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Tony odpadów pod Legnicą Zbiornik w centrum miasta

Cudny Świat 
pod Kyczerą

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowi-
skowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu ujawnili zakopane odpady na polach w Bartoszowie 
(gmina Legnickie Pole). Na powierzchni ok. 2 ha za pomocą 
ciężkiego sprzętu wykonano 91 odkrywek gruntu na głębokość 
do 3 metrów. W każdej były odpady. 
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Na placu Słowiańskim w Legnicy rozpoczęła się budowa wiel-
kiego podziemnego zbiornika retencyjnego. Gromadzona bę-
dzie w nim spływająca podczas ulew woda z płyty Rynku i pla-
cu. Zbiornik retencyjny zbudowany z rur o przekroju 1,5 metra 
będzie miał w sumie 65 m długości. Prace nad jego budową 
rozpoczęły się od montażu studni. 
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Tłumy towarzyszyły w poniedziałek artystom 
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego 
Świat pod Kyczerą. W ręce Jerzego Starzyńskiego, 
pomysłodawcy i organizatora imprezy, trafił cer-
tyfikat FIDAF – Federation of International Dance 
Festivals. Świat pod Kyczerą znalazł się w elicie 
trzydziestu kilku najważniejszych festiwali folklo-
rystycznych na świecie. 
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Krzakowski szkodzi kulturze

Prezydent Legnicy wypowiedział marszałkowi Dolnego Śląska umowę na współprowadzenie i współfi-
nansowanie Teatru Modrzejewskiej. – Bez 1,5 mln zł dotacji z miasta nie będę w stanie spiąć budżetu na 
2023 rok – mówi wprost Jacek Głomb, dyrektor placówki. Władze województwa określają decyzję prezy-
denta jako skandaliczną. Legniczanie też są oburzeni.       >>2



Otoczenie Tadeusza Krza-
kowskiego do ostatniej chwili 
starało się ukrywać przed legni-
czanami prawdę o wypowiedze-
niu umowy. 30 czerwca około 
godz. 15.30, po naszym telefo-
nie do ratusza, wiceprezydent 
Krzysztof Duszkiewicz opu-
blikował na Faceboku enigma-
tyczny komunikat:"Dziś złoży-
łem w Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
korespondencję dotyczącą Te-
atru im. Heleny Modrzejew-
skiej w Legnicy. Mamy pół roku 
na przeprowadzenie mądrych 
i merytorycznych rozmów na 
temat finansowania jej w przy-
szłym roku. Jesteśmy otwarci na 
partnerski dialog, ale oczekuje-
my też zrozumienia. Ostatnie 
lata, okres pandemii, były cza-
sem bardzo trudnych decyzji w 
wielu obszarach życia miasta. 
Instytucje kultury zaciskały 
pasa, aby przetrwać ten trud-
ny czas. W tym okresie, miasto 
ani o złotówkę nie zmniejszyło 
dotacji dla legnickiego teatru. 
Chcemy rozmawiać o systemo-
wych rozwiązaniach finansowa-
nia tej instytucji."

Zerwana umowa
"Słowo "korespondencja" 

to eufemizm - tak naprawdę 
Miasto Legnica wypowiedziało 
umowę z 2009 r. o współprowa-
dzeniu Teatru przez UMWD i 
Miasto Legnica. Zgodnie z jej 
zapisami, pół roku wcześniej" 
– na gorąco komentował Jacek 
Głomb, dyrektor Teatru Mo-
drzejewskiej. Opublikowany 
dzień później przez Krzyszto-
fa Maja skan pisma Tadeusza 
Krzakowskiego potwierdził jego 
słowa. Pismo jest krótkie: „Na 
podstawie § 11 ust 2 umowy w 
sprawie przejęcia i prowadzenia 
jako wspólnej instytucji kultury 
Teatru im. Heleny Modrze-
jewskiej w Legnicy zawartej 17 
marca 2009 pomiędzy Miastem 
Legnica a Województwem 
Dolnośląskim rozwiązuję ww 

umowę z zachowaniem prze-
widzianego w niej sześciomie-
sięcznego okresu wypowiedze-
nia (ze skutkiem na dzień 31 
grudnia 2022 r.)”.

W umowie z 17 marca 2009 
r. Miasto zobowiązało się do 
wspólnego z Województwem 
prowadzenia legnickiego teatru. 
Zgodnie z paragrafem 3 pkt 4., 
w wymiarze finansowym mia-
ło to polegać na "zapewnieniu 
przez Miasto i Województwo z 
ich środków (...) środków na po-
krycie kosztów funkcjonowania 
teatru w każdym roku, w tym w 
szczególności kosztów admini-
stracyjnych, eksploatacyjnych, 
wynagrodzeń i pochodnych wy-
nagrodzeń". Umowa określała 
minimalne kwoty dotacji - w 
przypadku Legnicy nie mniej 
niż 1,5 mln zł rocznie, w przy-
padku marszałka nie mniej niż 
2,5 mln zł rocznie.

W ciągu 13 lat kosz-
ty funkcjonowania sceny w 
Legnicy drastycznie wzrosły 
na skutek inflacji, drożejącej 
energii, podwyżek wynagro-
dzeń, itd. Zabytkowe budynki 
wymagają nakładów na nie-
zbędne remonty. Marszałek 
jako współorganizator Teatru 
Modrzejewskiej uwzględnia to 
w swoim budżecie. Aktualnie 
województwo przekazuje te-
atrowi nie minimalne 2,5 mln 
zł - jak stanowiła umowa - ale 
prawie 6 mln zł rocznie (wraz ze 
środkami na podwyżki i remon-
ty). Wkład Miasta w tym czasie 
się nie zmienił ani o złotówkę. 
Od 2009 roku jest to 1,5 mln zł, 
nie więcej. I nie mniej, co odpo-
wiedzialny za legnicką kulturę 

zastępca prezydenta Krzysztof 
Duszkiewicz z dumą podkreśla 
w cytowanym powyżej komu-
nikacie.

Oburzenie we Wrocławiu
Gdyby stronom do końca 

roku nie udało się dogadać, 1 
stycznia 2023 r. teatr stanie się 
instytucją kultury prowadzoną 
samodzielnie przez Wojewódz-
two.

„Decyzja o zerwaniu umo-
wy o współprowadzeniu teatru 
jest skandaliczna i pozostawia-
jąca pytanie czy Panu Prezyden-
towi Legnicy nie zależy na roz-
woju kultury, na Teatrze im. H. 
Modrzejewskiej, który jest jedną 
z najbardziej znanych scen te-
atralnych w Polsce” - komentuje 
Michał Nowakowski, rzecznik 
prasowy marszałka Dolnego 
Śląska. 

„To potężny cios dla środo-
wiska artystycznego Dolnego 
Śląska. Stało się to bez rozmo-
wy, dialogu, spotkania”– dodaje 
Krzysztof Maj, członek zarządu 
województwa. Jego zdaniem, 
zamiast dbać o kulturę w swoim 
mieście, Tadeusz Krzakowski 
woli robić politykę.

„Powszechnie wiadomo, że 
Teatr nie jest ulubieńcem władz 
Miasta. Plotki o wypowiedze-
niu przez nie umowy o współ-
prowadzeniu Teatru pojawiały 
się już wiele lat temu, jeszcze 
na długo przed wojną, inflacją, 
drożyzną i pandemią, ale do 
tej pory zawsze na plotkach się 
kończyło. Tym razem jest to 
fakt, tym bardziej bolesny, że 
dzieje się właśnie w środku woj-
ny, inflacji, drożyzny, pandemii 
i innych „plag egipskich”, jakie 

nas dotykają” - pisze w obszer-
nym oświadczeniu dyrektor 
Teatru Modrzejewskiej Jacek 
Głomb (pełna treść na stronie 
24legnica.pl). 

Petycja, gwóźdź i trumna
Trwa zbiórka podpisów pod 

adresowaną do prezydenta Ta-
deusza Krzakowskiego petycją 
w obronie Teatru Modrzejew-
skiej. Podpisy można składać 
w internecie  i w teatralnej Art 
Cafe Modjeska (dyżury co-
dziennie w godz. 17-19). Do 
piątku petycję poparło ponad 
800 osób, głównie z Legnicy, ale 
też z innych miejscowości. Do 
grona jej sygnatariuszy dołącza-
ją znane postacie świata kultury, 
takie jak np publicysta i krytyk 
teatralny Wojciech Majcherek, 
reżyser i prezes Fundacji Teatru 
Myśli Obywatelskiej im. Zyg-
munta Hübnera Jan Buchwald, 
reżyser Paweł Szkotak i inni.

W uznaniu "zasług" grupa 
mieszkańców Legnicy wyróż-
niła prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego Złotym Gwoździem 
do Trumny Legnickiej Kultury. 
Próba przekazania nagrody do 
rok własnych laureata napotkała 
na przeszkodę w postaci straż-
nika strzegącego dostępu do ga-
binetów. W tej sytuacji Gwóźdź 
wraz z dyplomem i spisaną 
na kartce laudacją przekazano 
przez biuro podawcze urzędu 
miasta.

Nagroda to przede wszyst-
kim wyraz dezaprobaty dla 
decyzji prezydenta w sprawie 
wypowiedzenia marszałkowi 
Dolnego Śląska umowy z 2009 
r. o współprowadzeniu i współ-
finansowaniu Teatru Modrze-

jewskiej w Legnicy. "Legniczan-
ki i Legniczanie" przy okazji 
krytycznie odnoszą się także do 
innych działań Tadeusza Krza-
kowskiego w sferze kultury. I 
nie tylko kultury. Wspominają 
o zamiłowaniu prezydenta do 
betonozy, nietrafionych a kosz-
townych inwestycjach, aferze z 
Palmiarnią Miejską itd.

Laudacja jest utrzymana 
w szyderczym tonie. Skrzy się 
od złośliwości i kpin: "Mamy 
ogromny zaszczyt i niebywa-
łą przyjemność poinformować 
Pana, że został Pan pierwszym 
Laureatem (nie)chlubnej na-
grody - Złotego Gwoździa do 
Trumny Legnickiej Kultury - 
nagrody, na która pracuje Pan 
już od dłuższego czasu, na którą 
poprzez swoje działania w pełni 
Pan zasłużył i zapracował.”

Pomysłodawcy i fundatorzy 
Złotego Gwoździa do Trumny 
Legnickiej Kultury rekrutują się 
spośród widzów Teatru Mod-
rzejewskiej. Zapowiadają, że co 
jakiś czas będą wręczając kolejne 
Gwoździe osobom, które na nie 
zasłużą.

- Chcemy być w teatrze. 
Lubimy być w teatrze - mówi 
Henryk Szydłowski, jeden z 
inicjatorów akcji. - Teatr legnic-
ki ma swoją markę. Niszczenie 
takiej instytucji jest barbarzyń-
stwem. Dziwi mnie zachowanie 
pana prezydenta, tym bardziej, 
że wywodzi się ze środowiska 
nauczycielskiego, które powin-
no doceniać tę sferę ludzkiej 
aktywności.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Korespondencja
Miasto coś knuje w sprawie 

Teatru Modrzejewskiej. Za-
stępca prezydenta Legnicy sy-
gnalizuje to, pisząc - z właściwą 
sobie galanterią - o przesłanej 
do marszałka „korespondencji” 
i nadziei na „partnerski dialog”. 
Nie mam cierpliwości, aby z 
Krzysztofem Duszkiewiczem 
ciamkać tę bułkę przez bibuł-
kę, dlatego napiszę wprost, co 
myślę.

