ideologii gender” legnicki 
samorząd przyjął Kartę Praw 
Rodziny. To homofobicz-
ny dokument przygotowany 
przez Ordo Iuris, w którym 
pod pretekstem ochrony ro-
dzin ruguje się edukację sek-
sualną ze szkół, stygmatyzuje 
osoby nieheteroseksualne, 
propaguje rozwiązania utrud-
niające funkcjonowanie sa-
motnym rodzicom i parom 
pozostającym w nieformal-
nych związkach.

Rada miejska mogłaby w 
kilka minut oba dokumenty 
odrzucić, tak jak zrobiło to już 
wiele samorządów w Polsce. 
Nie tylko dochowałaby usta-
wowych procedur i terminów, 
ale też wysłała w eter jedno-
znaczny sygnał, że legnickie 
władze uważają szczepienia za 
konieczne oraz że miasto nie 
dryfuje niebezpiecznie w stro-
nę „stref wolnych od LGBT”.

Sęk jednak w tym, że 
część radnych utożsamia się z 
treścią petycji. Myślą dokład-
nie tak jak Anna Szmelcer i 
Ordo Iuris, że szczepionki to 
niebezpieczny eksperyment a 
„ideologia gender”, LGBT i 
edukacja seksualna w szkołach 
zagrażają chrześcijańskim ro-
dzinom. Jednocześnie wstydzą 
się swoich poglądów lub boją 
się do nich przyznać przed 
ogółem wyborców, by nie zo-
stać zaliczonym do foliarzy czy 
homofobów.

Głosami radnych z Prawa 
i Sprawiedliwości oraz klubu 
prezydenta projekty uchwał 
w sprawie petycji schowano w 
zamrażarce przewodniczącej 
Marty Wisłockiej. Bóg jeden 
wie, na jak długo. Legniccy 
radni najprawdopodobniej li-
czą, że jeszcze za tej kadencji 
mniejszości seksualne wyginą 
jak mamuty, szczepionki okażą 
się bronią masowego rażenia, a 
Ziemia pozostanie już po wie-
ki wieków płaska.

Piotr Kanikowski
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Z niespełna 11 tys. zł do po-
nad 20 tys. zł Rada Miejska 
Legnicy podwyższyła wyna-
grodzenie prezydenta Tade-
usza Krzakowskiego. Na tej 
samej sesji radni znacząco 
podnieśli wysokość swoich 
diet. Dieta przewodniczącej 
rady Marty Wisłockiej osią-
gnęła ustawowe maksimum: 
3 220,95 zł.

Wykonawca przebudowy mo-
stu nad Czarną Wodą przy 
ul. Leszczyńskiej w Legnicy 
zgodnie z zapowiedziami za-
kończył roboty i przygotował 
obiekt do odbioru. Po jego 
zakończeniu most zostanie 
włączony do ruchu.

Wzrosły diety radnych 
i pensja prezydenta

Most jest gotów do odbioru
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– Dzisiaj za wszystkie 
nasze sukcesy - produkcyjne, 
związane z bezpieczeństwem, 
za dobry wynik finansowy, za 
wiele powodów dzięki któ-
rym możemy dzisiaj święto-
wać i się cieszyć - chciałbym 
wszystkim bardzo serdecznie 
podziękować zaczynając od 
pracowników, kadry me-
nadżerskiej, ale też całemu 
otoczeniu - administracji 
rządowej, samorządowej, pre-
zydenckiej, parlamentarzy-
stom, wszystkim instytucjom 
z którymi współpracujemy. 
Barbórka to święto górni-
ków, miedziowa Górnicza 
Brać to fundament KGHM, 
fundament naszej przyszło-
ści. Cieszmy się i świętujmy 
ten dzień. Niech święta Bar-
bara otacza Was i Waszych 
bliskich opieką. Niech żyje 
nam Górniczy Stan. Szczęść 
Boże!– powiedział podczas 
barbórkowej uroczystości 
Marcin Chludziński, pre-
zes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.

Życzenia barbórkowe 
górnikom Polskiej Miedzi 
złożył m.in. premier Mateusz 
Morawiecki. W przesyłanym 
filmie premier podkreślał, że 
„Barbórka przypomina o tym, 
że być górnikiem to nie tylko 
mieć zawód. Być górnikiem 

to oznacza również być czę-
ścią bogatej kultury i tradycji. 
(…) Swoim zaangażowaniem 
i profesjonalizmem zbudo-
waliście jedną z najważniej-
szych spółek wydobywczych 
na świecie. Tworzycie wspól-
notę pracy, celów i wartości. 
Dziękuję za to”.

Listy do górników 
KGHM skierowały najważ-
niejsze osoby w państwie.

