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Rosjanin został Polakiem Zwierzęta miały dobrze Prokurator na brzegu jeziora
Mikołaj Jerofiejew - Rosjanin, który przez 23 lata był zmusza-
ny do niewolniczej pracy na fermie drobiu w rejonie Procho-
wic - otrzymał z rąk wojewody dolnośląskiego Akt Nadania 
Obywatelstwa Polskiego. To ważny etap, ale nie finał jego 
historii. W legnickim sądzie trwa proces karny Jana i Alicji 
Ś. oskarżonych o przetrzymywanie mężczyzny. 

  >>2

Urząd Miasta w Legnicy informuje, że zakończył kontrolę w Pal-
miarni, gdzie od sierpnia 2020 r. do początku listopada 2021 r. 
padło 13 ptaków, 14 żółwi i małpka. Wyniki - jak tryumfalnie 
ogłosiła władza - „nie dały podstaw do stwierdzenia, że warunki 
bytowe przybywających w obiekcie zwierząt nie zostały zapew-
nione”. Nie wszystko jednak wypadło tak różowo. 

  >>4

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie działek przy jeziorze 
w Jezierzanach. Chodzi o kąpielisko, które gmina Miłkowice 
najpierw wydzierżawiła a potem sprzedała za 2 mln zł legnickiej 
spółce NIR Inwestycje. Sprawa automatycznie nabrała politycz-
nego kontekstu, bo współwłaściciel NIR Inwestycje w 2020 r. 
publicznie zakpił sobie z PiS-u. 

  >>10
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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY PIOTRA KANIKOWSKIEGO

>>2

Ziemia obiecana

Pieróg i Stępień w dogrywce

O fotel wójta gminy Kunice w II turze zawalczą Józef Pieróg z KWW Stowarzyszenie Ruch Społeczny 
Gminy Kunice oraz Elżbieta Stępień z KWW Wspólnie dla Przyszłości Gminy Kunice. Mieszkańcy wy-
łonili też skład nowej rady gminy.

>>2



- Gdy tylko dowiedzia-
łem się o tej sprawie, podją-
łem wszelkie działania, aby 
pomóc, dlatego też cieszę 
się, że mogę uczestniczyć w 
szczęśliwym zakończeniu, tej 
przykrej i przerażającej hi-
storii - komentuje wojewoda 
dolnośląski Jarosław Obrem-
ski. - Pan Jerofiejew ze swoim 
pełnomocnikiem pod koniec 
ubiegłego roku zdecydowali 
się złożyć wniosek o nada-
nie obywatelstwa polskiego. 
Przy pomocy pracowników 
Dolnośląskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego we Wrocławiu, 
wniosek został przyjęty i 
opracowany. Wraz z pozy-
tywną opinią został przeka-
zany do MSWiA, skąd trafił 
do Kancelarii Prezydenta 
RP, gdzie podjęto decyzję o 
nadaniu obywatelstwa.

Mikołaj Jerofiejew przy-
jechał do Polski w 1989 roku. 
Był pracownikiem cywilnym 
w jednej z radzieckich jedno-
stek wojskowych stacjonują-
cych w okolicach Bolesławca. 
Nie wrócił z wojskiem do 
swej ojczyzny. Został i pra-
cował nielegalnie na jednej 
z ferm drobiu. Gospodarz 
bał się jednak kontroli i 23 
lata temu przewiózł go pod 
Lubin do swych znajomych, 
Jana i Alicji Ś.   Według usta-
leń prokuratury, Rosjanin był 
przez nich przetrzymywany 
w skandalicznych warunkach, 
zmuszany do niewolniczej 
pracy bez wynagrodzenia, 
głodzony, bity. Kiedy gehen-
na się skończyła, był wrakiem 
człowieka: wychudzonym, 

obdartym, zalęknionym. Po 
ucieczce z fermy zaopieko-
wali się nim Ewa i Krzysztof 
Tyszkiewiczowie, zapewnili 
Mikołajowi dach nad głową i 
wszystko, czego potrzebował 
do życia. Rosjanin został też 
otoczony opieką prawną.

Mikołaj Jerofiejew ma 
problemy z posługiwaniem 
sę językiem rosyjskim. Za to 

czyta i isze po polsku. Do-
brze mówi o polsku, choć 
ze wschodnim akcentem, 
wszystko rozumie. Marzył, 
by móc legalnie zostać w Pol-
sce. To marzenie właśnie się 
spełniło.

Piotr Kanikowski
FOT.  

DOLNOSLĄSKI URZĄD 
WOJEWÓDZKI
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Ziemia obiecana
Podczas kampanii wybor-

czej w 2015 roku politycy Prawa 
i Sprawiedliwości powtarzali na 
każdym kroku „Polska w ruinie, 
Polska w ruinie”. I, trzeba przy-
znać, słowa dotrzymali.

W sześć lat w ramach tzw. 
„dobrej zmiany’ udało im się 
rozłożyć niemal wszystko co 
było można.

Rozhulano inflację, która 
znów osiągnęła poziom sprzed 
21 lat. Za rządów PiS-u chleb 
podrożał o jedną czwartą, choć 
podobno dzięki pińcet plus 
żadne dziecko już nie głoduje. 
W odpowiedzi na gigantyczne 
wzrosty cen gazu i prądu rząd 
zintensyfikował częstotliwość 
emisji reklam. Za chwilę na-
uczymy się obudzeni w środku 
nocy bez zająknienia recytować, 
że dzięki tarczy inflacyjnej „ty-
powa polska rodzina będzie pła-
cić za energię jedynie 6 złotych 
więcej miesięcznie”.

W potraktowanych pisow-
skim walcem sądach powszech-
nych średni czas trwania po-
stępowań wydłużył się od 2015 
roku z 4,2 do 7 miesięcy, tj. o 
67 procent. Nie działa Trybu-
nał Konstytucyjny ani Krajowa 
Rada Sądownictwa, mnożą się 
problemy z nominacjami sę-
dziowskimi, a upolityczniony 
Sąd Najwyższy przerobiono w 
izbę tortur dla sędziów wydają-
cych wyroki nie po myśli władzy. 
Ponadto z doraźnych politycz-
nych pobudek zakwestionowa-
no prawo polskich obywateli do 
poszukiwania sprawiedliwości w 
sądach Unii Europejskiej.

Gimnazja, ledwie okrzepły, 
zostały za pieniądze samorzą-
dów zrównane z ziemią. Nowy 
minister edukacji Przemysław 
Czarnek wdraża w ich miejsce 
archaiczny, jakby żywcem wyjęty 
z PRL-u, model szkoły, w któ-
rej dziewczęta zostaną ugrun-
towane do cnót niewieścich a 
chłopcy do spuszczania łomotu 
gejom, lesbijkom i Arabom.

Zadłużenie szpitali od 2015 
roku wzrosło z 10,8 do 16,7 mld 
zł. Nie traktowano poważnie 
protestów lekarzy rezydentów, 
pielęgniarek, ratowników me-
dycznych. Zamiast w służbę 
zdrowia, Zjednoczona Prawi-
ca wolała pompować miliardy 
złotych z podatków w telewizję 
Jacka Kurskiego. W 2020 roku 
aż zaszkliło się od tego oczko 
posłance Joannie Lichockiej i 
musiała je otrzeć środkowym 
palcem, pokazując przy okazji 
wała Polakom zmagającym się 
z chorobami nowotworowymi. 
Krótko potem jej gest spuento-

wał koronawirus SARS CoV-2. 
W domach oraz w niedoinwe-
stowanych, pracujących na gra-
nicy wydolności szpitalach ma-
sowo umierali nie tylko chorzy 
na COVID-19, ale także osoby, 
którym służba zdrowia mogłaby 
pomóc, gdyby priorytetem rzą-
du nie stała się propaganda. W 
2020 roku umarło pół miliona 
ludzi - w przeliczeniu na 100 
tys. mieszkańców najwięcej od 
zakończenia II wojny światowej. 
Dane za ubiegły rok są wciąż 
niepełne, ale zwiastują równie 
tragiczną statystykę.

Pandemia miała negatywny 
wpływ na inwestycje, ale nie da 
się na nią zrzucić całej winy, bo 
ten trend zaczął się zanim koro-
nawirus wydostał się z Wuhan. 
Inwestycje w Polsce liczone jako 
procent PKB spadły z poziomu 
20,7 proc. w 2011 r. do 17,1 proc 
w 2020 r., osiągając już wówczas 
najniższą wartość od 2011 r. 
Można by mówić o obiektyw-
nych trudnościach, gdyby nie 
fakt, że w tym samym okresie 
inwestycje w Unii Europejskiej 
wzrosły z poziomu 20,8 proc. 
do 21,6 proc. PKB. Przed do-
brą zmianą były lata, w których 
oddawano do użytku ponad 200 
kilometrów autostrad (2011 r. - 
210 km, 2012 r. - 241 km). W 
2017 i w 2018 r., dla odmiany, 
nie oddano ani kilometra.

Wrak tupolewa leży tam 
gdzie leżał w 2015 roku. Jako 
kraj mamy kosę z Unią Euro-
pejską, Stanami Zjednoczony-
mi i Izraelem, ale utrzymujemy 
najlepsze od lat stosunki z San 
Escobar i to wystarczy. Nasi 
dyplomaci szukają przyjaciół 
wśród ultraprawicowych rady-
kałów w rodzaju Marine Le Pen 
czy Matteo Salviniego. Neofa-
szyści dość regularnie odwie-
dzają spaloną przez swych idoli 
Warszawę. Za to w lasach i ba-
gnach na polskiej granicy, dzięki 
ogromnemu militarnemu zaan-
gażowaniu polskiego państwa, 
w czasie pokoju umierają ludzie, 
którym wydawało się, że należy-
my do europejskiej cywilizacji. 
Medykom i działaczom orga-
nizacji humanitarnych, którzy 
mogliby ich ratować, utrudnia 
się lub uniemożliwia niesienie 
pomocy. Wciąż jednak stanowi-
my przedmurze chrześcijaństwa 
w bezbożnej Europie. Chrystus 
w Świebodzinie jest większy niż 
w Rio de Janeiro. Chwała Bogu.

Tak wygląda mój kraj na 
progu 2022 roku. Ziemia obie-
cana. PiS dotrzymał słowa.

Piotr  
Kanikowski
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Pieróg i Stępień w dogrywce

Rosjanin został Polakiem

O fotel wójta gminy Kunice w 
II turze zawalczą Józef Pieróg 
z KWW Stowarzyszenie Ruch 
Społeczny Gminy Kunice 
oraz Elżbieta Stępień z KWW 
Wspólnie dla Przyszłości 
Gminy Kunice. Mieszkańcy 
wyłonili też skład nowej rady 
gminy.

Mikołaj Jerofiejew - Rosja-
nin, który przez 23 lata był 
zmuszany do niewolniczej 
pracy na fermie drobiu w re-
jonie Prochowic - otrzymał z 
rąk wojewody dolnośląskiego 
Akt Nadania Obywatelstwa 
Polskiego. To ważny etap, 
ale nie finał jego historii. W 
legnickim sądzie trwa proces 
karny Jana i Alicji Ś. oskar-
żonych o przetrzymywanie 
mężczyzny.

W wyborach na wójta 
gminy Kunice oddano 2 939 
ważnych głosów. Aby zwy-
ciężyć już w pierwszej turze, 
należało uzyskać poparcie co 
najmniej 1470 wyborców. Jó-
zefowi Pierogowi zabrakło 81 
głosów do tego progu. Z po-
parciem 1 389 mieszkańców 
jest jednak bezapelacyjnym 
zwycięzcą pierwszej tury i fa-
worytem w drugiej. Elżbietę 
Stępień poparło 883 miesz-
kańców. Zajęła drugie miej-
sce, co dało jej awans do do-
grywki. Odpadli Artur Smęt 
(462 głosy) i Jacek Kiełb (205 
głosów).

Do rady gminy miesz-
kańcy wybrali: 4 przedsta-
wicieli KWW Artura Smęta 
(Krzysztof Błądziński, Wła-
dysław Kucy, Tomasz Mesner, 

Grzegorz Sieradzki), 4 przed-
stawicieli KWW Wspólnie 
dla Przyszłości Gminy Kunice 
(Kamil Bernacki, Barbara Ku-
lewicz, Krzysztof Pachołków, 
Beata Orłowska-Mielniczuk), 
3 przedstawicieli KWW Sto-
warzyszenia Ruch Społeczny 
Gminy Kunice (Grzegorz 
Radziwanowski, Anna Ra-
kowska-Laputa, Piotr Skor-
ski), 2 przedstawicieli KWW 
Andrzeja Ostrowskiego (An-
drzej Ostrowski, Waldemar 
Pieczkiewicz),1 przedstawi-

ciela KWW Łączy Nas Gmi-
na (Mateusz Forgiel).