1. Kluczowa dla rozpo-
znania intencji ratusza jest 
informacja, czy w „korespon-
dencji dotyczącej Teatru im. 
Heleny Modrzejewskiej w Le-
gnicy” znalazła się formuła, że 
prezydent wypowiada umowę 
o prowadzeniu „wspólnej insty-
tucji kultury”. Nie sposób tego 
wywnioskować z ciamkania 
Krzysztofa Duszkiewicza. Wąt-
pliwości rozwiewa Michał No-
wakowski, potwierdzając, że do-
szło do  wypowiedzenia umowy.

2. Dalsze ciamkanie Dusz-
kiewicza o tym, jak miasto Le-
gnica chce „ przeprowadzenia 
mądrych i merytorycznych 
rozmów”, „partnerskiego dialo-
gu” oraz „zrozumienia” to blef. 
Gdyby było tak jak pisze Dusz-
kiewicz, to Miasto nie wypo-
wiadałoby umowy. Aby rozma-
wiać mądrze i merytorycznie, 
po partnersku, ze zrozumieniem 
nie wolno partnera terroryzo-
wać pistoletem przyłożonym do 
głowy.

3. W sprawie teatru Mia-
sto sięgnęło po pistolet, czyli 
po paragraf 11 umowy z 17 
marca 2009 r. Zgodnie z nim, 
„po rozwiązaniu Umowy Teatr 
staje się instytucją kultury, pro-
wadzoną przez Województwo”. 
W tym kontekście przesłana 
marszałkowi „korespondencja” 
jest w gruncie rzeczy zapowie-
dzią ultimatum: albo zgodzicie 
się, byśmy łożyli na Teatr Mod-
rzejewskiej, ile nam się podoba, 
albo wychodzimy a wy sobie 
utrzymujcie go zupełnie sami.

4. Na skandal zakrawa 
sposób, w jaki władze Legnicy 
informują o tej decyzji, funda-
mentalnej dla przyszłości teatru. 
Jako dziennikarze lokalnych 
mediów dostajemy w mejlach z 
ratusza komunikaty o byle ak-
cji deratyzacyjnej i chorobach 
przenoszonych przez gołębie, a 
wiadomości o wypowiedzeniu 
marszałkowi ważnej umowy 
musimy szukać po facebooko-
wych profilach współpracow-
ników prezydenta! I nawet 
jeśli jakimś cudem trafimy pod 
odpowiedni adres, to zamiast 
prawdy dostaniemy co najwy-
żej przeżutą przez miejskich 
speców od PR słodką bułkę w 
bibułce.

Piotr Kanikowski
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Krzakowski szkodzi kulturze
Prezydent Legnicy wypowie-
dział marszałkowi Dolnego 
Śląska umowę na współpro-
wadzenie i współfinansowa-
nie Teatru Modrzejewskiej. 
– Bez 1,5 mln zł dotacji z 
miasta nie będę w stanie 
spiąć budżetu na 2023 rok – 
mówi wprost Jacek Głomb, 
dyrektor placówki. Władze 
województwa określają de-
cyzję prezydenta jako skan-
daliczną.  
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Funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Złotoryi po otrzymaniu zgło-
szenia udali się pod wskazany 
adres. Na miejscu ustalili oko-
liczności zdarzenia.

Zgłaszający opowiedzieli 
im, że usłyszeli dobiegające z 
sąsiedniej posesji przerażające 
piski i skomlenie psa. Pobiegli 
sprawdzić, co się dzieje. Za-
uważyli sąsiada, który dusił 
i uderzał zwierzę. W drugiej 
ręce trzymał siekierę.

Pies miał zakrwawiony 
pysk. Plamy krwi było wi-
dać również przy budzie. Z 
niemałym trudem udało się 

odciągnąć mężczyznę od 
przestraszonego zwierzęcia. 
43-latek był bardzo agresyw-
ny, stawiał opór. Mimo to są-
siadom udało się wyrwać mu 
siekierę z ręki i powstrzymać 
go przed dalszym znęcaniem 
się nad psem.

Zwierzęciu zapewniono 
właściwą opiekę w schroni-
sku dla zwierząt. A oprawca 
trafił do policyjnego aresztu. 
- Był mocno pijany. Badanie 
alkomatem wykazało prawie 
2 promile w jego organizmie - 
informuje sierż. sztab. Domi-
nika Kwakszys, oficer prasowa 
Komendy Powiatowej Policji 
w Złotoryi. - Po wytrzeźwie-
niu, 43-latek usłyszał zarzut 
znęcania się nad swoim psem. 
Teraz za swój czyn odpowie 
przed sądem. Za to przestęp-
stwo grozi mu kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Piotr  
Kanikowski

Zbiornik retencyjny zbu-
dowany z rur o przekroju 1,5 
metra będzie miał w sumie 
65 m długości. Prace nad jego 
budową rozpoczęły się od 
montażu studni. Dodajmy, że 
zbiorniki retencyjne powstają 
przy ważnych inwestycjach 
drogowych np. niedawno 
zbudowanym układzie ko-
munikacyjnym dla obszaru 
aktywności gospodarczej 
w rejonie ulic: Nasiennej, 
Hangarowej i Myrka, zbior-
czej drodze południowej, ul. 
Szczytnickiej.

Plac Słowiański jest 
jednym z najważniejszych 
miejsc w Legnicy. Jego re-
witalizacja i zagospodarowa-
nie wraz z rozbudową ulic 
przyległych obejmie, budowę 
ronda, przebudowę dwóch 

przystanków, czy też miejsca 
parkingowe dla osób nie-
pełnosprawnych. W ramach 
inwestycji powstanie węzeł 
przesiadkowy komunikacji 
miejskiej i międzygminnej. 
Zbudowane zostaną ścież-
ki rowerowe, zmodernizo-
wane nawierzchnie ciągów 
pieszych, przebudowane 
przejście podziemne wraz z 
budową wind, a także nowe 
oświetlenie, mała architek-

tura, zieleń. Zamówienie nie 
obejmuje budowy pomnika 
Henryka Pobożnego i fon-
tanny typu „mokry chodnik”.

Przypomnijmy, że w dru-
gim przetargu na rewitali-
zację Placu Słowiańskiego 
wpłynęła oferta konsorcjum 
firm Budrim (lider) i Ro-
tomat opiewająca na kwo-
tę 29 mln 766 tys. zł. Była 
więc wyższa o ok. 4,5 mln 
niż miasto przeznaczyło w 

budżecie na tę inwestycję. 
Korekta budżetu pozwoliła 
na rozstrzygnięcie przetargu 
i wykorzystanie dofinanso-
wania tej inwestycji w wyso-
kości 23 mln zł 750 tys. zł z 
Rządowego Programu Polski 
Ład.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Sklep wędkarski Łowimy24.
pl przy ul. Lwowskiej 2 pro-
wadzi sprzedaż stacjonarną od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10.00 - 18.00 oraz w soboty w 
godz. 10.00 -14.00, a także ca-
łodobową sprzedaż internetową 
(z możliwością odbioru towaru 
nawet po godzinach pracy stacjo-
narnego sklepu).  

Łowimy24.pl kusi klientów 
nie tylko bardzo szerokim wybo-
rem asortymentów, lecz również 
profesjonalną obsługą klienta. 
Fachowym doradztwem, dla 
profesjonalistów i amatorów, zaj-
muje się właściciel sklepu - od 37 
lat oddany pasjonat wędkarstwa. 

- Wędkarstwo w tej chwili to 
nie sposób na pozyskiwanie po-
żywienia, lecz przede wszystkim 
pomysł na spędzanie wolnego 

czasu w kontakcie z przyrodą. 
Jest także wędkarstwo sportowe 
działające wg zasady „złów i wy-
puść". Naturalnie dla niektórych 
to także sposób na życie. U nas 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
Mamy sprzęt do wędkarstwa 
gruntowego method feeder, fe-
eder klasyczny i karpiarstwa - 
mówi Marcin Sokołowski, wła-
ściciel sklepu. 

Wędkarstwo to też ekolo-
giczne działania, dbanie o przy-
rodę, ryby czy nauka dzieci i 
młodzieży jak nie szkodzić przy-
rodzie.

- Obecnie na większości ło-
wisk jest wymagane odpowiednie 
wyposażenie wędkarza, tak aby 
jak najbardziej dbać na naszych 
przyjaciół, czyli  ryby.  Na wypo-
sażeniu powinny znajdować się 
np. odpowiedniej wielkości pod-
bierak dostosowany do wielkości 
ryb znajdujących się w łowisku, 
odkażacz dla ryb czy kołyska 
lub mata z bokami. Coraz więcej 
łowisk wymaga również stoso-
wania haków bezzadziorowych 
dla łatwiejszego wypięcia ryby 
po złowieniu. Największą nagro-
dą dla nas jest patrzeć, jak nasza 

złowiona ryba odpływa w dobrej 
kondycji i możemy zobaczymy 
się z nią za kilka lat - mówi Mar-
cin Sokołowski.

W ofercie sprzedaży znaleźć 
produkty takich marek jak: Pre-
ston, CC Moore,  Cresta, Ga-
makatsu, Spro, Meus, Delphin, 
Okuma, Feeder baits, Osmo , 
Solbaits, sonubaits, Werax, Ngt, 
Mikado, Carptarget, Mivardi, 
Cukk, Ringers, Harison Vardis, 
Zfish, Neco, Cresta, Strategy, 
Undercarp, Ctec, Aller aqua, 
Maros, Method mania. 

- Tutaj też dbamy o ekologię. 
Na przykład sprzedajemy pellety 
wędkarskie na wagę bez cząstko-
wych opakowań, niezawierające 
ołowiu kamienne ciężarki węd-
karskie czy koszyki zanętowe - 
dodaje właściciel sklepu.

Sklep prowadzi sprzedaż 
ratalną oraz oferuje bony poda-
runkowe. 

Łowimy24.pl organizuje 
także jedne z największych za-
wodów wędkarstwa gruntowego 
w regionie legnickim - Method 
Challenge Cup Legnica 2022, w 
których wzięło udział kilkudzie-
sięciu miłośników wędkarstwa.

Promocja: Rabat w wysoko-
ści 7 proc. na wszystkie zakupy w 
sklepie Łowimy24.pl dla naszych 
czytelników. Aby skorzystać z 
promocji należy pokazać przy 
zakupie artykuł [np. na telefonie].

Artykuł został opublikowany 
w ramach voucheru "Legnickie me-
dia grają wspólnie z WOŚP", który 
firma Łowimy24.pl zlicytowała 
podczas 30. finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Legni-
cy. Voucher ufundowały wspólnie 
redakcje: e-legnickie, tulegnica.pl, 
legnica24h.pl, 24legnica.pl, Gazeta 
Legnicka, Gazeta Tygodnik24 oraz 
Stowarzyszenie Legnica Aktywnie 
i Kreatywnie.   