Prezydent Andrzej Duda 
podkreślił "Z okazji Barbórki 
pięknego górniczego święta, 
składam najlepsze życze-
nia pomyślności wszystkim 
pracownikom KGHM. W 
imieniu Rzeczypospolitej 
wyrażam wielki szacunek 
i uznanie Górniczej Braci. 
Dziękuję za trudną i ogrom-
nie potrzebną pracę, bez 
której nie mogłaby funkcjo-
nować polska gospodarka i 
nie byłoby możliwe spokojne 
i bezpieczne życie Polaków. 
Razem z Państwem pochy-
lam głowę przed górnikami, 
którzy służąc rodakom ode-
szli na wieczną szychtę. (...) 
Niech święta Barbara wspie-
ra Państwa we wszystkich 
wyzwaniach. Życzę Państwu 
bezpiecznej, spokojnej pracy, 
zdrowia i życiowego powo-
dzenia. Niech szczęście i po-
myślność panuje w Państwa 
rodzinach, spełniają się Pań-
stwa plany i ambicje. Niech 
przyszłość przyniesie dobre 
dni. Szczęść Boże!"

Z kolei wicepremier Ja-
rosław Kaczyński życzył pra-
cownikom KGHM "Zdro-
wia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności, a Spółce kolej-
nych sukcesów. Niech święta 
Barbara ma Państwa w swojej 
opiece! (...) Za te wszystkie 
wysiłki i starania wyrażamy 

ogromną wdzięczność byłym 
i obecnym Członkom Spo-
łeczności KGHM Polskiej 
Miedzi oraz wszystkim Oso-
bom, które wniosły i wnoszą 
swój wkład w rozwój polskie-
go przemysłu miedziowego. 
Bóg Państwu zapłać!".

Pracownikom KGHM 
podziękował i życzenia skie-
rował również w specjalnym 
liście wicepremier i minister 
aktywów państwowych Jacek 
Sasin, który napisał:   "Dziś 
jedyne słowo, które przycho-
dzi na myśl to – dziękuję. 
Dziękuję za Państwa   trud 
podejmowany z myślą o in-

nych, zaangażowanie i po-
święcenie. Za odwagę i   mą-
drość. Za etos pracy i życia 
górnika, pielęgnowanie wie-
lowiekowej tradycji i   prze-
kazywanie jej z pokolenia na 
pokolenie. Życzę Państwu 
wszelkiej pomyślności,  zdro-
wia i poczucia bezpieczeń-
stwa".

Podczas akademii blisko 
70 pracowników KGHM 
otrzymało odznaczenia pań-
stwowe, kordziki górnicze i 
honorowe szpady górnicze. 
Wyróżnieni z rąk ministra 
Adama Kwiatkowskiego 
odebrali Medale za Długo-

letnią Służbę. Złoty Krzyż 
Zasługi za wkład w rozwój 
gospodarki przyjął również 
prezes Marcin Chludziński.

4 grudnia w kościele p.w. 
św. Maksymiliana Kolbe w 
Lubinie zaplanowana zosta-
ła msza w intencji górników. 
Przed południem delegacje z 
centrali i oddziałów KGHM 
będą składać kwiaty i wią-
zanki przy pomniku Jana 
Wyżykowskiego w Lubinie.

Ze względu na pandemię 
zarząd KGHM zdecydował 
o odwołaniu tradycyjnych 
karczm i combrów oraz Po-
chodu Lisa Majora.

Święta Barbara z Niko-
medii, żyjąca na przełomie 
III i IV w. n.e. na terenie 
ówczesnej Syrii i Turcji, jest 
patronką zawodów „trudnej 
pracy” – górników, hutników, 
marynarzy, rybaków czy żoł-
nierzy. W okolicach 4 grud-
nia organizowane są uro-
czystości określane mianem 
„Barbórki” – oficjalne, np. 
akademie, pochody, spotka-
nia i msze święte oraz różne 
imprezy towarzyszące.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź S.A

FOT. KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A.

Przy zachowaniu pande-
micznych obostrzeń i zasad 
bezpieczeństwa – akademia 
barbórkowa zainaugurowała 
obchody Święta Górników w 
KGHM. W tym roku, podobnie 
jak w poprzednim uroczysto-
ści barbórkowe zostały ogra-
niczone do wręczenia odzna-
czeń, mszy św. i składania 
kwiatów przy pomniku Jana 
Wyżykowskiego w Lubinie.
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Barbórka czasów zarazy

Dworzec? Nie nasza sprawa
Rada Miejska Legnicy nie 
zwróci się do spółki PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. z 
apelem w sprawie usprawnie-
nia remontu części peronowej 
dworca kolejowego. Przygoto-
wany przez radną Aleksandrę 
Krzeszewską apel nie zyskał 
poparcia większości.

Termin remontu hali pe-
ronowej, peronów i łącznika 
z częścią kasową dworca był 
już kilkukrotnie przesuwany 
(luty 2020 r., 30 lipca 2021 
r., koniec 2021 r.). Aktualnie 
PKP PLK S.A. deklaruje, że 

prace zakończą się do 30 li-
stopada 2021 r.

"Z każdym przesunię-
tym terminem zakończenia 
remontu, oddala się dostęp-
ność tego miejsca dla osób 
z ograniczeniem ruchowym" 
- uważa radna Aleksandra 
Krzeszewska. W odpowie-
dzi na skargi mieszkańców 
zwróciła się do Rady Miej-
skiej Legnicy z propozycją 
apelu, który zmotywowałby 
inwestora do zintensyfikowa-
nia nadzoru nad wykonawcą.