W dwóch okręgach - nr 
9 (sołectwo Kunice) i nr 11 
(Rosochata) - o przydziale 
mandatu zdecydowało loso-
wanie przeprowadzone przez 
komisję wyborczą. Przepro-
wadza je się wtedy, gdy dwóch 
lub więcej kandydatów otrzy-
mało najwyższą liczbę głosów. 
W losowaniu odpadli Paweł 
Garbicz i Leszek Buzdygan, 
obaj z KWW Stowarzyszenia 
Ruch Społeczny Gminy Ku-

nice. Szczęście dopisało ich 
rywalom z KWW Wspólnie 
dla Przyszłości Gminy Kuni-
ce, Kamilowi Bernackiemu i 
Barbarze Kulewicz.

W nowej radzie gminy 
jest 7 radnych ze starego skła-
du (sprzed zamieszania z ta-
ryfami za wodę i ścieki).

II tura wyborów na wójta 
odbędzie się 30 stycznia.

Piotr Kanikowski
FOT.  

PIOTR KANIKOWSKI
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W ostatnim czasie sklep 
Tkaniny Wojska Polskiego 6 
nie tylko odświeżył swe wnę-

trze, ale też znacząco uzupełnił 
wybór kolorów, faktur i wzorów 
oferowanych klientom tkanin. 
Przybyło ponad 800 metrów 
bieżących rozmaitych materia-
łów, co umożliwia znalezienie 
idealnego na wymarzoną kre-
ację. Warto zwrócić uwagę na 
nowe kolory m.in. dresówki 
pętelki, weluru, lnu czy tkanin 
zasłonowych. Nowością są pla-
moodporne tkaniny na obrusy, 
bistor, kora, drelich („czysty” i z 
elastanem), futerka. Na półkach 
jest spory wybór szczególnie 

poszukiwanych na legnickim 
rynku dzianin, sprzedawanych 
na metry – starannie wyselek-
cjonowanych, ładnych, miłych 
w dotyku, wyróżniających się 
jakością i modnym wzornic-
twem. Tu można kupić wyborne 
dzianiny z Łodzi, najlepszy len z 
Mysłakowic w szerokiej palecie 
kolorów.

Sklep nieustannie poszerza 
i modyfikuje swój asortyment, 
dostosowując go do zmieniają-
cych się pór roku oraz potrzeb 
klientów. Kilka miesięcy temu 

- wraz z jesienną pluchą - w 
ofercie pojawiła się wytrzymała 
na trudne warunki atmosferycz-
ne kodura i inne tkaniny wodo-
odporne, świetnie sprawdzające 
się na tarasach czy w ogrodach. 
Wciąż są dostępne pod adresem 
Wojska Polskiego 6, podob-
nie jak cała gama tkanin obi-
ciowych i pianek tapicerskich, 

przydatnych przy renowacji 
starych mebli. Jeśli ktoś szyje 
maskotki, zajmuje się scrapbo-
okingiem albo innymi kreatyw-
nymi pracami, to w legnickim 
sklepie znajdzie dobrej jakości 
filc akrylowy, łatwo układający 
się i podatny na wypychanie, w 
aż 33 ciepłych pastelowych od-
cieniach. 

Choć można tu kupić ma-
teriały z importu, np. włoskie 
czy czeskie, to jednak większość 
towaru pochodzi od renomo-
wanych polskich producentów, 
dzięki czemu klienci dostają 
materiały doskonałej jakości, ale 
po umiarkowanych cenach. 

Do legnickiego sklepu z 
tkaninami przy ul. Wojska 
Polskiego 6 – naprzeciwko 
renomowanej Pasmanterii 
Andersa 16 – bez przerwy do-
cierają dostawy nowych ma-
teriałów z kraju i zagranicy. 
Sklep wyróżnia rewelacyjne 
zaopatrzenie, dobre ceny 
oraz sympatyczna, fachowa 
obsługa.

Najlepiej zaopatrzony sklep z tkaninami

Tkaniny Wojska Polskiego 6
   www.tkaniny.legnica.pl   tel. 667 275 937    Otwarte: Pn-Pt godz. 10-17; Sb godz. 10-14

R
EKLAM

A

Powstaje fajne miejsce
W parku Miejskim w Legnicy 
trwa przebudowa Teatru Let-
niego na Centrum Witelona. 
Prace są bardzo zaawanso-
wane. Już teraz odrestauro-
wane detale architektoniczne 
dają przedsmak tego, jaką 
perełką będzie Centrum po 
rewitalizacji. Prezydent Ta-
deusz Krzakowski w powsta-
jącym Centrum Witelona spo-
tkał się z dziennikarzami. W 
spotkaniu uczestniczył także 
Marcin Andrzejewski, pełno-
mocnik prezydenta ds. Cen-
trum Witelona.

- Dążymy do tego by 
stworzyć tutaj wyjątkowe i 
niepowtarzalne miejsce, będą-
ce symbolem miasta. Łączące 
historię ze współczesnością, 
budujące jego tożsamość. Ale 
także łączące je z parkiem 
– mówi prezydent Tadeusz 
Krzakowski.

Centrum będzie służyło 
nie tylko mieszkańcom Le-
gnicy, ale także gościom z ca-
łego regionu. Właśnie w połą-
czeniu z urokliwym parkiem i 

jego atrakcjami – fontannami, 
palmiarnią i basenami, zachę-
ci do spędzenia tutaj całego 
dnia.

Zaawansowane są także 
prace związane z funkcjono-
waniem samego Centrum. – 
Wykorzystamy maksymalnie 
całą powierzchnię tego obiek-
tu – dodaje Marcin Andrze-
jewski. - Oczywiście główna 
wystawa będzie poświęcona 
Witelonowi. Powstanie też 
strefa dziecięca. Miejsce dla 
ich rodziców, gdzie będą mo-
gli odpocząć. Sala multime-
dialna, w której prezentowane 
będą np. filmy. Zapewniam, że 
powstaje miejsce unikatowe, 
jakiego jeszcze w regionie nie 
było.

W minionym roku pod-
pisana została już umowa z 
Anną Rzeźnik na zaprojek-
towanie wystawy głównej 
„Oko, perspektywa, przy-
szłość”, która powstanie na 
powierzchni tysiąca metrów 
kwadratowych. To będzie nie-
standardowo i nowocześnie 
zaaranżowana przestrzeń, 

gdzie zostanie nam przybliżo-
ny dorobek Witelona.

Powstaje także w tym 
obiekcie część komercyjna z 
salą konferencyjną i przestrze-
nią gastronomiczną. Będą 
mogły odbywać się tutaj np. 
spotkania firmowe czy konfe-
rencje. A także będzie można 
spędzić miło czas w kawiarni.

Obecnie wewnątrz bu-
dynku trwają prace wykoń-
czeniowe. W sali głównej 
odrestaurowany sufit kaseto-
nowy został odebrany przez 
konserwatora zabytków, po-
dobnie jak sufit w sali konfe-
rencyjnej. Z kolei na zewnątrz 
obiektu prowadzone są roboty 
na tarasach: wewnętrznym 
i zewnętrznym. Zbudowa-
no parking, montowane jest 
ogrodzenie.

Wcześniej m.in. na ze-
wnątrz położona została już 
nowa elewacja. Wymieniono 
okna i drzwi. Założono izola-
cje pionowe i poziome, które 
zabezpieczają obiekt. Poło-
żono nowy dach. Rozebrano 
balkoniki wewnętrzne, które 

zostały dobudowane po woj-
nie. Zbudowano betonowe 
szyby dla wind, wyznaczane 
są ciągi komunikacyjne i ewa-

kuacyjne. Dzięki tym rozwią-
zaniom Centrum Witelona 
będzie w pełni przyjazne oso-
bom niepełnosprawnym.

źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY
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W komunikacie przesła-
nym do mediów nie wska-
zano, dlaczego zwierzęta 
umierają częściej niż przed 
rozpoczęciem remontu Pal-
miarni. Na potwierdzenie, że 
egzotyczna menażeria ma za-
pewnioną prawidłową opie-
kę, przywołano protokoły z 
kontroli Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Legnicy z 
8 i 19 listopada 2021 r. oraz 
wcześniejsze. 

Wielkimi literami
W komunikacie zacy-

towano fragment jednego 
z tych dokumentów: „nie 
stwierdzono naruszenia wła-
ściwych warunków bytowa-
nia z uwagi na zapewnienie 
wszystkim utrzymywanym 
gatunkom możliwości egzy-
stencji zgodnie z potrzebami 
danego gatunku".

Ze zdjęć opublikowanych 
w internecie przez radnych, 
którzy przed wybuchem afe-
ry weszli do Palmiarni na 
inspekcję, wynika, że żół-
wie lądowe przechowywano 
w kartonie po bananach, a 
wodne w zwykłej wannie ła-
zienkowej, nad którą suszono 
ścierki do podłóg. 

Kontrola przeprowadzo-
na w Legnickim Przedsię-
biorstwie Gospodarki Komu-
nalnej w Legnicy dotyczyła 

realizacji umów i prawidło-
wości utrzymania zabytkowej 
Palmiarni w Legnicy. Zaczę-
ła się 8 listopada 2021 r., czy-
li tydzień po tym, jak radni 
Koalicji Obywatelskiej ujaw-
nili zdjęcia z Palmiarni. Kon-
trolę przeprowadził Wydział 
Organizacji Kadr i Kontroli 
Urzędu Miasta Legnicy.

Urzędników interesowa-
ła "realizacja umów utrzy-
mania palmiarni w latach 
2020-2021, z uwzględnie-
niem dowodów i faktów wy-
kraczających poza ten okres, 
mających wpływ na kontro-
lowany obszar." Celem kon-
troli - jak pisze ratusz - było 
wyjaśnienie wszystkich kwe-
stii związanych z prawidło-
wym zarządzaniem obiektem 
przez spółkę LPGK i szcze-
gólnie sprawowaniem właści-
wej opieki nad znajdującymi 
się tam zwierzętami.

Mając na uwadze usta-
lenia kontroli, wydano za-
lecenia. Legnickie Przed-
siębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej ma prowadzić 
szczegółowe i rzetelne reje-
stry i ewidencje dokumentu-
jące inwentarz. Zapisy mają 
dotyczyć także pielęgnacji 
fauny i flory. Sposób pro-
wadzenia ewidencji i reje-
strów ma być uzgodniony z 
Urzędem Miasta w Legnicy. 
Kontrolerzy nakazali LPGK 
ustalić przyczyny "ubytku 
papugi senegalskiej" oraz za-
lecili "podjęcie adekwatnych 
działań następczych zgod-
nie z umową, w zależności 
od wyników poczynionych 
ustaleń". Spółka ma uzupeł-
nić braki kadrowe. Musi też 
każdorazowo informować 
ratusz o "fakcie wystąpienia 
okoliczności mogących w 
sposób istotny wpłynąć na 
prawidłowość realizacji umo-
wy" i w uzgodnieniu z urzę-

dem podejmować stosowne 
działania.

Drobnym drukiem
Dzięki radnemu Jaro-

sławowi Rabczence mieli-
śmy możliwość zapoznania 
się z protokołem kontroli. 
W ogólnej wymowie ra-
port jest wobec gospodarza 
Palmiarni - Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej - pobłażliwy. 
Napisano w nim wprost, że 
dobrostan zwierząt został 
zachowany i że we właści-
wy sposób postępowano z 
okazami egzotycznej fauny. 
Dane o ubytkach zwierząt 
i roślin nie pokrywają się z 
informacjami podawanymi 
wcześniej przez radnych - 
według autorów protokołu 
w okresie od 23 lipca 2020 
do 19 września 2021 padło 8 
ptaków, 1 małpa i 9 żółwi (w 
sumie 17 - a nie 29 zwierząt). 
Nie wiadomo co się stało z 
papugą senegalską - w lutym 
2020 roku była na stanie w 
Palmiarni, rok później nie, i 
nikt nie potrafił kontrolerom 
wytłumaczyć jej zniknięcia. 
W trakcie prac remontowych 
żywotność utraciło 36 roślin, 
w tym filodendron, phoenix, 
figowiec sprężysty, liwstona, 
monstera, szeflera, bambus, 
fikus Beniamina itd. Ra-
port dużo miejsca poświęca 
40-letniemu daktylowcowi, 
wykazując, że jego wycięcie 
było uzasadnione, bo rośli-
na osiągnęła maksymalny 
wzrost, zamierała i zagrażała 
konstrukcji budynku.