Na placu Słowiańskim w Le-
gnicy rozpoczęła się budo-
wa wielkiego podziemnego 
zbiornika retencyjnego. Gro-
madzona będzie w nim spły-
wająca podczas ulew woda z 
płyty Rynku i placu.

W Wojcieszowie 43-letni 
mężczyzna dusił i bił psa. 
Nie wiadomo, jak by się to 
skończyło, gdyby na pisk i 
skomlenie zwierzęcia nie 
przybiegli sąsiedzi. Wyrwa-
li oprawcy siekierę z ręki i 
powiadomili policję.

Łowimy24.pl to jeden z naj-
większych sklepów wędkar-
skich w Legnicy prowadzący 
sprzedaż stacjonarną oraz 
internetową. Dla naszych 
czytelników sklep wprowa-
dził ekstra promocję - 7 proc. 
rabatu dla klientów, którzy 
pokażą przy kasie ten artykuł! 

Sklep dla miłośników wędkarstwa 

Będzie zbiornik w centrum Legnicy Zwyrodnialec 
bił psa
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W Collegium Witelona 
zakończyła się druga edycja 
prestiżowych studiów MBA 
(Executive Master of Business 
Administration). Dyplomy 
otrzymało 21 absolwentów: 
menedżerów, liderów przedsię-
biorstw, pracowników samorzą-
du terytorialnego, przedstawi-
cieli administracji, pracowników 
mediów.

Imponująca wymiana do-
świadczeń

- To, co mi imponowało w 
czasie studiów MBA w Wite-
lonce to fakt, że uczestniczyli w 
nich menedżerowie z naprawdę 
dużym bagażem doświadczeń, 
którym dzielili się z innymi. To 
rzadkie w środowisku bizneso-
wym, ponieważ liderzy raczej 
nie lubią rozmawiać o swoich 
słabościach czy trudnych, stre-
sujących sytuacjach, z którymi 
spotykają się w swoim zawodo-
wym życiu. Tutaj dzieliliśmy się 
między sobą swoimi różnymi 
przeżyciami, doświadczenia-
mi, co było idealnym dopeł-
nieniem zajęć. Uczyliśmy się 
więc nie tylko od znakomitych 
wykładowców, ale też od sie-
bie nawzajem - mówił Marek 
Wachnik, absolwent MBA, na 
co dzień Kierownik Wydziału 
Rekrutacji i Budowania Wize-
runku w KGHM Polska Miedź 
S.A.

Wręczając dyplomy, dr Ka-
rol Rusin, prof. CWUP, któ-
ry pełni funkcję Kierownika 
Studiów MBA w Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa, 

skierował do absolwentów prze-
słanie.

- Podkreśliłem, jak ważne 
jest to, aby pełniąc funkcje me-
nedżerskie, będąc liderem, nie 
zapominać o humanizmie. O 
tym, że w każdym przedsiębior-
stwie, każdej organizacji, liczy 
się przede wszystkim człowiek. 
I rozwój współpracowników 
nie jest dla lidera zagrożeniem, 
tylko jego szansą i sukcesem, a 
w efekcie sukcesem organizacji 
- mówił dr Karol Rusin, prof. 
CWUP.

Dają nową perspektywę
W uroczystości wzięli też 

udział absolwenci pierwszej 
edycji MBA, którzy dzielili się 
swoimi doświadczeniami ze 
świeżo upieczonymi dyploman-
tami. 

-  Od ukończenia przeze 
mnie MBA minęło kilka mie-
sięcy i widzę, że studia dały 
mi szersze, lepsze spojrzenie 
na wiele spraw w mojej firmie. 
Choćby na relacje interperso-
nalne. Wcześniej często miałem 
przeświadczenie, że powinie-
nem coś w tym obszarze po-
prawić, a nie bardzo wiedziałem 
jak. Teraz obserwuję u siebie 
progres w relacjach z innymi 
ludźmi - mówił Piotr Szcze-
pocki, absolwent poprzedniej 
edycji MBA, prowadzący na co 
dzień firmę świadczącą usługi 
IT dla sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw.

- To, że są z nami absolwen-
ci pierwszej edycji świadczy o 
tym, że nasza uczelnia potrafi 
integrować. Dużą wartością 
dodaną studiów MBA w Wite-
lonce jest bowiem to, że liderzy 
różnych obszarów życia spo-
łeczno - gospodarczego mogą 
się ze sobą poznać, wymieniać 
doświadczeniami, nawiązują 
nowe, ważne relacje - mówił dr 
Karol Rusin, prof. CWUP.

Dzięki nowoczesnym tech-
nologiom, umożliwiającym 
prowadzenie zajęć w formule 
online,  Witelonka pozyskała 
do kadry wykładowców MBA 

najlepszych w kraju specjalistów 
- praktyków,  którzy przekazu-
ją studentom nie tylko wiedzę 
teoretyczną, ale przede wszyst-
kim wynikające z ich własnych 
doświadczeń umiejętności prak-
tyczne. Dzięki temu, studenci 
MBA w Collegium Witelona 
mogą zdobywać wszechstron-
ną wiedzę m.in. z zarządzania, 
mediów i kształtowania  wize-
runku,  marketingu, negocjacji, 
networkingu, prawa, zarządza-
nia zasobami ludzkimi, kompe-
tencji menedżerskich, rachun-
kowości.

- Zarządzam na co dzień 
dużą, państwową instytucją, 
która ma swoje jednostki na 
terenie całego województwa 
dolnośląskiego. Kieruję po-
nad dwustoma osobami. Już w 
trakcie studiów zauważyłam u 
siebie zmiany na lepsze, m.in. 
w sposobie zarządzania zespo-
łem. Zdobyłam kompetencje, 
których - mimo zawodowego 
doświadczenia - nie posiada-
łam - mówiła Bernadetta Bro-
żyna, Wojewódzki Komendant 
Ochotniczych Hufców Pra-
cy, absolwentka drugiej edycji 
MBA w Collegium Witelona.

- Ja dzięki studiom nauczy-
łam się m.in. lepszej współpracy 
z ludźmi, porozumiewania się z 
nimi, tworzenia dobrej atmosfe-
ry w pracy. Serdecznie dziękuję 
za tę ważną naukę i cierpliwość 
całej kadrze wykładowców 
studiów MBA w Collegium  
Witelona - dodała Anna Róg, 
członek Zarządu Powiatu Ja-
worskiego.

Będzie trzecia edycja
W związku z tym, że  już 

w czasie trwania drugiej edy-
cji MBA zgłaszali się kolejni 
chętni, Witelonka uruchomiła 
nabór na trzecią edycję studiów. 
Szczegóły na stronie collegium-
witelona.pl, w zakładce Studia 
podyplomowe.  

Edyta Golisz
FOT. COLLEGIUM 

WITELONA UCZELNIA 
PAŃSTWOWA

Jak informuje WIOŚ, nie-
legalnie zdeponowane odpady 
to odpady komunalne, odpady 
budowlane – gruz, cegła, rozbite 
elementy ze słupów elektrycz-
nych, a także odpady inne niż 
niebezpieczne. Dodatkowo, w 
dwóch wykopach stwierdzo-
no odpady niebezpieczne. Były 
to stara papa i eternit. Odpady 
zakopywano według pewnego 
schematu: najgłębiej warstwy 
gruzu budowalnego, potem od-
pady komunalne i gruba war-
stwa ziemi, która miała zama-
skować przestępczy proceder.

Zanim wjechał ciężki sprzęt 
potrzebny do zrobienia od-
krywek, nieużytki kilkukrotnie 
oglądali inspektorzy zajmujący 
się zwalczaniem przestępstw 

przeciwko środowisku. Upew-
nili się w podejrzeniach, że teren 
mógł być wykorzystywany jako 
nielegalne wysypisko.

- Na miejscu zdarzenia 
Centralne Laboratorium Ba-
dawcze Oddział w Legnicy 
oraz funkcjonariusze Komen-
dy Miejskiej Policji w Legni-
cy pobrali próby wody w celu 
zbadania zawartości związków 
ropopochodnych i metali cięż-
kich - informuje Beata Meren-
dy, rzeczniczka prasowa WIOŚ.

Osobne czynności prowa-
dziła także gmina Legnickie 
Pole, na terenie której znajduje 
się nielegalne składowisko.

- Ze względu na dużą po-
wierzchnię terenu i zaleganie 
odpadów na różnej głębokości 
trudno było na miejscu od razu 
oszacować ilość odpadów - do-
daje rzeczniczka WIOŚ. - Usta-
liliśmy do kogo należą grunty. 

Przesłuchany został właściciel 
gruntów z odpadami. Wobec 
poczynionych ustaleń i stwier-
dzonym zagrożeniem dla życia, 
zdrowia ludzi i dla stanu środo-
wiska złożono zawiadomienie 
z uzasadnionym podejrzeniem 
popełnienia przestępstwa z 
art.183 §1 Ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny. 
Z uwagi na możliwość zanie-
czyszczenia gleby, sprawę skie-
rujemy do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska.

WIOŚ, policja i gmina sta-
rają się ustalić, kto przywoził i 
zdeponował odpady w Barto-
szowie. Istotne jest także ich 
pochodzenie.

Za nielegalne zbieranie od-
padów w miejscu na ten cel nie-
przeznaczonym grozi kara do 
100 tysięcy złotych.

Piotr Kanikowski
FOT. WIOŚ WROCŁAW

Inspektorzy Wydziału Zwalcza-
nia Przestępczości Środowi-
skowej Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu ujawnili zakopane 
odpady na polach w Bartoszo-
wie (gmina Legnickie Pole). Na 
powierzchni ok. 2 ha za pomocą 
ciężkiego sprzętu wykonano 91 
odkrywek gruntu na głębokość 
do 3 metrów. W każdej były od-
pady, m.in. niebezpieczne dla 
wody i gleby papa, eternit.

Tony odpadów pod Legnicą

- W każdej organizacji, tak 
jak w życiu, liczy się przede 
wszystkim człowiek: jego 
godność i prawo do rozwoju. 
Jeśli będziecie o tym pamię-
tać, będziecie jeszcze lepszy-
mi liderami - mówił dr Karol 
Rusin, prof. CWUP, Prorektor 
ds. Rozwoju Collegium Wi-
telona Uczelnia Państwowa, 
podczas uroczystości wręcza-
nia dyplomów absolwentom 
studiów MBA w Witelonce.

Człowiek jest najważniejszy



Zabawie sprzyjała sło-
neczna pogoda. Choć to wa-
kacje, organizatorzy zgrabnie 
wpletli w program imprezy 
cały szereg edukacyjnych ele-
mentów. Przede wszystkim 
zaprosili specjalistę od drzew, 
dendrologa, który zabrał chęt-
nych na spacer po lesie i frag-

mentach dawnego parku. W 
okolicy zamku można zoba-
czyć m.in.  wytyczoną i obsa-
dzoną na początku XVIII wie-
ku aleję lipową. Rośnie w niej 
ponadtrzystuletnia drobnolist-
na Lipa Racławicka, uznawana 
za „brylant polskiej dendroflo-
ry”. Jej wymiary – ponad 9 me-
trów w obwodzie pnia – czy-
nią ją największą na Dolnym 
Śląsku (a być może również w 
całej Polsce) przedstawicielką 
swego gatunku. Człowiek przy 
tym olbrzymie wydaje się ma-
leńki jak mrówka. 

