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IPN wraca do Zbrodni Lubińskiej Ratusz: Jaszków to nie fuszerka Duda: Tu strzelano 
ludziom w plecy

W ramach nowego projektu Archiwum Zbrodni Instytut Pamięci 
Narodowej wznawia śledztwo dotyczące Zbrodni Lubińskiej - za-
bicia Michała Adamowicza, Mieczysława Poźniaka i Andrzeja 
Trajkowskiego podczas demonstracji Solidarności 31 sierpnia 
1982 r. Specjalnie powołany zespół prokuratorów i archiwistów 
ma za zadanie odnaleźć i ukarać osoby, które pociągnęły za 
spust.         >>2

Na legnickim cmentarzu komunalnym w Jaszkowie po desz-
czach zapadło się 7 świeżych grobów. Przy tej okazji przypo-
mniano sobie pochodzący sprzed 7 lat raport NIK-u, w którym 
wypomniano miastu, że założyło cmentarz bez przeprowadzenia 
specjalistycznych badań geotechnicznych. Na pojawiające się 
w mediach w tym kontekście słowo „fuszerka” nerwowo zare-
agowały władze Legnicy.      >>3

Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w ob-
chodach 40. rocznicy Zbrodni Lubińskiej i 42. 
rocznicy powstania Solidarności w Lubinie. - 
Dziękujemy za wolność. Dziękujemy za odwa-
gę. Dziękujemy za niezłomność. Dziękujemy, 
że w tamtym najtrudniejszym momencie nie 
baliście się wyjść, bo dzięki temu udało się 
komunizm załamać i pokonać - mówił do po-
kolenia Solidarności.   

  >>2
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Dzik rzucił się na sześciolatka
Dzik zaatakował i mocno po-
ranił sześcioletnie dziecko 
bawiące się przy działkach 
w rejonie ul. Poznańskiej w 
Legnicy. Z poszarpanymi tęt-
nicami i uszkodzeniami na-
rządów wewnętrznych trafiło 
do do szpitala we Wrocławiu. 
Miasto organizuje odłownię, 
aby odłowić a następnie uś-
pić dzika.

Według zgłoszenia z poli-
cji, do zdarzenia doszło w pią-
tek 2 września około godziny 
18.30. Chłopiec odwiedzał z 
mamą znajomych. Bawił się 
na ogrodzonej posesji, gdy z 
krzaków wyszedł dzik. Zwie-
rzę musiało znaleźć sobie 
jakąś dziurę w płocie. Pora-
nionego chłopczyka karetka 
odwiozła do szpitala w Le-
gnicy. Tam zapadła decyzja, 
że ze względu na odniesione 
obrażenia może potrzebować 
bardziej specjalistycznej po-
mocy. Dlatego po opatrzeniu, 
został przetransportowany 
śmigłowcem Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego do kli-
niki we Wrocławiu. Przeszedł 
operację. Jego stan jest okre-
ślany jako ciężki. 

W rejon ulicy Poznańskiej 
zostały skierowane patrole 
Straży Miejskiej oraz policji. 

Próbują namierzyć dzika lub 
dziki (prawdopodobnie zaata-
kowała locha opiekująca się 
warchlakami). Wydział zarzą-
dzania kryzysowego Urzędu 
Miasta w Legnicy koordynuje 
akcję. Ponieważ w granicach 
miasta nie można odstrzelić 
zwierzęcia, podjęta zosta-
nie próba schwytania go do 

odłowni. O zdarzeniu powia-
domiono Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Legnicy.

Myśliwska odłownia to 
niewielkie ogrodzenie, z bra-
mą, która zamyka się automa-
tycznie po wejściu zwierzyny 
do środka. Według Sławomira 
Masojcia, dyrektora wydzia-
łu zarządzania kryzysowego 

w legnickim ratuszu, miasto 
niejednokrotnie korzystało 
z takiego urządzenia, by po-
zbyć się wchodzących w jego 
granice dzików. Podczas akcji 
odławiania wywieziono dotąd 
z Legnicy około sto dzików.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY (zdjęcie 

ilustracyjne)



Nauczycielom i wycho-
wawcom dziękował za lekcje 
historii. Młodym, urodzonym 
i wychowanym w wolnej Pol-
sce, wyrażał wdzięczność, że 
pielęgnują pamięć o ludziach 
takich jak  Michał Adamo-
wicz, Mieczysław Poźniak i 
Andrzej Trajkowski, zastrze-
lonych podczas pokojowej de-
monstracji w Lubinie 31 sierp-
nia 1982 r. Prezydent Andrzej 
Duda w swoim przemówieniu 
akcentował różnicę pomiędzy 
życiem w tamtym okresie a 
dorastaniem we współczesnej 
Polsce. Ignorując doświadcze-
nia środowisk LGBT, obroń-
ców niezależnych sądów czy 

kobiet uczestniczących w czar-
nych protestach wskazywał, że 
młodzi cieszą się dziś w kraju 
pełnią wolności.

- I wiadomość o tym, że 
można było zostać areszto-
wanym za wyrażanie swoich 
poglądów, za powiedzenie 
prawdy, za okazanie dezapro-
baty z tego co robią władze 
lokalne czy państwowe; że 
można było być z tego powodu 
sądzonym, prześladowanym, 
iść do więzienia - jest dla nich 
czymś zupełnie abstrakcyjnym 
- szarżował Andrzej Duda 
pod Pomnikiem Pamięci Ofiar 
Lubina `82.

W swym przemówieniu 
prezydent RP silny akcent 
postawił na bezwzględność 
władz, które wprowadziły stan 
wojenny, i szlachetną bezbron-
ność jego ofiar.

- Zbrodnia w kopalni 
Wujek i Zbrodnia Lubińska 
były znakami czasu i znakami 
tego, na co stać próbujących 
się wtedy ratować komuni-
stów - mówił Andrzej Duda. 
Chwilę później podkreślał jed-
nak różnicę pomiędzy jedną a 
drugą tragedią. - Czym innym 
jest natrzeć na silne górnicze 

piersi, a czym innym spotkać 
się z tłumem - mówił. - Tutaj 
przez półtorej godziny strzela-
no w centrum miasta do ludzi. 
Strzelano ludziom w plecy. 
Strzelano do ludzi, którzy po 
prostu stali. Chciano zabić. I 
zabito.

W hołdzie od Rzeczy-
pospolitej Polskiej delegacja 
władz państwowych, samorzą-
dowych, związkowych oraz ro-
dziny pomordowanych złożyły 
pod Pomnikiem Ofiar Lubi-
na`82 wieniec kwiatów.

W uroczystościach poza 

prezydentem Andrzejem 
Dudą wzięli udział m.in. mar-
szałek Sejmu Elżbieta Witek, 
minister Wojciech Kolarski - 
szef Kancelarii prezydenta RP, 
minister Michał Dworczyk - 
szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, minister Krzysztof 
Kubów - szef Gabinetu Po-
litycznego Premiera, senato-
rowie i posłowie, wojewoda 
dolnośląski Jarosław Obrem-
ski, marszałek Dolnego Śląska 
Cezary Przybylski, lokalni sa-
morządowcy, rodziny pomor-
dowanych demonstrantów.

Uroczystość pod pomni-
kiem była podniosła i krótka 
- ograniczyła się praktycznie 
do odśpiewania Mazurka Dą-
browskiego i hymnu Solidar-
ności, krótkiego wprowadze-
nia na temat wydarzeń z 1982 
r., przemówienia prezydenta 
RP i złożenia kwiatów. Potem 
goście udali się do pobliskiego 
kościoła Matki Bożej Czę-
stochowskiej na mszę świętą i 
koncert organowy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

W 2007 r. wrocławski sąd 
skazał trzech funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej, którzy 
dowodzili oddziałami skie-
rowanymi do rozproszenia 
demonstracji: byłego zastępcę 
komendanta miejskiego MO 
w Lubinie, byłego zastępcę 
komendanta wojewódzkiego 
MO w Legnicy i byłego do-
wódcę plutonu ZOMO. Jak 
wskazuje dr Karol Nawroc-
ki - prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej - odpowiedzialni 
za masakrę w Lubinie usły-

szeli wyroki, ale nigdy nie od-
naleziono osób, które strzelały 
do manifestantów. Śledztwo 
Pionu Śledczego IPN, który 
w przeszłości zajmował się 
tą sprawą, zostało umorzone. 
Zdaniem Karola Nawrockiego 
nowe techniki śledcze umoż-
liwiają podjęcie porzuconych 
wówczas wątków i dają na-
dzieję na odnalezienie mor-
derców Michała Adamowicza, 
Mieczysława Poźniaka i An-
drzeja Trajkowskiego.