Ale mimo wszystko w 
kilku miejscach kontrolerzy 
zauważają nieprawidłowo-
ści. Na str. 20 przywołany 
został protokół okresowej 
kontroli lekarsko-weteryna-
ryjnej z 22. września 2021 
roku. Lekarz weterynarii 
stwierdził w nim, że złe wa-

runki bytowania w pomiesz-
czeniach zastępczych mogły 
doprowadzić do zwiększenia 
liczby zachorowań ptaków 
i małp w okresie wcześniej-
szym oraz przyczynić się 
do pogorszenia dobrostanu 
zwierząt. "Odnośnie warun-
ków w pomieszczeniach za-
stępczych lekarz weterynarii 
wskazał na: brak wentylacji, 
zawilgocenie i zagrzybienie 
pomieszczenia, nadmierne 
zagęszczenie ptaków i małp, 
brak możliwości utrzymania 
stałej, właściwej temperatu-
ry (dogrzewanie przenośny-
mi grzejnikami powoduje 
znaczne wahania temperatur, 
co jest wysoce niewskazane)" 
- odnotowali urzędnicy z ra-
tusza. Prezes LPGK w odpo-
wiedzi na te uwagi przywołał 
opinie Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, że w pomiesz-

czeniu zastępczym zapew-
niono zwierzętom warunki 
niezagrażające życiu.

Szczególnie badano 
przypadek Mariana i Heli - 
dwóch ar arraraun. Marian 
padł 21 maja 2021 roku jako 
osiemnastoletni ptak, choć 
papugi tego gatunku doży-
wają w niewoli 90 lat. 16-let-
nią Helę od połowy czerwca 
2021 r. przejęło, w złym sta-
nie, i ratuje poznańskie zoo. 
Wątpliwości budziło pocho-
dzenie obu ptaków. Nabyte z 
legalnego źródła powinny się 
legitymować dokumentem 
CITES. Protokół z kontro-
li wspomina o jednym do-
kumencie CITES z 2003 r. 
Kontrolerzy przemilczeli, że 
powinny być dwa, osobny dla 
każdego ptaka.

Okazuje się, że w trakcie 
remontu wykonawca prac w 

Palmiarni mimo złożonych 
w przetargu deklaracji nie 
był w stanie zabezpieczyć 
wymaganych kadr. Kontro-
lerzy zwracają uwagę na brak 
ogrodnika, czasowy brak lub 
niewystarczające kwalifikacje 
opiekuna zwierząt, niewła-
ściwe wykształcenie osoby 
nadzorującej. LPGK podję-
ło działania zmierzające do 
uzupełnienia personelu oraz 
wymaganych kompetencji. 
Raport wspomina również, 
że ewidencja dokumentująca 
opiekę nad fauną i florą w 
pewnych okresach nie była 
prowadzona w ogóle, w in-
nych prowadzona nierzetel-
nie.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL /

ALEKSANDRA  
KRZESZEWSKA 

Zwierzęta w Palmiarni miały dobrze
Urząd Miasta w Legnicy in-
formuje, że zakończył kon-
trolę w Palmiarni, gdzie od 
sierpnia 2020 r. do początku 
listopada 2021 r. padło 13 
ptaków, 14 żółwi i małp-
ka. Wyniki - jak tryumfalnie 
ogłosiła władza - "nie dały 
podstaw do stwierdzenia, że 
warunki bytowe przybywa-
jących w obiekcie zwierząt 
nie zostały zapewnione". Nie 
wszystko jednak wypadło tak 
różowo, jak można by sądzić 
z informacji ratusza.
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Przetarg dotyczy dzia-
łek 144/31, 144/32, 144/33, 
144/34, 144/35 i 144/36, 
obejmujących cały nieza-
gospodarowany dotąd ob-
szar Gminnej Strefy Eko-
nomicznej. Najmniejsza ma 
12 ha, największa – prawie 
76,7 ha. Zgodnie z wyceną, 
minimalny czynsz dzier-
żawny dla poszczególnych 
działek ustalono na pozio-
mie od 85 273 do 1 234 864 
zł miesięcznie plus VAT 
(23 proc.). Każda będzie 
wydzierżawiana osobno. 
Wygrają oferenci, którzy w 
przetargu zaproponują naj-
wyższe stawki.

Twarde warunki
Grunt, choć nieuzbro-

jony, jest atrakcyjny, bo na 
Dolnym Śląsku trudno o 
tak duży i dobrze skomuni-
kowany teren pod inwesty-
cje. Gmina dyktuje warun-
ki. Na przykład inwestor 
będzie musiał na własny 
koszt zatroszczyć się o in-
frastrukturę techniczną, 
m.in. niezbędne drogi i sie-
ci, a po ustaniu dzierżawy 
przejdzie ona na własność 
samorządu. Jednoznacz-
nie na całym terenie za-
broniono inwestycji, które 
powodowałyby hałas lub 
zanieczyszczenie powie-
trza. Planując działalność 

dzierżawca musi stosować 
się do obowiązujących w 
Polsce przepisów prawa, w 
tym prawa miejscowego. W 
warunkach przetargu za-
znaczono, że złamanie tego 
nakazu będzie skutkować 
rozwiązaniem umowy bez 
wypowiedzenia. 

Przeznaczone pod 
dzierżawę działki mają w 
Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Prze-
strzennego (MPZP) różne 
przeznaczenie. Na kilku-
dziesięciu hektarach przy-
legających bezpośrednio do 
drogi wojewódzkiej Choj-
nów - Złotoryja MPZP 
przewiduje lokalizację 
m.in. usług komercyjnych, 
handlu hurtowego, gastro-
nomii, urządzeń obsługi 
komunikacji oraz obsługi 
rolnictwa. W głębi dopusz-
czalna jest m.in. budowa 
zakładów przemysłowych, 
baz i składów, magazynów, 
prowadzenie produkcji bu-
dowlanej i przetwórstwa. 
Gmina informuje zainte-
resowanych, że 28 lipca 
2020 roku przystąpiono 
do sporządzenia nowego 
Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzen-
nego dla obrębu Łukaszów. 
W ramach tego opracowa-
nia zakłada się utrzymanie 
dotychczasowej funkcji 
terenu oraz wprowadzenie 
zapisów uszczegóławiają-
cych, które z jednej strony 
wykluczą działalność nie-
bezpieczną dla środowiska 
a z drugiej, zgodnie z wolą 
rady gminy, dopuszczą w 
strefie realizację farm foto-
woltaicznych.  

Aby złożyć ofertę na 
dzierżawę gruntów w Łu-
kaszowie należy do 1 marca 
2022 roku wpłacić wadium 
w stosownej wysokości. 
Wszystkie szczegółowe in-
formacje i warunki przetar-
gu można znaleźć na ofi-
cjalnej stronie gminy: www.
zagrodno.eu. 

Uśpiona strefa        
Grunty wystawione do 

przetargu były radzieckim 
lotniskiem wojskowym. 
Gmina przejęła je w la-
tach dziewięćdziesiątych i 
przemianowała w Gminną 
Strefę Ekonomiczną, ale od 
tego czasu - wbrew dumne-
mu szyldowi - nic tam się 
nie działo. Zamiast wzo-
rem sąsiadów ze Złotoryi 
czy Warty Bolesławieckiej 
szukać inwestorów, po-
przednicy wójt Karoliny 
Bardowskiej wydzierżawia-
li cały ten obszar rolnikom 
za śmieszne pieniądze.

Naliczano przy tym, 
niezgodnie z rzeczywisto-
ścią, podatek od gruntów 
rolnych IV klasy, choć w 
oficjalnych dokumentach 
ten teren jest sklasyfiko-
wany jako grunty różne. Z 
tego tytułu wpływały do 
budżetu gminy skromne 
sumy. Kwota opodatkowa-
nia gruntów różnych jest 
31. razy wyższa niż rolnych, 
więc gdyby pobierać poda-

tek zgodnie z ewidencją, 
to zamiast np. 30 gmina 
miałaby prawie 940 tys. zł. 
Rolnicy dzierżawiący grun-
ty w Łukaszowie płacili 
też czynsz. Z olbrzymiego, 
atrakcyjnie położnego tere-
nu Zagrodno miało w su-
mie nieco ponad 300 tys. zł 
rocznie. W obliczu potrzeb 
stojących przed gminą (ka-
nalizacja, drogi) wójt Karo-
lina Bardowska uznała, że 
trzeba z tym zerwać i wy-
starać się o inwestora, który 
zapewni znacznie większe 
wpływy do budżetu. 

Sprzedaż czy dzierża-
wa?

Do urzędu gminy zgła-
szali się przedsiębiorcy za-
interesowani odkupieniem 
tego terenu. Najdalej posu-
nęła się renomowana spół-
ka Metroplan, reprezen-
tująca grupę firm z kilku 
branż (e-commerce, elek-
tromobilność, hotelarstwo, 
magazyny) – we wrześniu 
2020 r. oficjalnie ogłosiła 

gotowość wybudowania na 
200 hektarach po lotnisku 
parku przemysłowo-lo-
gistycznego z zapleczem: 
cztero- lub pięciogwiazd-
kowym hotelem, obiektami 
rekreacyjnymi, centrum ga-
stronomiczno-handlowym, 
farmą fotowoltaiczną i wia-
trową. Inwestor obiecywał 
2,5 tysiąca nowych miejsc 
pracy. Przedstawił szacun-
ki, z których wynikało, że 
poza sumą 40-45 mln zł za 
sprzedaż gruntów gmina 
mogłaby liczyć co roku na 
ok. 13 mln zł z tytułu po-
datków. To oznacza, że w 
okresie pierwszych 29 lat 
do budżetu gminy wpłynę-
łoby, w zależności od tem-
pa realizacji inwestycji, ok 
200-300 mln zł.

W kwietniu 2021 r. 
wójt Karolina Bardowska 
wystąpiła do Rady Gmi-
ny Zagrodno o zgodę na 
zorganizowanie przetargu 
na sprzedaż 204 hektarów 
gruntów w strefie. Teren 
miał trafić w ręce inwe-

stora, który zaoferowałby 
najkorzystniejsze warunki 
- ale radni powiedzieli nie. 
Większość wzięła stronę 
radnego Stanisława Ole-
chowskiego, który przeko-
nywał, że lepiej wydzierża-
wić cały ten obszar na 29 
lat pod farmę fotowoltaicz-
ną za ok. 2 mln zł rocznie. 
Gmina zyska w ten sposób 
w 29 lat około 70 mln zł i 
zachowa swoją ziemię dla 
przyszłych pokoleń. Na na-
stępnej sesji radni przegło-
sowali przygotowaną przez 
siebie uchwałę zobowiązu-
jącą wójt do przeprowadze-
nia przetargu na dzierżawę 
działek w Łukaszowie. Ka-
rolina Bardowska realizuje 
ją, choć cały czas uważa, że 
sprzedaż gruntów przynio-
słaby Zagrodnu więcej ko-
rzyści. Nie da jednak kopać 
się z koniem.

Piotr Kanikowski  
RYC.  

GMINA ZAGRODNO

ZAGRODNO
DAJE SIĘ POZNAĆ
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Łukaszów idzie pod młotek
Wójt gminy Zagrodno wysta-
wiła do przetargu na okres 29 
lat sześć działek na terenie 
Gminnej Strefy Ekonomicz-
nej w Łukaszowie. W sumie 
nieco ponad 204 ha gruntów. 
Gdyby całość poszła po ce-
nie wywoławczej, do budżetu 
gminy wpłynie rocznie prawie 
2,4 mln zł czynszu. Dochód z 
29-letniej dzierżawy będzie 
spory, ale jednak kilka razy 
mniejszy od sumy, którą moż-
na by uzyskać, gdyby radni 
umożliwili wójtowi sprzedaż 
tej ziemi. Przetarg odbędzie 
się 4 marca 2022 r. w Urzę-
dzie Gminy w Zagrodnie. 
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Gmina znalazła lekarzy

Jan Bednarczyk jest ce-
nionym przez pacjentów le-
karzem, specjalistą chorób 
wewnętrznych, ordynatorem 
oddziału internistycznego w 
złotoryjskim szpitalu powia-
towym. W Złotoryi prowadzi 
też własną praktykę lekarską. 
Już złożył wypowiedzenie 
w szpitalu, aby poświęcić się 
pracy w GOZ Zagrodno. Je-
śli wygra konkurs, będzie na 
stałe obsługiwał pacjentów po 
doktor Hannie Siemieńskiej w 
gminnej przychodni.