Radna Joanna Śliwińska-
-Łokaj (PiS) przekonywa-

ła, że tego rodzaju apele nie 
mieszczą się w kompeten-
cjach rady. Skoro samorząd 
nie ma wpływu na przebieg 
inwestycji, to nie należy za-
bierać głosu w tej sprawie.

- Jeżeli zostaną przerwa-
ne wały, to też nie będziemy 
interweniować, bo to nie na-
sza sprawa? - oponował rad-
ny Maciej Kupaj (KO).

Za przyjęciem apelu za-
głosowało 7 radnych, przeciw 
8, a 5 osób wstrzymało się od 
głosu.

Piotr Kanikowski
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Egzekutor grozi sędziemu

Mejl przyszedł 12 listo-
pada na służbową skrzynkę 
sędziego z adresu założonego 
na platformie Gmail. System 
zidentyfikował go jako spam 
i odfiltrował z codziennej 
poczty, dlatego Michał Lewoc 
zobaczył go dopiero po jakimś 
czasie.

„Ty sku*** lewacka be-
stio, zostałaś skazana na karę 
śmierci” - pisze anonimowy 
nadawca mejla. Przedstawia 
się jako egzekutor „Polski 
Podziemnej”, „najbrutalniej-
szy, najpotworniejszy sadysta 
jaki kiedykolwiek chodził po 
tej ziemi” i „inżynier z CERT 
Polska” (CERT Polska to ze-
spół specjalistów przy NASK 
- Polskiej Akademii Nauk zaj-
mujący się cyberbezpieczeń-
stwem).

„Nie mam żadnej litości 
dla zdrajców ojczyzny, tak jak 
wy nie mieliście litości dla 
mnie. Jeśli to mi przypadnie 

wykonanie wyroku na tobie, 
zginiesz w niewyobrażalnym 
bólu”- zapowiada sędziemu 
autor mejla. Kilka następnych 
akapitów zajmuje opis tortur, 
jakim zamierza poddać poddać 
przed śmiercią „skazanego” sę-
dziego. „Zacznę od spojrzenia 
ci prosto w oczy. Zapytam, czy 
przyznajesz się do winy: zdra-
dy ojczyzny. Złapię cię za wło-
sy, drugą ręką będę uderzał w 
twarz, wreszcie zacznę uderzać 
twoją czaszką o ścianę i pod-
łogę. Wybiję ci wszystkie zęby. 
Sekatorem obetnę palec po 
palcu. Otworzę nożem twoją 
jamę brzuszną. Będę pytał cię 
o nazwiska innych członków 
waszej organizacji Werwolf, 
wy lewackie kurwy, współcze-
sne imitacje Dirlewangera.” I 
tak dalej.

- Traktuję te groźby po-
ważnie. Zgłaszam sprawę do 
prokuratury i liczę, że zostanie 
zrobione wszystko, aby ustalić 
sprawcę - mówi sędzia Michał 
Lewoc. Uważa, że po moty-
wowanym politycznie mor-
dzie na prezydencie Gdańska 
Pawle Adamowiczu, władzom 
odpowiedzialnym za bezpie-
czeństwo Polaków nie wolno 
bagatelizować tego rodzaju in-
cydentów, bo nie wiadomo, kto 
za nimi stoi.

Mejle z identyczną treścią 
znaleźli w swoich skrzynkach 
pocztowych sędziowie z in-
nych regionów Polski. Osoba, 
które je rozsyła, ewidentnie 

korzysta z danych wykradzio-
nych z bazy Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury 
w czasie, kiedy kierowała nią 
Małgorzata Manowska, ak-
tualna prezes Sądu Najwyż-
szego. Michał Lewoc wystę-
pował w tym wykazie jako 
prowadzący szkolenia. Nie 
ma pojęcia, czy poza adresem 
poczty elektronicznej nadawca 
mejla dysponuje innymi doty-
czącymi go informacjami. Z 
komunikatów szkoły wynika, 
że w wykradzionych bazach 
znajdowały się też takie dane 
jak imię i nazwisko, numer 
telefonu, adres zamieszkania, 

daty pierwszego i ostatnie-
go logowania, numery ICQ, 
MSN, Skype, Yahoo, miejsce 
pracy, hasło (zaszyfrowane), a 
być może również numer PE-
SEL. Dotyczyły ponad 50 tys. 
osób.

Wykradzione dane były 
oferowane do sprzedaży w tzw. 
Darknecie, czyli opanowanej 
przez przestępców, ukrytej dla 
popularnych wyszukiwarek 
części internetu. Ktoś je kupił 
i wykorzystuje do zastraszania 
sędziów, którzy - tak jak sędzia 
Michał Lewoc, wiceprezes   
wrocławskiego oddziału Sto-
warzyszenia Sędziów Polskich 

Iustitia - sprzeciwiają się de-
formie w wymiarze sprawie-
dliwości, bronią represjono-
wanych kolegów i koleżanek, 
stają w obronie Konstytucji.

