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Dostali tira, aby pomagać Proces o lewe faktury Komornik oskarżony 
o malwersacje

Legnicka Fundacja ESPA dostała z Niemiec samochód ciężaro-
wy marki Man przystosowany do przewozu dwóch kontenerów 
po 7-8 ton każdy. - Ten dar ma dla nas ogromną wagę - mówi 
Norbert Palimąka, założyciel i prezes Fundacji ESPA. - Będzie-
my go wykorzystywać do gromadzenia i przekazywania pomocy 
humanitarnej. 

  >>2

Na ławie Sądu Okręgowego w Legnicy zasiądzie 29 osób z grupy 
przestępczej, dokonującej wyłudzeń mienia i fałszowania doku-
mentów. Według Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu nie-
którzy oskarżeni dopuszczali się też przestępstw skarbowych na 
wielkie kwoty. Za popełnione czyny grozi do 15 lat pozbawienia 
wolności. 

  >>9

Prokuratura Okręgowa w Legnicy zakończyła 
śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia 
przeciwko komornikowi sądowemu Rafało-
wi O. Zarzuca mu przekroczenie uprawnień i 
przywłaszczenie łącznie ponad 1,8 mln zł na 
szkodę 64 pokrzywdzonych, głównie osób fi-
zycznych. Ławę oskarżonych będą dzielić z 
Rafałem O. pracownice jego kancelarii: ase-
sor komornicza Renata P. oraz księgowa Ka-
tarzyna S.
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PKP PLK pogoniła 
Fewaterm z dworca

Po 52 miesiącach od podpisania umowy spółka PKP Polskie Linie Kolejowe straciła cierpliwość dla 
firmy Fewaterm, która miała przebudować część peronową dworca kolejowego w Legnicy. Nie ma 
szans na dotrzymanie odroczonego po raz kolejny terminu zakończenia prac (30 listopada 2022 r.). 
Umowę z wykonawcą rozwiązano.
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Tir jest darem od nie-
mieckiej fundacji Global 
Aid Network (GAiN), z 
którą legniczanie współ-
pracują od dawna. Jeśli 
ktoś zaoferuje większą ilość 
towaru do oddania, Fun-
dacja ESPA może podsta-
wić własny transport. Poza 
tym zamiast wyładowywać 
wszystko do magazynu, 
może trzymać dary w kon-
tenerach, co usprawni logi-
stykę.

- Od początku wojny 
na Ukrainie około 80 ti-
rów z darami przeszło już 
przez nasz magazyn - in-
formuje Norbert Palimąka. 
- Jako ESPA wysłaliśmy 
kilkanaście transportów. 
Wspieraliśmy tez osoby 
potrzebujące np. na Ło-
twie. Samochód umożliwi 
nam szersze zaangażowanie 
m.in. w międzynarodową 
pomoc humanitarną.

Fundacja ESPA poszu-
kuje do współpracy kierow-
cy odpowiednimi z upraw-
nieniami.

FOT. FUNDACJA 
ESPA
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Opamiętanie
Czytaliście Państwo, jak 

legnicki sędzia Konrad Wytry-
kowski ze zlikwidowanej Izby 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyż-
szego tłumaczy redaktorowi 
Dziennika Gazety Prawnej, 
dlaczego państwo ma mu odtąd 
płacić po 23 tys. zł miesięcznie 
za nicnierobienie? Nie czytali-
ście? Proszę usiąść i zapiąć pasy, 
bo będę cytował.

Konrad Wytrykowski ar-
gumentuje, że owszem, może 
i jego emerytura nie wyda się 
podatnikom tania, ale jednak 
to drobiazg wobec bigosu, jaki 
mógłby narobić budżetowi 
państwa, gdyby przyjął pro-
pozycję kontynuowania pracy 
w Izbie Karnej. „Proszę sobie 
wyobrazić, że zostaję, orzekam 
i każde moje orzeczenie może 
kosztować Polskę 15 tys. euro. 
Tak jak w sprawie Reczkowicz, 
w której byłem sprawozdawcą, 
a następnie Europejski Trybu-
nał Praw Człowieka orzekł, że 
skład był niewłaściwy i nakazał 
wypłatę takiej kwoty”.

Logiczne, prawda? Jak 
wandal wpada do restauracji i 
wali bejsbolem po stolikach, to 
lepiej mu wcisnąć do kieszeni 
te kilkadziesiąt tysi, żeby sobie 
spoczął na krzesłku i się nie po-
cił. Sytuacja z sędzią Konradem 
Wytrykowskim zawiera dodat-
kowy element perwersji, bo pa-
tologiczne pisowskie państwo 
samo wystrugało mu bejsbola, 
zaprosiło do restauracji i dużą 
kasą zachęcało, by nie przejmo-
wał się szkodami.

Więc Wytrykowski się nie 
przejmował. Nie przyszło mu 
do głowy, że może lepiej nie 
brać tego krzywego bejsbola do 
rąk. Nawet jeśli potem życzliwi 
podsuwali mu pod oczy skut-
ki rozpierduchy, jaką razem z 
resztą ziobrowskich siepaczy 
robił w wymiarze sprawiedli-
wości, to pan sędzia mantrował 
sobie pod wąsem „dobra zmia-
na, dobra zmiana...”

Chcieliśmy i oto mamy - 
na Wytrykowskiego przyszedł 
czas refleksji. Opamiętanie. 
„To ja mam teraz wychodzić 
na wokandę karną, gdzie jest 
np. po 10 spraw na sędziego, i 
każdy taki dzień ma nas kosz-
tować 150 tys. euro?” - pyta 
retorycznie Piotra Szymaniaka 
z Dziennika Gazety Prawnej, 
wypominającego mu 23 tysiące 
złotych z przyspieszonej sę-
dziowskiej emerytury.

- Jak ten nowy porządek 
też się panu nie podoba, to ja 
w sumie mogę oddać pana ka-
skę, ale z restauracji raczej nic 
nie zostanie - mówi wandal w 
mojej głowie.

Piotr Kanikowski
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PKP PLK pogoniła Fewaterm z dworca
Po 52 miesiącach od podpi-
sania umowy spółka PKP Pol-
skie Linie Kolejowe straciła 
cierpliwość dla firmy Fewa-
term, która miała przebudo-
wać część peronową dworca 
kolejowego w Legnicy. Nie 
ma szans na dotrzymanie 
odroczonego po raz kolejny 
terminu zakończenia prac (30 
listopada 2022 r.). Umowę z 
wykonawcą rozwiązano.

Legnicka Fundacja ESPA 
dostała z Niemiec samo-
chód ciężarowy marki Man 
przystosowany do przewozu 
dwóch kontenerów po 7-8 
ton każdy. - Ten dar ma dla 
nas ogromną wagę - mówi 
Norbert Palimąka, założyciel 
i prezes Fundacji ESPA. - Bę-
dziemy go wykorzystywać do 
gromadzenia i przekazywania 
pomocy humanitarnej.

- Brak dostatecznego za-
angażowania wykonawcy w 
przebudowę na stacji Legni-
ca, brak realizacji inwestycji 

zgodnie z założonym har-
monogramem, brak reakcji 
wykonawcy na upomnienia ze 
strony inwestora, powtarzają-
ce się problemy wykonawcy z 
wypłatami dla podwykonaw-
ców doprowadziły do zdecy-
dowanej reakcji PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. 30 
czerwca b.r. PLK rozwiązały 
umowę z wykonawcą - infor-
muje nas Karol Jakubowski 
z zespołu prasowego PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. - 
Zgodnie z procedurą w ciągu 
miesiąca dokonana zostanie 
dokładna inwentaryzacja na 

placu budowy, a następnie 
przeprowadzony zostanie 
tryb wyłonienia nowego wy-
konawcy. Dokończenie inwe-
stycji planowane jest w 2023 
roku.

Jak wyjaśnia spółka, pod-
stawowym celem przebudowy 
peronów i zadaszenia na sta-
cji Legnica jest zapewnienie 
osobom o ograniczonej moż-
liwości poruszania się dobre-
go dostępu do pociągów. Poza 
kompleksową przebudową 
hali peronowej inwestycja 
obejmuje modernizację pe-
ronów nr 3 i 4. Dla podróż-

nych przewidziano 4 windy 
prowadzące dla peronów. 
Przebudowany będzie tunel 
prowadzący do platform. In-
westycja „Dostosowanie sta-
cji Legnica do potrzeb osób 
z ograniczoną możliwością 
poruszania się” finansowana 
z budżetu państwa. W 2018 
r., gdy podpisywano umowę z 
firmą Fewaterm, całość miała 
kosztować ok. 30 mln zł.

Pierowotnie wykonawca 
miał się uwinąć z robotą do 
końca lutego 2020 roku. Ale 
nie dał rady. Termin zakoń-
czenia prac przy hali pero-

nowej został właśnie po raz 
trzeci przesunięty. Nowego 
PKP PLK nie podały.

Do tej pory na stacji wy-
konano m.in. zadaszenie nad 
wejściem na peron nr 1 oraz 
zadaszenie nad peronem nr 
5. Zdemontowano ponad po-
łowę dachu hali głównej. Re-
alizowane są prace związane 
z oczyszczeniem konstrukcji 
obiektu i zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. W ścianach 
tunelu pod peronami przygo-
towane są szyby windowe.