- W Polsce demokratycz-
nej, w Polsce wolnej i w Polsce 
niepodległej działa Instytut 
Pamięci Narodowej, dla któ-
rego każde życie ma wartość, 
a osoby zamordowane przez 
system komunistyczny będą 
podnoszone w naszych ba-
daniach i naszej historii. Nie 
zapomnimy o żadnej pojedyn-
czej ofierze z lat 80., 70. i z 
innych dekad kolonialnej, ko-
munistycznej Polski  – mówi 
Karol Nawrocki.

- Takie wydarzenia jak 
Zbrodnia Lubińska nigdy nie 

ulegają przedawnieniu – przy-
pomina prokurator Andrzej 
Pozorski, dyrektor Głównej 
Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskie-
mu i zastępca prokuratora 
generalnego. Wskazuje kil-
kanaście postępowań, które 
już zostały podjęte w ramach 
projektu Archiwum Zbrod-
ni. Dotyczą one m.in. pobicia 
osób internowanych, demon-
strantów, młodzieży szkolnej, 

studentów czy stajkujących 
pracowników w Suwałkach, 
Gdańsku, Katowicach, Czę-
stochowie, Nowej Hucie, 
Lublinie, Wrocławiu. Wzno-
wiono również śledztwo w 
sprawie zabójstwa działacza 
antykomunistycznej opozycji 
w Radomiu. Sprawa lubińska 
ma jednak największy kaliber 
z dotychczasowych śledztw.

31 sierpnia 1982 w Lubi-
nie, w drugą rocznicę podpisa-

nia porozumienia gdańskiego, 
odbyła się demonstracja pod 
hasłami „Znieść stan wojen-
ny”, „Uwolnić Lecha”, „So-
lidarność walczy”, „Wolność 
dla uwięzionych”. Do histo-
rii przeszła jako Zbrodnia 
Lubińska, ponieważ milicja 
otworzyła ogień do pokojowej 
manifestacji.

Piotr Kanikowski
FOT.  

MIKOŁAJ BUJAK/ IPN
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Gumkowanie
historii

Myślałem, że PiS po-
przestanie na wygumko-
waniu Lecha Wałęsy z 
najnowszej historii, ale nie. 
Plenerowa wystawa przy-
gotowana przez jakiś dupo-
włazów na 40. rocznicę 
Zbrodni Lubińskiej spycha 
uczestników tamtej trage-
dii do roli bladego tła dla 
nowych bohaterów: Lecha 
Kaczyńskiego, Andrzeja 
Dudy, Elżbiety Witek i An-
toniego Macierewicza. 

 
Wystawa jest sygnowa-

na m.in. logo Miasta Lubi-
na, Powiatu Lubińskiego i 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Stanęła pod koniec sierpnia 
w pobliżu Pomnika Pamię-
ci Ofiar Lubina`82. Dupo-
włazy, które ją przygotowa-
ły, wzgardziły unikatowymi, 
wstrząsającymi zdjęciami 
z archiwum Krzysztofa 
Raczkowiaka – naoczne-
go świadka zbrodni – bo 
brakowało na nich przed-
stawicieli obecnej władzy. 
Zastąpiono je wielkoforma-
towymi fotografiami Lecha 
Kaczyńskiego, który w 2007 
roku przyjechał złożyć 
kwiaty pod lubińskim po-
mnikiem, i reszty świętych 
z szeregów Prawa i Spra-
wiedliwości. Władza dosta-
ła laurkę za to, że pamięta o 
zbrodni. Ludzka władza. 

Aby się jej przypodobać, 
dopuszczono się niebez-
piecznej roszady, stalinow-
skiej w duchu. W wyniku 
tego zabiegu opowieść o 
Zbrodni Lubińskiej zastą-
piono opowieścią o dobrych 
politykach składających 
wieńce, palących znicze, 
gestykulujących wymow-
nie podczas przemówień. 
Boję się, że jeszcze dziesięć, 
dwadzieścia takich wystaw i 
wszyscy zapomnimy, co się 
stało. Po czarno-białej iko-
nie, zdjęciu czterech męż-
czyzn niosących rannego 
Michała Adamowicza, zo-
stanie w zbiorowej pamieci 
dziura zaklejona kolorową 
fotografią Lecha Kaczyń-
skiego przy mikrofonie. 

Piotr 
Kanikowski
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Duda: Tu strzelano w plecy
Prezydent Andrzej Duda 
uczestniczył w obchodach 40. 
rocznicy Zbrodni Lubińskiej i 
42. rocznicy powstania Soli-
darności w Lubinie. - Dzięku-
jemy za wolność. Dziękujemy 
za odwagę. Dziękujemy za 
niezłomność. Dziękujemy, 
że w tamtym najtrudniejszym 
momencie nie baliście się 
wyjść, bo dzięki temu udało 
się komunizm załamać i po-
konać - mówił do pokolenia 
Solidarności.

W ramach nowego projektu 
Archiwum Zbrodni Instytut 
Pamięci Narodowej wznawia 
śledztwo dotyczące Zbrodni 
Lubińskiej - zabicia Michała 
Adamowicza, Mieczysława 
Poźniaka i Andrzeja Trajkow-
skiego podczas demonstra-
cji Solidarności 31 sierpnia 
1982 r. Specjalnie powołany 
zespół prokuratorów i archi-
wistów ma za zadanie od-
naleźć i ukarać osoby, które 
pociągnęły za spust.

IPN wraca do Zbrodni Lubińskiej
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„Urząd Miasta w Legnicy 
jednak chce zdecydowanie od-
rzucić, pojawiające się w prze-
strzeni medialnej informacje 
jakoby cmentarz w Jaszkowie 
był „fuszerką” oraz budowa-
ny z naruszeniem przepisów. 
Prawdą jest, że Najwyższa Izba 
Kontroli wykazała kilka za-
strzeżeń co do budowy cmen-
tarza. Miasto te argumenty 
odrzuciło. W tej sprawie nie 
zostały postawione żadne za-
rzuty. Tak więc słowo fuszerka 
jest w tym przypadku tylko 
epatowaniem i podkręceniem 
przykrej sytuacji” - czytamy w 

komunikacie Urzędu Miasta w 
Legnicy.

Ratusz bagatelizuje sprawę, 
opisując ją jako jeden z „licz-
nych kłopotów”, które sprawiły 
na Dolnym Śląsku „gwałtowne 
opady deszczu” po okresie su-
szy. Zarządzająca cmentarzem 
spółka Legnickie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komu-
nalnej twierdzi, że natychmiast 
po zgłoszeniu zareagowała na 
podtopienie grobów.

- W tej wyjątkowo delikat-
nej sprawie podjęliśmy szybkie 
działania polegające na od-
pompowaniu wody oraz wybu-
dowaniu tymczasowego rowu, 
który ma zabezpieczyć tę część 
nekropolii. Planujemy także 
zastosować inne kroki, które w 
sytuacji coraz częstszych ano-
malii pogodowych będą zabez-
pieczać groby – informuje Bo-
gusław Graboń, prezes LPGK.

Cmentarz w Jaszkowie zo-
stał otwarty w 2013 roku. Od 
tej pory pochowano na nim 
około tysiąca osób. Legnicza-
nie uważają go za „cmentarz 
drugiej kategorii” i niechętnie 
grzebią tu swoich bliskich. 
Narzekają na zły dojazd, zakaz 

sadzenia drzewek, zakaz sta-
wiania ławeczek itd.

W wystąpieniu pokon-
trolnym z 2016 roku NIK 
formułował szereg zarzutów 
związanych z budową cmen-
tarza komunalnego w Jaszko-
wie. Zwraca m.in. uwagę, że 
wydanie   przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Legnicy zgody 
nekropolii „nie nastąpiło w 

wymaganej prawem formie, 
tj. w drodze decyzji admini-
stracyjnej po przeprowadzeniu 
postępowania administracyj-
nego mającego na celu zbada-
nie, czy lokalizacja cmentarza 
spełnia wymagania określone 
przepisami prawa, w tym m.in. 
wynikające z art. 5 ust. 1 usta-
wy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych oraz przepisów roz-
porządzenia Ministra Go-

spodarki Komunalnej z dnia 
25 sierpnia 1959 r. w sprawie 
określenia, jakie tereny pod 
względem sanitarnym są odpo-
wiednie na cmentarze. W kon-
sekwencji założenie cmentarza 
nie zostało poprzedzone oceną 
związanego z pochówkami 
zagrożenia sanitarnego wobec 
wód gruntowych. Nie rozstrzy-
ga tego także ekspertyza geo-
techniczna38, bowiem ujmuje 

stan z 1997 r. i dotyczy części 
terenu cmentarza w Jaszko-
wie, ponadto nie odnosi się do 
wymogu ustalonego przywo-
łanym wyżej rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki co do 
kierunku spływu wód grunto-
wych”.