Według Michała Lewo-
ca, przestępcy, którzy takimi 
metodami próbują siać terror 
w środowisku sędziowskim, 
mogą czuć przyzwolenie wła-
dzy. Rządowe media oraz poli-
tycy obozu Zjednoczonej Pra-
wicy od kilku lat podburzają 
obywateli przeciwko sędziom. 
W takich okolicznościach 
słowna agresja łatwo może za-
mienić się w agresję fizyczną.

- Sędziowie są grupą 

szczególnie narażoną na tego 
typu zachowania, zwłasz-
cza osób skazanych, bądź po 
prostu przestępców, których 
miałem okazję sądzić - mówi 
Michał Lewoc.

Sprawą wycieku danych z 
Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury zajmuje się Pro-
kuratura Regionalna w Lubli-
nie. Do niej przekierowywane 
są zawiadomienia od osób 
poszkodowanych w wyniku 
nienależytego zabezpieczenia 
komputerowej bazy KSSiP.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Michał Lewoc, legnicki sę-
dzia zaangażowany w obronę 
praworządności, dostał mej-
la z zawiadomieniem o „wy-
roku” śmierci „wydanym w 
imieniu Polski Podziemnej”, 
ciągiem wyzwisk, gróźb i opi-
sem tortur. - Zawiadamiam 
prokuraturę - informuje Mi-
chał Lewoc. Identyczne listy 
dostają inni sędziowie, któ-
rych dane wyciekły z baz Kra-
jowej Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury.

Na trzy miesiące do aresztu 
trafili rabusie, którzy 5 listo-
pada napadli na sklep jubi-
lerski w centrum Legnicy. 
Najwyraźniej zaskoczyły ich 
zabezpieczenia w lokalu. Na-
robili dymu, włączyli alarm i 
czmychnęli bez łupu.

Oni narobili dymu 
u jubilera

- Wnikliwa praca opera-
cyjna funkcjonariuszy Wy-
działu do Walki z Przestęp-
czością Przeciwko Życiu i 
Zdrowiu legnickiej komendy 
zakończyła się zatrzymaniem 
dwóch mężczyzn, którzy usi-
łowali dokonać rozboju w 
sklepie jubilerskim na terenie 
miasta - informuje asp. Anna 
Grześków z zespołu praso-

wego Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy. - Zama-
skowani sprawcy wtargnęli 
na teren obiektu i kiedy je-
den z napastników siłą przy-
trzymywał pracownicę, drugi 
próbował rozbić witryny z 
biżuterią. Dzięki właściwe-
mu zabezpieczeniu wyrobów 
jubilerskich, uderzenia młot-
kiem w szyby antywłamanio-
we aktywowały alarm i spo-
wodowały włączenie kurtyny 
dymnej. To skutecznie wy-
straszyło przestępców, którzy 
natychmiast oddalili się z 
miejsca zdarzenia, a właści-
cieli uchroniło od kradzieży 
towaru o wartości ponad 1 
mln złotych.

Policjanci szybko wyty-
powali sprawców tego zda-
rzenia. Według ich ustaleń, 
za napad odpowiadają dwaj 
legniczanie: 29 i 33- latek. 
Obaj trafili do policyjnej celi. 
Przedstawiono im zarzut usi-
łowania dokonania rozboju. 
Mogą za to na 12 lat trafić do 
więzienia. Na razie na wnio-
sek prokuratury, Sąd Rejo-
nowy w Legnicy zastosował 
wobec nich środek zapobie-
gawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania na okres 3 
miesięcy.

Piotr Kanikowski
FOT.  

POLICJA LEGNICA
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Roboty prowadzone są od 
godz. 22.00 do godz. 5.30 przy 
ręcznym sterowaniu ruchem. 
W tych godzinach wyłączona 
jest sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniach. W ciągu dnia 
ruch odbywa się normalnie.

Takie założenia pozwo-
lą uniknąć bardzo uciążli-
wych objazdów po sąsiednich 
ulicach, a także wpłynie to 
znacząco na skrócenie czasu 
przebudowy. Wykonawca jed-
nocześnie przeprasza miesz-
ków za uciążliwości wynikają-
ce z pracy w porze nocnej.

Zakres robót obejmuje: 
wymianę warstwy ścieralnej 
jezdni, odbudowę i budowę 
pętli indukcyjnych sterowa-
nia sygnalizacją świetlną, od-
tworzenie oznakowania po-

ziomego, regulację wpustów 
deszczowych oraz włazów ka-
nałowych i innych.

Przebudowywany odcinek 
jest fragmentem drogi powia-
towej nr 2175D, na przewa-
żającej długości o przekroju 
jednojezdniowym. Znajduje 
się w obszarze zabudowanym 
oraz przenosi ruch lokalny do 
sąsiadującej zabudowy miesz-
kaniowej i pobliskich sklepów 
wielkopowierzchniowych. 
Stanowi także drogę dojazdo-

wą z północy miasta do strefy 
ekonomicznej.