- Na razie pan doktor Be-
darczyk jest u nas we wtorki – 
mówi wójt Karolina Bardow-
ska. – Chcemy, aby docelowo 
w naszej przychodni przyj-
mowali też dwaj inni lekarze. 
Pierwszy to doktor Robert 
Kowalik – internista i specja-
lista medycyny rodzinnej, któ-
ry do Zagrodna przyjeżdża w 
środy. Liczymy na stałą współ-
pracę z doktor Marią Master-
nak-Piechulą, pediatrą, ordy-
nator oddziału pediatrycznego 
szpitala w Złotoryi, która jest 
u nas dwa razy w tygodniu. 
Ponadto posiłkujemy się 
wsparciem lekarek z Lwówka 
Śląskiego: laryngolog Graży-
ny Papuszki i chirurg Barbary 
Adamskiej-Trupkiewicz.

Po niespokojnych miesią-
cach – kadrowych kłopotach, 
spowodowanych nagłą decyzją 
doktor Hanny Siemieńskiej 
o odejściu do szpitala w Bo-
lesławcu – Gminny Ośrodek 
Zdrowia pod rządami nowej 
kierownik Anny Trąbki-Ka-
linowskiej łapie równowa-
gę. Kontynuuje szczepienie 
wszystkich chętnych prze-
ciwko COVID-19. Pozyskał 
też szczepionki przeciwko 
grypie. Są dostępne w przy-
chodni bezpłatnie dla wszyst-
kich dorosłych mieszkańców 
gminy Zagrodno. Placówka w 
dalszym ciągu zapewnia reha-
bilitację osobom po urazach. 

Wkrótce zacznie realizację 
kilku profilaktycznych progra-
mów zdrowotnych adresowa-
nych do jej pacjentów.

Nieporównanie łatwiejsze 
od znalezienia następcy dok-
tor Siemieńskiej było prze-
prowadzenie inwestycji, które 
poprawiają komfort personelu 
i standard obsługi pacjentów 
Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Zagrodnie. Czasem wystar-
czyły drobnostki, np. zamon-
towanie zewnętrznego oświe-
tlenia przed przychodnią, 
gdzie od lat panowały egipskie 
ciemności – już teraz wszyscy 
mogą się przekonać, że dużo 
łatwiej zejść po schodach, gdy 
pali się światło. Przytulnie zro-
biło się również w gabinecie 
lekarskim, który odświeżono i 
odnowiono. Gmina zapowiada 
remont pomieszczeń na pię-
trze ośrodka z przeznaczeniem 
na mieszkanie dla lekarzy ob-
sługujących placówkę. Niektó-
rzy będą dojeżdżać z daleka 
i mogą potrzebować takiego 
lokum.

Zgodnie z wnioskiem 
Anny Trąbki-Kalinowskiej, 
p.o. kierowniczki GOZ-u, 
wójt Karolina Bardowska 
przekazała niemałe środki na 
zakup sprzętu medycznego. 
Umożliwiła to nagroda (500 
tys. zł) uzyskana przez gmi-
nę w rządowym konkursie 
szczepień. Częścią tej sumy 
Zagrodno chce podzielić się 
ze szpitalem w Złotoryi, gdzie 
leczą się jego mieszkańcy, 
ale większość nagrody spo-
żytkuje na miejscu.    Dzięki 
temu gminna przychodnia 
będzie mieć własny nowocze-
sny ultrasonograf z zestawem 
wszechstronnych sond, co 
umożliwy lekarzom przepro-
wadzenie na miejscu badania 
USG. Do tej pory trzeba było 
kierować na nie pacjentów do 
innych placówek. Zwłaszcza 
w warunkach epidemii, gdy 
wiele podmiotów medycznych 
ograniczyło swoją działalność, 
zrobiło się to kłopotliwe i ry-
zykowne. Możliwość wyko-
nania ultrasonografii na miej-
scu przyspieszy postawienie 
diagnozy i wdrożenie terapii. 
Wygodzie i bezpieczeństwu 
pacjentów służy również de-
cyzja o zakupie urzędzenia 
do EKG oraz nowego sprzętu 
rehabilitacyjnego:    aparatu 
do elektroterapii i ultradźwię-

ków, autoklawu, magnetroniku 
oraz lampy Sollux. Z własnych 
środków GOZ nabył analiza-
tor moczu. Teraz mocz bada 
się na miejscu, w ośrodku, 
w zaledwie kilka sekund, co 
umożliwia błyskawiczne zdia-
gnozowanie np. często wystę-
pującej u dzieci infekcji dróg 
moczowych. Przychodnia ku-
piła ponadto urzadzenie, które 
w ciągu 2 minut wykonuje test 
CRP, pomagając w odróżnie-
niu infekcji wirusowych od 
bakteryjnych.

GOZ-owi szefuje jako 
pełniąca obowiązki kierowni-
ka Anna Trąbka-Kalinowska. 
Poprzednia kierownik Ewa 
Wójcik po długotrwałym 
przebywaniu na zwolnieniu 
L4 złożyła z końcem roku 
wypowiedzenie (okres jej wy-
powiedzenia kończy się w 
marcu). Formalnie to na niej 
spoczywał obowiązek zapew-
nienie ciągłości opieki lekar-
skiej w placówce po odejściu 
doktor Hanny Siemieńskiej. 
Niestety, od początku kryzy-
su – tzn. odkąd 7 lipca lekar-
ka poinformowała gminę, że 
dostała propozycję kontynu-
owania kariery zawodowej 
w Bolesławcu – Ewa Wójcik 
przebywała na przedłużanym 
wciąż zwolnieniu lekarskim, 
co dodatkowo pogłębiało cha-
os. Równocześnie zabrakło 
lekarza i osoby, która zarządza 
ośrodkiem.

- Sytuacja była patowa – 
mówi wójt Karolina Bardow-
ska. – Nie tylko przez brak 
lekarza. Nie było dostępu do 
kont, a trzeba było jakoś doko-
nać wypłat dla pracowników. 
Nie było komu podpisywać 
umów z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. W GOZ nie 
było nikogo, kto byłby decy-
zyjny. Nikogo, kto mógłby 
podjąć rozmowy z lekarzami. 
Nikogo, kto mógłby ten ośro-
dek ratować.

W reakcji na tę sytuację 
wójt Karolina Bardowska i 
Michał Huzarski – przewod-
niczący rady społecznej GOZ 
w Zagrodnie – w zastępstwie 
nieobecnej Ewy Wójcik po-
dejmowali intensywne działa-
nia mające zaradzić kryzysowi. 
Jeszcze w sierpniu próbowali 
przekonać Hannę Siemieńską, 
by nie odchodziła z ośrodka z 
końcem wakacji, ale doktorka 
definitywnie odmówiła. Potem 

poszukiwali lekarzy, którzy w 
trybie pilnym przejmą opiekę 
nad jej pacjentami.

W najtrudniejszym okre-
sie wsparcia udzielił gminie 
szpital powiatowy w Lwówku 
Śląskim, udostępniając swo-
ich lekarzy. W tamtym czasie    
Adam Zdaniuk, prezes Powia-
towego Centrum Zdrowia w 
Lwówku Śląskim, przesłał do 
urzędu w Zagrodnie standar-
dową – jak podkreśla – ofertę 
przejęcia przychodni w opiekę 
operatorską, ale tematu nie 
podjęto. Wójt Karolina Bar-
dowska mówi, że podzielając 
obawy mieszkańców ani przez 
moment nie rozważała moż-
liwości przekazania GOZ-u 
jakiemukolwiek zewnętrzne-
mu podmiotowi. Uzgodniono 
jednak, że od 1 października 
2021 troje lekarzy z Lwów-
ka Śląskiego będzie zapew-
niać stałą obsługę ośrodka. Ta 
umowa rozsypała się w poło-
wie września 2021, po sesji, 
podczas której zagrodzieńscy 
radni obraźliwymi uwagami 
zrazili medyków do Zagrodna.

Publicznie kpiąc i ośmie-
szając lekarzy z Lwówka Ślą-
skiego, radni powtarzali za 
doktor Hanną Siemieńską, że 
można było uniknąć problemu 
zatrudniając jej kolegę, dok-
tora Piotra Rossudowskiego. 
Ponoć chciał przyjść do Za-
grodna na stałe i zamieszkać 
nad ośrodkiem, tylko wójt 
nie pozwoliła. Okazuje się, 
że nigdy nie było takiej opcji. 
Piotr Rossudowski przyznaje, 
że kiedy jesienią 2021 roku 
doszło do krytycznej sytuacji 
w GOZ Zagrodno, był gotów 
czasowo wypełnić lukę po ko-
leżance.  “Nie zamierzałem na 
stałe przyjmować w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Zagrod-
nie”  – oświadcza doktor Piotr 
Rossudowski.   “Ze zdziwie-
niem dowiedziałem się od 
obecnej Kierownik Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Zagrod-
nie – p. Anny Trąbka-Kali-
nowskiej, że nadal moja osoba 
wykorzystywana jest do niepo-
trzebnych rozgrywek między 
pewnymi grupami osób zupeł-
nie mi nieznanych. (…) Obec-
nie najważniejszą sprawą jest 
zapewnienie opieki lekarskiej 
w Państwa Ośrodku Zdrowia, 
dlatego bardzo proszę usunąć z 
dyskusji publicznej moją oso-
bę i zająć się tą najważniejszą 

sprawą. Jestem przekonany, że 
działania obecnej Kierownik 
Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Zagrodnie w sprawie obsady 
lekarskiej – są godne zauwa-
żenia przez wszystkie zain-
teresowane strony. Wsparcie 
działań Pani Kierownik przez 
uspokojenie emocji dotyczą-
cych obsady lekarskiej przy-
czyni się do szybkiego roz-
wiązania sprawy w Ośrodku 
Zdrowia”   – podkreśla doktor 
Piotr Rossudowski w piśmie 
przesłanym do gminy.

Jego opinia jest zgodna z 
tym, co od września powta-
rzali radnym wójt Karolina 
Bardowska i przewodniczący 
rady społecznej GOZ Michał 
Huzarski – że publiczna dys-
kusja utrudnia znalezienie na 
rynku lekarzy dla Gminnego 
Ośrodka Zdrowia. Negocja-
cje wymagają spokoju i ciszy. 
Kompulsywne przywoływanie 
tego tematu na sesjach służy-
ło jedynie eskalowaniu emocji. 
Problemy ośrodka były wyko-
rzystywane przez przeciwni-
ków wójt Zagrodna do pod-

sycania politycznego konfliktu, 
bez troski o dobro pacjentów. 
Tymczasem wbrew faktom to 
wójt Karolinie Bardowskiej 
referendarze aktualnie zarzu-
cają “destabilizację Gminnego 
Ośrodka Zdrowia i narażenie 
mieszkańców na utratę dostę-
pu do opieki zdrowotnej”.

- Sytuacja jest absurdalna, 
bo do odejścia doktor Hanny 
Siemieńskiej w ogóle nie zaj-
mowałam się ośrodkiem zdro-
wia. Panie same się rządziły. 
Przychodnia działała dobrze. 
Jak czegoś brakowało w ośrod-
ku, to kupiłam, zawiozłam, 
podziękowałam za dobrą pra-
cę – mówi wójt Karolina Bar-
dowska. – Nie dałam nigdy 
żadnego powodu, aby oskar-
żano mnie o destabilizację 
ośrodka. Przeciwnie, robiłam 
wszystko co w mojej mocy, aby 
pacjenci doktor Siemieńskiej 
nie zostali w trudnym czasie 
bez opieki lekarskiej.

 
Piotr Kanikowski

FOT. URZĄD GMINY 
ZAGRODNO

Stabilizuje się sytuacja ka-
drowa w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Zagrodnie. Doktor 
Jan Bednarczyk, który dołą-
czył do kompletowanego z 
mozołem zespołu lekarskie-
go w grudniu, jest gotów 
związać się z Zagrodnem na 
stałe. Podpisanie umowy 
musi poprzedzić konkurs. 
Zostanie ogłoszony jeszcze w 
styczniu.
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Pieniądze na Wasze pomysły

Strażackie cięcie-gięcie

To idea, która sprawdziła 
się już w wielu samorządach. 
Na czym polega? Z budże-
tu gminy Zagrodno zostanie 
wydzielona pula 250 tys. zł. 
Mieszkańcy będą mogli zgła-
szać własne pomysły, na co 
wykorzystać te pieniądze, a 
potem w głosowaniu sami 
wybiorą najlepsze projekty. 