Piotr Kanikowski

Dostali tira, aby pomagać
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Komornik oskarżony o malwersacje
Prokuratura Okręgowa w Le-
gnicy zakończyła śledztwo 
i skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko komor-
nikowi sądowemu Rafałowi 
O. Zarzuca mu przekroczenie 
uprawnień i przywłaszczenie 
łącznie ponad 1,8 mln zł na 
szkodę 64 pokrzywdzonych, 
głównie osób fizycznych. 
Ławę oskarżonych będą dzie-
lić z Rafałem O. pracowni-
ce jego kancelarii: asesor 
komornicza Renata P. oraz 
księgowa Katarzyna S.

Rafał O. od 1998 roku 
działał jako Komornik Sądowy 
Rewiru IV przy Sądzie Rejo-
nowym w Legnicy. Trzy lata 
temu w związku z ruszającym 
śledztwem w sprawie malwer-
sacji finansowych został decy-
zją ministra sprawiedliwości 
zawieszony w czynnościach. 
Trafił też na kilka miesięcy do 
tymczasowego aresztu. Przed 
sądem rejonowym toczył się 
już wówczas proces, w którym 
występował jako oskarżony o 
nadużycie uprawnień służbo-
wych i niedopełnienie obowiąz-
ków w celu uzyskania korzyści 
materialnej na szkodę starszych 
państwa z Legnicy. Ostatecznie 
to postępowanie komornik wy-
grał - został prawomocnie unie-
winniony. Z naszych informacji 

wynika, że poszkodowani nie 
zamierzają pogodzić się z takim 
finałem i przygotowali wniosek 
o kasację.

Tymczasem Rafał O. wraca 
na ławę oskarżonych w sprawie 
o znacznie większym kalibrze. 
Już nie chodzi o jednostkową 
sytuację, ale o trwający latami 
proceder. Według legnickiej 
Prokuratury Okręgowej komor-
nik przywłaszczał sobie ponad 
1,8 mln zł z wpłat dokonywa-
nych przez dłużników i wierzy-
cieli w ramach prowadzonych 
postępowań egzekucyjnych.

- Dowodami potwierdzono, 
że oskarżony z rachunków ban-
kowych kancelarii komorniczej 
przeznaczył łącznie kwotę oko-
ło jeden milion złotych na spłatę 
swoich prywatnych zobowiązań 
w różnych bankach, a w tym na 
spłatę zaciągniętych kredytów 
na zakup samochodów - wylicza 
prokurator Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka prasowa Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy. - 
Przywłaszczył sobie nienależne 
mu środki w wysokości ponad 
90.000 złotych z tytułu różnicy 
pomiędzy pobranymi od stron 
postępowania egzekucyjnego 
a faktycznie wydatkowanymi 
kosztami za doręczenia kore-
spondencji. Pobrał nienależny 
mu dochód w zawyżonej o po-
nad 26.000 złotych wysokości.

Rafał O.   kontynuował 
przestępczą działalność po 
grudniu 2019 roku, gdy pro-
kuratura wzięła jego kancelarię 
pod lupę a z ministerstwa spra-
wiedliwości przyszła decyzja 
o zawieszeniu w czynnościach 
służbowych. Pobrał wówczas z 
kasy ponad 133 tys. zł gotówki. 
Pieniądze wypłaciła mu współ-
oskarżona Renata P., asesor 
komornicza. Spowodowany ich 
działaniem niedobór pieniędzy 
w kasie kancelarii sprawił, że 
zaniechano przekazywania wy-
egzekwowanych kwot wierzy-
cielom.

Z chciwości Rafał O. zawy-
żał opłaty za czynności egzeku-
cyjne. Robił to w prosty sposób. 
Polecił księ4gowej, aby na ra-
chunkach dla klientów usuwała 
kwoty naliczane automatycznie 
z tego tytułu przez program 
komputerowy Komornik SQL. 
Następnie w to miejsce odręcz-
nie nanoszono zawyżone opłaty. 
Jak tłumaczy Lidia Tkaczyszyn, 
w efekcie tych operacji komor-
nik pobierał opłaty egzekucyjne 
w nienależnych wysokościach. 
Nie wykonywał orzeczeń sądów, 
które po skargach klientów ko-
rygowały jego wyliczenia, i na-
kazywały zwrócenie pieniędzy 
stronom postępowania egzeku-
cyjnego. W latach 2012-2019 
przywłaszczył sobie w ten spo-

sób około 500 tys. zł.
- Rafała O. prokurator 

oskarżył o dwa przestępstwa 
przekroczenia uprawnień w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej 
i przywłaszczenie powierzone-
go mienia znacznej wartości.   
- informuje rzeczniczka Pro-
kuratury Okręgowej w Legnicy. 
- Renatę P. prokurator oskarżył 
o przekroczenie uprawnień oraz 
o drugie przestępstwo przekro-
czenia uprawnień w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej, w 
wyniku czego oskarżony Rafał 
O. przywłaszczył powierzone 
sobie środki stanowiące mienie 
znacznej wartości. Katarzynę S. 

prokurator oskarżył o zacho-
wania polegające na ręcznym 
ingerowaniu w system księgowy 
w zakresie opłat egzekucyjnych 
i inne, które pozwoliły Rafałowi 
O. na przywłaszczenie środków 
pieniężnych stanowiących mie-
nie znacznej wartości.

Żadne z trojga podej-
rzanych nie przyznało się w 
śledztwie do popełnienia za-
rzucanych im czynów. Rafał O. 
odmówił złożenia wyjaśnień. 
Renata P. złożyła wyjaśnienia, 
które potwierdziły jej współ-
udział w przestępczym procede-
rze. Wyjaśnienia przed prokura-
torem złożyła też Katarzyna S.

Oskarżonym grozi od roku 
do 10 lat pozbawienia wolności.

Gdyby proces potwierdził 
ustalenia ze śledztwa, odzyska-
nie przywłaszczonych bezpraw-
nie kwot może być kłopotliwe. 
Prokurator zajął na poczet 
ewentualnych roszczeń majątek 
Rafała O., ruchomości i nieru-
chomości. Jego wartość - około 
600 tys. zł - stanowi zaledwie 
jedną trzecią sprzeniewierzonej 
sumy. Przejęte zostały też nieru-
chomości Renaty P. wyceniane 
na ok. 450 tys. zł.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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25 lipca był poniedzia-
łek. O godzinie 11.27 oficer 
dyżurny Państwowej Straży 
Pożarnej odebrał zgłoszenie 
palących się nieużytkach na 
terenie Gminnej Strefy Eko-
nomicznej w Łukaszowie. Za-
wyły syreny przy remizach w 
gminach Zagrodno i Złotoryja. 
Bezzwłocznie do walki z ży-
wiołem ruszyły pierwsze za-
stępy państwowej i ochotniczej 
straży pożarnej. Sytuacja, jaką 
strażacy zastali na miejscu, nie 
wyglądała dobrze. Ogień objął 
już znaczny obszar. Ekstremal-
nie wysoka temperatura, wysu-
szona roślinność i wzmagający 
się wiatr zwiastowały problemy. 
Pożar szybko rozprzestrzeniał 
się w różnych kierunkach, z 
minuty na minutę zwiększając 
swoją powierzchnię. Od razu 
zapadła decyzje, by ściągnąć do 
pomocy strażaków z sąsiednich 

powiatów: bolesławieckiego i 
legnickiego.

Teren pożaru podzielono 
na odcinki bojowe. Z ziemi 
lano na płomienie hektolitry 
wody. W obronie zagrożonych 
budynków i lasu wykorzystano 
samoloty gaśnicze oraz sprzęt 
rolniczy. Dzięki przekazywa-
nemu na bieżąco obrazowi z 
drona obsługiwanego przez 
OSP Brochocin dowództwo 
akcji widziało, gdzie pożar 
wytraca impet i gdzie się prze-
suwa, co znacznie ułatwiało 
rozdysponowanie sił. Przede 
wszystkim ze względu na roz-
legły teren – prawie 200 hek-
tarów porośniętych chwastami, 
krzewami i drzewami – opa-
nowanie żywiołu było wyzwa-
niem bez precedensu. W kul-
minacyjnym momencie w akcję 
gaśniczą było zaangażowanych 
jednocześnie 37 zastępów stra-
ży pożarnej. 

Głównym zadaniem stra-
żaków była obrona obiektów 
zlokalizowanych na obrzeżach 
byłego lotniska, tj. budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, 
nowej świetlicy w Łukaszowie 
oraz zakładu produkcji mate-
riałów wybuchowych Austin 
Powder. 

Po 9 godzinach ogień uda-
ło się opanować, a przez kolejne 
13 godzin trwało dogaszanie 
nowych zarzewi wzniecanych 
przez wiatr. Pogorzelisko do-

zorowano. Jeszcze dwa dni 
później w miejscu dawnej żwi-
rowni konieczna była strażacka 
interwencja, bo zauważono tlą-
cą się plątaninę korzeni, gałęzi 
i odpadów. - Całość zdarzenia 
początkowo wyglądała niepo-
zorne, ale finalnie wymagała 
przelania kilkoma tysiącami li-
trów wody oraz ręcznego prze-
kopania obszaru – informują 
strażacy z OSP Brochocin.   