Przypomnijmy, że wyko-
nawca tej inwestycji został wy-
brany zgodnie z Prawem Za-
mówień Publicznych z wolnej 
ręki. Wcześniejsze dwa postę-
powania przetargowe zostały 
unieważnione.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Na przebudowywanej al. 
Rzeczypospolitej w Legnicy, 
na odcinku od ul. Gumiń-
skiego do ul. Zamiejskiej, 
sfrezowana została już stara 
warstwa asfaltu i układana 
jest nowa. Prace w tym za-
kresie zaawansowane są w 
ok. 70 proc. 

Po raz pierwszy w 11 letniej 
historii zwycięzcami konkur-
su Legnicka Książka Roku zo-
stali dwaj autorzy, znani i ce-
nieni legniczanie - Grzegorz 
Niemyjski i Jerzy Starzyński. 
Kapituła konkursu uhono-
rowała ich prace „Rzeźby, 
rysunki, instalacje: wybrane 
prace z lat 1999-2019 / z tek-
stem T. Mikołajczaka” oraz 
„Świat pod Kyczerą“.

Nowy asfalt na  
al. Rzeczypospolitej

R
EKLAM

A

Legnickie Książki Roku 2021

Grzegorz Niemyjski le-
gnicki artysta, dziekan Wy-
działu Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu nie 
krył zaskoczenia z nominacji i 
przyznania mu tytułu. – Jestem 
szczęśliwy i dumny z tej nagro-
dy, choć przyznam szczerze, 
że absolutnie tego się nie spo-
dziewałem. Zwłaszcza, że tak 
książka dokumentuje moją 20 
– letnią pracę, a ja dostarczyłem 
do niej tylko zdjęcia – przyznał 
skromnie artysta.

Artysta ze swoimi pracami 
od wielu lat jest obecny w na-
szym mieście. Stworzył m.in. 
rzeźby w Rynku ( kula, ring i 
studnia) oraz monumentalny 

pomnik Sybiraków. Zapowiada 
kolejne.

Jerzy Starzyński od wielu 
lat znany jest w Legnicy jako 
twórca zespołu Kyczera i roz-
poznawalnego nie tylko w kra-
ju festiwalu Świat pod Kyczerą. 
– Jestem zaszczycony tym wy-
różnieniem. Książka podsumo-
wuje działalność Kyczery i ma 
wielu autorów. Ja ją tylko reda-
gowałem. Dodam, że pisanie 
daje nam namiastkę wolności.

Nominacje do tytułu Le-
gnickiej Książki Roku 2020 
otrzymało pięć wydawnictw, 
wybranych przez kapitułę 
konkursu spośród 34 ubiegło-
rocznych publikacji. Oprócz 
nagrodzonych są to: Piotr An-
der "Mroczny rewers", Rafał 
Collins "(Nie) odjazdowe życie 
braci Collins", Artur Guzicki 
"Podróże Misia Wojtka".

Konkurs ten pod patro-
natem prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego, już od jede-
nastu lat organizują Muzeum 
Miedzi wraz z Legnicką Bi-
blioteką Publiczną.

Kapituła oceniała książ-
ki związane z Legnicą, bądź 

napisane przez legniczanina 
albo wydane w naszym mie-
ście. Najwyżej cenione przy 
wyborze są: staranność edy-
torska (estetyka, szata graficz-
na) i redakcyjna, atrakcyjność 
tematu, wartość poznawcza i 
artystyczna, oryginalność, efekt 

indywidualnej pracy osoby lub 
zespołu, a także oddziaływanie 
na społeczność miasta, regionu 
i kraju.

Nagrody zostały wręczo-
ne 25 listopada w Sali Kró-
lewskiej Akademii Rycerskiej. 
Uroczystości uświetnił koncert 

zespołu jazzowego Patrycjusz 
Gruszecki Trio. Prezydent Ta-
deusz Krzakowski podziękował 
wszystkim twórcom, których 
książki zostały zgłoszone do 
tej nagrody, a także organiza-
torom konkursu. – Dziękuję za 
promowanie i naszego miasta 

– powiedział prezydent. – Wa-
sza praca jest bardzo ważna, 
zwłaszcza w tych trudnych 
czasach.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY
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Obwiniony przebywał w 
pomieszczeniu zamkniętym 
bez maseczki w czasie, gdy 
obowiązywał wprowadzony 
rozporządzeniem przepis, na-
kazujący w takich sytuacjach 
zasłanianie ust i nosa w związ-
ku z zagrożeniem COVID-19. 
Sąd Rejonowy w Głogo-
wie wyrokiem z 24 czerwca 
2021r. uznał go za winnego 
wykroczenia, ale odstąpił od 
wymierzenia kary. Mężczy-
zna nie pogodził się z takim 
wyrokiem. Złożył apelację do 
Sądu Okręgowego w Legnicy, 
wskazując, że przepis, za który 
został skazany, łamie art. 41 
ust.1 Konstytucji oraz  art. 31 
ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytu-
cji (patrz: ramka obok).

Ponadto obwiniony przy-

woływał szereg opinii, z któ-
rych wywodził, że  zasłanianie 
ust i nosa w obliczu pandemii 
COVID-19 nie ma sensu.

Sąd Okręgowy w Legni-
cy uznał apelację za nieza-
sługującą na uwzględnienie. 
Utrzymał wyrok z pierwszej 
instancji.