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD MIASTA   

W LEGNICY

Na legnickim cmentarzu 
komunalnym w Jaszkowie 
po deszczach zapadło się 7 
świeżych grobów. Przy tej 
okazji przypomniano sobie 
pochodzący sprzed 7 lat ra-
port NIK-u, w którym wypo-
mniano miastu, że założyło 
cmentarz bez przeprowadze-
nia specjalistycznych badań 
geotechnicznych. Na poja-
wiające się w mediach w tym 
kontekście słowo „fuszerka” 
nerwowo zareagowały wła-
dze Legnicy.

Sklep sprowadza do 
Legnicy tkaniny od reno-
mowanych producentów, 
głównie z Polski, ale też z 
Włoch. Asortyment dopa-
sowuje do potrzeb klientów 
w rytmie zmieniających się 
pór roku. Latem zadbał 
o szeroką gamę tkanin ze 
stuprocentowej wisko-
zy, nadającej się wybornie 
do szycia przewiewnych 
koszul, bluzek, sukienek, 
spódnic, tunik, apaszek czy 
chust. Wciąż są dostępne, 
tak samo jak np. czysty 
jedwab (jednokolorowy i 
we wzory), bawełna wafe-
lek, len z cienkiej i grubszej 
przędzy czy bawełniana 

frotte – wszystko natural-
ne, bez żadnych domieszek 
poliestru. 

Teraz nadchodzi czas 
na polary, welury i ciepłe 
dzianiny, sprzedawane na 
metry, starannie wyselek-
cjonowane, ładne, miłe w 
dotyku, wyróżniające się 
jakością i modnym wzor-
nictwem. Jako materiał 
na bluzy czy spodnie oraz 
wszelkie ubranka dla dzie-
ci sprawdzi się bawełniany 
jersey, dostępny w dużym 
wyborze. Jest przewiewny, 
a przez to idealny dla de-
likatnej młodej skóry. Jego 
rozciągliwość zapewnia 
komfort podczas drzem-
ki lub zabawy w domu, w 
szkole, na podwórku. Z 
myślą o aktywnym wypo-
czynku asortyment uzupeł-
niła dresówka i ściągacze w 
bogatej gamie koroystycz-
nej.    

Warto regularnie zaglą-
dać na ul. Wojska Polskiego 

6 i śledzić fanpage sklepu 
na Facebooku, bo co rusz 
pojawiają  kolejne nowo-
ści. Ceny są przystępne, 
na poziomie cen interne-

towych, a w odróżnieniu 
od zakupów w sieci klienci 
mają możliwość dotknięcia 
tkaniny przed zakupem i 
oszczędzają na kosztach 

przesyłki.
Sklep Tkaniny Wojska 

Polskiego 6 w Legnicy – 
naprzeciwko renomowanej 
Pasmanterii Andersa 16 – 

zaprasza. Zapewnia rewe-
lacyjne zaopatrzenie, dobre 
ceny oraz sympatyczną, fa-
chową obsługę.

Tkaniny. Wszystko czego szukasz
Ogromny, wciąż wzbogacany 
wybór tkanin do wszelkich 
zastosowań oferuje legnic-
ki sklep Tkaniny Wojska 
Polskiego 6. Na półkach 
piętrzą się aż po sufit bele 
stuprocentowego lnu, jedwa-
biu, bawełny, wiskozy, itd. 
Wszystko w doskonałej jako-
ści i w atrakcyjnych cenach.

Tkaniny Wojska Polskiego 6 Legnica
www.tkaniny.legnica.pl           tel. 667 275 937           Otwarte: Pn-Pt godz. 10-17;            Sb godz. 10-14
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W latach 2018 - 2020 na 
os. Sienkiewicza w Legnicy 
nieznany sprawca uśmiercił 
około dwustu psów i kotów. 
Przy okazji dochodzenia 
przeciwko Arkadiuszowi 
B. Prokuratura Rejonowa 
w Legnicy badała także te 
wątki. Mężczyzna przyzna-
je się tylko do próby utrucia 
owczarka niemieckiego z 
posesji przy ul. Jaworzyń-
skiej. Ma zarzut dotyczący 
tego zdarzenia.

- Na tę chwilę nie mamy 
podstaw do postawienia 
Arkadiuszowi B. kolejnych 
zarzutów - informuje Lidia 
Tkaczyszyn, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy.

Zwierzęta z os. Sien-

kiewicza ginęły nagle w 
kilkadziesiąt minut po po-
łknięciu znalezionej na spa-
cerze ryby, kanapki, pasz-
tetu. Trucizna natychmiast 
atakowała centralny układ 
nerwowy i powodowała 
wiotczenie mięśni. Psy, koty 
umierały w męczarniach. 
Lekarze weterynarii czę-
sto byli bezsilni wobec tak 
szybko działającej toksyny.

Trucizna, którą w maju 
Arkadiusz B. podsunął Kice 
przez ogrodzenie, też za-
częła działać od razu. Le-
dwie mężczyzna oddalił 
się od posesji, pies zaczął 
wić się z bólu. Przeżył, bo 
36-latek źle oszacował masę 
zwierzęcia i źle dobrał ilość 
trutki. Szybko zareagowali 
też właściciele. Widząc, że 
z psem dzieje się coś niedo-
brego, zawieźli go do wete-
rynarza.

Arkadiusz B. został za-
trzymany już półtorej doby 
później, ale krótko przeby-
wał w tymczasowym aresz-
cie. Przyznał się do winy 
(tzn. usiłowania otrucia 
jednego psa) i w połowie 
czerwca wyszedł na wol-
ność.

Piotr Kanikowski

Na stanowisko wiceprezesa 
KGHM do spraw rozwoju po-
wołany został Tomasz Zdzi-
kot, który jako prezes Poczty 
Polskiej wespół z wicepre-
mierem Markiem Sasinem 
wydał 70 mln zł na nieuda-
ne wybory kopertowe. Rada 
nadzorcza miedziowej spółki 
wybrała też nowego wice-
prezesa do spraw aktywów 
zagranicznych. To biegły re-
wident Jerzy Paluchniak, od-
wołany niedawno przez mini-
stra rozwoju i finansów z rady 
nadzorczej PZU S.A.

Legnicka Prokuratura Rejo-
nowa prowadzi dwa odrębne 
postępowania dotyczące afe-
ry finansowej w parafii pw 
Podwyższenia Krzyża i św. 
Jadwigi w Legnickim Polu. 
Pierwsze wszczęto na wnio-
sek pełnomocnika byłego 
proboszcza ks. Włodzimierza 
G, drugie - na wniosek kurii.

Prokuratura Okręgowa w Le-
gnicy wciąż prowadzi docho-
dzenie w sprawie truciciela 
psa z ul. Jaworzyńskiej. - Ze 
sporządzeniem aktu oskarże-
nia czekamy jeszcze na opi-
nię toksykologiczną. Docho-
dzenie jest w toku - informuje 
prokurator Lidia Tkaczyszyn. 
Podejrzenia, że to Arkadiusz 
B. uśmiercał psy i koty na os. 
Sienkiewicza, nie znalazły 
jak dotąd potwierdzenia w 
dowodach.

Prokurator szuka 
pieniędzy parafii

Nie wiadomo, kto 
truł psy i koty

Pełnomocnik ks. Wło-
dzimierza G. powiadomił 
prokuraturę, że w Legnic-
kim Polu doszło do oszustwa 
na szkodę jego klienta oraz 
parafii. Ktoś w sposób nie-
uprawniony miał korzystać z 
jego komputera i w ten spo-
sób wyprowadził pieniądze 
zarówno z prywatnego ra-
chunku bankowego probosz-
cza jak i z rachunku wspólno-
ty parafialnej.

Osobne zawiadomienie w 
związku z tym samym zda-
rzeniem wpłynęło do pro-

kuratury z Legnickiej Kurii 
Biskupiej. Dotyczy ono po-
dejrzenia popełnienia prze-
stępstwa finansowego przez 
ks. Włodzimierza G. na 
szkodę parafii w Legnickim 
Polu.

Ze względów procedu-
ralnych oba postępowania są 
prowadzone osobno.

O zniknięciu z parafial-
nego konta pieniędzy prze-
znaczonych na renowację 
zabytkowego kościoła kurię 
powiadomił ks. Włodzimierz 
G.

W związku ze stwierdzo-
nymi nieprawidłowościami 
ks. Włodzimierz G. został 
do czasu wyjaśnienia sprawy 
zawieszony przez biskupa w 
obowiązkach proboszcza pa-
rafii w Legnickim Polu. Za-
stępuje go jako administrator 
ks. Robert Bielawski.

Piotr Kanikowski

Utopił 70 mln zł – pokieruje KGHM

Jerzy Paluchniak grał do-
tąd w politycznych rozdaniach 
dobrej zmiany drugie skrzypce. 