Spaleniu uległo około 190 

hektarów nieużytków oraz kil-
kanaście arów lasu. Strażacy 
uratowali mienie o nieporów-
nanie większej wartości. W 
związku z pożarem Komenda 
Powiatowa Policji w Złotoryi 
prowadzi czynności spraw-
dzające. Skąd wziął się ogień? 
Na to pytanie funkcjonariusze 
nie znają jeszcze odpowiedzi. 
Mogło to być przypadkowe 
zaprószenie albo sprawka pod-
palacza.

Od początku wakacji do 
8 sierpnia złotoryjscy strażacy 
wyjeżdżali już 34 razy do po-
żarów upraw rolnych i nieużyt-
ków. Najczęściej – aż 10 razy – 
dochodziło do nich na terenie 
gminy Zagrodno. - 

- Apelujemy do wszyst-
kich o zachowanie szczególnej 
ostrożności podczas prowa-
dzenia prac rolnych jak rów-
nież podczas pobytu w lasach. 
Podczas tegorocznego lata sto-

pień wilgotności traw, upraw 
rolnych i ściółki jest tak niski, 
że należy się wystrzegać uży-
wania jakiegokolwiek ognia 
otwartego na polach i w la-
sach - podkreśla st. kpt. Mar-
cin Grubczyński z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Złotoryi. 

Piotr Kanikowski
FOT. MICHAŁ KOWALSKI/ 
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Strefa ognia w Łukaszowie
25 lipca wybuchł pożar na by-
łym lotnisku w Łukaszowie. 
Ogień objął 190 hektarów 
nieużytków, zagrażał budyn-
kom mieszkalnym i zakłado-
wi produkującemu materiały 
wybuchowe. Przez niemal 
dobę kilkuset strażaków z 
42 zastępów państwowej i 
ochotniczej straży pożarnej 
walczyło z żywiołem. Dzięki 
ich profesjonalizmowi unik-
nięto ogromnych szkód mate-
rialnych. 
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Komputery do nauki
W ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa gmina 
Zagrodno pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości 156118 
zł. Pieniądze spożytkowano na 
zakup 10 komputerów, które 
trafią do pracowni informa-
tycznej w budynku dawnego 
gimnazjum. Gmina jest też po 
podpisaniu umowy dostawę 
komputerów w ramach na-
boru Cyfrowa Polska Granty 
PPGR. Za 389 tys. kupiła 154 
laptopy, 5 tabletów i 28 kom-
puterów stacjonarnych. Sprzęt 
jeszcze przed końcem wakacji 
zostanie rozdysponowany po-
między uczniów. Projekt ma na 
celu wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGR w 
rozwoju cyfrowym. PEKA

Nowa dyrektor szkoły
Anna Bałka-Kluwak wygrała 
konkurs na dyrektora Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zagrodnie. Jej rywalką była 
Dorota Pląskowska-Grodzki, 
wieloletnia wicedyrektor pla-
cówki. Anna Bałka-Kluwak 
pochodzi z Legnicy. Jest na-
uczycielem dyplomowanym 
z 13-letnim stażem pracy. 
Ukończyła filologię polską oraz 
filologię germańską. Jest rów-
nież egzaminatorem egzaminu 
ósmoklasisty, gimnazjalnego i 
maturalnego z języka polskiego. 
Udziela się społecznie w le-
gnickim oddziale Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. PEKA

Pracowite wakacje
Choć dzieci mają wakacje, w 
budynku dawnego gimnazjum 
w Zagrodnie dużo się dzieje. 
Pełną parą idą prace przy ter-
momodernizacji obiektu. Pro-
jekt, na który gmina pozyskała 
ponad 2,2 mln zł z Funduszy 
Norweskich, przewiduje m.in. 
wymianę starego pieca węglo-
wego na pompę ciepła oraz 
panele fotowoltaiczne, montaż 
nowej stolarki okiennej, ocie-
plenie budynku. Przy okazji 
odnowione zostaną sanitariaty. 
PEKA

Bezpłatna mammografia
22  sierpnia mammobus za-
parkuje obok remizy OSP w 
Zagrodnie. Wszystkie panie w 
wieku od 55 do 69 lat będą mo-
gły skorzystać z nieodpłatnych 
badań mammograficznych. 
Obowiązuje wcześniejsza re-
zerwacja telefoniczna (tel. 58/ 
767 34 44 lub 58/767 34 55 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.30-19.30). PEKA 

Geobus wraca
Geobus – bezpłatny transport, 
z którego można było korzy-
stać podczas majówki – wraca 
z okazji Dni Złotoryi i Mi-
strzostw Świata w Płukaniu 
Złota. Wyruszy m.in. 14, 15 i 
21 sierpnia spod Złotoryjskie-
go Ośrodka Kultury a jednym 
z jego przystanków będzie za-
mek w Grodźcu. PEKA

Wojewoda wyszedł przed szereg

29 maja 2020 r. Rada 
Gminy Zagrodno podjęła 
uchwałę o odwołaniu wójt 
Karoliny Bardowskiej ze 
stanowiska przed upływem 
kadencji. Powołano się w  
niej na przepisy, które za-
kazują wójtom prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Zanim Karolina Bardowska 
wygrała wybory, miała pry-
watną spółkę Vox Logistics. 
Zgodnie z art. 492 Kodeksu 
wyborczego, powinna w cią-
gu trzech miesięcy od objęcia 
urzędu wyzbyć się udziałów 
i stanowisk w firmie. Jeszcze 
w listopadzie 2018 r., przed 
złożeniem ślubowania, zo-
stała przez zgromadzenie 
wspólników Vox Logistics 
odwołana z funkcji preze-
sa spółki. Próbując sprzedać 
niedozwolone udziały, 28 
października 2018 roku, za-
warła umowę przedwstępną, 
która miała być sfinalizowa-
na do 20 lutego 2019 r., co 
pozwoliłoby jej zmieścić się 
w zakreślonym przez usta-
wodawcę terminie. Niestety, 
kupujący w ostatniej chwi-
li wycofał się z transakcji. 
Ostatecznie Karolina Bar-
dowska przekonała do kupna 
udziałów szwagra, ale koniec 
końców z dopięciem formal-
ności u notariusza spóźniła 
się o 2 miesiące. Niechętni 
wójt radni donieśli o tym 
wojewodzie dolnośląskiemu, 
licząc na zdecydowaną re-
akcję. Z Zagrodna poszedł 
też anonim do Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. 
Ani wojewoda, ani CBA nie 
widzieli podstaw do inter-
wencji. Wówczas rada gminy 
uznała, że ma wystarczający 
powód, aby odsunąć Karolinę 
Bardowską od władzy.

Wójt Zagrodna w ustawo-
wym terminie 7 dni zaskar-
żyła uchwałę pozbawiającą ją 
mandatu do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu. Zanim sąd zdą-

żył zebrać się w jej sprawie, 
wojewoda dolnośląski wydał 
rozstrzygnięcie nadzorcze, w 
którym unieważnił uchwa-
łę Rady Gminy Zagrodno 
jako niezgodną z prawem. 
Uzasadniał: “stwierdzenie 
wygaśnięcia mandatu wójta 
byłoby sankcją nadmierną i 
nieproporcjonalną w stosun-
ku do okoliczności i wagi do-
konanego naruszenia”. Zda-
niem wojewody, pogwałcona 
zostałaby zasada proporcjo-
nalności, wynikającą z art. 
31 ust 3. Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej. Poza 
tym w uzasadnieniu zwró-
cono uwagę, że podczas sesji 
rada uchybiła procedurze, bo 
wbrew art. 492 Kodeksu wy-
borczego przed głosowaniem 
nie umożliwiła Karolinie 
Bardowskiej złożenia wyja-
śnień. 

W związku z rozstrzy-
gnięciem nadzorczym wo-
jewody, sąd administracyjny 
nie widział już potrzeby zaj-
mowania się skargą wójt Ka-
roliny Bardowskiej. Po jednej 
rozprawie postępowanie w 
tej sprawie zawiesił.

Ale Rada Gminy Za-
grodno zaskarżyła rozstrzy-
gnięcie nadzorcze wojewody. 
Ponieważ 2 grudnia 2020 
r. Wojewódzki Sąd Admi-

nistracyjny we Wrocławiu 
utrzymał je w mocy, radni 
konsekwentnie złożyli jesz-
cze wniosek o kasację do 
Najwyższego Sądu Admini-
stracyjnego. I oto 30 czerwca 
2022 r. w NSA zapadł wyrok, 
który na nowo rozpalił emo-
cje w gminie. Uchylił w nim 
zarówno wyrok WSA sprzed 
dwóch lat, jak i rozstrzygnię-
cie nadzorcze wojewody dol-
nośląskiego. 

NSA stwierdził, że wo-
jewoda dolnośląski działał 
bez podstawy prawnej, prze-
kroczył swoje kompetencje. 
W uzasadnieniu wyroku 
wyjaśniono, że w przypad-
ku zaistnienia ustawowych 
przesłanek rada gminy może 
podjąć uchwałę o wygasze-
niu mandatu wójta, a jeśli 
tego nie zrobi, wojewoda ma 
możliwość wydania zarzą-
dzenia zastępczego usuwa-
jącego wójta ze stanowiska. 
Ale nie ma prawa oceniać, 
czy uchwała rady gminy w 
sprawie wygaszenia manda-
tu wójta jest legalna, czy nie. 
Zgodnie z ustawą, jedynymi 
organami mogącymi wypo-
wiadać się w tej sprawie po-
zostają sądy administracyjne, 
jeśli wpłynie do nich odpo-
wiednia skarga.