- Jako Zamek Grodziec 
staramy się organizować wy-
darzenia w taki sposób, by to 
co dzieje się podczas imprez, 

było spójne z wizerunkiem 
obiektu – mówi Mariusz Gar-
bera, prezes spółki, która w 
imieniu gminy Zagrodno za-
rządza zabytkiem. - Historia, 
kultura ludowa, akcent typowo 
turystyczny czyli zwiedzanie, 
wspieranie lokalnych produ-
centów, dbałość o dziedzictwo 
naturalne, plus zajęcia dedy-
kowane najmłodszym. Wy-
bieramy to, co turyści lubią, co 
bawi, uczy i pozwala odkrywać 
IX wieków tajemnic. Jestem 
przekonany, że dzięki licznym 
i różnorodnym inicjatywom, 
wśród turystów wzrasta świa-
domość tego, gdzie są. Chciał-
bym, aby czerpali z pozna-
wania zamku Grodziec coraz 

więcej satysfakcji.
Jak zwykle przy tego ro-

dzaju okazjach na dziedzińcu 
można było kupić produkty 
od lokalnych producentów, 
m.in. mody, wina, sery, cia-
sta i ozdoby z agatów z Kra-
iny Wygasłych Wulkanów. 
Niczym magnes przyciągała 
scena. Jako pierwszy wystąpił 
na niej Zespół Pieśni i Tańca 
Legnica, który od 1975 roku 
kultywuje tradycję sztuki lu-
dowej, zdobywając uznanie 
na arenie międzynarodowej. 
Potem zrobiło się liryczne, 
nastrojowo, dzięki koncertowi 
gitarzysty i wokalisty Michała 
Łangowskiego. Zwykle kon-
certuje z zespołem Cisza Jak 

Ta, z którym nagrał 12 płyt. 
Do Grodźca przyjechał solo, 
tak jak Czesław Mozil o któ-
rym piszemy w głębi numeru. 

W zamkowych komnatach 
zwiedzającym przygrywali 
wiolonczeliści. Animatorzy w 
bajkowych przebraniach wcią-
gali dzieci do zabawy - niech 
pokochają twierdzę na wyga-
słym wulkanie a w przyszłości 
wracają jako pasjonaci i od-
krywcy. Powodzeniem cieszyły 
się warsztaty rzemiosł daw-
nych, gdzie można było nie 
tylko zobaczyć, jak wyplatano 
kosze z wikliny czy wypieka-
no chleb, ale też, zakasawszy 
rękawy, samemu spróbować 
tej sztuki. Ratownicy medycz-

ni uczyli udzielania pierwszej 
pomocy w takich przypadkach 
jak zakrztuszenie czy zasłab-
nięcie. Podczas Święta Kwit-
nących Lip cały czas łączono 
przyjemne z pożytecznym. 

Przez całe lato Grodziec 
zaprasza nie tylko w weekendy 
i nie tylko od święta. Zamek 
można zwiedzać codziennie 
od poniedziałku do niedzieli w 
godz. 10-18. Bilety kosztują 28 
(normalny) i 23 zł (ulgowy).W 
weekendy o godz. 11.00, 13.00, 
15.00 po zabytku oprowadza 
przewodnik (bez dodatkowej 
opłaty). Warto tu być. 

Piotr Kanikowski
FOT.  

ZAMEK GRODZIEC 

ZAGRODNO
DAJE SIĘ POZNAĆ
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Wraz z lipami kwitnie zabawa
Na Święto Kwitnących Lip 
ściągnęły do zamku w Grodź-
cu tłumy dzieci i dorosłych. 
Turyści mogli wziąć udział 
w warsztatach rzemiosł daw-
nych, posłuchać koncertów 
albo posłuchać opowieści 
drzewoznawcy o imponują-
cych okazach rosnących tuż w 
sąsiedztwie warowni. 



Mam mnóstwo pytań 
na temat spółki i zamku, ale 
zanim do nich przejdziemy, 
chciałbym prosić, by opowie-
dział Pan trochę o sobie.

- Jestem nauczycielem 
historii. Ukończyłem Uniwer-
sytet Wrocławski. Jestem me-
diewistą, czyli miłośnikiem, 
ale i badaczem, tzw. średnio-
wiecza, a z drugiej strony je-
stem też menedżerem kultury 
po studiach podyplomowych 
na Uniwersytecie Ekono-
micznym z zarządzania in-
stytucjami kultury. Miałem 
piękną możliwość pracować w 
muzealnictwie przez 6 lat, być 
dyrektorem muzeum przez 2 
lata. W sporej fundacji, która 
na co dzień wspiera edukację, 
zajmowałem się pozyskiwa-
niem środków. Podejmowałem 
w życiu także inne wyzwania. 
Byłem aktywny społecznie i 
samorządowo, np. należąc do 
rady społecznej ośrodka zdro-
wia w gminie Kunice, sprawu-
jąc mandat radnego tej gminy 
czy zasiadając w radzie sołec-
kiej. Prywatnie zaś posiadam 
fantastyczną rodzinę, jestem 
ojcem i mężem 

            
Bywał Pan już wcześniej 

na zamku? Znał Pan to miej-
sce?

- Naturalnie. Pasjonato-
wi historii, który mieszka na 
Dolnym Śląsku, trudno nie 
znać zamku Grodziec. Zwie-
dzałem go niejednokrotnie. 
Pracowałem w muzeum w 
Chojnowie, więc o rzut bere-
tem. 

Jak go Pan odbierał? 
- Przede wszystkim pa-

miętam, że patrzyłem na ten 
obiekt jako historyk i muze-
alnik. Miałem swoje zdanie. 
Niezależnie od tego profesjo-
nalnego spojrzenia, w sercu 
zawsze czułem do Grodźca 
duży sentyment. Pod tymi 
murami mieliśmy z żoną swo-
ją ślubną sesję fotograficzną. 
Swego czasu bawiłem się tu 
też na przepięknym weselu. 
Zamek Grodziec przewijał 
się w zasadzie przez całe moje 

życie, począwszy od dzieciń-
stwa, gdy filmy z Panem Sa-
mochodzikiem rozbudzały 
wyobraźnię o ukrytych skar-
bach. Zawsze byłem ciekaw 
tego miejsca, zgłębiałem jego 
historię, a w tej chwili życie 
potoczyło się tak, że mogę 
mieć jakieś znaczenie i dla 
zamku, i dla mieszkańców 
gminy Zagrodno.

  
Jak to się stało, że został 

Pan prezesem spółki Zamek 
Grodziec?

- Po prostu któregoś dnia 
dostałem taką propozycję. 
Mimo podekscytowania, do-
syć długo rozważałem, jak na 
nią odpowiedzieć. Zdaję sobie 
sprawę, że to ogromne wy-
zwanie wobec  miejsca, ludzi, 
którzy je tworzyli, i mieszkań-
ców, dlatego podszedłem do 
sprawy z ogromnym szacun-
kiem oraz zdrową pokorą. Nie 
żebym się bał, czy podołam. 
Myślałem głównie o tym, że 
jest jakaś spuścizna po po-
przednich zarządcach, i nie 
wolno mi jej zaniedbać. Wiele 
rzeczy ma swoją piękną trady-
cję, jak choćby Święto Kwit-
nącej Lipy. Trzeba było po-
czytać trochę, by zrozumieć, 
że mające po kilkaset lat lipy z 
Grodźca są ewenementem na 
skalę Polski. Moja fascynacja 
zamkiem jest poniekąd zawo-
dowa, ale jako człowiek jestem 
totalnie oczarowany tym, co 
go otacza, bajeczną zielenią.     

Widzi Pan zamek w per-
spektywie szerszej niż wyni-
kałoby to z Pańskiej funkcji.

- To nieuniknione, bo da 
się wyrwać zamku z jego oto-
czenia. Na studiach uczono 
mnie, że jeśli podchodzimy 
do badania dowolnego źró-
dła historycznego, to zawsze 
jest ono osadzone w jakimś 
kontekście. Zamek Grodziec 
został posadowiony na stożku 
wulkanicznym, przez co moż-
na odnieść wrażenie, że wyno-
si się ponad okolicę, odrywa 
od niej, ale w istocie jest bar-
dzo mocno wpisany w ten kra-
jobraz: wieś i sąsiednie wsie, 
las, układ dróg, wszystko. Jeśli 
mam nim zarządzać, to nie 
mógłbym nie zainteresować 
się tym, co dzieje się u podnó-
ża góry; że jest gdzieś ciekawa 

zabudowa, że jest park, pałac, 
także ten w Zagrodnie. Nie 
sposób zignorować istnienia 
szlaku jakubowego, Wysokiej 
Drogi itd. Więcej! Trzeba pa-
miętać o Legnicy, Bolesław-
cu, Wrocławiu, Zgorzelcu, bo 
wszystko dookoła odciskało 
się na historii Grodźca.

 
Budzi Pan we mnie na-

dzieję, że w końcu zamek 
zacznie opowiadać o swojej 
historii. Ekspozycja, którą 
do tej pory turyści zastawali 
w środku, była chaotyczna, 
bałaganiarska, poskładana z 
przypadkowych przedmio-
tów.  

- To jest coś, co trzeba 
uporządkować, posprzątać 
i zrobić nieco inaczej. Jako 
historyk lubię mówić o tym, 
co było, ale w tym przypad-
ku wolałbym jako menedżer 
obiektu skupić się na tym, co 
będzie. Mam konkretny po-
mysł na ekspozycję rozumianą 
jako coś zaprojektowanego, 
przemyślanego, ułożonego, 
estetycznego, bo przecież nie 
wystarczy rzucić na stół jakieś 

obiekty – trzeba je opisać i wy-
jaśnić zwiedzającym, dlaczego 
te a nie inne. Budowanie eks-
pozycji nie jest łatwe, jednak 
tego rodzaju obiekt powinien 
ją mieć. Tu, na Grodźcu, nie 
musi być muzeum, ale może 
być interesująca ekspozycja. 
Jeśli na przykład zawiesimy 
ciekawe opisy przeszłości 
zamku zilustrowane kopiami 
materiałów archiwalnych, to 
damy ludziom możliwość zro-
zumienia tego miejsca. Klu-
czem do zrozumienia zamku 
w Grodźcu jest postać Bodo 
Ebhardta. Dlatego on musi tu 
mieć swoje miejsce. 

Nie da się opowiedzieć o 
Bodo Ebhardcie nie wspomi-
nając Wilibalda von Dirkse-
na i jego syna Herberta, któ-
ry był polakożercą i nazistą. 