Jego nominacja nie budzi takich 
kontrowersji jak uczynienie z 
niechlubnego bohatera afery 
kopertowej wiceprezesa, który 
będzie odpowiadał za rozwój 
KGHM Polska Miedź S.A. To-
masz Zdzikot - z wykształcenia 
radca prawny -   przez ostatnie 2 
lata stał na czele podupadającej 
coraz bardziej Poczty Polskiej. 
Wcześniej też zajmował ekspo-
nowane stanowiska. W rządzie 
Mateusza Morawieckiego był 
wiceministrem obrony narodo-
wej oraz wiceministrem spraw 
wewnętrznych i administracji. 
Jest członkiem Prawa i Spra-
wiedliwości. W grudniu 2021 
roku powołany przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudę w skład Rady 
ds. Bezpieczeństwa i Obronno-
ści w ramach Narodowej Rady 
Rozwoju.

Jerzy Paluchniak i Tomasz 
Zdzikot zajmą miejsce Pawła 
Gruzy i Adama Bugajczyka, 

którzy na początku sierpnia zre-
zygnowali z pracy w zarządzie 
KGHM. Gruza objął stanowi-
sko prezesa PKO BP.

Piotr Kanikowski
FOT. MON



Do uśmiechów skłaniały 
setki kolorowych balonów 
napełnionych helem, które 
wójt, starostowie dożynek 
Angelika Kowcz i Adam 
Paluszek oraz uwielbiany 
przez wszystkich Król Julian 
rozdawali dzieciom. Wiele 
osób skorzystało z okazji, 
by przybić piątkę lub cyknąć 
sobie selfie z sympatycznym 
lemurem.

Dożynki w Zagrodnie 
będą się kojarzyć również z 
rumianym chlebem, pokro-
jonym na kawałki i rozda-
wanym uczestnikom impre-
zy. To symbol szacunku dla 
pracy rolników, podobnie 
przygotowane przez sołec-
twa wieńce ze zbóż, ziaren, 
plonów zebranych w ogro-
dach i sadach. Poświęcono 
je podczas uroczystej mszy 
świętej, którą rozpoczęło się 
tegoroczne święto.

- Żniwa były trud-
ne, towarzyszyły im upały 
przerywane falami deszczu. 
Ale zbiory, plony są obfite - 
mówiła wójt Karolina Bar-
dowska. - Rolnikom, któ-
rzy stanowią liczną i ważną 
grupę mieszkańców gminy 
Zagrodno, należy się święto. 
Oddajemy hołd dla ich cięż-
kiej pracy i wierzymy, że bez 
względu na sytuację na świe-
cie, także za naszą wschodnią 
granicą, chleba nigdy i niko-
mu na stole nie zabraknie.

Osoby, które miały oka-
zję skosztować krokietów 
upieczonych na dożynko-
wy konkurs kulinarny, bez 
wątpienia zapamiętają ich 

smak. Zdaniem złożonego 
z ochotników jury, najpysz-
niejsze podawano na stoisku 
sołectwa Zagrodno Osiedle. 
Drugie miejsce zajęły gospo-
dynie z Grodźca, a trzecie - z 
Olszanicy.

Każda wieś przywiozła 
na dożynki to co najlepsze. 
Stoły uginały się od ciast, 
świeżego pieczywa, domo-
wych przetworów, nalewek 
o nieodgadnionym składzie, 
dorodnych owoców i wa-
rzyw. Szczególne zaintere-
sowanie wzbudził sposób 
kiszenia ogórków zaprezen-
towany przez gospodynie z 
Olszanicy. Pomiędzy ogórki 
prócz kopru, czosnku czy 
chrzanu panie wkładają małe 
buteleczki z nalewkami, do 
smaku.

Wśród gości dożynek 
w Zagrodnie był senator 
Krzysztof Mróz i złotoryjski 
starosta Wiesław Świerczyń-
ski. Obaj życzyli mieszkań-
com udanego świętowania, 
jednak sami nie zabawili 
długo. Usprawiedliwiali się, 
że muszą pędzić do innych 
gmin, które fetują zakoń-
czenie żniw. Jedynym VIP-
-em, który pozostał prawie 
do końca, był Król Julian, 
co szczególnie podobało się 
dzieciom.

Zamek Grodziec za-
praszał do odwiedzin, a na 
zachętę przywiózł rycerską 
szatnię, w której można było 
przymierzyć zbroję, różne 
rodzaje hełmów, rękawi-
ce, tarcze i miecze. Dzieci 
układały na trawie wielkie 
puzzle, rzucały szmacianymi 
kulkami do celu, ćwiczyły 
wędkowanie "na sucho". To 
plebejskie zabawy popular-
ne podczas turniejów rycer-
skich, które nowy kasztelan 
Mariusz Garbera przywrócił 
do zamkowego kalendarza.

Kawałek dalej na mi-
lusińskich czekały wielkie 
dmuchańce, trampolina do 
skakania, automaty do gier 
i plenerowe kino 9D z wir-
tualnymi cudami. Były lody, 

najsłodsza na świecie wata 
cukrowa i kolorowe napo-
je w wysokich szklankach z 
palemkami. Dla niektórych 
- pełnia szczęścia.

Fantastyczny występ dał 
Zespół Pieśni i Tańca Le-
gnica, łączący pokolenia. Za-
demonstrowali piękno kul-
tury ludowej w pełnej krasie. 
Bardzo podobał się również 
półgodzinny set orkiestry z 

Miłkowic pod batutą Piotra 
Koziara. W repertuarze mają 
popularne polskie przeboje 
zaaranżowane wdzięcznie 
na dęciaki. Halina Kunicka 
miała stuprocentową rację: 
jest w orkiestrach dętych ja-
kaś siła.

Młodzież porwał do za-
bawy pod sceną charyzma-
tyczny Kamil Kossakowski z 
zespołem DiscoBoys. Tłumy, 

jakie wieczorem zjechały się 
do Zagrodna na ich kon-
cert, były potwierdzeniem, 
że Polacy wciąż kochają di-
sco polo. Ale starsi świet-
nie bawili się także podczas 
występów zespołów folklo-
rystycznych Macierzanka z 
Wojciechowa oraz Swojacy z 
Zagrodna. Z początku tylko 
klaskano do rytmu i giba-
no się w ławeczkach, potem 

kilka par ruszyło do oberka. 
Późnym wieczorem zabawę 
pod chmurką na dobre roz-
kręcił Jarek Kaliciak. Aż nie 
chciało się wracać do domów.

Dużo więcej zdjęć z doży-
nek w Zagrodnie znajdziecie 
na stronie 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
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Dożynki z Królem Julianem
Sołectwo Zagrodno Osiedle 
było w sobotę gospodarzem 
gminnego święta plonów. 
Wójt Karolina Bardowska 
przekazała na ręce sołtys Jo-
anny Ambroży i radnej Ewy 
Sitko kosze kwiatów i po-
dziękowania dla mieszkań-
ców, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie dożynek. 
Będziemy je pamiętać jako 
piękne popołudnie, kolorowe 
i pełne radości.



Przetarg na tę inwestycję 
został rozstrzygnięty na po-
czątku lipca. Z dwóch ofert 
gmina wybrała tańszą, złożoną 
przez spółkę Energobest Sieci 
i Instalacje Energetyczne Artur 
Migacz z Miłkowa (cena ofer-
towa: 4 570 330,68 zł).Podpi-
sanie umowy przeciągnęło się, 
gdyż rywal Energobestu – kon-
sorcjum złożone z komunika-
cyjnego giganta Orange Polska 
oraz spółki Elektros Energetyka 
z Bolesławca – odwołało się od 
tego rozstrzygnięcia do Krajo-
wej Izby Odwoławczej.

- KIO podtrzymała wybór 
gminy – mówi wójt Zagrodna 
Karolina Bardowska. – Cieszy 
nas to, bo jest potwierdzeniem, 
że dochowaliśmy wszelkich 

procedur. Dzięki temu dzisiaj 
mogliśmy podpisać umowę ze 
spółką Energobest. Inwestycja 
będzie realizowana w formule 
“zaprojektuj i wybuduj”. Czas 
jej zakończenia to listopad 2023 
roku. Nowe lampy zwiększą 
bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców i innych użytkowników 
dróg.

Z deklaracji inwestora wy-
nika, że będzie projektował 
nową sieć fragment po frag-
mencie i w miarę uzyskiwanych 
zezwoleń na bieżąco instalował 
kolejne punkty świetlne. Dlate-
go możliwe, że pierwsze lampy 
staną już za kilka miesięcy. 

Po zrealizowaniu inwestycji 
wszystkich punktów świetlnych 
przy drogach będzie prawie dwa 
razy tyle, co obecnie. To obrazu-
je skalę tego projektu. 

Gmina Zagrodno na nowe 
oświetlenie pozyskała 4,5 mln 
zł z rządowego Funduszu In-
westycji Strategicznych Polski 
Ład. Dodatkowo we własnym 
budżecie miała zabezpieczone 
na ten cel pół miliona złotych.