Według sądu, przywoła-
ne przez obwinionego opinie 
o nieskuteczności maseczek 
nie mają znaczenia dla roz-
poznania sprawy, tak samo jak 
bezpodstawny jest argument, 
że z czasem rząd zniósł ogra-
niczenie, przeciwko któremu 
mężczyzna - zdeklarowany 
przeciwnik noszenia mase-
czek - się buntował. W uza-
sadnieniu wskazano, że różne 
fazy pandemii wymagają sto-
sowania różnych narzędzi w 
walce z koronawirusem.   Dla 
rozstrzygnięcia sprawy nie 
mają również znaczenia przy-
wołane w apelacji orzeczenia, 
które uwalniały sprawców po-
dobnych czynów od odpowie-
dzialności wykroczeniowej.

W uzasadnieniu wyroku 
legnicki sąd sporo miejsca po-
święcił kwestii rzekomej nie-
konstytucyjności przepisów, 
na podstawie których męż-
czyzna nie stosujący maseczki 
został uznany za winnego wy-
kroczenia.

„Nie jest trafny zarzut 
naruszenia  art. 42 ust.1 Kon-
stytucji, mającego polegać 
na tym, że znamiona przypi-
sanego obwinionemu czynu 
stypizowano w akcie prawnym 
rangi podustawowej. Prze-
pis art. 116 § 1a k.w. ma bo-
wiem charakter blankietowy 
i zawiera w swej treści normę 
sankcjonującą. Nakazy i za-
kazy, o których w nim mowa 
(normy sankcjonowane) mogą 
być natomiast określone w ak-
cie prawnym niższego rzędu. 
Kwestię zgodności tego rodza-
ju rozwiązania z ustawą zasad-

niczą badał Trybunał Konsty-
tucyjny na gruncie art. 54 k.w., 
który w interesującym zakresie 
ma tożsamą konstrukcję, jak 
art. 116 § 1a k.w. W wyroku z 
8 lipca 2003 r., sygn. P 10/02, 
Trybunał stwierdził, że art. 54 
k.w. w zakresie, w jakim prze-
widuje wymierzanie kary za 
naruszenie przepisów porząd-
kowych zawartych w akcie 
podustawowym, jest zgodny z   
art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. 
Pogląd ten ma pełne zastoso-
wanie do uregulowania z art. 
116 § 1a k.w.

Chybione są zarzuty naru-

szenia   art. 31 ust. 3 oraz art. 
92 ust. 1 Konstytucji. W ob-
liczu dramatycznych skutków 
epidemii COVID-19 oraz jej 
dalszej eskalacji, należy przy-
jąć, że obowiązek zasłaniania 
ust i nosa wprowadzony zo-
stał do porządku prawnego z 
zachowaniem minimalnych 
standardów konstytucyjnych 
i powinien być tym samym 
respektowany i egzekwowa-
ny” - czytamy w uzasadnieniu 
wyroku.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

Obaj mężczyźni są wro-
cławianami. Według ustaleń 
Prokuratury Rejonowej w Lu-
binie, która prowadzi śledztwo 
w sprawie wypadku, 22 listo-
pada w Limeshain na terenie 
Niemiec ukradli Audi AQ7 o 
wartości co najmniej 360 tys. 
zł. Złodziejska paczka zdołała 
dojechać nim w okolice Polko-
wic, gdzie doszło do wypadku. 
Jadące z nadmierną prędkością 
auto w czasie manewru    wy-
przedzania pojazdów na re-

montowanym odcinku drogi, 
celem uniknięcia zderzenia 
z innym pojazdem, zjechało 
na lewe pobocze. Uderzyło w 
mężczyznę odpowiedzialnego 
za kierowanie ruchem podczas 
prac remontowych. Pokrzyw-
dzony doznał obrażeń ciała 
skutkujących zgonem. Za kie-
rownicą audi siedział Łukasz 
K., a Dominik B. jechał przed 
nim innym samochodem. Obaj 
zbiegli nim z miejsca zdarzenia, 
bo Audi AQ7 roztrzaskało się 
na drzewie.

- Przeprowadzone nie-
zwłocznie dowody oraz czyn-
ności wykrywcze policji po-
zwoliły na ustalenie, że sprawcą 
tego wypadku drogowego jest 
Łukasz K. - informuje proku-
rator Lidia Tkaczyszyn, rzecz-
niczka prasowa Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. - W 
celu jego ujęcia w związku z 
ukrywaniem się wymienionego 
przed organami ścigania, pro-
kurator wyraził zgodę na ujaw-
nienie w mediach jego danych 
osobowych i wizerunku. Męż-

czyzna ten został zatrzymany 
przez policję w dniu 25 listo-
pada 2021 roku.   Zatrzymano 
także drugiego współsprawcę 
kradzieży z włamaniem i za-
boru samochodu marki marki 
Audi AQ7, którym jak ustalo-
no jest Dominik B.  W dniu 26 
listopada 2021 roku prokurato-
rzy przedstawili Łukaszowi K. 
zarzuty spowodowania wypad-
ku drogowego z następstwem 
w postaci śmierci człowieka i 
ucieczkę z miejsca zdarzenia 
oraz dokonania kradzieży z 
włamaniem i zaboru pojazdu w 
warunkach recydywy. 38-letnie-
mu Dominikowi B. prokurator 
przedstawił zarzuty dokonania 
kradzieży z włamaniem i zabo-
ru pojazdu w warunkach recy-
dywy oraz posiadania znacznej 
ilości narkotyków.   Podczas 
zatrzymania funkcjonariusze 
ujawnili przy nim 1120 porcji 
handlowych amfetaminy, 180 
działek marihuany i 42 porcje 
ekstazy, a także zabezpieczyli na 
poczet przyszłej kary 60 tysięcy 
złotych.