- Nie mam przed tym żad-
nych oporów, bo wszyscy oni 
stali się ważną częścią historii 
zamku. Przede wszystkim jed-
nak trzeba przypomnieć Bodo 
Ebhardta. To niezwykła po-
stać, która miała pomysł na to 
wszystko, co nas otacza. Tym, 

którzy mówią lekceważąco, że 
Grodziec to tylko rekonstruk-
cja, chciałbym uprzytomnić, 
jak wnikliwie Ebhardt studio-
wał dokumenty i prowadził 
wykopaliska archeologiczne. 
Zgromadził w ten sposób 
potężne archiwum na temat 
Grodźca, dzięki czemu zamek 
wygląda dziś tak jak wygląda. 
W objaśnieniu myśli konser-
watorskiej Bodo Ebhardta 
muszą pomóc nam specjali-
ści. O merytoryczne wsparcie 
zwróciłem się do pani doktor 
Aleksandry Marcinów  z Po-
litechniki Wrocławskiej, któ-
ra poświęciła temu tematowi 
szereg fascynujących publika-
cji. 

Do tej pory zamek Gro-
dziec promował się hasłem 
„IX wieków tajemnic”, ale 
– moim zdaniem – niespe-
cjalnie radził sobie z opo-
wiadaniem turystom o swych 
tajemnicach.   

- Ktoś mógłby złośliwie 
powiedzieć, że zgodnie z pro-
mocyjnym hasłem wszyst-
ko trzymamy w tajemnicy. 

(uśmiech) Przykład to epi-
tafia w kaplicy. Przechodzą 
obok nich tysiące ludzi, ale 
nieliczni, tylko najdociekliwsi 
ze zwiedzających, mieli być 
może szansę dowiedzieć, że 
epitafia pochodzą z głębi Nie-
miec i że zostały sprowadzo-
ne do Grodźca przez Bodo 
Ebhardta między 1906 a 1908 
rokiem. W dokumentacji kon-
serwatorskiej są zinwentary-
zowane, konkretnie opisane, 
więc nawet bez specjalistycz-
nych badań sporo o nich wie-
my, łącznie z tym kogo upa-
miętniają. Zrobimy tabliczki, 
które ładnie przedstawią te 
informacje. Turystom, którzy 
wchodzą do kaplicy – prze-
pięknej, to mój ulubiony zaką-
tek w zamku – trzeba pokazać 
na archiwalnych fotografiach, 
jak smacznie była wyposażona 
przed wojną i wyjaśnić, co za-
szło od tego czasu. W stercie 
omszałych kamieni zrzuco-
nych bezładnie na dziedzińcu 
odnajduję fragmenty żeber z 
jej sklepienia. Im należy się 
miejsce w kaplicy z meryto-
rycznym opisem. Wystarczyło 
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Dość przestrzeni dla 
Z Mariuszem Garberą - preze-
sem spółki Zamek Grodziec, 
kasztelanem na Grodźcu -  
rozmawia Piotr Kanikowski



Czesław Mozil – polsko-
-duński piosenkarz, akorde-
onista, kompozytor – jest lide-
rem formacji Czesław Śpiewa, 
która w 2008 roku przebojem 
wdarła się na polską scenę 
muzyczną. Cały kraj śpiewał 
ich „Maszynkę do świerka-
nia” a album zatytułowany 
bezpretensjonalnie „Debiut” 
sześć tygodni po premierze 
miał już status złotej płyty. Od 
tego czasu znakiem firmowym 

Mozila są oryginalne popowe 
piosenki z elementami kaba-
retu, rocka i punk rocka. Oraz 
głos – niepowtarzalny, nie do 
pomylenia.

W Grodźcu wystąpił solo, 
bez muzyków, którzy zwykle 
towarzyszą mu na scenie. Sam 
sobie akompaniował na akor-
deonie i keyboardzie.  

To był już piąty z koncer-
towego cyklu, zainaugurowa-
nego w 2020 r. na Grodźcu. 
Nietypowy. Czesław Mozil 
objawił się nie tylko jako nie-
banalny artysta, ale też uroczy 
gawędziarz. Pomiędzy kolej-
nymi utworami punktował 
życiowe absurdy, skłaniając do 
refleksji. Było trochę śmiesz-
nie, trochę gorzko, ciekawie. 

Po koncercie Czesław 
Mozil nie skrył się w gardero-
bie. Krążył między publiczno-

ścią. Chętnie fotografował się 
z fanami i rozdawał autografy. 
Serdeczne uśmiechy, wymia-
na zdań, uściski dłoni – tak 
zakończyło się długo wycze-
kiwane spotkanie na bazalto-
wym wzgórzu. 

W ten sposób wystartowa-
ła letnia koncertowa odsłona 
Grodźca. Następny taka mu-
zyczna uczta przydarzy się we 
wrześniu, ale organizatorzy nie 
chcą jeszcze zdradzać, kogo 
zaprosili do zamku na szczycie 
wulkanu. O wyjątkowym cha-
rakterze tego przedsięwzięcia 
decyduje nie tyle dobór wy-
konawców, co historyczny an-
turaż. Występy z założenia są 
kameralne, a liczba miejsc na 
widowni ograniczona. 

Piotr Kanikowski
FOT.  

ZAMEK GRODZIEC 
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każdego
zedrzeć warstwę mchu, by do-
wiedzieć się, kogo przedstawia 
figura stojąca koło donżonu. 
To święty Wendeli, nieczczo-
ny w naszym kalendarzu litur-
gicznym i mało znany Pola-
kom, więc dołożymy tabliczkę, 
która go przedstawi. To są 
wszystko proste rzeczy, ale 
nie można ich zaniedbać, jeśli 
chce się ludziom opowiedzieć 
zamek. Są też zmiany, które 
wymagają więcej czasu. Naj-
pierw musimy sobie ułożyć 
ścieżkę z ludźmi, którzy od lat 
chcieli tu być, akademikami 
wrocławskimi, bo potrzebu-
jemy ich pomocy. Chciałbym, 
żeby odbywały się tutaj wy-
kłady na tematy związane z 
przeszłością Grodźca, i żeby 
raz na jakiś czas turyści mo-
gli skorzystać z oprowadzenia 
po obiekcie przez osoby, które 
badały źródła i mają unika-
tową wiedzę o zamku. Ja też 
mam do nich miliard pytań, 
bo przecież nie wiem wszyst-
kiego. Za lekarzami wyznaję 
zasadę „Primum non noce-
re”, a żeby nie narobić szkód, 
trzeba zapytać mądrzejszego. 
Są też lokalsi, z którymi chcę 
mieć jak najlepsze kontakty – 
chociażby Ochotnicza Straż 
Pożarna z Grodźca, nieza-
stąpiona przy zabezpieczaniu 
imprez. Mamy tu dość prze-
strzeni dla każdego, kto chce 
robić coś dobrego dla miesz-
kańców i dla zamku.  

  
Jak Pan ocenia stan za-

chowania zamku?
- Robię ekspertyzę. Są 

specjaliści, którzy wiedzą o 
konstrukcjach architekto-
nicznych znacznie więcej niż 
ja, więc chcę się oprzeć na 
ich ocenie. Jeśli wskażą miej-
sca, gdzie dla bezpieczeństwa 
obiektu trzeba coś zespoić itd, 
to bez dyskusji natychmiast 
wykonamy ich zalecenia. W 
tej kwestii nie mędrkuję, nie 
wyciągam szpachelki i nie le-
pię, ale polegam na fachow-
cach. Warto docenić, że przez 
lata bardzo dużo zostało na 
zamku zrobione: dach, spo-
inowanie murów, pierwszy 
etap odwodnienia tarasów... 
Te prace trzeba kontynuować. 
Moim marzeniem jest odbu-
dowanie ścieżki wiodącej od 
kościoła do zamku, aby tu-

ryści mogli z niej wygodnie i 
bezpiecznie korzystać. Innym 
wielkim marzeniem jest par-
king.

   
Jak spółka chce pozyski-

wać pieniądze na utrzymanie 
i ratowanie zamku?

- Istotny dopływ środ-
ków zapewniają turyści, więc 
trzeba traktować ich fair. 
Albo ktoś pokocha Grodziec 
i będzie tu wracał, albo nie. 
Chcemy, by nasi goście po wy-
jeździe zamieniali się w żywe 
reklamy zamku. Będziemy się 
starali zafrapować ich opo-
wiadając, jak najciekawiej, o 
historii tego miejsca. Do nie-
których, mam nadzieję, trafi-
my przez żołądek, bo jednym 
z naszych atutów jest pyszna 
zamkowa kuchnia. Jako spół-
ka spróbujemy zabiegać o 
finansowe wsparcie ludzi ze 
środowiska biznesowego. Za-
mierzam wystąpić do nich z 
konkretną ofertą, która może 
ich zainteresować. Tak samo 
będziemy zapraszać do siebie 
szkoły, zakłady pracy. Czas 
ruszyć na targi turystyczne i 
targi ślubne, bo tam też są nasi 
potencjalni klienci. Spółka 
musi prosperować nie od maja 
do października tylko okrągły 
rok, od stycznia do stycznia. 

Zamek w zimowej aurze 
też wygląda pięknie.  

- Przepięknie. Ale ten 
czas, kiedy ruch turystyczny 
słabnie, można wykorzystać 
na przykład na działania pro-
mocyjne, obecność na targach, 
rozsyłanie ofert. I najważ-
niejsze: słuchać ludzi. Skoro 
mamy żyć z turystów, to musi-
my wiedzieć, z jakimi oczeki-
waniami do nas przyjeżdżają. 
Trzeba pytać, czego potrzebu-
ją, jakie są mocne strony zam-
ku, jakie słabe. Jednocześnie 
trzeba być wrażliwym na głos 
mieszkańców gminy, bo jeste-
śmy tutaj nie tylko dla gości z 
Poznania czy Gdańska. I trze-
ba słuchać akademików – bar-
dzo liczę, że zechcą nas wes-
przeć w przygotowaniu nowej 
oferty zamku. 

Gmina Zagrodno nie 
ma ośrodka kultury. Czy w 
związku z tym uważa Pan, że 
na spółce Zamek Grodziec 

spoczywa obowiązek wypeł-
nienia tej luki? 

- Tak. Zamek znajduje się 
w konkretnym miejscu. Sto 
procent udziałów spółki nale-
ży do konkretnego właściciela. 
To zobowiązuje, aby wpisać się 
z ofertą w potrzeby lokalnej 
społeczności.   Bardzo mi za-
leży na turystach z Polski, Eu-
ropy i świata, ale przed nimi są 
dzieciaki ze szkoły, panie z kół 
gospodyń wiejskich, strażacy 
z OSP... Nie jesteśmy insty-
tucją kultury, ale jako spółka 
możemy proponować wyda-
rzenia, które będą adresowane 
zarówno do mieszkańców, jak 
i przyjezdnych. 

   
A co Pan myśli o pomy-

śle, aby na stałe albo raz na 
jakiś czas mieszkańcy mieli 
darmowy wstęp na zamek?

- Chciałbym bardzo, aby 
zamek był otwarte na lokal-
sów, bo to miejsce zyska, jeśli 
oni będą nim żyli, cieszyli się. 
W końcu to oni pokażą kieru-
nek, jak ktoś zabłądzi. Na wa-
kacje szykuję związaną z tym 
niespodziankę.