“Biorąc pod uwagę przy-

jęty i ustalony stan faktycz-
ny i prawny sprawy, należy 
uznać, że w tych okoliczno-
ściach prawnie skuteczna jest 
uchwała Rady Gminy Za-
grodno z dnia 29 maja 2020 
r. Nr XXII.142.2020 w spra-
wie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu Wójta Gminy Za-
grodno” - czytamy w wyroku 
z 30 czerwca 2022 r. Sporny 
akt z powrotem znalazł się w 
obrocie prawnym.

W tej sytuacji Woje-
wódzki Sąd Administracyjny 
we Wrocławiu będzie musiał 
wznowić zawieszone dwa lata 
temu postępowanie ze skargi 
wójt Karoliny Bardowskiej i 
rozpatrzyć jej argumenty.

W uzasadnieniu wyroku, 
NSA zwraca uwagę m.in. 
na to, że ingerencje w prawa 
wyborcze obywateli rodzą 
szczególnie drastyczne skut-
ki, należy więc traktować je 
ze szczególną uwagą. “W 
demokratycznym państwie 
prawa jest prawnie zagwa-
rantowane, że wkroczenie w 
materię konstytucyjnie chro-
nionych praw wyborczych, 
odbywa się na podstawie 
adekwatnych ustawowych 
regulacji proceduralnych i 
kompetencyjnych. Oznacza 
to, że w procesie wygasza-
nia mandatu pochodzącego 

z wyborów powszechnych 
należy w pełni przestrzegać 
norm materialnych (przesła-
nek wygaśnięcia), jak również 
formalnych i kompetencyj-
nych traktujących o właści-
wości organów.” 

Jednym z zarzutów sta-
wianych Radzie Gminy Za-
grodno w skardze Karoliny 
Bardowskiej jest uchybienie 
art. 492 § 2 Kodeksu wy-
borczego, zgodnie z którym 
„przed podjęciem uchwały o 
wygaśnięciu mandatu należy 
umożliwić wójtowi złożenie 
wyjaśnień”. Karolina Bar-
dowska nie miała takiej szan-
sy. Nie było jej na sesji. Nie 
została powiadomiona o za-
miarze procedowania uchwa-
ły wygaszającej jej mandat. 
Projektu uchwały w tej spra-
wie nie było w porządku 
obrad – wprowadzono go 
dopiero w trakcie posiedze-
nia. Aktualny pozostaje też 
argument podnoszony przez 
wojewodę, że uchylenie man-
datu wójta jest sankcją nie-
proporcjonalną, nadmiernie 
dotkliwą w stosunku do wagi 
naruszenia przepisów przez 
Karolinę Bardowską.  

Piotr Kanikowski
FOT.  

PIOTR KANIKOWSKI

Naczelny Sąd Administracyj-
ny uznał, że wojewoda dolno-
śląski nadużył swoich kom-
petencji, gdy dwa lata temu 
rozstrzygnięciem nadzorczym 
unieważnił uchwałę Rady 
Gminy Zagrodno odwołującą 
wójt Karolinę Bardowską ze 
stanowiska. Co to oznacza? 
Jakie będą konsekwencje 
rozstrzygnięcia NSA dla gmi-
ny Zagrodno?
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Na Zamek Grodziec powrócił 
Turniej o Włócznię Świętego 
Jerzego. Ponad stu rycerzy, 
pokazy, rywalizacja i bie-
siada – taki był weekend na 
Grodźcu. Zamek ponownie 
stał się gospodarzem rycer-
skich zmagań.

Rycerze mile widziani na zamku

- Zamek Grodziec od 
wieków cieszył się fanta-
styczną i przebogatą tradycją 
turniejów rycerskich – mówił 
podczas otwarcia I Turnieju 
o Włócznię Świętego Jerze-
go prezes Zamku Grodziec 
Mariusz Garbera. – Nie 
przypadkiem wezwanie św. 
Jerzego pojawia się w naszym 
turnieju, bo jest to patron ry-
cerstwa, ale też patron tego 
zamku i tej góry, co jest udo-
wodnione historycznie.

Karolina Bardowska w 
swoim powitaniu też nawią-
zała do turniejowej prze-
szłości Grodźca. – Z bólem 
muszę powiedzieć, że ta tra-
dycja przez ostatnie lata była 
zaniedbywana, ale cieszę się, 
że hucznie i radośnie na za-
mek Grodziec powraca – mó-
wiła wójt Zagrodna. – Stojąc 
na scenie, obserwując z góry, 
widząc te barwne, kolorowe 
stroje, uśmiechnięte twarze, 
kobiety, mężczyzn, dzieci, 
którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością, czułam ogromną 
radość, wzruszenie.

Do Grodźca zjechało 
bractwa nie tylko z Dolnego 
Śląska, ponad 110 rycerzy. 
Poza współgospodarzami im-
prezy – Bractwem Św. Micha-
ła Archanioła z Bolesławca – 
stawili się rekonstruktorzy z 
Opola, Kłodzka, Wrocławia, 

Krakowa… Był też grasują-
cy od sześciu wieków w tej 
okolicy najsłynniejszy śląski 
raubritter Czarny Krzysztof 
na okrytym kropierzem ko-
niu. Od lat wciela się w niego 
Wiesław Surówka z Grodźca, 
właściciel Stajni Witanówka i 
założyciel Towarzystwa Przy-
jaciół Grodźca Kasztelania.

- Jest to dla mnie ogrom-
ny zaszczyt, że bractwa wy-
brały nasz zamek, naszą 
współpracę i razem możemy 
dziś cieszyć oczy setek tury-
stów, którzy fantastycznie się 
z nami bawią – dodaje Ma-
riusz Garbera.

Rycerski pojedynek 
wzbudził spore zaintereso-
wanie wśród turystów. Kibi-
cujący walkom widzowie są 
integralną częścią każdego 
turnieju. Trudno wyobrazić 
sobie tego rodzaju zabawę 
bez nich.

W sobotni wieczór odby-
ła się najbardziej widowisko-
wa część wydarzenia – bitwa 
o zamek. W niedzielę rycerze 
kontynuowali rywalizację w 
ustawionych na podzamczu 
szrankach czyli czymś w ro-
dzaju średniowiecznego rin-
gu. W turniejach bojowych 
na miecz długi (półtoraręcz-
ny) oraz miecz i tarczę każdy 
walczył z każdym, a do finału 
awansowali najlepsi. W tur-
nieju łuczniczym zwycięstwo 
należało do tego, kto po pro-
stu strzelał najcelniej. Kto bał 
się stanąć w szranki, mógł… 
rozłożyć rywali w szachy.

Marcin Dziergowski, do-
wódca Bractwa Św. Micha-
ła Archanioła z Bolesławca, 
zdradza, że z pomysłem zor-

ganizowania turnieju zgło-
sił się do nich nowy prezes 
Zamku Grodziec. – Udało 
nam się w bardzo krótkim 
czasie zgromadzić rzeszę re-
konstruktorów, którzy tęsk-
nili za tym zamkiem, chcieli 
tu wrócić – mówi Marcin 
Dziergowski.

- Mam ogromną nadzieję, 
że ten turniej będzie się roz-
rastał i że w przyszłym roku 
będzie nas jeszcze więcej, a 
w kolejnych latach będziemy 
mogli pochwalić się wielkim 
turniejem na skalę ogólno-
polską  – komentuje wójt 
gminy Zagrodno Karolina 
Bardowska.

Prezes Mariusz Garbe-
ra rzeczywiście zapowiada 

kolejne wielkie turnieje na 
szczycie wygasłego wulkanu 
– w zgodzie z tradycją. I ku 
radości turystów, którzy mó-
wią, że brakowało im rycer-
skiego klimatu na Grodźcu.

- Za rok w sierpniu spo-
tkamy się na II Turnieju o 
Włócznię Świętego Jerzego 
– obiecuje wszystkim Ma-
riusz Garbera. -Będzie nam 
towarzyszyło jeszcze więcej 
bractw, jeszcze więcej rycer-
stwa, jeszcze więcej pięknych 
dam i jeszcze więcej konku-
rencji. Już niebawem pojawią 
się ogłoszenia o nowej edycji 
na przyszły rok.

Piotr Kanikowski
FOT.  

ZAMEK GRODZIEC



W wyjeździe wzięło udział 
57 dzieci z Olszanicy, Wojcie-
chowa, Brochocina i Grodźca 
oraz około dwudziestu doro-
słych, którzy zapewniali im 
opiekę i organizowali atrakcje. 
Na trzy dni (29-31 lipca) roz-
bito dla nich namioty w bazie 
Jednostki Poszukiwawczo-Ra-
towniczej „Baryt” w Stanisła-
wowie, od lat współpracującej ze 

strażakami z gminy Zagrodno. 
Liczono na słońce, które przez 
cały lipiec grzało jak zwariowa-
ne, ale ledwie dzieci zdążyły się 
zakwaterować, lunął deszcz.

- Cóż, jak przygoda, to 
przygoda. Była okazja spraw-
dzić, jak suszą się ubrania przy 
ognisku – mówi Piotr Modras. 
- No i przejażdżka wojskowym 
transporterem Scot po błocie to 
jeszcze większa atrakcja.