Gmina dostanie rok na ich re-
alizację. 

Możliwości jest całe mnó-
stwo. - Mały plac zabaw, bo-
isko do siatkówki plażowej, 
skwerki, ławeczki, tablice in-
formacyjne, witacze, pomniki 
przyrody, pomniki pamięci – 
na gorąco wylicza wójt Karo-
lina Bardowska.  

Projekty do budżetu oby-
watelskiego będą mogły zgła-
szać nie tylko grupy formalne, 
ale też mieszkańcy, o ile ich ini-
cjatywę poprze odpowiednia 
ilość osób. Szczegółowe zasady 
– to jak będzie wyglądać pro-
cedura zgłaszania wniosków, 
ich kwalifikacja, podział środ-
ków między sołectwa, kampa-

nia promocyjna, głosowanie i 
realizacja – określi regulamin, 
który gmina opracuje po No-
wym Roku. Zdaniem wójt, 
muszą się w nim znaleźć takie 
zapisy, by żadne z sołectw nie 
czuło się pokrzywdzone po-
działem pieniędzy.

Samorządem, który naj-
wcześniej w regionie zdecy-

dował się na wprowadzenie 
budżetu obywatelskiego, jest 
Legnica. Od 2013 roku jej 
mieszkańcy w ten sposób reali-
zują swoje wizje, dzięki czemu 
zaniedbane, opuszczone miej-
sca pięknieją, ożywają, a dzieci 
i dorośli mają gdzie spotykać 
się, bawić, realizować pasje. 

Piotr Kanikowski

Gminę przecina au-
tostrada, gdzie, niestety, 
wypadki to codzienność. 
Jak mówi Mirosław Skul-
ski – prezes OSP Gro-
dziec i komendant gminny 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Za-
grodnie – z sześciu jed-
nostek, funkcjonujących 
na tym terenie, najczęściej 
do zdarzeń na drogach 
wyjeżdżają OSP Zagrod-
no i OSP Olszanica (obie 
są włączone do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego) oraz mający 
swoją remizę najbliżej A4 
strażacy z OSP Brochocin. 

W ćwiczeniach na tere-
nie rozlewni brały udział 
ponadto OSP Grodziec 
(organizatorzy), OSP 
Wojciechów oraz sąsiedzi, 
OSP Sędzimirów (gmina 
Pielgrzymka) i OSP Ra-
ciborowice (gmina Warta 
Bolesławiecka). Była też 
Grupa Ratownicza Dzie-
sław z gminy Ścinawa. W 
charakterze instruktorów 
wystąpili strażacy z Jedno-
stek Ratownictwa Gaśni-
czego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Złotoryi i 
Chojnowie. Dodatkowo 
szkolenie z ratownictwa 
wysokościowego poprowa-
dzili członkowie Jednostki 
Poszukiwawczo-Ratowni-
czej Baryt w Stanisławo-
wie.

Zajęcia odbywały się w 
grupach. Na wstępie omó-
wiono procedury i zasady. 
Do ćwiczeń praktycznych 
wykorzystano wraki pię-
ciu aut osobowych i busa, 
zwiezionych specjalnie na 
teren rozlewni. Przy po-
mocy narzędzi, będących 
na wyposażeniu jednostek, 

strażacy cięli i rozpycha-
li ich karoserię, ucząc się, 
jak szybko oraz bezpiecz-
nie dotrzeć z pomocą do 
zakleszczonych w samo-
chodach ofiar wypad-
ków. Z dystansu ich pracy 
przyglądali się mieszkańcy 
Grodźca, dorośli i dzieci. 
W innym miejscu instruk-
torzy z JPR Baryt pokazy-
wali, jak w szczególnych 
sytuacjach przy pomocy 
sprzętu alpinistycznego 
dostać się do ludzi po-
trzebujących pomocy i jak 
opuścić ich na ziemię.

Dzień był mroźny, 
termometry wskazywały 
temperaturę poniżej zera, 
ale gospodarze zadbali o 
strażacki poczęstunek: 
ciepłą herbatę i kiełbasę z 
grilla. To był pożytecznie, 
ale też mile spędzony czas, 
sprzyjający integracji ludzi 
z różnych jednostek, któ-
rzy muszą współpracować 
przy akcjach w terenie.

Piotr Kanikowski
FOT.  

PIOTR KANIKOWSKI

Wójt Karolina Bardowska 
przygotowała projekt uchwa-
ły wprowadzającej budżet 
obywatelski w gminie Za-
grodno. Radni na komisjach 
pozytywnie odnieśli się do 
tego pomysłu. We wtorek na 
sesji będą głosować w tej 
sprawie. 

Około 60 strażaków z gmi-
ny Zagrodno – i nie tylko 
– wzięło udział w treningu 
z ratownictwa techniczne-
go zorganizowanym przez 
OSP Grodziec na terenie 
dawnej rozlewni napojów 
w Grodźcu. Na wrakach sa-
mochodów ćwiczono umie-
jętności, które mogą się 
przydać podczas udzielania 
pomocy ofiarom wypadków 
drogowych.



Powiedz „TAK” na 
Grodźcu!

Warownia na starym 
wulkanie zapewnia niepo-
wtarzalny, baśniowy klimat. 
Zamek położony jest we wsi 
Grodziec. Znajduje się na 
Szlaku Zamków Piastowskich 
w Krainie Wygasłych Wul-
kanów. Ze szczytu wzgórza 
można podziwiać malowniczą 
panoramę. W tak malowni-
czych okolicznościach, każda 
uroczystość nabiera baśnio-
wego charakteru.

Wymarzone wesele z do-
skonała kuchnią

Zorganizuj przyjęcie 
weselne w jednej z kilku hi-
storycznych sal. Wyjątkowo 
przestrzenne sale Zamku 
Grodziec zapewniają niesza-
blonowy styl, a profesjonalna 
i miła obsługa zadba o każdy 
szczegół Twojego przyjęcia. 
To wymarzone miejsce na 
ceremonię zaślubin i weselną 
uroczystość. Do Sali Rycer-
skiej możesz zaprosić aż stu 
weselników, a jeśli marzysz o 

kameralnym przyjęciu wśród 
najbliższych osób, Sala Bie-
siadna, Sala Kominkowa oraz 
Sala Staroniemiecka zapewnią 
ciepłą i dyskretną atmosferę.

Kuchnia Zamku Gro-
dziec przygotowała wyjątko-
we menu weselne, które moż-
na wykorzystać w całości lub 
modyfikować, istnieje także 
możliwość wynajęcia stołu ze 
staropolskimi specjałami. Po-
trawy serwowane weselnikom 
przygotowywane są z najwyż-
szą starannością.

Pamiątka na lata
Pamiątkowe fotografie 

wymagają niezwykłego plene-
ru. Bazaltowe, powulkaniczne 
wzgórze, zamkowe mury i 
rozpościerające się Sudety w 
tle to motywy, dzięki którym 
ślubne fotografie nabiorą wy-
jątkowego charakteru. Istnieje 
możliwość zamówienia sesji. 
Oferta specjalna może być 
wzbogacona o dodatkowe 
atrakcje – pokaz walk rycer-
skich. Dzięki fotograficznym 
pamiątkom, nawet po latach 
przywrócisz najpiękniejsze 
chwile i emocje, które towa-
rzyszyły Ci tego dnia, w Zam-
ku Grodziec.

Zorganizuj ślub na wul-
kanie

Zamek Grodziec jest 
miejscem wyjątkowym ze 
względu na swój charakter. 
Gdy wszystkie emocje już 
opadną, można delektować się 
malowniczą scenerią i spotka-
niem z najbliższymi. Zamek 
Grodziec zapewnia kom-
pleksową obsługę na każdym 

etapie organizacji ceremonii 
zaślubin oraz przyjęcia wesel-
nego.

Źródło: Zamek Grodziec
FOT.  

OLIWIA MAKARA

Nowy rok to kolejna dawka 
nowych wyzwań i nowych 
wydarzeń! Już teraz turyści 
mogą zaplanować odwiedzi-
ny w zamku Grodziec, wy-
bierając te wydarzenia, które 
ich najbardziej interesują. Co 
Zamek Grodziec proponuje 
turystom w 2022 roku?

Marzysz o weselu w praw-
dziwie baśniowym stylu? 
Bajkowa budowla na szczycie 
wygasłego wulkanu, uroczy-
stość zaślubin w zamkowej 
kaplicy, wyjątkowe prze-
strzenne sale zapewniające 
nieszablonowy styl, wysoki 
standard uroczystości oraz 
profesjonalna obsługa – 
zorganizuj niezapomniane 
wesele w jednym z najro-
mantyczniejszych zamków w 
Polsce.
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Kalendarz zamkowych 
imprez na 2022 r.

Ślub i wesele na  
wygasłym wulkanie

W tym roku powraca 
cykl najbardziej nastrojo-
wych koncertów w regio-
nie, będą również pikniki i 
wydarzenia, które wiele lat 
temu na stałe wpisały się 

w zamkowy harmonogram. 
W kalendarzu nie zabrakło 
również nocnego zwiedza-
nia.

- Oferta turystyczna 
Zamku Grodziec nieustan-
nie się rozwija. Cieszymy 
się, że coraz więcej tury-
stów odwiedza twierdzę na 
wulkanie i może uczestni-
czyć w interesujących wy-
darzeniach. Nocne zwie-
dzanie, które pojawia się w 
tegorocznym kalendarzu, 
stanowi ciekawą alterna-
tywę dla osób, które lubią 
nieszablonową turystykę. 

Nie możemy doczekać się 
również powrotu kameral-
nych koncertów. Zachęcam 
do śledzenia aktualności na 
stronie internetowej i me-
diach społecznościowych 
Zamku Grodziec, bo w 
tym roku będzie się działo 
– dużo i ciekawie – mówi 
wójt gminy Zagrodno Ka-
rolina Bardowska.

Pierwsze atrakcje już w 
lutym. Niebawem szczegó-
ły!

Źródło: Zamek Grodziec
RYC.  

ZAMEK GRODZIEC

Dowiedz się więcej i sprawdź 
szczegółową ofertę oraz 
menu. Zeskanuj kod QR, 
wejdź na stronę internetową 
www.grodziec.net lub za-
dzwoń 504 051 022.
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W KGHM narasta wście-
kłość. Z analizy grudniowych 
pensji i tzw. czternastki, wypła-
canej przez spółkę na początku 
stycznia, wynika, że Polski Ład 
negatywnie odbił się na ich za-
robkach.

Związki zawodowe w 
KGHM prześcigają się w za-
pewnieniach, że na to nie po-
zwolą.

„Musimy „odbić” dla na-
szych pracowników wszystkie 
straty, jakie zaserwowała im od 
początku bieżącego roku PiS-
-owska władza. Musi to być 
swoista „TARCZA ANTYIN-
FLACYJNA KGHM” To na-
sza broń, do której mamy zestaw 
rozwiązań, które z nawiązką 
mogą zrekompensować ponie-
sione straty” - ogłasza Związek 

Zawodowy Pracowników Prze-
mysłu Miedziowego.

Józef Czyczerski, prze-
wodniczący Sekcji Krajowa 
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ 
Solidarność, zwrócił się do pre-
zesa KGHM o ponowne przeli-
czenie wynagrodzeń wszystkich 
pracowników (za grudzień i 
czternastej pensji) na starych 
zasadach. Prosi też, by najbliż-
sze wynagrodzenie za styczeń 
przedstawić w dwóch wersjach: 
liczone „po staremu” i według 
zasad Polskiego Ładu. „Pozy-
skane informacje będą dla nas 
niezbędne do podjęcia nego-
cjacji wskaźnika wynagrodzeń 
na 2022 r. „ - pisze Józef Czy-
czerski.