- Policjanci począwszy od 
chwili zdarzenia, aż do ostat-
niego z zatrzymań, pracowali 
dzień i noc - opowiada mł. asp. 
Przemysław Rybikowski, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Polkowicach. - Spra-

wa była dla nich priorytetowa - 
chodziło o to, żeby nie tylko za-
trzymać sprawców przestępstw 
o wysokim zagrożeniu karą, ale 
też, żeby choć trochę ulżyć ro-
dzinie w cierpieniu po stracie 
członka rodziny.

W związku z przedstawio-
nymi zarzutami, obu mężczy-
znom grozi kara nawet 15 lat 
pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski
FOT.  

POLICJA POLKOWICE

Sąd aresztował na trzy mie-
siące 37-letniego Łukasza 
K., sprawcę śmiertelnego 
wypadku na drodze nr 331 
Parchów - Polkowice. Do 
aresztu trafił też jego kom-
pan, 38-letni Dominik B. 
Razem ukradli w Niemczech 
luksusowe auto, którym jesz-
cze tego samego dnia Łukasz 
K. wjechał w mężczyznę kie-
rującego ruchem podczas 
prac drogowych. Rozbity na 
drzewie samochód porzucił i 
uciekł z miejsca wypadku.

„W obliczu dramatycznych 
skutków epidemii COVID-19 
oraz jej dalszej eskalacji, 
należy przyjąć, że obowiązek 
zasłaniania ust i nosa wpro-
wadzony został do porządku 
prawnego z zachowaniem mi-
nimalnych standardów kon-
stytucyjnych i powinien być 
tym samym respektowany i 
egzekwowany” - stwierdził 
Sąd Okręgowy w Legnicy w 
sprawie mężczyzny skazane-
go za brak maseczki.

Areszty po śmiertelnym wypadku

Maseczka nie kłóci się z Konstytucją
Co zapiano  
w Konstytucji?

art 41 ust. 1 Konstytucji: 
"Każdemu zapewnia się nie-
tykalność osobistą i wolność 
osobistą. Pozbawienie lub 
ograniczenie wolności może 
nastąpić tylko na zasadach i 
w trybie określonych w usta-
wie."

art.31 ust. 3 Konstytucji: 
"Ograniczenia w zakresie ko-
rzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i 
tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie 
dla jego bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego, bądź 
dla ochrony środowiska, 
zdrowia i moralności pu-
blicznej, albo wolności i praw 
innych osób. Ograniczenia 
te nie mogą naruszać istoty 
wolności i praw."

art 92 ust. 1 Konstytucji: 
"Rozporządzenia są wyda-
wane przez organy wskazane 
w Konstytucji, na podstawie 
szczegółowego upoważnienia 
zawartego w ustawie i w celu 
jej wykonania. Upoważnie-
nie powinno określać organ 
właściwy do wydania roz-
porządzenia i zakres spraw 
przekazanych do uregulowa-
nia oraz wytyczne dotyczące 
treści aktu."
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- Zostaliśmy zobligowa-
ni do otwarcia 20 łóżek co-
vidowych i 5 dla pacjentów z 
podejrzeniem zakażenia ko-
ronawirusem - opowiada Jo-
lanta Klimkiewicz. - Otwo-
rzyliśmy je w czwartek, a do 
dzisiaj przyjęliśmy tam 26 
pacjentów. 4 osoby umarły. 6 
jest w stanie ciężkim. Mimo 
wszystko chcemy za wszelką 
cenę utrzymać część inter-
nistyczną czystą, bo też jest 
bardzo potrzebna. Postano-
wiliśmy, że będziemy mieć 
tam 10 łóżek internistycz-
nych plus 5 neurologicz-
nych, żeby ludzie mieli gdzie 
się leczyć. Niestety, brakuje 
nam personelu, bo obsada 
oddziału covidowego musi 
być liczniejsza niż normal-
nie. Ta sytuacja zmusiła nas, 
by zamknąć do końca mie-
siąca oddział pediatryczny a 
pracujące na nim pielęgniar-
ki delegować tymczasowo 
do pracy na oddziale inter-
nistycznym.

To racjonalna decyzja. 
Dzieci wymagające hospi-
talizacji, mogą skorzystać z 
placówek w Jaworze i Le-
gnicy, gdzie są czynne od-
działy pediatryczne. Jednym 
z priorytetów w złotoryj-
skim szpitalu stało się za to 

utrzymanie czystej interny i 
neurologii, bo odkąd szpital 
w Bolesławcu zamknął swój 
oddział neurologiczny, w 
regionie dramatycznie bra-
kuje miejsc dla pacjentów 
po udarach. 10 łóżek inter-
nistycznych i 5 neurologicz-
nych w Złotoryi cały czas 
ma pełne obłożenie.