 
Ok. Nie chciałbym jej 

popsuć. Następne pytanie: 
spotkał się Pan już z konser-
watorem zabytków?

- Tak, jesteśmy po długiej 
rozmowie. Omówiliśmy kilka 
rzeczy, które będziemy w naj-
bliższym czasie organizować. 
To był mój pierwszy oficjal-
ny wyjazd po objęciu spółki. 
Z urzędem konserwatorskim, 
do którego mam ogromny 
szacunek, współpracuję nie od 
wczoraj.

Kalendarz imprez odzie-
dziczył Pan po poprzedniku. 
Przewiduje Pan w nim jakieś 
zmiany? 

- Zmiany na pewno będą, 
ale przede wszystkim czuję się 
w obowiązku zorganizować 
te imprezy, które już zostały 
zapowiedziane. Chciałbym 
jednak do tej oferty dodać coś 
od siebie. Źle bym się czuł, 
gdybym nie miał nic do za-
proponowania. 

Piotr Kanikowski
RYC.  

GMINA ZAGRODNO

Czesław śpiewał solo

W cyklu „Najbardziej na-
strojowych koncertów w 
regionie” 18 czerwca w hi-
storycznych murach zamku 
Grodziec wystąpił Czesław 
Mozil. Publiczność dopisała. 
Po koncercie artysta chętnie 
rozmawiał z fanami i pozował 
do zdjęć. 



Gospodarzami biesiady 
ludowej, która od 13 lat od-
bywa się w Zagrodnie, jest 
pochodzący z tej miejscowo-
ści zespół Swojacy. Pierwsza 
impreza z cyklu „Nad Skorą 
śpiewanie” odbyła się w 2009 
roku, na pięciolecie działalno-
ści zespołu. Swojacy mają w 
swoim repertuarze widowiska 
obrzędowe i utwory ludowe 
z różnych regionów Polski, a 
ponadto piosenki z terenów 

byłej Jugosławii przywiezione 
przez repatriantów po II woj-
nie światowej.  

Poza gospodarzami na sce-
nie przy stadionie w Zagrod-
nie zaprezentowały się grupy: 
Macierzanka z Wojciechowa, 
Kapela Herbutów z Tomisła-
wia, Michalinki, Złote Nutki 
z Przedwojowa, Izerskie Bog-
danki z Mirska, Trzy Dęby 
z Borówka, Miłek z Wojcie-
szowa, Husynianie z Gęsińca, 

Niespodzianka z Tomaszowa 
Bolesławieckiego, Jeleniogó-
rzanie i Kapela Janka Boduszki.

- Nasza biesiada nie jest 
zwykłym spotkaniem przy 
muzyce. Jest też hołdem odda-
nym polskiej kulturze ludowej 
– mówiła wójt Zagrodna Karo-
lina Bardowska.

Nie było długich przemów 
– wszyscy rwali się do grania i 
śpiewania. Niekiedy, jak to przy 
biesiadzie, zacierała się różnica 

pomiędzy sceną a widownią, 
która chętnie dośpiewywała 
refreny. Muzyka niosła się po 
wsi. Na zakończenie zabawy 
uczestnicy porzucili scenę i 
przeszli nad płynącą w pobli-
żu Skorę, by przy dźwiękach 
kapeli puszczać rzeką wianki. 
Kilka osób nabrało ochoty na 
tańce w wodzie. Humory do-
pisywały.    

- Muzyka łagodzi obyczaje, 
dlatego cieszę się, że każdy z 

nas miał okazję poczuć tę bli-
ską sercu atmosferę - – podsu-
mowuje imprezę wójt Karolina 
Bardowska. -Dziękuję wszyst-
kim zespołom za obecność i 
zaangażowanie. Było miło, było 
radośnie i w duchu tradycji. 
Mam nadzieję, że za rok po-
wtórzymy biesiadne spotkanie 
– w jeszcze większym składzie 

Piotr Kanikowski
FOT. GMINA ZAGRODNO

Ogłaszając zapisy na ko-
lejne spotkania, organizatorzy 
nie bez przyczyny uprzedzają, 
że ilość miejsc jest ograni-
czona. Na inaugurującą wa-
kacje zabawę „Las w słoiku”, 
podczas której dzieci sadziły 
rośliny w szklanych pojemni-
kach, trzeba było zgłosić się 
z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Pozytywnie 
Nakręceni przyznają, że fre-
kwencja miło ich zaskoczyła. 
Z tym większym zapałem za-
powiadają następne atrakcje.

Tematy następnych 
warsztatów to: „Malujemy 
otoczaki” (20 lipca), „Zachla-
pane malowanie” (3 sierpnia), 

„Nitką zaplątane” (9 sierpnia), 
„Na sportowo” (12 sierpnia), 
„Mecz piłkarski rodzice vs 
dzieci” (19 sierpnia). Odbędą 
się też zajęcia z sensoplaty-
ki oraz zabawa w malowanie 
kwiatami, ale ich terminy 
zostaną podane później. Za-

interesowanym polecamy 
Facebook Stowarzyszenia 
Pozytywnie Nakręceni, gdzie 
ogłaszane są zapisy na kolejne 
spotkania. Wszystkie warsz-
taty są bezpłatne. 

Z własnymi ogrodami 
albo – jak kto woli – lasami w 

słoikach dzieci wróciły do do-
mów. Muszą o nie dbać, aby 
zdrowo rosły i nie uschły. 

Piotr Kanikowski
FOT. STOWARZYSZENIE 

POZYTYWNIE  
NAKRĘCENI

Dla Orła Zagrodno ten 
turniej był szczególny, bo klub 
świętował jednocześnie swoje 
70. urodziny. Jednak jako pierw-
si wybiegli tego dnia na boisko 
piłkarze Olimpii Olszanica i 
Radziechowianki Radziechów. 
Mecz skończył się zwycięstwem 
Olimpii 3:0.

W drugim turniejowym 
starciu Orzeł Zagrodno poko-
nał swoje rezerwy 4:0. Dokład-
nie tego można było spodziewać 
się po niedawnym wicemistrzu 
III grupy A klasy.

W tej sytuacji rezerwy Orła 
próbowały wywalczyć III miej-
sce pokonując Radziechowan-
kę Radziechów. Nie udało się. 

Rywale strzelili im aż 10 goli. 
Orzeł schodził z boiska rozgro-
miony, z jedną honorową bram-
ką strzeloną Radziechowiance. 
Kibice z Zagrodna mogli w tym 
momencie poczuć rozczarowa-
nie.

Jeśli tak, zatarł je sukces 
pierwszego składu Orła, który 
w dobrym meczu, po zaciętej 
walce, zwyciężyli Olimpię Ol-
szanica. Puchar Wójta Gminy 
Zagrodno pozostał u faworytów 
turnieju.

Z okazji jubileuszu Orła, 
jako dodatkowa atrakcja, na bo-
isku pojawili się oldboje, którzy 
28 lat temu wywalczyli Zagrod-
nu awans do Klasy Okręgowej i 
zaproszeni w charakterze rywali 
piłkarze GKS Warta Bolesła-
wiecka. Po fatalnym początku, 
gospodarze zawzięli się i wygrali 
5:2.

Piotr Kanikowski
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Wiatr niósł śpiew, Skora - wianki
W jedną z upalnych czerwco-
wych niedziel do Zagrodna 
zjechały zespoły ludowe z 
bliższej i dalszej okolicy, aby 
śpiewać i biesiadować nad 
Skorą. - Miło znowu się spo-
tkać po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią – 
mówiła Helena Ceglarska z 
zespołu Swojacy, która we-
spół z wójt Karoliną Bardow-
ską witała gości. 

Furorę w gminie Zagrodno 
robią wakacyjne warsztaty – 
dla dzieci, trochę większych 
dzieci i dorosłych, którzy czu-
ją się jak dzieci. Organizuje 
je niezastąpione Stowarzy-
szenie Pozytywnie Nakręceni 
z Uniejowic. 

To już się robi tradycja. Tur-
niej o Puchar Wójta Gminy 
Zagrodno znowu wygrała 
drużyna Orła Zagrodno, po-
konując w finale Olimpię Ol-
szanicę 3:1.

Nakręcają wakacje Orzeł wciąż 
w formie
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Postępowanie prowadziła 
Prokuratura Rejonowa w Le-
gnicy. Dotyczyło wpisu, jaki 7 
marca 2021 roku pojawił się na 
facebookowym profilu Lecha 
Olszanickiego, radnego Prawa i 
Sprawiedliwości spod Świerza-
wy. Podpisany jak inne jego po-
sty („Radny Powiatu Złotoryj-
skiego - Lech Olszanicki”), był 
w całości poświęcony pochodzą-
cemu z Ukrainy trzynastolatko-
wi, uczniowi Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Świerzawie.

Pisał m.in. „Nie wiem po 
co ten Ukrainiec przyjechał 
do Polski. Czy (…) zna histo-
rię banderowców mordujących 
moich rodaków ? Czy (…) wie 
dlaczego Ukraina straciła Krym 
i część swojego terytorium ? 
(…) kultywuje najgorsze, pry-
mitywne geny przywiezione ze 
swoich stron. Jak (…) wyobraża 
sobie dalszą egzystencję w szko-
le i gminie ? (…) Ten Ukrainiec 
nie zasługuje swoim postępowa-
niem na mieszkanie wśród nas. 
Nie chce się uczyć, to niech wraz 
z matką wyjedzie walczyć u sie-
bie (...)” 

Zdaniem prokuratury, treść 
powyższego wpisu wyczerpuje 
znamiona przestępstwa z art. 
257 Kk: “Kto publicznie zniewa-
ża grupę ludności albo poszcze-
gólną osobę z powodu jej przy-
należności narodowej, etnicznej, 
rasowej, wyznaniowej albo z 
powodu jej bezwyznaniowości 
lub z takich powodów narusza 
nietykalność cielesną innej oso-
by, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.” Przez ponad 
rok legnicka Prokuratura Rejo-
nowa prowadziła dochodzenie.

- Dochodzenie przeciwko 
podejrzanemu zostało w Pro-
kuraturze Rejonowej w Legnicy 
umorzone wobec stwierdzenia, 
że nie popełnił przestępstwa 
- informuje prokurator Lidia 
Tkaczyszyn. - Czyn zarzucany 
podejrzanemu to było publiczne 
znieważenie osoby małoletniej z 
powodu jej przynależności naro-
dowej i etnicznej za pośrednic-

twem sieci internet ze skutkiem 
na terenie powiatu złotoryjskie-
go. Taki zarzut przedstawiono 
mężczyźnie na początkowym 
etapie dochodzenia, ale zgro-
madzone dowody nie pozwoliły 
jednoznacznie zidentyfikować 
podejrzanego jako autora wpi-
sów.