„Nie akceptujemy sytuacji, 
w której skutki reformy po-

datkowej przerzuca się między 
innymi na grupę zawodową 
górników polskiej miedzi, po-
wodując spadek miesięcznego 
wynagrodzenia średnio ok. 1000 
zł (...) Grupa zawodowa, która 
jest kołem zamachowym mie-
dziowego regionu została po-
traktowana skandalicznie. (...) 
Przed nami negocjacje płacowe 
na rok 2022, na których będzie-
my domagać się wzrostu płac, co 
wynika z inflacji oraz rosnących 
kosztów codziennego życia i 
zrekompensowanie górnikom 
skutków reformy podatkowej” 
- czytamy w oświadczeniu Kra-
jowego Związku Zawodowego 
Pracowników Dołowych. 

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM

Jak informuje prokurator 
Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okręgo-
wej w Legnicy, Henryk W. i 
Elżbieta W. byli małżeństwem 
od około 3 lat, ale krótko przed 
tragedią, pod koniec marca 
2021 roku, kobieta wyprowa-
dziła się od męża.

3 kwietnia Henryk W. 
zwabił ją esemesami do swego 
mieszkania. Pił alkohol razem 
z Pawłem P., gdy zadzwoni-
ła do drzwi. Otworzył żonie 
i uderzył ją pięścią w okolice 
szyi, powodując nie tylko ob-
rażenia wewnętrzne niebez-
pieczne dla zdrowia, ale też 
utratę przytomności i upadek 
na podłogę.

- Wskutek ciosu oskarżo-
nego i będącego jego skutkiem 
upadku, pokrzywdzona do-
znała obrażeń ciała w postaci 

krwiaka podpajęczynówkowe-
go i obrzęku mózgu - relacjo-
nuje prokurator Lidia Tkaczy-
szyn.

Henryk W. i Paweł P. za-
aranżowali miejsce zdarzenia 
w taki sposób, aby sprawca po-
bicia uniknął kary. Przewrócili 
nieprzytomną kobietę na bok 
i włożyli jej do ręki nóż. Pół 
godziny później Paweł P. za-
dzwonił na numer alarmowy, 
wzywając Pogotowie Ratun-
kowe.

Karetka zabrała Elżbietę 
W. do Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego w Legni-
cy. Tam dwa dni później ko-
bieta    zmarła. Z sekcji zwłok 
i dokumentacji lekarskiej wy-
nika, że przyczyną śmierci były 
obrażenia spowodowane przez 
Henryka W.

W toku śledztwa ustalono, 
że Elżbieta W. już wcześniej 
była bita przez męża. Henryk 
W. był o nią zazdrosny. Stoso-
wał przemoc: groził, awantu-
rował się. Kobieta nie chciała 
jednak , by był za to ścigany.

- Prokurator oskarżył 
Henryka W. o spowodowa-
nie ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, którego skutkiem 
była śmierć pokrzywdzonej 
- informuje prokurator Lidia 
Tkaczyszyn. -Z zebranych 
dowodów o karalności tego 
oskarżonego wynika, że był 
on w przeszłości wielokrotnie 

karany, w tym za przestępstwa 
przeciwko życiu i zdrowiu. W 
niniejszej sprawie odpowiada 
w warunkach recydywy wielo-
krotnej.

Z Henrykiem W.    ławę 
oskarżonych będzie dzielił 
Paweł P. On również nie ma 
czystej kartoteki, bo był wielo-
krotnie karany za przestępstwa 
przeciwko mieniu oraz prze-
stępstwa narkotykowe. Proku-
rator zarzucił mu popełnienie 
dwóch czynów. Po pierwsze, 
utrudnianie śledztwa i pomoc 
Henrykowi W. w uniknięciu 
odpowiedzialności karnej za 
przestępstwo popełnione na 
szkodę Elżbiety W. oraz skła-
danie w tej sprawie fałszywych 
zeznań. Po drugie,   wywiera-
nie groźbą pozbawienia życia 
wpływu na zeznania jednego 
ze świadków w tym śledztwie.

Jak dodaje Lidia Tkaczy-
szyn, czyn, o który prokurator 
oskarżył Henryka W., stanowi 
zbrodnię i jest zagrożony karą 
pozbawienia wolności od lat 5, 
karą 25 lat pozbawienia wol-
ności albo karą dożywotniego 
pozbawienia wolności. Czyny 
zarzucane oskarżonemu Paw-
łowi P. zagrożone są : pierwszy 
karą pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8, a drugi 
karą pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5.

Piotr Kanikowski

Do zdarzenia doszło na 
drodze wojewódzkiej, po-
między miejscowościami 
Czaple i Nowe Łąki.

Z ustaleń złotoryjskich 

funkcjonariuszy ruchu dro-
gowego wynika, że kierow-
ca BMW jechał w kierun-
ku Złotoryi. Na łuku drogi 
zjechał na przeciwległy pas 
ruchu uderzając w nadjeż-
dżający z naprzeciwka po-
jazd tej samej marki. Po tym 
uderzeniu odbił się od auta 
i uderzył w kolejne, tym ra-
zem Peugeota. Siła uderze-
nia była tak duża, że Peugeot 
dachował, lądując w rowie.

Ratownicy medyczni 
przebadali osoby uczestni-
czące w tym zdarzeniu Na 
szczęście żadna z nich nie 
odniosła obrażeń wymagają-
cych hospitalizacji. Sprawca 
tego zdarzenia, 22-letni kie-
rowca BMW za spowodo-
wanie kolizji otrzymał man-
dat karny w wysokości 1500 
złotych.

Pamiętajmy, zima jest 

czasem szczególnie trud-
nym dla kierowców. Ujemne 
temperatury powodują, że 
nawierzchnia jest śliska, co 
wymaga wzmożonej ostroż-
ności i większej wyobraź-
ni. W takiej sytuacji łatwo 
wpaść w poślizg, bo dro-
ga hamowania się wydłuża 
przez co nie zawszę w porę 
jesteśmy w stanie zareago-
wać.

Pamiętajmy, że nie za-
wsze dopuszczalna prędkość 
oznacza w zimowych warun-
kach bezpieczną prędkość. 
Zbliżając się do łuków czy 
zakrętów zwalniajmy tak, 
aby mieć czas na prawidłową 
reakcję.

Kierowcy! Jedźcie wol-
niej i ostrożniej!

sierż. szt. Dominika 
Kwakszys/ Policja Złotoryja

Akt oskarżenia 
dla żonobójcy
Urząd Miasta w Legnicy in-
formuje, że zakończył kon-
trolę w Palmiarni, gdzie od 
sierpnia 2020 r. do początku 
listopada 2021 r. padło 13 
ptaków, 14 żółwi i małp-
ka. Wyniki - jak tryumfalnie 
ogłosiła władza - "nie dały 
podstaw do stwierdzenia, że 
warunki bytowe przybywa-
jących w obiekcie zwierząt 
nie zostały zapewnione". Nie 
wszystko jednak wypadło tak 
różowo, jak można by sądzić 
z informacji ratusza.

Średnio tysiąc złotych stracili 
górnicy z KGHM na zmianach 
podatkowych w ramach Pol-
skiego Ładu. Kilka central 
związkowych zapowiada, 
że „odbiją” dla ludzi te pie-
niądze. Podczas dorocznych 
negocjacji wzrostu wynagro-
dzeń będą naciskać na zarząd 
KGHM, aby zrekompensował 
pracownikom poniesione 
straty.

Na trasie Złotoryja-Lwówek 
Śląski doszło do zdarzenia 
drogowego z udziałem trzech 
samochodów osobowych. 
22-letni kierowca BMW ściął 
zakręt w wyniku czego ude-
rzył w dwa inne jadące z 
naprzeciwka pojazdy. Jeden 
z nich po dachowaniu wylą-
dował w rowie. Na szczęście 
żadna z osób biorących udział 
w zdarzeniu nie odniosła po-
ważnych obrażeń ciała. Kie-
rowca BMW za spowodowa-
nie kolizji drogowej otrzymał 
mandat w wysokości 1500 
złotych. Apelujemy do kie-
rowców o ostrożność!
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BMW ścięło zakręt, peugeot dachował

KGHM zapłaci za Polski Ład?
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Pomimo wielu apeli i ko-
munikatów informujących 
o przestępstwach dokony-
wanych na szkodę seniorów, 
oszuści nie ustają w swoich 
działaniach w celu osiągnięcia 
korzyści i wzbogacenia się w 
nieuczciwy sposób. Ofiarami 
zazwyczaj padają osoby miesz-
kające samotnie i schorowane, 
które są bardzo łatwowierne i 
dają się w prosty sposób zma-
nipulować.

O tym jak działają prze-
stępcy przekonała się wczoraj 
93-letnia legniczanka, która 
była przekonana, że 14 tys. 
złotych podjęte z konta zosta-
ną przekazane wnukowi.

Mężczyzna podający się 
za policjanta telefonicznie po-
wiadomił kobietę o tym, że jej 

wnuk jest sprawcą wypadku 
drogowego, w wyniku które-
go potrącił ciężarną kobietę. 
Oszust przekazał zaniepo-
kojonej seniorce, ze tylko po 
przekazaniu gotówki rzekomy 
wnuk nie zostanie zatrzymany.

Seniorka nie weryfikując 
informacji, uwierzyła fałszy-
wemu policjantowi i bez wa-
hania przekazała oszczędności 
zgromadzone w domu niezna-
nej osobie, która przyszła do 
mieszkania po gotówkę.

Apelujemy, aby nie nabie-
rać się na historie opowiadane 
przez telefon. Nawet te naj-
bardziej wiarygodne należy 
za każdym razem sprawdzić 
kończąc połączenie i wy-
bierając numer do któregoś 
członka rodziny czy najbliższą 
jednostkę policji. Informujmy 
naszych rodziców i dziadków 
o potencjalnych zagrożeniach. 
Nauczmy seniorów większej 
ostrożności w podejmowaniu 
pochopnych decyzji dotyczą-
cych przekazywania środków 
finansowych.

Pamiętajmy, że policjanci 
nigdy nie proszą o pieniądze i 
nie informują o planowanych 
działaniach.

asp. Anna Grześków/ Poli-
cja Legnica

- Powstanie Domu Opie-
ki nad Matką i Dzieckiem jest 
bardzo ważne ze względów 
społecznych – powiedział 
prezydent Tadeusz Krzakow-
ski podczas przekazywania 
placu budowy. – Znajdą tu-
taj schronienie osoby, które 
znajdą się w trudnej sytuacji 
życiowej. Będą mogły liczyć 
na wszechstronna pomoc.

Zakres prac obejmuje bu-
dowę nowego obiektu, skła-
dającego się z dwóch brył: 
parterowej o kształcie trójką-
ta i trzykondygnacyjnej pro-
stopadłościennej, połączone-
go z istniejącym budynkiem 
Schroniska dla Bezdomnych 
i Domu Samotnej Matki z 
Dzieckiem oraz zagospoda-
rowanie terenu.

W obiekcie o powierzch-
ni użytkowej ok. 970 m2, za-
planowano m.in.: 17 pokoi 
mieszkalnych przeznaczo-
nych dla matek z dziećmi (je-
den przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych), dwie 
świetlice, pokój terapii, po-
kój psychologa, wózkownię i 
windę, stołówkę z zapleczem 
kuchennym, pomieszczenia 
administracyjne dla pracow-
ników, sanitariaty, pomiesz-
czenia gospodarcze i tech-
niczne. Inwestycja obejmuje 
także nawierzchnię z kostki 
betonowej, układ komunika-
cyjny i miejsca parkingowe, 
zasilanie w media, kanaliza-
cję sanitarną i deszczową.

Przypomnijmy, że wyko-
nawcę tej inwestycji została 
wybrana legnicka firma US-
BUD. W wyniku negocjacji 
ustalono jej cenę w wysokości 
7 mln 825 tys. zł. Na tę in-
westycję Legnica otrzymała 
dofinansowanie rządowe w 
wysokości 1 mln zł.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy
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Prokurator na brzegu jeziora
Prokuratura prowadzi śledz-
two w sprawie działek przy 
jeziorze w Jezierzanach. Cho-
dzi o kąpielisko, które gmina 
Miłkowice najpierw wydzier-
żawiła a potem sprzedała za 
2 mln zł legnickiej spółce NIR 
Inwestycje. Sprawa automa-
tycznie nabrała politycznego 
kontekstu, bo współwłaści-
ciel NIR Inwestycje w 2020 
r. publicznie zakpił sobie z 
PiS-u.

Policjanci Komendy Miej-
skiej Policji w Legnicy 
ostrzegają przed oszustwa-
mi dokonywanymi metodą 
na policjanta, prokuratora i 
pracownika banku. Wczoraj 
legniczanka oddała oszusto-
wi 14 tys. złotych z myślą, 
że przekazane środki pomo-
gą wnukowi. Apelujemy o 
ostrożność i rozsądek aby 
uniknąć przestępstw dokony-
wanych na szkodę seniorów.