- Nie wiem, jak dłu-
go wytrzymamy. Sytuacja 
jest tragiczna. Ale staramy 
się robić wszystko, aby nie 
zostawić ludzi bez pomo-
cy - mówi    prezes Szpitala 
Powiatowego im. A. Wolań-
czyka w Złotoryi.

Jolanta Klimkiewicz jest 
pełna obaw, że przyrastają-
ca od września fala zakażeń 
nieprędko opadnie do takie-
go poziomu, przy którym 
szpitale będą mogły w miarę 
normalnie funkcjonować.

Szpital Powiatowy im. 
A. Wolańczyka w Złotoryi 
robił co mógł, aby uchronić 
lokalną społeczność przed 
taką sytuacją. Odkąd tylko 
pojawiły się szczepionki, 
bardzo intensywnie włą-
czył się w akcję szczepienia 
mieszkańców. To, że Zło-
toryi przypadł milion zło-
tych w rządowym konkursie 
szczepień, jest w dużej mie-
rze - jeśli nie przede wszyst-
kim - jego zasługą. Jolanta 
Klimkiewicz ma nadzieję, że 
burmistrz Robert Pawłow-
ski doceni i w odpowiednim 
stopniu nagrodzi ten wysi-
łek, wzmacniając jednocze-
śnie skuteczność szpitala 
w zapobieganiu kolejnym 
nawrotom pandemii i w le-
czeniu osób, które przeszły 
COVID-19.

- Byłam w tej sprawie ze 
swoimi współpracownikami 
u pana burmistrza - infor-
muje prezes Jolanta Klim-

kiewicz. - Pan burmistrz 
deklarował, że podzieli się 
z nami nagrodą z konkursu. 
Mówił o 100 tysiącach zło-
tych. My złożyliśmy zapo-
trzebowanie na więcej. Po-
prosiliśmy o ultrasonograf, 
który służyłby szczególnie 

pacjentom pocovidowym z 
pouszkadzanymi narząda-
mi wewnętrznymi, bo uła-
twiłby ich diagnozowanie. 
Ponadto wnioskowaliśmy o 
pomoc w zmodyfikowaniu 
naszego aparatu rentgenow-
skiego oraz o trochę sprzę-

tu typowo covidowego, np. 
zamgławiacz przyspieszają-
cy prowadzenie dezynfekcji 
i laryngospop ułatwiający 
intubowanie pacjentów.

Szpital zwróci się też o 
wsparcie do wójt Zagrodna. 
Gmina Zagrodno została 

laureatem rządowego kon-
kursu i dostanie 500 tys. zł 
za utrzymanie stosunkowo 
dobrego tempa szczepień po 
opadnięciu wiosennej fali.

Piotr Kanikowski
FOT.  
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6 grudnia szpital powiato-
wy w Złotoryi musi zamknąć 
pediatrię, aby zapewnić ob-
sługę w części interny, gdzie 
leżą pacjenci z COVID-19. 
Gwałtownie przybywa zaka-
żonych. Sytuacja jest drama-
tyczna. - Tak długo jak się da 
chcemy utrzymać neurologię, 
bo dookoła brakuje miejsc 
dla osób po udarach - mówi 
Jolanta Klimkiewicz, prezes 
spółki Szpotal Powiatowy im. 
A. Wolańczyka w Złotoryi.

Jest epidemia, nie ma pediatrii
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LET'S START! JAK ZACZĄĆ? CZYLI
WOLONTARIAT PRACOWNICZY OD PODSTAW

Leroy Merlin Polska
Wolontariat pracowniczy w Fundacji Korporacyjnej

PANEL DYSKUSYJNY I ROZMOWY Z EKSPERTAMI

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW9.00-10.00

10.00-10.15

10.15-10.45

10.45-12.20 HOW WE DO IT? DOBRE PRAKTYKI
WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

Siemens Polska
Wolontariat pracowniczy w Siemens Polska

KYNDRYL
Wolontariat pracowniczy w stylu ECO

VW Motor Polska 
RAZEM - nie osobno. Volkswagen Motor Polska           
 w Polkowicach 

12.25-13.00

13.00-13.30 COFFEE TIME, CZYLI PRZERWA KAWOWA

13.30-15.00 LET'S DO IT! WARSZTATY RÓWNOLEGŁE                   
DO WYBORU

Jak wdrożyć wolontariat w firmie? Karta zasad
wolontariatu pracowniczego 1

Angażowanie pracowników w wolontariat.
Empatyczna grywalizacja między firmami2

15.15 ZAKOŃCZENIE

W Y D Z I A Ł  P R O M O C J I  
I  K O M U N I K A C J I  S P O Ł E C Z N E J  
U R Z Ą D  M I A S T A  L E G N I C Y

PARTNER
STRATEGICZNY

ul. Rynek 19, 59-220 Legnica
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