Firma Energobest, która w 
wyniku przetargu została part-
nerem przy realizacji oświe-
tleniowego projektu, działa na 
rynku od 2016 roku. Na swej 
stronie pisze: „Szeroki wachlarz 
usług, wieloletnie doświadcze-

nie, pełen profesjonalizm i solid-
ność zapewniają nam uznanie w 
całej Polsce. W głównej mierze 
zajmujemy się projektowaniem 
i wykonawstwem inwestycji w 
zakresie instalacji elektrycznych 

i teletechnicznych. Posiadamy 
własny park maszynowy oraz 
wyspecjalizowaną kadrę pra-
cowniczą co powoduje, że każde 
podejmowane przez naszą firmę 
zlecenie zakończone jest sukce-

sem. Najlepszym tego potwier-
dzeniem jest stale rosnąca liczba 
kontrahentów”. 

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD GMINY  

W ZAGRODNIE

29 maja 2020 r. Rada Gmi-
ny Zagrodno podjęła uchwałę, 
w której stwierdziła wygaśniecie 
mandatu Karoliny Bardowskiej 
w związku z naruszeniem przez 
nią ustawowego zakazu łącze-
nia stanowiska wójta z dzia-
łalnością gospodarczą. Wójt 
w terminie 7 dni zaskarżyła tę 
uchwałę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu. Ale zanim WSA 
zajął się jej skargą, interwe-
niował wojewoda dolnośląski 
i w lipcu 2020 r. rozstrzygnię-
ciem nadzorczym unieważnił 

uchwałę Rady Gminy Zagrod-
no jako niezgodną z prawem. 
W uzasadnieniu argumen-
tował, że sankcje wobec pani 
wójt były nieadekwatne do 
skali uchybień, co pogwałcało 
konstytucyjną zasadę propor-
cjonalności. Poza tym radni 
złamali procedurę, uniemożli-
wiając Karolinie Bardowskiej 
złożenia wyjaśnień przed pod-
jęciem uchwały. Radni zaskar-
żyli rozstrzygnięcie nadzorczej 
do wrocławskiego WSA. 2 
grudnia 2020 r. WSA we Wro-
cławiu utrzymał je w mocy, 
potwierdzając argumentację 
wojewody jako słuszną. Skargę 
radnych odrzucił w całości, pi-
sząc, że jest „bezzasadna”.

W związku z rozstrzygnię-
ciem nadzorczym wojewody, 
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny nie rozpatrywał już skargi 
wójt Karoliny Bardowskiej na 
uchwałę Rady Gminy Zagrod-
no z 29 maja 2020 r. Postępo-
wanie w tej sprawie zawiesił.

Nie chcąc pogodzić się z 

klęską, Rada Gminy Zagrodno 
wystąpiła do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego ze skar-
gą kasacyjną na wyrok wro-
cławskiego WSA w sprawie 
rozstrzygnięcia nadzorczego. 
I opłaciło się. NSA zauważył, 
że unieważniając uchwałę w 
sprawie wygaśnięcia mandatu 
wojewoda przekroczył swo-
je kompetencje. Tego rodzaju 
decyzje leżą w wyłącznej ge-

stii sądów administracyjnych. 
Wyrokiem z 30 czerwca 2022 
r. NSA uchylił zarówno wyrok 
WSA we Wrocławiu z 2 grud-
nia 2020 r., jak i rozstrzygnięcie 
nadzorcze wojewody dolnoślą-
skiego.

Jak objaśnia sędzia Mi-
rosława Rozbicka-Ostrowska 
podjęte we wrocławskim WSA 
zarządzenie o wznowieniu za-
wieszonego postępowania ze 

skargi wójt Karoliny Bardow-
skiej jest konsekwencją wyroku 
NSA. Sąd musi teraz dokonać 
merytorycznej oceny argumen-
tów za i przeciw pozbawieniu 
mandatu wójt Zagrodna. Ter-
min rozprawy został wyzna-
czony na 6 października 2022 
r., godz. 10.45.

Piotr Kanikowski
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Wykład o Ebhardcie
„Bodo Ebhardt – twórca zamku 
Grodziec?” - to temat wykładu, 
z jakim 10 września przyjedzie 
do zamku w Grodźcu dr inｿ. 
arch. Aleksandra Marcinｿ z 
wydziaｿu Architektury Poli-
techniki Wrocｿawskiej w In-
stytucie Historii Architektury, 
Sztuki i Techniki. Poczｿtek 
wykｿadu: godz. 17. Bodo 
Ebhardt to niemiecki architekt 
i konserwator zabytków, który 
na początku minionego stule-
cia na zlecenie Willibalda von 
Dirksena odmienił oblicze gro-
dzieckiej warowni. Zgodnie z 
obietnicą złożoną przez prezesa 
Mariusza Garberę Grodziec 
nareszcie zaczyna opowiadać 
swoją historię. PEKA 

Zarszyn za partnera
Dwie młode panie wójt - Ka-
rolina Bardowska z Zagrod-
na i Magdalena Gajewska 
z Zarszyna na Podkarpaciu 
– podpisały 26 sierpnia umo-
wę o współpracy partnerskiej 
pomiędzy obu samorządami.  
W planach jest m.in. wymia-
na młodzieży. Gmina Zarszyn 
leży na Pogórzu Karpackim w 
pobliżu Sanoka. Liczy ok. 9,3 
tys. mieszkańców – prawie dwa 
razy tyle co Zagrodno. Jest sła-
bo uprzemysłowiona. Dzięki 
malowniczemu położeniu i za-
bytkom ma spory turystyczny 
potencjał. PEKA 

Ośrodek po przejściach
Anna Trąbka-Kalinowska, 
która jako p.o. kierownika 
Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Zagrodnie pomogła wypro-
wadzić przychodnię z kryzysu 
spowodowanego odejściem 
doktor Hanny Siemieńskiej, nie 
zdecydowała się zostać w GOZ 
na dłużej. Wygrała konkurs ale 
nie podpisała przedłożonego 
jej przez gminę kontraktu me-
nadżerskiego. W tej sytuacji 16 
sierpnia wójt Zagrodna powie-
rzyła funkcję p.o. kierownika 
GOZ-u Barbarze Dyrce. Z 
funkcji przewodniczącego rady 
społecznej GOZ zrezygnował 
Michał Huzarski, który przez 
ostatni rok skutecznie pomógł 
wyciągnąć przychodnię z kło-
potów. Placówka działa spraw-
nie, zatrudnia na stałe dwóch 
lekarzy, obsługuje pacjentów w 
coraz szerszym zakresie. PEKA 

Komputery na PGR-y
Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia gmina przekazała bene-
ficjentom – zgłoszonym do 
programu uczniom z obszarów 
popegeerowskich - 154 laptopy 
i 28 komputerów stacjonarnych 
zakupionych w ramach grantu 
Wsparcie rodzin PGR. Wcze-
śniej do szkolnej pracowni 
informatycznej trafiło 10 kom-
puterów, zakupionych zakupio-
nych za 156,1 tys. zł dofinanso-
wania pozyskanego z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
PEKA 

Dużo lamp do postawienia w rok

Sąd zajmie się uchwałą rady gminy

30 sierpnia wójt gminy Za-
grodno podpisała z firmą 
Energobest z Miłkowa umowę 
na budowę inteligentnego, 
energooszczędnego oświe-
tlenia drogowego na terenie 
gminy wraz z audytem in-
frastruktury oświetleniowej. 
Wyłoniony w przetargu wy-
konawca ma 16 miesięcy na 
zaprojektowanie i wykona-
nie ok 300 nowych punktów 
świetlnych. Gmina pozyskała 
na ten cel 4,5 mln zł z Pol-
skiego Ładu.

Jak nas poinformowała sę-
dzia Mirosława Rozbicka-
-Ostrowska, rzeczniczka pra-
sowa Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wro-
cławiu, zapadło zarządzenie 
o podjęciu zawieszonego 
postępowania w sprawie 
uchwały Rady Gminy Zagrod-
no z 29 maja 2020 r. o pozba-
wieniu Karoliny Bardowskiej 
mandatu wójta.



 - Głęboko liczę na wyro-
zumiałość rodziców, uczniów 
i nauczycieli w związku z za-
istniałą sytuacją. Realizujemy 

dużą inwestycję konieczną do 
przeprowadzenia. Dołożymy 
wszelkich starań, by nie było 
uciążliwości z tego powodu – 
dodaje wójt Zagrodna. 

Zdając sobie sprawę z 
uciążliwości, gmina pilnuje 
wykonawcy, aby jak najszyb-
ciej zakończył pracę wewnątrz 
budynku, co umożliwi powrót 
z lekcjami do dawnego gimna-
zjum.  