Urząd Miasta w Legnicy prze-
kazał firmie USBUD plac bu-
dowy Domu Opieki nad Matką 
i Dzieckiem - ofiarami prze-
mocy w Legnicy. Powstanie 
on w sąsiedztwie Schroniska 
dla Bezdomnych i Domu Sa-
motnej Matki z Dzieckiem 
przy ul. Przemysłowej.

Zawiadomienie o podej-
rzeniu przestępstwa złożyła 
osoba fizyczna. Prokuratura 
Rejonowa w Legnicy prze-
prowadziła czynności spraw-
dzające, ale ponieważ nie 
wszystkie wątpliwości mogły 
zostać w takim trybie roz-
strzygnięte, zdecydowała się 
13 grudnia 2021 r. wszcząć 
śledztwo.

- Śledztwo jest prowa-
dzone pod kątem przekro-
czenia uprawnień i niedopeł-
nienia obowiązków w 2021 r. 
w Miłkowicach przez wójta 
gminy Miłkowice w związ-
ku z oddaniem w dzierżawę 
działki położonej w obrębie 
geodezyjnym Jezierzany z 
przynależną infrastruktu-
rą. W szczególności przez 
udzielenie pozwolenia na 
wyburzenie obiektów po-
sadowionych na obszarze 
tych działek, pomimo iż 
stan techniczny tych działek 
nie przemawiał za rozbiórką 
- informuje Lidia Tkaczy-
szyn, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy. - Ponadto śledztwo 
jest prowadzone w związku 

z wątpliwościami co do pra-
widłowości przeprowadze-
nia procedury przetargowej 
sprzedaży nieruchomości 
położonych w obrębie geo-
dezyjnym Jezierzany, są-
siadujących z tą    pierwszą 
nieruchomością. Śledztwo 
jest na początkowym etapie. 
Na razie toczy się w spra-
wie, nikomu nie postawiono 
zarzutów. Prokurator bę-
dzie ustalał stan faktyczny 
w śledztwie, bo tylko ono 
umożliwia przeprowadzenie 
dowodów.

Po przetargach, kąpieli-
sko w Jezierzanach stanowi 
własność legnickiej spółki 
NIR Inwestycje. O kupno 
9-hektarowej nieruchomo-
ści starało się 4 inwestorów. 
Zdaniem gminy, NIR Inwe-
stycje przedstawiły najlepszą 
ofertę, o kilkadziesiąt pro-
cent przekraczającą cenę z 
przetargu.

- Uważam, że zrobili-
śmy majstersztyk, bo bez 
inwestowania publicznych 
pieniędzy na swoim terenie 
będziemy mieć nie tylko no-
woczesną bazę do rozwoju 
turystyki, ale też podatnika 
i pracodawcę - mówi Dawid 
Stachura, wójt gminy Mił-
kowice. Podkreśla, że żadne 
przepisy nie zostały złamane. 
Prawo umożliwia odroczenie 
płatności i wiele samorządów 
korzysta z takiej możliwości. 
Wiekowe rudery, których 
wyburzeniem zatroskała się 
prokuratura, mogły stanowić 
zagrożenie dla ludzi. Pozwo-
lenie na ich rozbiórkę wyda-
no w legnickim starostwie, 
nie w gminie.

Spółka NIR Inwesty-
cje wygrała też przetarg na 
29-letnią dzierżawę 3 hek-
tarów w sąsiedztwie swojej 
działki.

Nowy właściciel kąpie-
liska ma ciekawy pomysł na 
zagospodarowanie tego miej-
sca. Powstaje tu Kraina Do-
brych Energii - nowoczesny 
ośrodek wypoczynkowy z 30 
domkami noclegowymi, ka-
wiarnią, restauracją. NIR In-
westycje zaczęło realizować 
swą wizję już w 2021 r., gdy 
na mocy zawartej z gminą 
Miłkowice umowy dzierżawy 
została gospodarzem terenu: 
wymieniono piasek na plaży, 
uruchomiono wypożyczalnię 
sprzętu pływającego, rozpo-
częto budowę domków letni-
skowych i nowego pomostu.

- Gdy zgłosił się do nas 
inwestor, mieliśmy jego wizję 
za disnejland, bajkę, która się 
nie spełni - opowiada Dawid 
Stachura. - Dlatego zanim 
doszło do przetargu oddali-
śmy mu ten teren na próbę.

Energia inwestora zro-
biła w gminie wrażenie. Po 
latach zastoju i upadku Je-
zierzany odżyły. Uznano, że 
"disneylandowa" wizja ma 
szansę się spełnić.   Ambitne 
plany NIR Inwestycje prze-
widują oczyszczenie jeziora. 
Firma liczy w tym zakresie 
na wsparcie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej. W internecie namawia 
do współpracy prywatnych 
inwestorów: "Zainwestuj w 
kurort nad jeziorem. Wartość 
ziemi w czasach kryzysów 
rośnie. Zabezpiecz oszczęd-

ności. Zainwestuj w eksklu-
zywny domek w systemie 
condo nad jeziorem! Wypo-
czywaj we własnym, luksu-
sowym domku i zarabiaj na 
jego wynajmie!"

Współwłaścicielem i pre-
zesem NIR Inwestycje jest 
Norbert Kuba Rekowski - 
legniczanin, który półtora 
roku temu ściągnął z ogro-
dzenia swojej nieruchomości 
powieszony tam bezprawnie 
baner walczącego w wybo-
rach prezydenckich o reelek-
cję Andrzeja Dudy. Film, na 
którym mówi, że Prawo i 
Sprawiedliwość bezprawnie 
wykorzystało jego płot do 
wyborczej agitacji, zrobił fu-
rorę w internecie.   O sprawie 
mówiły ogólnopolskie tele-
wizje. W miejsce usuniętego 
Dudy Norbert Kuba Rekow-
ski powiesił szybko baner 
z Rafałem Trzaskowskim, 
jednoznacznie wskazując na 
swe polityczne preferencje.    
Również wójt Dawid Sta-
chura nie należy do sympaty-
ków "dobrej zmiany".

Z tego powodu niektórzy 
z komentatorów wiążą śledz-
two z manifestacjami Nor-
berta Kuby Rekowskiego. 
Ale wójt Dawid Stachura nie 
sądzi, by działania legnickiej 
prokuratury były motywo-
wane politycznie. Uważa je 
raczej za efekt determinacji 
jednego z mieszkańców gmi-
ny Miłkowice, który próbując 
mu zaszkodzić, gros swego 
czasu poświęca na szuka-
nie przysłowiowej dziury w 
całym. To on zainteresował 
śledczych sprawą Jezierzan.

Piotr Kanikowski

Oszuści podeszli 
legniczankę

Legnica zadba o ofiary
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- Do Komendy Powiato-
wej Policji w Lubinie zgłosił 
się mieszkaniec Lubina, który 
poinformował, że w wyniku 
oszustwa stracił prawie 10 ty-
sięcy złotych - opowiada asp. 
sztab. Sylwia Serafin, oficer 
prasowa lubińskiej policji. - 
Mężczyzna oświadczył funk-
cjonariuszom, że przeglądając 
strony internetowe wszedł 
w jedną z reklam, gdzie była 
informacja o możliwości za-
rabiania pieniędzy poprzez 
kryptowaluty. Następnie 
wszedł w link znajdujący się 
na tej stronie, gdzie wpisał 
swoje imię i nazwisko oraz 
numer telefonu.

Nie czekał długo. Z nu-
meru, którego kierunek wska-
zywał na Wielką Brytanię, 
zadzwonił do niego mężczy-
zna mówiący z angielskim 
akcentem. Zaoferował pomoc 
przy zarabianiu pieniędzy na 
giełdzie kryptowalut. Polecił 
lubinianinowi, aby zaistalował 
na swoim komputerze aplika-
cje do zdalnego pulpitu, a na-
stępnie zalogował się na swoje 
konto w banku. Instruował 
78-latka krok po kroku co 
ma robić. Za namową oszu-
sta starszy pan przelał konto 

na podane przez „konsultanta” 
500 euro.

- Następnie, aby uśpić 
czujność seniora, sprawca po-
prosił go, aby wszedł na poda-
ną stronę, informując, że jego 
pieniądze już „pracują” na sie-
bie. Przy kolejnym połączeniu 
telefonicznym przestępca ka-
zał 78-latkowi zrobić kolejny 
przelew, tym razem na kwotę 
1500 euro - opowiada Syl-
wia Serafin. - Senior podczas 
różnych rozmów telefonicz-
nych był namawiany na za-
ciągnięcie kredytu na kwotę 
45 tysięcy złotych. Jednak, na 
jego szczęście, bank odmówił 
pożyczki, informując, że lubi-
nianin osobiście musi stawić 
się w placówce z zaświad-
czeniem o zarobkach. W su-
mie zgłaszający stracił blisko 
10 tysięcy złotych. Oszuści, 
mając dostęp do komputera 
pokrzywdzonego i jego haseł 
bankowych, próbowali trzy-
krotnie zaciągnąć kredyt na 
jego szkodę. 78-latek po in-
formacji z banku i sugestii, że 
być może jest ofiarą oszustwa, 
postanowił zgłosić sprawę po-
licjantom.

Mimo ostrzeżeń i apeli o 
rozsądek policja wciąż dostaje 
zgłoszenia o oszustach. Funk-
cjonariusze przypominają 
zasady, dzięki którym można 
się ustrzec straty oszczędno-
ści. Nie dawajmy złodziejom 
możliwości zdalnego korzy-
stania z naszych telefonów 
czy komputerów. Nie poda-
wajmy nigdy haseł do kont 
bankowych czy numerów kart 
debetowych lub kredytowych. 
Nie wierzmy w łatwy i szybki 
zysk, bo zamiast zarobić mo-
żemy stracić nasze oszczęd-
ności.

Piotr Kanikwowski
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Kolejna VAT-wska mafia rozbita
Legnicka Prokuratura Okrę-
gowa informuje o zakoń-
czeniu śledztwa w sprawie 
zorganizowanej grupy prze-
stępczej, która zarabiała na 
fikcyjnym obrocie aluminium 
i niklem. Na ławę oskarżo-
nych trafi 7 osób, działają-
cych na terenie Legnicy, Po-
znania, Wrocławia, Torunia i 
innych miejscowości w Pol-
sce i poza granicami. Na ich 
przekrętach Skarb Państwa 
stracił 2,8 mln zł.

Grupę rozpracowywał 
Wydział do Spraw Przestęp-
czości Gospodarczej Proku-
ratury Okręgowej w Legnicy. 
Akt oskarżenia trafił do Sądu 
Okręgowego w Legnicy. Poza 
Jerzym S., który był założy-
cielem i przywódcą grupy, za-
rzutami objęto pięciu innych 
mężczyzn i kobietę.

- Oskarżeni to prezesi za-
rządów spółek prowadzonych 
w celach przestępczych oraz 
inne powiązane z nimi osoby 
- precyzuje prokurator Lidia 
Tkaczyszyn, rzeczniczka pra-
sowa Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy.

Z ustaleń prokuratury 
wynika, że grupa była aktyw-
na tylko przez trzy miesiące, 
od   marca do czerwca 2015 
roku. Oskarżeni zbudowali 
na terenie Polski sieć firm na 
potrzeby swojego przekrętu. 
W tym celu czasem tworzyli 
nowe spółki, czasem odkupy-
wali udziały w już istniejących. 
Sprowadzali z terenu Unii 
Europejskiej transporty niklu 
i aluminium. Potem spółki 
z grupy fingowały fikcyjne 
transakcje tym towarem. Wy-
stawiały poświadczające nie-
prawdę faktury sprzedaży alu-
minium lub niklu, a następnie 
ulegały likwidacji.

Śledztwo wykazało, że 
transakcje były fikcyjne, bo fir-
my  nie dysponowały własny-

mi bazami umożliwiającymi 
rzeczywisty obrót towarem, 
ani środkami transportu. Nie 
zatrudniały też żadnych pra-
cowników.