Lidia Tkaczyszyn mówi, że 
przede wszystkim Lech Olsza-
nicki przesłuchany w charakte-
rze podejrzanego nie przyznał 
się do popełnienia zarzucanego 
mu czynu. Prokuratura prze-
prowadziła też szereg innych 
dowodów, aby ustalić autora po-
stu z facebooka radnego. Zgro-
madzono zeznania świadków 
oraz opinie biegłych z zakresu 
lingwistyki kryminalistycznej i 
informatyki śledczej. Zbadano 
komputer oraz telefon komór-
kowy Olszanickiego. Dokonano 
oględzin ich zawartości i profilu 
Lecha Olszanickiego na Face-
booku. Dowody zgromadzone w 
wyniku tych czynności prokura-
tura uznała za niewystarczające, 
by posadzić radnego na ławie 
oskarżonych.

- To postanowienie jest 
nieprawomocne - dodaje Lidia 
Tkaczyszyn.   - Po uprawo-
mocnieniu się postanowienia 
w oparciu o dowody, którymi 
prokuratura dysponuje na chwi-
lę obecną, prokurator planuje 
wyłączyć materiały i prowadzić 
dalsze postępowanie wobec oso-
by, co do której powstało uza-
sadnione podejrzenie, że to ona 
dokonała tych wpisów.

Na obecnym etapie rzecz-
niczka Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy nie chce jeszcze mó-
wić o tym tropie.

Trzynastoletni chłopiec 
- bohater postu z profilu Le-
cha Olszanickiego - znalazł 
się w kręgu jego zainteresowań 
po tym, jak nagrał potajemnie 
lekcję prowadzoną przez żonę 
radnego, nauczycielkę chemii 
w świerzawskiej podstawówce. 
35-sekundowe nagranie z lekcji 
ukazało się jesienią 2020 r. w ser-
wisie YouTube.pl. Na filmie sły-
chać, jak mówi do klasy o uczniu: 
„idiota”, „gówniarz”, „dziado-
stwo”. To ściągnęło na chemicz-
kę szereg nieprzyjemności z 
postępowaniem dyscyplinarnym 
włącznie. Post, którym zajmo-
wała się Prokuratura Rejonowa 
w Legnicy, odwoływał się bez-
pośrednio do tego zdarzenia - 
towarzyszył mu link do artykułu 
w Gazecie Złotoryjskiej, gdzie 
opisano aferę na lekcji chemii. 
Autor wpisu znał nieujawnione 
wcześniej w mediach szczegóły: 
imię i nazwisko wyzywanego 

od „idiotów’ trzynastolatka, jego 
pochodzenie narodowe a nawet 
dokładny numer klasy, do któ-
rej chłopiec uczęszczał. To tzw. 
dane wrażliwe, chronione pra-
wem.

Dzień po opublikowaniu 
post został zgłoszony admini-
stracji Facebooka, która usunęła 
go jako naruszający regulamin. 
Na Facebooku Olszanickiego 
nie można już znaleźć żadnego 
z co najmniej kilkunastu postów 
zamieszczonych w tym samym 
czasie, między 19 lutego a 25 
kwietnia 2021 r.

Podobne komentarze (ata-
kujące chłopca po imieniu, 
nazwisku, z ujawnieniem na-
rodowości i numeru jego kla-
sy) ukazały się w marcu 2021 r. 
w innych miejscach w sieci: w 
serwisie YouTube i pod jednym 
z tekstów na portalu 24legnica.
pl. Jeden był podpisany nazwi-
skiem pisowca, drugi nickiem 
„kurdupel z nad zalewem”. One 
również zostały usunięte.

Konrad Dulkowski, prezes 
Ośrodka Monitorowania Za-
chowań Rasistowskich i Kse-
nofobicznych, skąd w marcu 
2021 r. przesłano do prokuratury 
zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa na fa-
cebooku Olszanickiego, nie do-
stał jeszcze decyzji o umorzeniu 
postępowania. Jest zdumiony 
uzasadnieniem umorzenia, bo 
nie przypomina sobie, by kie-
dykolwiek wcześniej Lech Ol-
szanicki publicznie wypierał się 
autorstwa wpisu.

- Najprawdopodobniej nie 
będzie nam przysługiwać prawo 
odwołania się od decyzji pro-
kuratury, ale przeanalizujemy 
sprawę i zastanowimy się, co 
możemy zrobić - mówi Konrad 
Dulkowski.

Radny Lech Olszanicki był 
przekonany o swej bezkarności. 
Miesiąc temu na tym samym 
facebookowym profilu, gdzie 
lżono trzynastolatka, przekony-
wał, że posadzenie go – członka 
Prawa i Sprawiedliwości, polity-
ka i patrioty, radnego - na ławie 
oskarżonych „o sprawy związane 
z Ukrainą” nie leży aktualnie w 
interesie Polski. „Prokuratura, 
mam nadzieję, że dobrze z de-
finicji zakwalifikuje - kto na-
leży do pokrzywdzonych i nie 
doprowadzi do niepotrzebnych 
rozruchów narodowościowych 
w dobie toczącego się konfliktu 
u naszych sąsiadów” - komen-
tował.

Choć może jednak to nie 
był on.

Piotr Kanikowski

W Złotoryi Jolanta Klim-
kiewicz miała podpisany kon-
trakt menedżerski na pięcio-
letnią kadencję – wygasał w 
2025 roku. Ale znalazła sobie 
nową pracę - obecnie jest p.o. 
dyrektora biura Dolnośląskie-
go Oddziału Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzy-
ża we Wrocławiu. Na począt-
ku czerwca zgłosiła władzom 
powiatu zamiar odejścia.

- W tej sytuacji nalegali-
śmy, by rozliczyła rok 2021 – 
mówi złotoryjski wicestarosta 
Rafał Miara. - 24 czerwca od-
było się walne zgromadzenie 
akcjonariuszy spółki, na któ-
rym pani prezes przedstawi-
ła sprawozdanie finansowe z 
opinią biegłego za ubiegły rok.

Jolanta Klimkiewicz do-
stała absolutorium, choć za-
rząd powiatu jest mocno roz-
czarowany efektami jej pracy. 
Rok 2020 szpitalna spółka 
zakończyła z 350 tys. zł na mi-
nusie, a za rok 2021, pomimo 
znacznego wzrostu przycho-
dów spółki, spółka wygenero-
wała prawie 1,1 mln zł straty. 
Przez niepełne wykonanie 
kontraktu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia zostało 
sporo pieniędzy, które, nieste-
ty, nie trafiły do złotoryjskiego 
szpitala. W szpitalu zrobiło 
się schludniej, odmalowano 
ściany, wyremontowano parter 
pod rehabilitację, ale jedno-
cześnie Jolanta Klimkiewicz 
zostawia swemu następcy sze-
reg finansowych i kadrowych 
problemów.

Odchodzi ze spółki w 
trudnym momencie, gdy 
wprowadzona 1 lipca noweli-
zacja obliguje do podniesienia 
wynagrodzeń pracownikom w 
ochronie zdrowia. Rafał Miara 
zwraca uwagę, że ustawa do-
tyczy przede wszystkim pra-
cowników zatrudnionych na 
umowę o pracę, którzy stano-
wią co najmniej połowę zespo-
łu. Duża grupa pracowników 
złotoryjskiego szpitala pracuje 
na kontraktach i dla nich też 
trzeba będzie szybko znaleźć 
środki na zabezpieczenie pod-
wyżek. Jednocześnie z końcem 
roku wygaśnie kilkuletni sie-
ciowy kontrakt z NFZ. A w 
dobie dokonanych oraz plano-
wanych w najbliższym czasie 
przez panią prezes zawieszeń 
pracy niektórych oddziałów 

nie wiadomo, jak placówka zo-
stanie potraktowana w następ-
nym rozdaniu.

- Z tych powodów wolał-
bym, aby jak najszybciej doszło 
do rozstania i wprowadzenia 
do szpitala nowego człowieka 
– mówi Rafał Miara.- Są na 
rynku menadżerowie, którzy 
się nami interesują, i myślę, 
że pozyskamy oczekiwanego 
fachowca.

Niezależnie od zawirowań 
władze powiatu deklarują, że 
są zdeterminowane i zrobią 
wszystko aby złotoryjski szpi-
tal funkcjonował bez więk-
szych problemów, zapewniał 
pracę pracownikom i zabez-
pieczał dostęp do usług me-
dycznych mieszkańcom nasze-
go powiatu. W obecnym roku 
udało się obniżyć dzierżawę 
o prawie 0,5 mln i przekazać 
300 tys zł do spółki, a dalszej 
perspektywie zarząd rozważa 
możliwość przekazania spółce 
majątku w postaci szpitalnego 
budynku oraz odstąpienie od 
czynszu dzierżawnego z no-
wym rokiem.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Prokuratura umorzyła postępo-
wanie przeciwko radnemu Le-
chowi Olszanickiemu, podej-
rzanemu o znieważenie osoby 
małoletniej z powodu jej przy-
należności narodowej i etnicz-
nej za pośrednictwem interne-
tu. -Mężczyzna nie przyznał się 
do winy, a zgromadzone dowo-
dy nie pozwoliły jednoznacznie 
zidentyfikować podejrzanego 
jako autora wpisów - uzasad-
nia Lidia Tkaczyszyn, rzecz-
niczka prasowa Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

Jolanta Klimkiewicz, prezes 
spółki Szpital Powiatowy im. 
A. Wolańczyka w Złotoryi, re-
zygnuje ze stanowiska. - Jako 
zarząd powiatu początkiem 
czerwca przyjęliśmy to do 
wiadomości. Obecnie proce-
dujemy treść porozumienie 
przedłożonego przez panią 
prezes, na podstawie którego 
strony rozwiążą współpracę 
– potwierdza złotoryjski wice-
starosta Rafał Miara. Zarząd 
powiatu szuka nowego mene-
dżera dla swej spółki.

Prokuratura odpuściła 
radnemu z PiS-u 

Prezes odchodzi 
ze szpitala
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– To historyczny dzień 
nie tylko dla KGHM, ale tak-
że dla Polski. Robimy kolejny 
znaczący krok w kierunku 
atomu. Dziś – jako pierwsi 
w kraju – złożyliśmy do Pań-
stwowej Agencji Atomistyki 
wniosek o ocenę technologii 
SMR, którą chcemy wdro-
żyć. Tym samym zapominamy 
o trybie przypuszczającym, 
mówiąc o energii atomowej z 
małych reaktorów jądrowych 
w naszym kraju – powiedział 
Marcin Chludziński, pre-
zes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.

Marcin Chludziński do-
dał, że kolejnym krokiem bę-
dzie przygotowanie studium 
lokalizacyjnego. KGHM bie-

rze pod uwagę kilka miejsc, 
kryteria wyboru dotyczą m.in. 
zgodności z polskim prawem, 
ochrony środowiska czy kwe-
stii ekonomicznych. Do tego 
trwają już prace nad urucho-
mieniem w kraju Testowego 
Centrum Sterowania. Będą 
się tam szkolić operatorzy i 
specjaliści od energii jądrowej.

KGHM w lutym tego 
roku podpisał umowę z ame-
rykańską firmą NuScale Po-
wer w sprawie rozpoczęcia 
prac nad wdrożeniem za-
awansowanych małych reak-
torów modułowych (SMR) 
w Polsce. Miedziowa spółka 
uruchomi pierwsze reaktory 
do 2029 roku.