Niemal do końca wakacji 
rozważano opcję wprowadze-
nia zdalnego nauczania dla 
uczniów klas ósmych. Wcze-

śniej odrzucono możliwość 
dowożenia części uczniów do 
szkoły filialnej w Brochocinie. 
Ostatecznie nowa dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Zagrodnie Anna Bał-
ka-Kluwak uznała, że uda się 
tymczasowo zorganizować dla 
wszystkich zajęcia stacjonarne 
w jednym budynku.  

Kompleksowa termomo-
dernizacja starej szkoły (daw-
nego gimnazjum) w Zagrodnie 
ruszyła z początkiem wakacji. 
Gmina Zagrodno pozyskała 
na nią 2,2 mln zł z Funduszy 

Norweskich (przy całkowitym 
koszcie zadania prawie 3,3 mln 
zł). Projekt przewiduje wyko-
nanie ocieplenia i izolacji ścian 
oraz stropodachów, wymianę 
zewnętrznej stolarki okiennej 
i drzwiowej, położenie tynków 
i okładzin zewnętrznych, zro-
bienie obróbek blacharskich. 
Mocno zmieni się wejście do 
budynku Wylany zostanie fun-
dament pod zewnętrzne scho-
dy, pochylnię i pergolę. Drew-
niana pergola będzie łączyć 
funkcję wiatrołapu i oranżerii. 
Ponadto zostanie wykonana 

izolacja posadzek wewnątrz i 
na zewnątrz budynku. Insta-
lacja centralnego ogrzewania 
wraz z całą kotłownią przejdą 
gruntowną modernizację. W 
kotłowni w miejsce pieca wę-
glowego zostanie zamontowa-
na powietrzna pompa cieplna 
oraz kocioł elektryczny, do uży-
cia w razie potrzeby, w okresach 
szczytowego zapotrzebowania 
na ciepło. Prace będą musiały 
objąć również instalację elek-
tryczną do zasilania kotłowni. 
Przebudowane zostaną instala-
cje odgromowe a na dachu po-

jawią się wspomagające ogrze-
wanie panele fotowoltaiczne. 
Przy okazji zdecydowano się 
wyremontować sanitariaty.

Termomodernizację pro-
wadzi wybrana w przetargu 
firma AM z Brzegu Dolnego.

Spowodowana tą inwesty-
cją niedogodność ma charakter 
tymczasowy. Za kilka tygodni 
prace powinny przenieść się z 
wnętrza budynku na zewnątrz, 
co umożliwi powrót uczniów 
do klas w dawnym gimnazjum.

Piotr Kanikowski

 Katarzyna Szymczak, pre-
zes Stowarzyszenia Pozytyw-
nie Nakręceni, jest bardzo za-
dowolona z wakacyjnej akcji: 
- Zgłosiło się mnóstwo chęt-
nych do zabawy. Frekwencja 
przerosła nasze oczekiwania i 
co jakiś czas byliśmy zmuszeni 
słać komunikat „brak wolnych 
miejsc”.

Przez całe lato w różnych 
miejscowościach gminy odby-
wały się bezpłatne warsztaty 
dla dzieci i dorosłych prowa-
dzone. Zakładano miniaturo-
we zielone ogrody w słoikach. 
Malowały otoczaki. Hitem 
okazały się zajęcia z senso-
plastyki poprowadzone przez 
logopedę i alapkoterapeutkę 
Martynę Nowak. Dzieci były 
przeszczęśliwe, bo pozwolo-

no im wybrudzić się specjali-
stycznymi farbami od stóp do 
głów. Podczas warsztatów w 
Olszanicy nauczyły się two-
rzyć efektowne  marmurkowe 
obrazy metodą malowania na 
wodzie Ebru. Innym razem 
zaplatali kolorowe nitki wo-
kół wbitych w deski gwoź-
dzików, w tai sposób, by na 
koniec można było zobaczyć 
minionka, serduszko, motyla... 
Stowarzyszenie zorganizowa-
ło też szalony tor przeszkód z 
takimi konkurencjami jak bieg 
kelnera, przerzucanie balonów 
z wodą, bieg po buty, przele-
wanie wody, przeciąganie liny, 
bitwa wodna, itd. Miał odbyć 
się mecz piłkarski dzieci kon-
tra dorośli, ale pogoda nawa-
liła i spotkanie trzeba było 
odwołać. Jeszcze będzie okazja 
sprawdzić, kto lepiej zna się na 
futbolu.

Piotr Kanikowski
FOT. STOWARZY-

SZENIE POZYTYWNIE 
NAKRĘCENI
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- W związku z termomoder-
nizacją budynku gimnazjum 
przez najbliższy miesiąc 
wszystkie dzieci będą uczyły 
się w szkole w budynku Za-
grodno 181a. Dyrekcji szko-
ły udało się tak zaplanować 
klasy, aby nie było potrzeby 
nauki zdalnej dla żadnej z 
nich – informuje wójt Karoli-
na Bardowska.

Dzięki Stowarzyszeniu Pozy-
tywnie Nakręceni duża grupa 
dzieci (i dorosłych) z gminy 
Zagrodno fantastycznie bawi-
ła się podczas wakacji. Było 
kreatywnie, aktywnie, z bi-
glem. Po prostu klasa.

Wrzesień w trybie tymczasowym

Wiwat pozytywnie nakręceni!
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„Pan Tadeusz” w nowocze-
snej, teatralnej odsłonie przy-
ciągnął całą salę widzów.

- Mieliśmy ogromny za-
szczyt gościć Krakowski Teatr 
Komedia, wspaniały spektakl, 
który znalazł się tutaj u nas 
nie przypadkiem – mówił Ma-
riusz Garbera, kasztelan zam-
ku Grodziec. - „Pan Tadeusz 
z M3”. Pan Tadeusz powraca 
do słynnej gminy Zagrodno, 
w której to przecież rękopis 
został odnaleziony. Oglądało 
się to z ogromną radością i 
przyjemnością. Była ta nutka 
komedii, nutka uśmiechu, ale 
też nutka zadumy nad losami 
ojczyzny 

W sali zamku Grodziec, 
podczas spektaklu, zgroma-
dziło się ok. 90 osób, które 
z ogromnym entuzjazmem 
przywitały artystów teatral-
nych.

- Bilety na spektakl ro-
zeszły się w niecałe dwa dni. 
Dzięki dofinansowaniom z 
programów ministerialnych, 

które pozyskał Krakowski Te-
atr Komedia, mogliśmy tutaj 
przedstawić spektakl i wspa-
niałych artystów właściwie bez 
kosztów – dodaje kasztelan 
zamku.

Krakowski Teatr Komedia 
wystawia sztuki w niezwy-
kłych miejscach. Szczególnie 
w takich, które wydają się być 
nad wyraz oryginalne i intry-
gujące, często magiczne – jak 
np. zamek na wygasłym wul-
kanie.

- Spektakl był ze wszech 
miar dla nas magiczny. Pierw-
sza sprawa to jest zamek, który 
robi niesamowite wrażenie. 
Od momentu, kiedy wczoraj 
pojawiliśmy się w otoczeniu 
zamku, poczuliśmy niezwykłą 
atmosferę, niezwykłą magię 
tego miejsca. Wiedzieliśmy, 
że nie może być inaczej, że to 
miejsce na pewno będzie nam 
sprzyjało – mówiła Ewa Ro-
maniak, grająca Ewę Soplicę w 
spektaklu „Pan Tadeusz z M3”.

Wiceprezes Krakowskie-
go Teatru Komedia i prezes 
Fundacji Damy Radę z Kul-
turą Mariusz Stasiak-Apelski 
zapewnia, że pierwszy raz w 
zamku Grodziec nie będzie 
ostatnim.

- Byliśmy już oczywiście 
poza Krakowem, gdzie wysta-
wialiśmy między innymi spek-
takle na statku Batory, który 

stacjonuje pod Wawelem. By-
liśmy już i pod ziemią, bo w 
kopalni soli Wieliczka, byliśmy 
na szczytach, bo byliśmy na 
Kasprowym wierchu i na Gu-
bałówce. Byliśmy pod wodą, 
w Zespole Elektrowni Wod-
nych w Niedzicy. Byliśmy na 
pływającym statku Chopin po 

jeziorach mazurskich, na stat-
ku pływającym po Tamizie w 
Londynie. Różne, różne takie 
miejsca i oczywiście wiele róż-
nych przepięknych zamków i 
pałaców, które są w Polsce. I 
oto mieliśmy okazję wystawić 
spektakl na zamku Grodziec 
– wspaniałym, tajemniczym 

zamku, na którym jesteśmy 
pierwszy raz, ale na pewno nie 
ostatni. Publiczność, atmos-
fera, a przede wszystkim kie-
rownictwo zamku czuje, po co 
tutaj przyjeżdżamy i co można 
zrobić poprzez teatr – mówi 
Mariusz Stasiak-Apelski.