- Jedną z takich spółek, 
objętą niniejszym śledztwem, 
była KG Invest sp. z o.o. z 
siedzibą w Legnicy, założona 
dla celów przestępczych przez 
oskarżonych Katarzynę G. i 
Mariusza G. - opowiada Lidia 
Tkaczyszyn. - Ta i inne spół-
ki, będące w zainteresowaniu 
organów ścigania w niniejszej 
sprawie, stanowiły też swoisty 
bufor dla uwiarygodnienia 
działalności gospodarczej pod-
miotu sprzedającego alumi-
nium i nikiel polskim odbior-
com. Towar bowiem będący 
przedmiotem tylko fakturo-
wego obrotu był bezpośrednio 
transportowany z magazynów 
za granicą do faktycznych od-
biorców na terenie kraju, któ-
rzy to odbiorcy nie mieli świa-
domości tego, że sprzedane im 
aluminium i katody niklu były 
też przedmiotem fikcyjnego 
obrotu.

Fałszywe faktury VAT słu-
żyły do wypełniania fikcyjnych 
deklaracji podatkowych, wyka-
zujących zerowe obroty. Dzia-
łając w ten sposób oskarżeni 
wprowadzali w błąd właściwe 
miejscowo organy podatkowe. 
Uzyskiwali obniżenie podatku 
należnego o podatek naliczo-
ny, wynikający z poświadcza-
jących nieprawdę faktur VAT.

- Część z tych spółek w 
ogóle nie rozliczała się z po-
datków i znikała - informuje 
Lidia Tkaczyszyn. - Dla uwia-
rygodnienia kontrahentów 
sprzedających faktycznym 
odbiorcom metale, w prze-
stępczy proceder zaangażo-
wano podmiot gospodarczy z 
Torunia, który od dłuższego 
czasu współpracował z polski-
mi odbiorcami i gwarantował 
tym samym ciągłość dostaw. 

Transporty pomijały „fakturo-
wych” pośredników z Legnicy, 
Poznania i Torunia.

Oskarżony Jerzy S, kie-
rując tą grupą przestępczą, 
koordynował ilość aluminium 
i katod niklu dostarczanych 
do polskich dwóch odbior-
ców, nadzorował przepływ 
dokumentacji rachunkowej i 
środków finansowych pomię-
dzy spółkami uczestniczącymi 
przestępczym procederze, po-
dawał oskarżonym ilość alum-
inium, katod niklu i ich ceny, 
które należało ująć w faktu-
rach VAT dokumentujących 
fikcyjny obrót tymi towarami. 
Umożliwił w ten sposób po-
służenie się przez oskarżonych 
nieprawdziwymi fakturami.

Z faktur wynika, że war-
tość brutto metali wynosiła 
ponad 7,5 miliona złotych oraz 
około 2 miliony dolarów USA. 
Podatek VAT należny Skarbo-
wi Państwa od tych transakcji 
to ponad 2, 8 miliona złotych.

- Korzyścią oskarżonych 
jako reprezentujących firmy w 
tym przestępczym procederze 
był niezapłacony podatek VAT 
w wysokości 23% od towarów, 
które faktycznie członkowie 
tej grupy przestępczej wpro-
wadzili do obrotu, a który roz-
liczany był bezprawnie przez 
kolejne podmioty, ustalone 
jako nabywcy metali - wyja-
śnia prokurator Lidia Tkaczy-
szyn. - Następnie oskarżeni 
pochodzące z ww. mechani-
zmu oszustwa podatkowego 
środki finansowe transferowali 
za pośrednictwem rachunków 
bankowych do powiązanych 
podmiotów, bądź podejmowali 
w formie gotówkowej, celem 
ukrycia lub dalszego wykorzy-
stania w przestępczym proce-
derze. W ten sposób oskarżeni 
doprowadzili do uszczuplenia 
podatku od towarów i usług 
VAT na szkodę Skarbu Pań-
stwa w łącznej kwocie co naj-

mniej ponad 2,8 miliona zło-
tych.

Prokurator oskarżył Jerze-
go S. o założenie i kierowanie 
grupą przestępczą, a pozosta-
łych sześć osób: Katarzynę G., 
Mariusza G. , Marka C., Jac-
ka P., Marka Ł. i Rafała D. o 
udział w zorganizowanej gru-
pie przestępczej, wystawianie 
fikcyjnych faktur dokumen-
tujących czynności sprzedaży 
aluminium, które faktycznie 
nie miały miejsca, a zatem o 
poświadczanie nieprawdy w 
fakturach, oszustwa podat-
kowe w stosunku do mienia 
znacznej wartości oraz udzie-
lanie pomocnictwa do doko-
nania takich oszustw, pranie 
brudnych pieniędzy, podrabia-
nie deklaracji podatkowych i 
posługiwanie się podrobiony-
mi deklaracjami oraz składanie 
fałszywych zeznań. Oskarżeni 
uczynili sobie z popełnianych 
przestępstw stałe źródło do-
chodu.

Znajomość pomiędzy nie-
którymi z oskarżonych wyni-
kała między innymi ze wspól-
nego odbywania przez nich kar 
pozbawienia wolności. Wśród 
oskarżonych są osoby karane 
za udział w zorganizowanych 
grupach przestępczych.

Jeden z oskarżonych od-
bywa karę pozbawienia wol-
ności w innej sprawie, a drugi 
jest tymczasowo aresztowany 
do innej sprawy. W niniejszej 
sprawie wobec oskarżonych 
stosowane są środki zapobie-
gawcze w postaci: poręcze-
nia majątkowego do kwoty 
250.000 złotych, dozoru Po-
licji oraz zakazu opuszczania 
kraju. Na poczet przyszłych 
kar i roszczeń o naprawienie 
szkody prokuratorzy dokonali 
zabezpieczenia majątkowego 
na udziałach oskarżonych w 
spółkach prawa handlowego.

Piotr Kanikowski

Oszuści podeszli 78-letnie-
go mieszkańca Lubina, który 
chciał zarobić szybkie pie-
niądze na kryptowalutach. 
Skłonili go do zainstalowania 
programu, dzięki któremu 
przejęli kontrolę nad lapto-
pem. Mężczyzna stracił bli-
sko 10 tys. Policja prosi o 
ostrożność. -Ani pracownik 
banku, ani przedstawiciel fi-
nansowy, nie poprosi nas o 
udostępnianie ekranu kom-
putera poprzez zdalny pulpit 
- przypomina asp. sztab. Syl-
wia Serafin.

Kryptointeres 
dla naiwnych
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30. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
Jubileuszowy, 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy coraz bliżej. W 
tym roku Orkiestra Serc zagra 
w niedzielę, 30 stycznia. Za-
praszamy na legnicki Rynek, 
gdzie już od godziny 13 bę-
dziemy rozkręcać letnią za-
dymę w środku zimy! - pisze 
Legnickie Centrum Kultury.

Orkiestra – jak coroczna 
styczniowa tradycja nakazu-
je – zapewni nam różnorodną 
koncertową zabawę. Najwięk-
szą gwiazdą 30. Finału WOŚP 
będzie jedna z legend polskie-
go rocka – Budka Suflera, któ-
ra przygotowuje dla legnickiej 
publiczności muzyczną nie-
spodziankę. Lokalną scenę 
reprezentować będą natomiast 
artyści wykonujący różne 
gatunki gitarowego grania: 
bluesowe Nocne Boogie, pun-
kowcy z Polish Fiction oraz 
reggae'owo-alternatywna Zie-
lona Marycha. W dobry na-
strój z pewnością wprowadzi 
nas krótki recital popularnej 
serialowej Halinki Kiepskiej, 
czyli Marzeny Kipiel-Sztu-
ki, a na chwilę elektronicznej 
melancholii zaprosi kara.te. 
O muzyczną oprawę tego wy-
jątkowego dnia zadbają także 
utalentowani reprezentanci 
Młodzieżowego Centrum 
Kultury, Zespół Pieśni i Tańca 
Legnica, Studio artystyczne 
Fame Art, wokalni ucznio-
wie Patrycji Kamola, a także 
uczestnik 11. edycji programu 
The Voice Of Poland – Paweł 
Sznajder. Tanecznym krokiem 
do zabawy zaproszą legniczan 
Diamond Dance Studio oraz 
Akademia Avatara. W trakcie 
całego Finału na scenie odbę-
dą przeróżne licytacje darów 
przekazanych przez instytucje, 
stowarzyszenia, firmy i osoby 
prywatne, a wśród publiczno-
ści spotkamy przechadzają-
cych się wolontariuszy z ter-
minalami

Podczas 30. Finału WOŚP 
szykują się rozmaite atrakcje 
dla całej rodziny. W Rynku po-
jawi się strefa animacji i zabaw 
dla najmłodszych: począwszy 
od malowania twarzy, przez 
kreatywny namiot LEGO, po 
możliwość spotkania z wielką 
WOŚP-ową maskotką; futu-
rystyczną atmosferę rozrywki 
zagwarantują zaś walki robo-
tów sterowanych padem. Pole-

camy także strefę wystawców, 
gdzie z pewnością znajdziecie 
coś interesującego dla duszy 
i ciała oraz Legnicki Bazarek 
WOŚP, na który trafi mnó-
stwo ciekawych gadżetów.

Wszyscy zmarznięci 
ogrzać będą mogli się praw-
dziwą wojskową grochówką 
oraz gorącymi napojami. O 
rozgrzanie atmosfery po-
starają się też nieustraszone 
Legnickie Morsy, które za-
prezentują zimową kąpiel, a 
swoimi imponującymi, gło-
śnymi maszynami pochwalą 
się między innymi członkowie 
klubu motocyklowego Dopa-
lacze Legnica. Odwiedzą nas 
także ochotnicze straże po-
żarne z wozami drabiniasty-
mi. Podczas nadchodzącego 
Finału pojawi się też możli-
wość sportowego rozruszania 
się – o godzinie 15 spod sie-
dziby OSiR-u wystartuje VIII 
Bieg z serduszkiem. Ciekawą 
propozycją dla młodzieży 
będzie również gra miejska. 
Z racji, że Wielka Orkiestra 
rokrocznie przypomina o 
dbaniu o zdrowie, bezpłatne 
przesiewowe badanie wzroku 
u dzieci odbędzie się w salonie 
optycznym Dr OKO przy ul. 
Złotoryjskiej 14. Nadchodzą-
cy Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy trady-
cyjnie uwieńczy Światełko do 
Nieba, które wyślemy w stronę 
chmur punktualnie o godzinie 
20.

Serdecznie zachęcamy 
wszystkich, którzy chcą po-
dzielić się gadżetami lub 
usługami, do włączenia się we 
wspólne orkiestrowe granie. 
Czekamy na Was od ponie-
działku do piątku w sekreta-
riacie Legnickiego Centrum 
Kultury (ul. Chojnowska 2) 
w godzinach 8-16. Prosimy 
o dołączenie krótkiego opisu 
przedmiotu lub usługi oraz 
danych kontaktowych dar-
czyńcy. Kontakt telefoniczny 
(76 72 33 700 lub 601 612 
984) oraz mailowy (sekreta-
riat@lck.art.pl).

Zapraszamy również do 
podarowania fantów na Ba-
zarek WOŚP – możemy do-
starczyć je w godzinach 8-15 
do siedziby Towarzystwa 
Miłośników Legnicy Pro 
Legnica (Rynek 5/6; numer 
domofonu 11), oraz w godzi-
nach 8-20 do Akademickiego 

Liceum Ogólnokształcącego 
mieszczącego się na terenie 
campusu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej przy ul. 
Sejmowej 5. Na teren uczelni 
na hasło „WOŚP" można wje-
chać samochodem, a ochrona 
obiektu wskaże dokładnie 
miejsce magazynowania da-
rów. Numer telefonu kontak-

towego w sprawie bazarku – 
531 304 235.

WOŚP-owe aukcje będą 
dostępne także w serwisie 
Allegro pod adresem  https://
allegro.pl/uzytkownik/lckart. 
Wszelkie szczegóły na temat 
nadchodzącego 30. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Legnicy znaj-

dziecie na stronach  www.lck.
art.pl  a także  www.legnica.eu.

Organizatorzy 30. Finału 
WOŚP to Miasto Legnica, 
Legnickie Centrum Kultury, 
OSiR Legnica, Centrum Wo-
lontariatu Miejskiego #TE-
AMLegnica, Sztab WOŚP 
Związek Harcerstwa Polskie-
go 2021 i Sztab WOŚP Orga-

nizacja Harcerska Pro Mundi. 
W organizację tegorocznego 
WOŚP-u zaangażowani są 
także Legnica Aktywnie i 
Kretywnie oraz Akademickie 
Liceum Ogólnokształcące.

Źródło: Legnickie Centrum 
Kultury

RYC. LCK