Budowa małych reakto-
rów jądrowych jest bezpo-
średnio związana z Polityką 
Klimatyczną KGHM, której 
główne cele to redukcja emisji 
gazów cieplarnianych i osią-
gnięcie neutralności klima-
tycznej do 2050 r. Ambicją 
KGHM jest skuteczne zwięk-
szanie udziału odnawialnych 
źródeł energii i produkcji 
własnej w pokryciu zapotrze-
bowania na energię. Spółka 

posiada własne niskoemisyj-
ne źródła wytwórcze zasilane 
paliwem gazowym. Rozwi-
ja też projekty OZE, w tym 
elektrownie fotowoltaiczne 
na terenach należących do 
KGHM.

Opracowana przez 
NuScale Power technolo-
gia modułowej elektrowni 
jądrowej z reaktorem lek-
kowodnym, dostarcza ener-
gię do wytwarzania energii 
elektrycznej, ciepłownictwa, 
odsalania, produkcji wodoru 
i innych zastosowań związa-
nych z ciepłem procesowym. 
To przełomowe rozwiązanie, 
które jako jedyne spośród 
technologii małych reakto-
rów modułowych uzyskało 
zatwierdzenie Amerykańskiej 
Komisji Dozoru Jądrowego 
USA.

Czysta energia z pierw-
szej elektrowni SMR ma za-
silić oddziały produkcyjne 
miedziowej spółki. Propono-
wany projekt jest modułowy, 
co oznacza bezproblemo-
we zwiększanie skali całego 
przedsięwzięcia.

Amerykański partner 

KGHM może liczyć na ad-
ministrację rządową w USA. 
Podczas ostatniego szczytu 
G7 prezydent Joe Biden wy-
mienił firmę NuScale jako 
przykład wzmocnienia bez-
pieczeństwa energetycznego 
i zapewnił o swoim wsparciu 
dla inwestycji planowanych 
w Europie. Z kolei w tym ty-

godniu Parlament Europejski 
przyjął propozycję Komisji 
Europejskiej o włączeniu 
energetyki jądrowej i gazu 
ziemnego do unijnej takso-
nomii.

Warto podkreślić, że z 
ubiegłorocznych badań Mi-
nisterstwa Klimatu i Środo-
wiska wynika, że aż 74 proc. 

Polaków popiera budowę 
elektrowni jądrowych w na-
szym kraju.

Państwowa Agencja Ato-
mistyki to urząd dozoru ją-
drowego, który dba o bezpie-
czeństwo jądrowe i ochronę 
radiologiczną w Polsce.

Źródło: KGHM
FOT. KGHM

Rekrutacja, której nie można przeoczyć
Do wyboru są 23 kierunki stu-
diów, w jednej z najlepszych 
i najnowocześniej wyposa-
żonych uczelni kształcących 
praktycznie. Oferta skiero-
wana jest do maturzystów, 
ale też do osób aktywnych 
zawodowo. Dostosowana 
do potrzeb ludzi z niepeł-
nosprawnościami. W Col-
legium Witelona Uczelnia 
Państwowa trwa rekrutacja 
na studia, na rok akademicki 
2022/2023. 

Wiodąca pod względem 
jakości kształcenia praktycz-
nego i wyposażenia nowo-
czesnych pracowni, mająca 
25-letnią tradycję uczelnia 
państwowa, oferuje studia na 
trzech wydziałach: Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych, 
Nauk Technicznych i Ekono-
micznych, Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej. To stu-
dia inżynierskie, licencjackie, 
magisterskie, podyplomowe. 
Odbywające się w trybie sta-
cjonarnym, zaocznym oraz 
nowatorskiej formule „Ucz się i 
pracuj”. Studia stacjonarne oraz 
„Ucz się i pracuj” są bezpłatne. 

Dobre studia, dobra praca
Collegium Witelona znaj-

duje się w czołówce kształcą-
cych praktycznie szkół wyż-

szych m.in. dzięki temu, że 
dba o jak najlepsze relacje z 
otoczeniem społeczno -gospo-
darczym: biznesem, wiodącymi 
placówkami służby zdrowia, 
służbami ratowniczymi, urzę-
dami. Dzięki temu studenci 
Collegium Witelona mają za-
pewnione praktyki zawodowe i 
możliwości rozwoju w najlep-
szych miejscach, co pozwala im 
na szybkie odnalezienie się na 
rynku pracy. 

- Proponujemy naszym 
studentom kierunki, po których 
ukończeniu znajdą z łatwością 
dobrze płatną pracę - mówi 
dr Karol Rusin, prof. CWUP, 
Prorektor ds. Rozwoju.

Uczelnia jest otwarta na 
nowe wyzwania, posiada no-
woczesne pracownie, których 
pozazdrościć mogą największe 
ośrodki akademickie w kraju,  
m.in. Monoprofilowe Centrum 
Symulacji Medycznej, Labora-
torium Kobotyki, Pracownię 
Wirtualnej Rzeczywistości, 
Salę Symulacji Rozpraw Sądo-
wych i inne.

- Program studiów jest 
skonstruowany tak, aby nasi 
studenci zdobywali jak najwię-
cej praktycznych umiejętności. 
Kadra składa się w dużej mie-
rze właśnie z praktyków, osób 
aktywnych zawodowo w dzie-
dzinach, które wykładają. Są 

więc skarbnicą wiedzy na te-
mat pracy w danym zawodzie. 
Przekazują studentom swoje 
doświadczenia i umiejętności 
- mówi dr Bogumiła Wątorek, 
prof. CWUP, Prorektor ds. Na-
uki i Współpracy z Zagranicą 
Collegium Witelona.

- Studenci Witelonki mają 
więc dostęp do najnowszych 
technologii, narzędzi i metod 
pracy, a także możliwość na-
bycia umiejętności pożądanych 
na rynku pracy - dodaje dr Ka-
rol Rusin, prof. CWUP.

Dla maturzystów i pracu-
jących

Oferta uczelni skierowana 
jest  do maturzystów poszuku-
jących dobrych, nowoczesnych 
studiów stacjonarnych, ale też 
do osób aktywnych zawodowo. 
Dla tych, którzy maturę daw-
no mają za sobą, a chcieliby 
podnieść kwalifikacje, zmienić 
zawód, skończyć ciekawe stu-
dia, Witelonka przygotowała 
autorską formułę „Ucz się i 
pracuj”. 

- Ta możliwość kształcenia 
pozwala z powodzeniem łączyć 
pracę zawodową ze studia-
mi. Zajęcia odbywają się 2 - 3 
razy w tygodniu, popołudnia-
mi, w formule online, ponadto 
w wybrane weekendy - mówi 
dr Monika Wierzbicka, prof. 

CWUP, Prorektor ds. Dydak-
tyki i Studentów Collegium 
Witelona.

Wszystkie formy kształce-
nia w Witelonce dostosowane 
są też do oczekiwań osób ze 
szczególnymi potrzebami: z 
niepełnosprawnościami czy 
mających trudną sytuację ma-
terialną.

Przyjazna dla wszystkich
- Jeśli przez różne ograni-

czenia zastanawiacie się, czy 
możecie podjąć studia, zapra-
szamy do Collegium Witelona. 
Nasza uczelnia jest przystoso-
wana do potrzeb osób z nie-

pełnosprawnościami, a kadra 
przeszkolona w tym kierunku. 
Także trudna sytuacja mate-
rialna nie jest przeszkodą, by u 
nas studiować. Witelonka za-
pewnia bowiem wszechstronną 
pomoc, dostosowaną do indy-
widualnych potrzeb studen-
tów: począwszy od wsparcia 
wykwalifikowanych asysten-
tów, przez różnego rodzaju 
stypendia, po bezpłatną pomoc 
psychologiczną i pedagogiczną. 
Przykładamy naprawdę dużą 
wagę do tego, aby u nas każdy 
student czuł się dobrze - mówi 
dr Monika Wierzbicka, prof. 
CWUP.

Tradycyjnie i nowocze-
śnie

Aby zarejestrować się na 
studia w Collegium Witelo-
na, wystarczy wejść na stronę 
internetową rekrutacja.colle-
giumwitelona.pl. Można tam 
zapisać się na studia drogą 
elektroniczną, znaleźć wszyst-
kie potrzebne informacje, ale 
też  wskazówki do rejestracji w 
formie tradycyjnej. Witelonka 
zaprasza!

Gdyta Golisz
FOT. COLLEGIUM 

WITELONA UCZELNIA 
PAŃTWOWA

KGHM Polska Miedź S.A. prze po atom
Czas na ocenę technologii 
i rozwiązań technicznych 
– KGHM złożył pierwszy w 
Polsce wniosek dotyczący 
wdrożenia małych reaktorów 
modułowych (SMR). Doku-
ment trafił dziś do Państwo-
wej Agencji Atomistyki. Mie-
dziowy gigant pracuje nad 
inwestycją wspólnie z amery-
kańską firmą NuScale.
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W jubileuszowej, 25. 
edycji Świata pod Kycze-
rą, uczestniczą zespoły z 
Burundii, Panamy, Chi-
le, Meksyku, Serbii, Tur-
cji, Ukrainy i Polski. Nie 
dojechali, niestety, artyści 
Kolumbi i Nepalu, ale i 
bez nich korowód, którzy 
po południu w tanecznym 
rytmie przeszedł przez cen-
trum Legnicy miał kilkaset 
metrów długości. Radosne 
animacje na ulicy stanowi-
ły przedsmak atrakcji cze-
kających na publiczność na 
dziedzińcu Akademii Ry-
cerskiej, gdzie do późnych 
godzin wieczornych trwał 

koncert. Prezydent Legnicy 
Tadeusz Krzakowski prze-
mawiając ze sceny nazwał 
go "podróżą przez świat" - i 
rzeczywiście, była to fanta-
styczna wyprawa do najbar-
dziej egzotycznych zakąt-
ków świata.

Z okazji jubileuszu go-
spodarze imprezy - legniccy 
Łemkowie i Jerzy Starzyń-
ski w szczególności - zostali 
obsypani wyróżnieniami. 
prezentami, komplementa-
mi. Przez najbliższe 2 lata 
Świat pod Kyczerą może 

się posługiwać certyfika-
tem FIDAF. W ten sposób 
międzynarodowi eksperci 
docenili jakość i unikalność 
festiwalu.

Po raz pierwszy spo-
śród uczestniczek imprezy 
publiczność mogła wybrać 
Miss Festiwalu Świat Pod 
Kyczerą.

Piotr Kanikowski
FOT.  

PIOTR KANIKOWSKI
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Cudny Świat pod Kyczerą
Tłumy towarzyszyły w po-
niedziałek artystom Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego Świat 
pod Kyczerą. W ręce Jerze-
go Starzyńskiego, pomysło-
dawcy i organizatora impre-
zy, trafił certyfikat FIDAF 
– Federation of Internatio-
nal Dance Festivals. Świat 
pod Kyczerą znalazł się w 
elicie trzydziestu kilku naj-
ważniejszych festiwali folk-
lorystycznych na świecie.
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