Spektakl „Pan Tadeusz z 

M3”, wystawiany w zamku 
Grodziec, zrealizowano z pro-
gramu Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskie-
go, w ramach NOWEFIO.

Źródło: Zamek Grodziec
Fot.  

ZAMEK GRODZIEC

W gminie Zagrodno nie 
brakuje niezwykłych i inspiru-
jących miejsc przepełnionych 
intrygującymi opowieściami i 
tajemniczą historią. Czasem to 
po prostu malownicze pejzaże 
wyjęte z kart pamiętników ro-
mantycznych pisarzy. Czasem 
enigmatyczne przestrzenie peł-
ne zagadek. 

Do 19 września można 
przesyłać autorskie prace uka-
zujące wyjątkowość gminy Za-
grodno i jej krajobrazu.

Wyróżnione zostaną aż 
dwie prace! Do wygrania 

atrakcyjne nagrody. Za pierw-
sze miejsce można otrzymać 
kartę podarunkową o wartości 
1000 zł, za drugie - voucher dla 
dwóch osób na dwudniowy po-
byt w zamku Grodziec (nocleg 
ze śniadaniem oraz zwiedzanie 
zamku z kasztelanem).

Prace w formie elektronicz-
nej należy wraz z podpisanym 
załącznikiem (patrz: regulamin 
) przesyłać na adres: promocja@
zagrodno.eu z dopiskiem: Kon-
kurs fotograficzny „Niezwykłe 
miejsca w Gminie Zagrodno”.

Regulamin oraz załącznik 
są dostępne na stronie interne-
towej Gminy Zagrodno (Za-
grodno.info) oraz w portalu 
24legnica.pl (dział: Zagrodno 
daje się poznać).

RYC. URZĄD GMINY W 
ZAGRODNIE

W jeden z sierpniowych 
weekendów sala na parterze 
zamku Grodziec za sprawą 
Krakowskiego Teatru Kome-
dia zmieniła się w mieszka-
nie Ewy i Jacka Sopliców. 
Tego wieczoru Pan Tadeusz 
powrócił do gminy Zagrodno, 
by zrealizować tajną misję. 

Wójt gminy Zagrodno Ka-
rolina Bardowska zapra-
sza wszystkich chętnych do 
udziału w konkursie fotogra-
ficznym “Niezwykłe miejsca 
w Gminie Zagrodno”.

Pan Tadeusz wrócił do gminy

Zrób zdjęcie i wygraj cenne nagrody!
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Młode kobiety wierzyły 
we wróżby. Na znanym portalu 
społecznościowym obserwo-
wały jednego z wróżbitów. Z 
publikowanych przez niego 
nagrań dowiedziały się o ry-
tualiście, oferującym przez 
internet usługi czarnej magii. 
Odnalazły stronę, na której 
za stosowną opłatą można 
było złożyć zamówienie np. na 
przyciągnięcie pieniędzy albo 
powodzenie u płci przeciw-
nej. Cennik kończył się na 10 
tysiącach złotych, one jednak 
zdecydowały się na skromne 

„spętanie miłosne” po 2 tysiące 
złotych sztuka.

- Rytuał - tłumaczy asp. 
Katarzyna Baniewska z ze-
społu prasowego Komendy 
Powiatowej Policji w Legnicy 
- miał polegać na przyciągnię-
ciu miłości i złączeniu dwóch 
dusz sobie pisanych. Szczegó-
ły odnośnie oczekiwań co do 
„bliskiej duszy” i efektu magii 
miały być ustalone na kon-
sultacji, jaka miała się odbyć 
tydzień przed rozpoczęciem 
rytuału.

Kobiety wpłaciły po 2 tys. 
zł na wskazany numer rachun-
ku bankowego. I wtedy czar 
prysł, tzn kontakt został ze-
rwany. U koleżanek nadwątliło 
to wiarę w czarną magię do 
tego stopnia, że zwróciły się do 
policji o odszukanie oszusta.

Piotr Kanikowski

- Wśród naszych propo-
zycji znalazły się zarówno 
inwestycje w miejską infra-
strukturę, np. remonty ulic, 
chodników czy budowa par-
kingów, jak również dzia-
łania prospołeczne, ważne 
dla mieszkańców - omawia 
długą, liczącą ponad sto po-
zycji listę, Jarosław Rabczen-
ko, przewodniczący Klubu 
Radnych Koalicji Obywa-
telskiej. -Upomnieliśmy się 
o dalsze współfinansowanie 
legnickiego Teatru Modrze-
jewskiej, dotacje dla klubów 
sportowych, czy większą 
dbałość o porządek w Le-
gnicy. Ważne dla nas jest 
bezpieczeństwo legniczan, 
dlatego wnioskujemy o roz-
budowę działającego systemu 
monitoringu. Na naszej liście 
są też wydatki związane z 
ekologią i zdrowiem miesz-
kańców.

Radny Maciej Kupaj 
zwraca uwagę na potrzebę 
zabezpieczenia środków na 

przygotowanie i wdrożenie 
uchwały krajobrazowej, któ-
ra pomoże w porządkowaniu 
wspólnej przestrzeni miej-
skiej. Od 8 lat jego ugrupo-
wanie zabiega o stworzenie 
dokumentu, który postawi 
tamę zalewowi szpetoty i 
ukróci reklamową samowol-
kę. - Przykłady innych miast 
pokazują jak znacząco popra-
wia to estetykę przestrzeni 
- przekonuje Maciej Kupaj. 
-Zaskakujące, że prezydent 
wśród blisko 400 pracowni-
ków urzędu miasta nie potra-
fi wyłonić zespołu do napisa-
nia takiego dokumentu.

W tworzeniu listy wnio-
sków do budżetu radni KO 
tradycyjnie zaangażowali 
mieszkańców Legnicy. Po-
prosili ich o zgłaszanie pro-
pozycji. Wiele postulatów to 
niezrealizowane inicjatywy 
z poprzednich lat. Nowo-
ścią na liście jest wniosek o 
uruchomienie pilotażowego 
programu dofinansowania 
do zapłodnienia in vitro dla 
mieszkanek Legnicy.

- Jeżeli Legnica chce być 
nowoczesnym miastem, mu-
simy wspierać mieszkańców 
borykających się z proble-
mem bezpłodności - uważa 
radna Aleksandra Krzeszew-
ska.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski

Dwie spragnione uczucia 
mieszkanki powiatu legnic-
kiego zapłaciły za miłosne 
czary magikowi z internetu. 
Magik okazał się dobry - znik-
nął z ich pieniędzmi. Szuka 
go policja.

Klub Radnych Koalicji Oby-
watelskiej (Jarosław Rab-
czenko, Karolina Jaczewska-
-Szymkowiak, Aleksandra 
Krzeszewska, Piotr Niemiec 
i Maciej Kupaj) jak co roku 
złożyli w ratuszu wnioski in-
westycyjne. Mają nadzieję, 
że prezydent uwzględni je w 
projekcie budżetu Legnicy na 
rok 2023.  

W związku ze wzrastającym 
zagrożeniem chorobami in-
fekcyjnymi Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny w Legnicy 
wprowadził zakaz odwiedzin 
pacjentów na oddziale pedia-
trycznym. Ograniczenie nie 
dotyczy rodziców lub opieku-
nów, którzy nadal mogą prze-
bywać z hospitalizowanymi 
dziećmi przez całą dobę.

Prysł czar.  
Prysły pieniądze

103 sprawy  
ważne dla Legnicy

Bez odwiedzin na pediatrii

Jak informuje Tomasz Ko-
zieł, rzecznik prasowy Woje-
wódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Legnicy, obsługa 
oddziału już zaobserwowała 
zwiększoną zachorowalność na 
choroby infekcyjne. - Jesteśmy 

na progu jesieni, kiedy tego ro-
dzaju przypadków będzie coraz 
więcej. Aby chronić lepiej na-
szych pacjentów zdecydowali-
śmy się na ograniczenia. Rodzi-
com tak jak dotąd pozwalamy 
przebywać w szpitalu całodobo-
wo, ale pozostali dla wspólnego 
bezpieczeństwa powinni zrezy-
gnować z odwiedzin - wyjaśnia 
Tomasz Kozieł.

Zagrożenie epidemiolo-
giczne przemawia też za utrzy-
maniem zakazu odwiedzin na 
tej części oddziału chorób we-
wnętrznych, gdzie przebywają 
chorzy na COVID-19. Ostatnia 
fala koronawirusa okazała się, 
na szczęście, stosunkowo łatwa 

do opanowania. W najbardziej 
newralgicznym momencie (po-
czątek sierpnia) w Legnicy było 
hospitalizowanych 27 pacjen-
tów zarażonych SARS CoV-2. 
Od tego czasu liczba zachoro-
wań spadła poniżej 10.