Gospodarze z „Barytu” 
chętnie obwozili dzieci swym 
sprzętem po okolicy. Można 
było zajrzeć do wnętrza samo-
lotu, usiąść w kabinie pilota, 
dotknąć prawdziwego kałasz-
nikowa, założyć na plecy spa-
dochron i pomocować się z wia-
trem napinającym jego czaszę. 
Na dzień dobry wszyscy musieli 
oddać telefony komórkowe, 
aby ich niepotrzebnie nie roz-
praszały. Ćwiczono musztrę i 
czołganie się po trawie. Dzień 
zaczynał się poranną zaprawą 
a kończył pieczeniem kiełbasek 

przy ognisku. Paweł Kalinow-
ski z OSP Olszanica zabrał ze 
sobą gitarę, więc sporo było też 
wspólnego śpiewania. Jedzenie, 
choć proste, smakowało wy-
bornie. Dzieci same obierały 
ziemniaki, w polowej kuchni 
gotowała się zupa pomidorowa, 
a z Olszanicy przyjechały ciepłe 
kotlety usmażone przez sołtys 
Annę Lisowską. Na spotkanie 
z uczestnikami Strażackiej Ak-
cji Letniej przyjechała Izabela 
Modras, fenomenalna łucz-
niczka, rekordzistka świata oraz 
zdobywczyni medali mistrzostw 
świata, mistrzostw Europy i 
mistrzostw Polski. Opowiadała 
o swojej pasji. Pokazywała, na 
czym polega strzelanie z łuku 
sportowego. 

Weekend w Stanisławowie 
był tak fajny, że dzieci nie chcia-
ły wracać do domów.  I wcale 
nie tęskniły za zdeponowanymi 
u opiekunów telefonami ko-
mórkowymi. 

Część kosztów akcji (ro-

dzice płacili po 100 złotych za 
dziecko) zrefundowali spon-
sorzy: Reklamy Halikowski, 
Sebastian Faryniarz, PioMed, 
Skup Złomu Andrzej Kaliciak i 
Gmina Zagrodno.

- Świetnie nam się współ-
pracuje z gminą – podkreśla 
Piotr Modras. - Mamy zapew-
nione wszystko cokolwiek by-
śmy nie pomyśleli.

Ochotnicza Straż Pożarna 
i działające przy jednostkach 
młodzieżowe drużyny pożar-
nicze OSP wypełniły lukę po 
harcerstwie, które w latach dzie-
więćdziesiątych wygasło na wio-
skach. Strażacy-ochotnicy dbają 
o młode pokolenie, bo widzą w 
nim swoich następców. Liczą, 
że dzieciaki, które dziś oswaja-
ją się z mundurem i niesieniem 
pomocy, po skończeniu osiem-
nastego roku życia pozostaną w 
remizach i będą z nimi jeździć 
na akcje. Na terenie gminy Za-
grodno młodzieżowe drużyny 
pożarnicze funkcjonują w Ol-

szanicy, Wojciechowie, Brocho-
cinie i Grodźcu. Należą do nich 
nawet 5- i 6-letnie szkraby. Na 
zajęcia dojeżdżają dzieci z Le-
gnicy i Nowego Kościoła, gdzie 
nie ma takich atrakcji.

W czwartek 18 sierpnia o 
godzinie 16 na boisku spor-
towym w Olszanicy odbędzie 
się ciąg dalszy zabawy: szko-
lenie młodzieżowych drużyn 
pożarniczych z terenu gminy. 
Przewidziano naukę udzielania 
pierwszej pomocy, gry i zabawy, 

ognisko z grillem. Kto jeszcze 
nie nosi strażackiego munduru, 
będzie mógł się zapisać do dru-
żyny. 

- Ciąg dalszy nastąpi – obie-
cuje Piotr Modras. - Wspól-
nie z kasztelanem Grodźca we 
wrześniu zaprosimy dzieci na 
manewry ratownicze na zamku. 
Będzie fajnie.

 
Piotr Kanikowski 

FOT.  
OSP KSRG OLSZANICA     
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Strażacy zorganizowali dla 
młodzieżowych drużyn po-
żarniczych z gminy Zagrodno 
trzydniowy obóz w Stanisła-
wowie. Dzieci dobrze się ba-
wiły. Mogły spróbować samo-
dzielnego życia - spania pod 
namiotem, posiłków z polo-
wej kuchni – ale też np. prze-
jechać się wojskowym trans-
porterem czy pomocować ze 
spadochronem na wietrze. 
- To nasz narybek. Musimy o 
niego dbać – mówi kierownik 
Akcji Letniej MDP Piotr Mo-
dras, strażak i ratownik. 

Co robi latem strażacki narybek?  
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Na liście startowej mi-
strzostw, poza Polakami, są 
reprezentanci Austrii, Czech, 
Finlandii, Francji, Holandii, 
Niemiec, Norwegii, Nowej Ze-
landii, Republiki Południowej 
Afryki, Słowacji, Szwajcarii, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii i 
Włoch. Są wśród nich i profe-
sjonaliści, i amatorzy, kobiety i 
mężczyźni, dorośli i dzieci. W 
głównej konkurencji wszyst-
kich czeka to samo zadanie: 
odnalezienie drobin złota, ma-
leńkich jak główka od szpilki, 
w wiadrze żwiru. Najszybsi wy-
grywają. Ale liczy się też uważ-
ność, bo za każdą zgubiony 
płatek złota sędziowie doliczają 
punkty karne.

Przy płukaniu zawodni-
cy wykorzystują prawa fizyki. 
Na miskę ze żwirem nabierają 
wodę i wykonują serie okręż-
nych ruchów, aby cięższe od 
reszty drobin złoto opadło na 
dno. Potem ostrożnie spłukują 
nadmiar piasku aż do momen-
tu, gdy na dnie miski zobaczą 
błyszczące płatki. Najlepszym 
na przepłukanie wiadra żwiru 
wystarczy kilkadziesiąt sekund.

Kwalifikacje mistrzostw 
świata będą rozgrywane nad 
złotoryjskim zalewem 15, 16 
i 17 sierpnia (poniedziałek, 

wtorek, środa). W czwartek 18 
sierpnia zaplanowano ćwierćfi-
nały, w piątek 19 sierpnia pół-
finały a w niedzielę 20 sierpnia 
najlepsi z najlepszych zetrą się 
w finale o tytuł mistrza świata. 
Zapraszamy do kibicowania 
zawodnikom, ale też do udzia-
łu w rywalizacji amatorów oraz 
konkurencjach nieformalnych, 
przybierających formę zabawy.

Złotoryja była już gospo-
darzem mistrzostw świata w 
roku 2000 i 2011. Po raz trzeci 
będzie gościć u siebie elitę płu-
kaczy z Europy i innych kon-
tynentów. Za stronę sportową 
odpowiada Polskie Bractwo 
Kopaczy Złota.

Władze Złotoryi przygo-
towały bogaty program atrakcji 
dla mieszkańców i przyjezd-
nych. W niedzielę 14 sierpnia 
o godz. 17.30 przez miasto 
przejdzie korowód złotoryjan 
przebranych w historyczne 
stroje i płukaczy. Na godz. 18 
zaplanowano oficjalną cere-
monię otwarcia Mistrzostw 
Świata w Płukaniu Złota. Od 
poniedziałku (15 sierpnia) cała 
rywalizacja sportowa przeniesie 
się na Złotą Arenę (zalew), a w 
Rynku i przyległych uliczkach 
odbywać się będą koncerty, 
kiermasze, pokazy, widowiska, 

warsztaty i animacje dla dzie-
ci. Zagrają: niemiecka gwiazda 
sceny eurodance Captain Jack 
(14 sierpnia), coverband Czte-
ry Szmery wykonujący utwory 
AC/DC oraz popowa woka-
listka Cleo (15 sierpnia), złoto-
ryjska kapela rockowa Radcurie 
(16 sierpnia), zespół instru-
mentalny Karkonoskiej Filhar-
monii Kameralnej w Jeleniej 
Górze (17 sierpnia), regga-
e`owy Mesajah (18 sierpnia), 
Danzel z Belgii i poprockowa 
grupa Myslovitz (19 sierpnia) 
oraz legendarna Budka Suflera 
(20 sierpnia). Miasto zaprasza 
też dzieci i dorosłych na bez-
płatne wycieczki geobusem po 
atrakcjach Geoparku Kraina 
Wygasłych Wulkanów.

Nad złotoryjskim zale-
wem trwają ostatnie prace przy 
Złotej Arenie. Gotowe są już 
dwa ciągi płuczni. Układana 
jest trawa z rolek. Przy brzegu 
Kaczawy powstaje parking dla 
samochodów. Działa kawiarnia 
w pałacyku oraz park linowy 
Meander w lesie porastającym 
brzeg akwenu. Kąpielisko po-
zostaje nieczynne, choć po re-
moncie przepustu napuszczono 
już wody do zalewu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Oskarżeni zorganizowali 
fikcyjny obrót różnymi to-
warami w ramach wspólnoty 
europejskiej. Sprzedawali za 
granicę np. opony samochodo-
we, ale - według ustaleń śledz-
twa - nigdy nie opuściły one 
granic Polski. Posługiwali się 
fałszywymi fakturami VAT o 
ich zbyciu do firmy działającej 
na terenie Czech. W rzeczy-
wistości takie transakcje nigdy 
nie miały miejsca.

- W wielu przypadkach 

opony konkretnej marki i typu 
figurujące na fakturach jako 
sprzedane, nie były uprzed-
nio zakupione, a samochody, 
którymi miał być dokonywa-
ny transport opon nie były w 
żaden sposób przystosowane 
do przewozu ładunków, a tym 
bardziej w ilościach wskazy-
wanych na dokumentach ma-
jących potwierdzić dokonanie 
dostaw wewnątrzwspólnoto-
wych tymi pojazdami - rela-
cjonuje treść akt prokurator 
Katarzyna Bylicka, rzecznicz-
ka prasowa Prokuratury Re-
gionalnej we Wrocławiu.

Śledczy przeanalizowali 
przepływ środków finanso-
wych pomiędzy rachunkami 
bankowymi podmiotów go-
spodarczych zaangażowanych 
w ten proceder. Wskazali na 
liczne operacje bankowe na 
znaczne sumy pochodzące z 
nienależnego zwrotu podat-
ku VAT. Wysokość wyłudzeń 

oszacowano na co najmniej 9 
mln zł.

- Ustalono poszczególne 
role odpowiednich podmio-
tów i ich przedstawicieli w 
karuzelowym przestępstwie 
wyłudzenia podatku podczas 
wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów. Działania 
te podejmowano w ramach 
zorganizowanej grupy prze-
stępczej pod pozorem handlu, 
głównie, oponami samocho-
dowymi i innymi urządzenia-
mi wyposażenia warsztatów 
samochodowych - dodaje Ka-
tarzyna Bylicka.

Jak informuje Prokuratu-
ra Regionalna we Wrocławiu, 
członkowie grupy próbowali 
udaremnić lub znacznie utrud-
nić stwierdzenie   przestęp-
czego pochodzenia środków 
pieniężnych. Niemało wysiłku 
kosztowało ustalenie, gdzie są 
pieniądze z wyłudzeń.

Piotr Kanikowski

I tak w tym roku, jeśli 
mowa o obcokrajowcach 
zdecydowanie dominu-
ją Ukraińcy, co z przyczyn 
sytuacji międzynarodowej 
wydaje się oczywiste. Jednak 
przed urzędnikiem stanu 
cywilnego pojawili się tak-
że przedstawiciele innych 
krajów: Białorusini, Bry-
tyjczycy, Turcy oraz Niem-
cy. W minionych latach w 
legnickim Urzędzie Stanu 
Cywilnego byli także i Ser-

bowie, Włosi, Portugalczycy, 
Irlandczycy, Francuzi, Hin-
dusi, Rumuni, Meksykanie, 
Koreańczycy oraz Afgań-
czycy.

Procedura dotycząca za-
warcia związku małżeńskie-
go, jeśli osoba nie jest oby-
watelem jednego z krajów 
Unii Europejskiej, jest nieco 
bardziej skomplikowana.

- Trzeba przedstawić do-
kument z kraju ojczystego, 
który zezwala na zawarcie 
związku małżeńskiego. Ist-
nieją kraje, które nie wydają 
takich zaświadczeń. Wtedy 
obcokrajowiec musi udać się 
z prośbą do sądu rejonowe-
go, który wyda odpowiedni 
wniosek – informuje Al-
bert Kozakowski, kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego w 
Legnicy.

I z taką sytuacją mamy 
do czynienia w przypadku, 
chociażby obywateli Ukra-
iny. Ich kraj takich zaświad-
czeń nie wydaje, w zawiąz-
ku z tym trzeba udać się do 
Sądu Rejonowego w Legni-
cy.

Kolejna ważna sprawa to 
posługiwanie się językiem 
polskim. Jeśli obcokrajowiec 
go nie zna to konieczna, 
może okazać się także obec-
ność tłumacza przysięgłego.

Źródło:  
Urząd Miasta  

w Legnicy

Volvo jechało w kierun-
ku Jawora. Na 296 kilome-

trze, przy węźle z drogą kra-
jową nr 94, kierowca stracił 
panowanie nad pojazdem.

- Ze wstępnych ustaleń 
funkcjonariuszy Wydziału 
Ruchu Drogowego Komen-
dy Miejskiej Policji w Le-
gnicy wynika iż prawdopo-
dobną przyczyną zdarzenia 
było zmęczenie i zaśnięcie 
kierującego. Badanie na za-
wartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu wykaza-
ło, iż kierujący był trzeźwy 
- informuje asp. Katarzy-
na Baniewska z Komendy 
Miejskiej Policji w Legni-

cy. - Na miejscu została 
udzielona niezbędna pomoc 
medyczna. Na szczęście 
uczestnicy zdarzenia nie 
odnieśli poważnych obra-
żeń.

Policjanci apelują o 
ostrożną jazdę. Ładna po-
goda może być zwodnicza. 
W upalne dni wnętrze sa-
mochodu łatwo się nagrze-
wa, co może powodować 
zmęczenie, senność, dekon-
centrację. Przed wyrusze-
niem w podróż warto wy-
począć

Źródło: Policja Legnica

Proces o lewe faktury

Na legnickim kobiercu

Bułgar dachował na S3

Na ławie Sądu Okręgowego 
w Legnicy zasiądzie 29 osób 
z grupy przestępczej, doko-
nującej wyłudzeń mienia i 
fałszowania dokumentów. 
Według Prokuratury Regio-
nalnej we Wrocławiu niektó-
rzy oskarżeni dopuszczali się 
też przestępstw skarbowych 
na wielkie kwoty. Za popeł-
nione czyny grozi do 15 lat 
pozbawienia wolności.

Tylko w tym roku przed urzęd-
nikiem legnickiego stanu cy-
wilnego sakramentalne „tak” 
powiedziało sobie piętnaście 
par, z których co najmniej 
jedna osoba była obywate-
lem innego kraju.

Zmęczenie i zaśnięcie kie-
rowcy było najprawdopodob-
niej przyczyną groźnie wyglą-
dającego wypadku na drodze 
ekspresowej S3 w pobliżu 
Legnicy. Volvo, którym po-
dróżowali 51-letni obywatel 
Bułgarii i jego córka, dacho-
wało po uderzeniu w barierę 
ochronną. Nikt nie odniósł 
poważniejszych obrażeń, ale 
policja ostrzega: w ekstre-
malnym upale organizm ła-
twiej o dekoncentrację.

W dniach 14 - 20 sierpnia 
Złotoryja będzie gospoda-
rzem Mistrzostw Świata w 
Płukaniu Złota. Od wielu mie-
sięcy miasto szykuje się na to 
wyjątkowe wydarzenie, m.in. 
budując nad swoim zalewem 
Złotą Arenę z płuczniami. 
Do zawodów zgłosiło się już 
prawie 250 płukaczy z trzech 
kontynentów. Mistrzostwom 
towarzyszy mnóstwo atrakcji 
- m.in. koncerty gwiazd. W 
Złotoryi wystąpią m.in. Cleo, 
Captain Jack, Danzel, Myslo-
vitz i Budka Suflera.

Gorączka złota
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Maciej Leszkowicz objął 
spółkę Szpital Powiatowy im. 
A. Wolańczyka w Złotoryi 18 
lipca, po odwołaniu poprzedniej 
prezes Jolanty Klimkiewicz. Na 
dzień dobry przyszło mu gasić 
pożary spowodowane głów-
nie brakiem personelu. Zastał 
zamknięte z tego powodu od-
działy ginekologiczno-położni-
czy oraz neonatologiczny. Jego 
poprzedniczka przed odejściem 
zdążyła skierować do wojewo-
dy dolnośląskiego wnioski o 
kolejne wyłączenia. Jeden doty-
czył oddziałów wewnętrznego 
i neurologicznego, które miały 
wstrzymać pracę w sierpniu. 

W drugim Jolanta Klimkiewicz 
prosiła o zgodę na zamknię-
cie pediatrii oraz przedłużenie 
przerwy w działalności neona-
tologii oraz oddziału ginekolo-
giczno-położniczego.

- To zakończyłoby się cał-
kowitym paraliżem szpitala 
- uważa prezes Maciej Lesz-
kowicz. - Z siedmiu oddziałów 
mielibyśmy czynne tylko dwa 
(rehabilitacyjny oraz opiekuń-
czo leczniczy) plus izbę przyjęć 
z ambulatoryjną opieką nocno-
-świąteczną. Zapobieżenie ta-
kiej sytuacji było podstawowym 
zadaniem, jakie postawił mi 
zarząd powiatu w pierwszych 
tygodniach pracy.

26 lipca i 29 lipca Maciej 
Leszkowicz wycofał wszystkie 
wnioski o zamknięcie oddzia-
łów, złożone u wojewody przez 
swoją poprzedniczkę.

- Dużo rozmawiałem z per-
sonelem - mówi. - Przy pełnym 
zaangażowaniu lekarzy udało 
się nam wspólnie przezwyciężyć 
kryzys i ustabilizować sytuację. 
Szczególnie dziekuję za to pa-
niom doktor Barbarze Chary-
toniuk, Danucie Peszko, Barba-

rze Kołodziej i Elwirze Goguli. 
Doceniam też zaangażowanie 
naszej naczelnej pielęgniarki, 
kierownika Biura Zarządu i 
reszty białego personelu. Dzię-
ki nim wszystkim złotoryjski 
szpital w pełnym zakresie za-
bezpiecza opiekę medyczną dla 
mieszkańców powiatu.

Przede wszystkim po dwu-
tygodniowej przerwie przy-
wrócono pracę oddziałów gi-
nekologiczno-położniczego i 
neonatologicznego. W szpitalu 
znów rodzą się dzieci - na ten 
tydzień jest już zaplanowanych 
kilka porodów. Jak zwykle poza 
sezonem infekcyjnym, obłoże-
nie na pediatrii jest niewielkie, 
ale zdaniem prezesa Macieja 
Leszkowicza warto utrzymać 
taki oddział w Złotoryi, bo kilka 
dni temu zamknięto pediatrię w 
Jaworze.

- Zabezpieczmy pod tym 
względem bardzo duży teren 
- zauważa Maciej Leszkowicz. 
Jest pewien, że wraz z wrze-
śniowym wzrostem zachorowań 
na różnego rodzaju infekcje, 
wszystkie oddzialy pediatryczne 
w okolicy będą miały co robić.

Wśród najważniejszych za-
dań postawionych przez władze 
powiatu prezesowi szpitalnej 
spółki jest wypracowanie ry-
czałtu zapisanego w umowie z 
NFZ, bo jego wartość będzie 
brana pod uwagę przy kon-
traktowaniu usług na następ-
ne lata. Aby zarabiać, oddziały 
muszą pracować. Maciej Lesz-
kowicz próbuje też poszerzyć 
dostępność usług medycznych 
dla mieszkańców nie poprzez 
tworzenie oddziałów szpital-
nych, ale zwiększanie zakresu 
pracy poradni specjalistycznych. 
We współpracy z doktorem 
Andrzejem Maciejakiem, or-
dynatorem neurologii, przeor-
ganizowano już pracę poradni 
neurologicznej tak, by lepiej 
spełniała oczekiwania pacjen-
tów.

Wyzwaniem są remonty 
i wymiana zużytego sprzętu 
na nowy. Prezes liczy m.in. na 
wsparcie wojewody dolnoślą-
skiego, który zgromadził w 
magazynach sprzęt medyczny 
pozostały z likwidacji tzw. covi-
dowych szpitali tymczasowych. 
Maciej Leszkowicz wystąpił 

o przekazanie z tej rezerwy do 
Złotoryi m.in. kilkadziesięciu 
łóżek hydraulicznych, łóżek 
specjalistycznych, aparatów 
USG i EKG, defibrylatorów, 
urządzenia do kompresji klatki 
piersiowej,   lamp operacyjnych 
itd. Złożył tez wniosek o 400 tys 
zł na serwery, programy antywi-
rusowe itd w ramach programu 
wspierającego cyberbezpieczeń-
stwo.

- Korzystamy z różnych 
możliwości - mówi Maciej 
Leszkowicz. - Razem z panem 
starostą Rafałem Miarą by-
łem w siedzibie wrocławskiej 
Fundacji Weź Pomóż. Lokalni 

przewoźnicy, którym bardzo 
dziękuję, przetransportowali 4 
busy darów pozyskanych z tego 
źródła. To m.in. pampersy dla 
dorosłych i dzieci oraz różne-
go rodzaju artykuły higienicz-
ne, niezbędne w działalności 
szpitala. Dzięki nawiązaniu tej 
współpracy każda osoba przy 
przyjęciu do szpitala dostaje wy-
prawkę pacjenta - zapakowany 
w płócienny plecak pakiet środ-
ków higienicznych przydatnych 
podczas hospitalizacji: ręcznik, 
grzebień, szczoteczkę i pastę do 
zębów, mydło, kosmetyki, itd.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Oddany pacjentom personel, 
fachowy i zaangażowany - 
mówi Maciej Leszkowicz, 
nowy prezes spółki Szpital 
Powiatowy im. A. Wolań-
czyka. - Dziękuję lekarzom, 
pielęgniarkom i wszystkim 
innym pracownikom za po-
moc w ustabilizowaniu sytu-
acji kadrowej a mieszkańców 
zapraszam do korzystania z 
naszych usług.

Cały szpital do dyspozycji

PREZYDENT MIASTA LEGNICY ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 15 lat  nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem użytkowym położonym w Legnicy przy ul. Św. Piotra 2

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym położona w Legnicy przy ul. Św. Piotra 2, KW 
LE1L/00044693/0, działka nr 372 o powierzchni 129 m2, obręb Stare Miasto.

Opis nieruchomości:  Nieruchomość położona w centrum miasta. Budynek murowany w zabudowie zwartej, trzykondygna-
cyjny z poddaszem, jednoklatkowy o powierzchni użytkowej 280,0 m2. Główne wejście do budynku schodami od strony ulicy 

św. Piotra. Budynek usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisany jednostkowo do rejestru zabytków 
województwa dolnośląskiego, jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągo-
wą, kanalizacyjną, elektryczną (w trakcie remontu), instalacja centralnego ogrzewania podłączona była do sieci miejskiej 

poprzez węzeł cieplny umiejscowiony w budynku na sąsiadującej nieruchomości (Św. Piotra 4). Niezbędne ponowne urucho-
mienie instalacji lub wykonanie innego indywidualnego zasilania instalacji. Przeznaczenie nieruchomości: W miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego Obszaru staromiejskiego Centrum w Legnicy obszar działki objęty jest symbolem U 
4.10 - tereny zabudowy 

Usługowej - usługi publiczne: Urząd Miejski. Podstawowy zakres: administracja publiczna, usługi-biura, agencje, obsługa 
działalności gospodarczej, gastronomia, kultura. Funkcje dopuszczalne: zieleń urządzona, parkingi, usługi komercyjne, 

obiekty infrastruktury technicznej. W budynku zabytkowym (objętym gminą ewidencją zabytków), niekorzystnie przekształco-
nym i zdegradowanym w zakresie bryły i elementów architektonicznego wystroju elewacji, w ramach przebudowy, remontów 

i innych robót budowalnych, przywrócić co najmniej charakterystyczne i historyczne dla całego zespołu budowlanego lub 
budynku, elementy architektoniczne jego ukształtowania w zakresie kompozycji elewacji. Każde działanie w tym zakresie 

będzie wymagało zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Stawka czynszu- nie mniej niż 3.000,00 miesięcznie plus podatek VAT.Postąpienie  50,00 zł Wadium  18.000,00 zł                                                  

Termin wnoszenia opłat: do 20-go każdego miesiąca. Termin podania wykazu do publicznej wiadomości upłynął 13.04.2022  
r. 

Uwagi: 1. Podana stawka czynszu dzierżawnego jest stawką wyjściową do przetargu. 2. Budynek jest ujęty w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. W zakresie bryły i elementów architektonicznych wystroju elewacji, w ramach przebudowy, remontów 
i innych robót budowlanych, przywrócić należy co najmniej charakterystyczne i historyczne dla całego budynku, elementy 

architektonicznego ukształtowania w zakresie kompozycji elewacji. każde działanie w tym zakresie będzie wymagało zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3. Zamierzenie może wymagać budowy nowych przyłączy lub zaopatrzenia w 

media możliwe poprzez rozbudowę istniejących instalacji wewnętrznych w budynku, zwiększone lub nowe potrzeby należy 
uzgodnić odpowiednio z administratorem sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zapotrzebowania w poszczególne 
media. 4. Nieruchomość będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności zgodnej z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/440/06 
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. z wyłączeniem działalności w zakresie:- dystrybucji (obrotu i handlu) 
środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomani. 5. Rozpoczęcie remontu w okresie do 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy, zakończenie wszystkich prac remontowych do 24 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy dzierżawy 6. Wszystkie koszty remontu lub przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności  a w trakcie 
trwania umowy wykonywania nakładów, w tym nakładów określonych w art. 68 K.C., remontów, adaptacji, modernizacji i 

ulepszeń, nakładów koniecznych, w tym wynikających z przepisów p.poż., zmiany struktury wydzierżawianej nieruchomości, 
a także zainstalowania w nim urządzeń technicznych ponosi Dzierżawca w całości i nie przysługuje Mu z tego tytułu, w takcie 
trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu roszczenie o zwrot nakładów czy też roszczenie o zaliczenie ich w poczet czynszu lub 
odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości 
Wydzierżawiającemu Dzierżawca pozostawia w nieruchomości wszystkie nakłady i nie przysługuje Mu roszczenie o zapłatę 

sumy odpowiadającej ich wartości w dniu zakończenia dzierżawy lub wydania nieruchomości.7. Wykonanie przez Dzierżawcę 
ulepszeń wymaga każdorazowo zgody Wydzierżawiającego. Za ulepszenia wykonane bez zgody Wydzierżawiającego Dzier-

żawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów, nawet jeżeli pozostawił je w nieruchomości. 8. Czynsz dzierżawny będzie 
waloryzowany w okresach rocznych począwszy od 2023 r. w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji ) ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla roku poprzedzającego 
dzień waloryzacji.

Oglądanie nieruchomości odbędzie się 18.08.2022 r. w godzinach 14.00 do 15.00. Zainteresowani winni wpła-
cić wadium w wysokości 18.000,00 zł  do dnia 25.08.2022 r. na konto: Bank PKO - S.A. I Oddział w Legnicy nr 

20124014731111000025212109
Przetarg odbędzie się 29.08.2022 r. o godz.13.00, w  LCK ul. Chojnowska 2.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiada-
jące wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginałi  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o 

rejestracji działalności gospodarczej.  Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu, 
a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu 
traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-301. Orga-

nizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
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O najpiękniejszej kobiecie 
na Dolnym Śląsku wiemy z ko-
munikatów prasowych, że jest 
złotoryjanką, ma 19 lat i 170 
centymetrów wzrostu. Zdecy-
dowanie chciałbym usłyszeć 
od Pani coś więcej.

- Jestem jedynaczką. W tym 
roku zdałam maturę i dostałam 
się na studia w Dolnośląskiej 
Szkole Wyższej we Wrocła-
wiu, więc z wielu powodów ten 
czas jest dla mnie szczególny. 
Będę studiować psychologię. 
Po wakacjach zamierzam prze-
prowadzić się do Wrocławia i, 
w pewnym sensie, zacząć życie 
od nowa. Pracuję w Pałacu w 
Krotoszycach, gdzie jestem kel-
nerką. Mam nadzieję, że uda się 
to połączyć z nowymi obowiąz-
kami. Poza tym od ponad roku 
trenuję kickboxing...

Teraz Pani żartuje?
- (śmiech) Naprawdę. 

Wciągnęłam się w ten sport i 
treningi sprawiają mi mnóstwo 
frajdy. Chcę je kontynuować, 
ale hobbystycznie. Nie planuję 
udziału w żadnych zawodach, 
bo nie mogę sobie pozwolić na 
zniszczenie twarzy.

Dlatego bardziej niż na 
ringu spodziewałbym się Pani 
na wybiegach podczas poka-
zów mody. Inne piękne dziew-
czyny często marzą o pracy w 
modelingu. A Pani?

- Planuję poszukać jakiś 
ofert pracy w tej branży. My-
ślę, że po konkursie Miss Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
będę miała więcej możliwości. 
Ostatnio skupiałam się na szko-

le, chcąc dobrze zdać maturę, 
dlatego nie zaprzątałam sobie 
głowy modelingiem, ale teraz 
zamierzam uzupełnić swoje 
portfolio.

Jak doszło do tego, że wy-
startowała Pani w wyborach 
Miss Województwa Dolnoślą-
skiego?

- Już w zeszłym roku mia-
łam chęć się zgłosić, ale ze 
względu na wiek walczyła-
bym wówczas o koronę Miss 
Nastolatek. Postanowiłam, że 
zaczekam jednak do osiemna-
stych urodzin. Moja babcia za-
wsze mnie motywowała w tym 
kierunku. Byłam jej laleczką. 
Oglądała w telewizji konkursy 
piękności i marzyła, by zobaczyć 
mnie w jednym z nich. Kiedy 
umarła, pomyślałam, że trzeba 
spełnić jej marzenie. Zgłosiłam 
się, wygrałam, podziękowałam 
babci, bo na pewno była wów-
czas ze mną.

Co Pani to dało?
- To od zawsze było moje 

marzenie, więc spełniłam je. 
Odkąd pamiętam chciałam 
też sprawdzić się w modelingu, 
ale nie wiedziałam jak zacząć. 
Wygranie wyborów miss jest 
– mam nadzieję – progiem do 
tego świata.

Jak rodzina przyjęła Pani 
decyzję? Wyobrażam sobie, 
że to musiał być także dla niej 
emocjonujący czas?

- Początek przygotowań 
przypadł na okres pandemii, 
w związku z tym zajęcia nie 
były szczególnie absorbujące. 
Emocje jednak powoli wzbie-
rały i przed wyborami wszyscy 
żyliśmy już tym wydarzeniem. 
Rodzina bardzo mnie wspierała. 
Myślę, że przeżywała ten kon-
kurs bardziej ode mnie. Bardzo 

im jestem wdzięczna, że cały 
czas byli przy mnie, pomagali, 
wspierali. Gdy podczas finałów 
ogłoszono, że zostałam Miss 
Województwa Dolnośląskiego, 
moi bliscy zerwali się z miejsc, 
zasłaniając scenę fotoreporte-
rom. Emocje były ogromne.

Jak się wychodzi na scenę, 
pomaga świadomość, że na wi-
downi są bliscy?

- O tak, bardzo. Idąc po wy-
biegu nie byłam w stanie ich zo-
baczyć. Nie wiedziałam, kto jest 
i gdzie siedzi. Ale wiedziałam, 
że są i już to dodawało otuchy.

Co poza popularnością 
oznacza Pani korona naj-
piękniejszej Dolnoślązaczki? 
Wspomniała Pani o wejściu w 
świat modelingu, ale może jest 
jeszcze coś...

- Myślę, że z tą koroną 
wiąże się szansa, aby dzięki po-
pularności zrobić coś dobrego 
dla innych ludzi. Jeśli będzie 
okazja, chętnie zaangażuję się 
w jakieś charytatywną akcję, i 
mam nadzieję, że moja obec-
ność, chociażby możliwość 
zrobienia sobie zdjęcia z Miss 
Województwa Dolnośląskiego, 
pomoże zebrać więcej pieniędzy 
na szczytny cel.

Czy udział w konkursie 
piękności wymaga wyrzeczeń 
albo ciężkiej pracy? Z czegoś 
musiała Pani zrezygnować?

- Owszem, ale nie jest to 
dla mnie ani szczególnie trudne, 
ani wyczerpujące. Muszę dbać 
o swoją sylwetkę – nie wolno 
mi ani przytyć, ani nadmiernie 
schudnąć. Podpisałam umowę, 
która zobowiązuje mnie, by nie 
zmieniać swojego wizerunku. 
Nie mogę na przykład ściąć 
włosów ani ich zafarbować – 
grozi za to kara. Jesienią będę 

reprezentować Dolny Śląsk w 
wyborach Polska Miss, więc 
pewnie niebawem zaczną się 
przygotowania, ale na razie 
odpoczywam, korzystam z wa-
kacji.

Wydaje się, że uroda po-
maga w życiu, ale może Pani 
doświadczenie jest inne?

- Ładne oczy, uśmiech 
potrafią pomóc. Ale bywa też 
mniej przyjemnie. Irytujące są 
tzw. końskie zaloty, namolne za-
czepki na ulicy.

O Helenę Trojańską wy-
buchła wojna. A czy w szkole 
chłopcy bili się o Panią?

- Raczej nie. W podstawów-
ce trochę mi dokuczali, śmiejąc 
się z moich zębów.(śmiech)

Niech Pani nie żartuje.
- Naprawdę. Miałam z tego 

powodu ksywkę Królik. Były 
naprawdę duże i dość krzywe. 
Przez chyba trzy lata nosiłam 
aparat ortodontyczny. Teraz 
uważam, że zęby są moim atu-
tem, nie wstydzę się ich.

A dziś czy dokuczają Pani 
zawistnicy? Spotyka się Pani z 
hejtem w internecie?

- Tak. Już dzień po finale 
Miss Województwa Dolno-
śląskiego wylał się na mnie 
straszny hejt od dziewczyn, 
które brały udział w konkursie. 
Widziałam komentarze, że nie-
uczciwe zdobyłam koronę, itd. 
Nie zgadzam się z tym. Jest mi 
przykro, że ktoś, z kim spotyka-
łam się podczas przygotowań, 
wypisuje takie rzeczy.

Czyta Pani te komentarze? 
Zadręcza się nimi?

- Nie spędzają mi snu z 
powiek, jeśli Pan o to pyta. Ja 
wiem, jaka jest prawda, i wiedzą 

to moi bliscy oraz przyjaciele, 
więc nie mam się czym przej-
mować. Oni mnie znają. Tylko 
na ich opinii mi zależy, a inni, 
cóż, wiem, że luzie zawsze będą 
mówić... Myślę, że nie ma się 
czym przejmować.

Dwie zwyciężczynie kon-
kursu Miss Województwa 
Dolnośląskiego są złotory-
jankami. Oprócz Pani, jury 
nagrodziło też Katarzynę Kę-
skę, przyznając jej tytuł Miss 
Studentek Województwa 
Dolnośląskiego. To przypadek 
czy może w Złotoryi odsetek 
pięknych kobiet aż tak wyraź-
nie przekracza dolnośląską 
średnią?

-(śmiech)Nie wiem. Może. 
Ale wyciąganie takich wnio-

sków jest dosyć ryzykowne, bo 
wiele pięknych dziewczyn boi 
się lub z innych powodów nie 
zgłasza się do takich konkursów. 
Myślę, że na Dolnym Śląsku 
mieszka dużo więcej kobiet o 
oszałamiającej urodzie niż moż-
na by sądzić, oglądając wybory 
miss.

Zachęca je Pani, by na-
stępnym razem wysłały zgło-
szenie?

- Zachęcam z pełnym 
przekonaniem. To tyle nowych 
doświadczeń, tyle wartych za-
pamiętania przeżyć... Nawet ten 
hejt nie powinien odstraszać, bo, 
niestety, i z nim trzeba się w ży-
ciu oswoić.

FOT.  
KAMIL HAŁADYŃSKI
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W ringu też dałaby radę
Z Amelią Gągorowską, Miss 
Województwa Dolnośląskie-
go 2022 i kandydatką Dolne-
go Śląska na Polską Miss, 
rozmawia Piotr Kanikowski.
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