Z informacji uzyskanych od 
rzecznika szpitala wynika, że po 
piku sprzed trzech tygodni, gdy 
w placówce przebywało jedno-
cześnie 27 pacjentów chorych 
na COVID-19, liczba zakażo-
nych do poniżej 10. Ale warto 
dmuchać na zimne, bo jesienna 
plucha będzie sprzyjać przeno-
szeniu się wirusa grypy. Niedo-
brze będzie, jeśli nałoży się na to 
zwiększenie aktywności koro-

nawirusa SARS CoV-2.
Zwłaszcza osobom star-

szym lekarze zalecają szcze-
pienia, tzn. przyjęcie czwartej 
dawki przypominającej szcze-
pionki przeciwko COVID-19 
lub skorzystanie ze szczepień 
przeciwko grypie. Obie opcje są 
dostępne w legnickim szpitalu.

Według danych Minister-
stwa Zdrowia, w ostatnim tygo-
dniu wakacji (25 -31.08) w całej 
Polsce potwierdzono 21 927 
zachorowań na COVID-19. To 
około 5 tys. nowych przypad-
ków mniej niż tydzień wcze-
śniej.

Piotr Kanikowski
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„Na chwilę obecną zosta-
ły wstrzymane wszelkie prace 
remontowe po czterech latach 
prac. Został zdemontowany 
dach, brakuje części peronów 
i zabrakło wielu udogodnień 
dla pasażerów, w tym dla osób 
niepełnosprawnych i dzieci ” 
- pisze poseł Robert Kropiw-
nicki do ministra Andrzeja 
Adamczyka.

Aktualny stan dworca 
PKP w Legnicy to efekt nie-
dostatecznego nadzoru nad 
firmą Fewaterm, której PKP 
Polskie Linie Kolejowe po-
wierzyły dostosowanie części 
peronowej do potrzeb osób z 

ograniczoną możliwością po-
ruszania się. Od 2018 roku, 
gdy podpisano w tej sprawie 
umowę, kilkukrotnie prze-
suwano termin zakończenia 
inwestycji. W czerwcu 2022 r. 
spółka PKP PLK rozwiązała 
umowę z Fewaterm. Co za-
szło od tej pory?

- Obecnie prowadzone 
są działania, które zapewnią 
sprawną realizację inwestycji 
- mówi Radosław Śledziński 
z zespołu prasowego PKP 
PLK. - Ważny społecznie 
projekt będzie prowadzony 
przez innego wykonawcę. 
Realizowana jest dokładna 
inwentaryzacja na placu bu-
dowy. Weryfikację prowadzi 

zamawiający przy udziale in-
spektorów nadzoru i przed-
stawicieli dotychczasowego 
wykonawcy. Pozwoli to m.in. 
na określenie szacunkowej 
wartości niezrealizowanych 
robót na stacji. Równocześnie 
przygotowywana jest pro-
cedura wyłonienia nowego 
wykonawcy, który dokończy 
prace na stacji. Przewidujemy, 
że podpisanie umowy z nową 
firmą nastąpi w IV kw. br., 
natomiast zakończenie całej 
inwestycji planowane jest na 
koniec 2023 r.

Piotr Kanikowski
FOT.  

PIOTR KANIKOWSKI

Dolny Śląsk zaczął rok 
szkolny w Legnicy
W Legnicy rok szkolny rozpo-
częło ponad 23 tys. uczniów. 
Dolnośląska Inauguracja 
Roku Szkolnego 2022/2023 
odbyła się w Zespole Szkół 
Integracyjnych im. Piastów 
Śląskich.

Zgodnie z zapowiedzią, poseł 
Robert Kropiwnicki zwrócił 
się do ministra infrastruk-
tury Andrzeja Adamczyka z 
pytaniem, kiedy zostanie za-
kończony remont dworca PKP 
w Legnicy. Na odpowiedź 
czeka. Tymczasem Radosław 
Śledziński z zespołu praso-
wego PKP PLK zapewnia nas, 
że w IV kwartale br zostanie 
podpisana umowa z nowym 
wykonawcą a przed końcem 
roku 2023 dworzec będzie 
gotowy.

Uczestnicząca w Dol-
nośląskiej Inauguracji Roku 
Szkolnego w Legnicy wice-
minister Marzena Macha-
łek chwaliła Zespół Szkół 
Integracyjnych im Piastów 
Śląskich jako wzór godny na-
śladowania. Minister wspo-
minała o inwestycjach w spe-
cjalistów. Tylko w tym roku 
szkolnym ma być wydanych 
blisko pół miliarda złotych 
na psychologów, pedagogów 
i innych specjalistów wspie-
rających harmonijny rozwój 
edukacji ucznia.

- Zaczynamy szczególny 

rok szkolny. Będzie on dla 
nas wszystkich ogromnym 
wyzwaniem – mówił Tadeusz 
Krzakowski, prezydent Le-
gnicy.

Uczestnicy spotkania 
wspominali o pandemii CO-
VID, a następnie wojnie na 
Ukrainie, która sprawiła, że 
polska szkoła musi się dosto-
sowywać do zmieniających się 
warunków.

W roku szkolnym 
2022/2023 w Zespole Szkół 
Integracyjnych im. Piastów 
Śląskich w Legnicy będzie 
funkcjonowało 47 oddziałów, 
w tym 21 oddziałów integra-
cyjnych.

Do oddziałów integracyj-
nych będzie uczęszczało 72 
uczniów niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjal-
nego.

Gośćmi inauguracji byli 
między innymi: Marzena 
Machałek, wiceminister Mi-
nisterstwa Edukacji i Nauki, 
senator Dorota Czudowska, 
poseł Mirosława Stachowiak-
-Różecka, poseł Robert Kro-
piwnicki, Jarosław Obremski 
wojewoda dolnośląski, Mar-
cin Krzyżanowski wicemar-
szałek województwa dolno-
śląskiego oraz Andrzej Jaroch, 
przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
Marta Wisłocka przewodni-
cząca Rady Miejskiej Legnicy.

Organizatorami inaugu-
racji byli Roman Kowalczyk, 
Dolnośląski Kurator Oświa-
ty oraz Tadeusz Krzakowski, 
prezydent Legnicy.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Kropiwnicki pyta o dworzec
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W dniach 8, 9 i 10 września 
w Legnicy odbędzie się Fe-
stiwal „No War! – Make mu-
sic!”. Na scenie zobaczymy 
wykonawców reprezentują-
cych różne gatunki muzycz-
ne, od mocnych brzmień roc-
kowych po poezję śpiewaną. 
Wystąpi m. in. ex-wokalista 
Dżemu Jacek Dewódzki, Ma-
ria Nefeli, Śpiewy Śródzie-
mia (piosenki zaczerpnięte 
z powieści „Władca Pier-
ścieni”) czy duet Stanisław 
Marinczenko i Janusz Ka-
sprowicz (Projekt Volodia). 
Dochód z imprezy będzie 
przeznaczony na pomoc hu-
manitarną dla Ukrainy.

„No War! – Make music!"

Każdy dzień festiwalu to 
nowe propozycje muzyczne. 
Czwartek stanie się muzyczną 
ucztą dla fanów muzyki Dże-
mu, gdyż festiwal rozpocznie 
wieloletni wokalista forma-
cji Jacek Dewódzki. Koncert 
składa się z utworów Dżemu, 
późniejszych kompozycji De-
wódzkiego oraz rockowych co-
verów. Wstęp wolny.

Piątkowy koncert to obo-
wiązkowa propozycja dla fa-
nów rocka, punka i bluesa. 
- Czeka nas m. in. drugi kon-
cert Dewódzkiego, występ le-
gnickiego coverbandu Alice in 
Wonderland, rockowego The 
Diler, mocne brzmienia Royal 
Beggars i Marii Nefelii, która 
podczas imprezy zaplanowała 
promocję nowego teledysku 
"Tu Stacja Warszawa" (zwia-
stun teledysku w czwartek, 
premiera w piątek). Piosenka 
jest głosem sprzeciwu muzy-
ków wobec bestialskiej agresji 
rosji na Ukrainie. Zobaczymy 
także pokaz akrobatyczny i fire 
show (taniec z ogniem) grupy 
aktorskiej "Wernisaż", która 
w teledysku występuje - mówi 

Dawid Stefanik ze Stowarzy-
szenia Legnica Aktywnie i 

Sobota dedykowana jest 
natomiast fanom poezji śpie-
wanej, muzyki bardowskiej 
(Kaczmarski, Wysocki) oraz 
miłośnikom twórczości Tol-
kiena. Będziemy mogli m .in. 
zobaczyć zjawiskowy projekt 
muzyczny Śpiewy Śródziemia 
zespołu Za Progiem, który 
wierne tłumaczy na język pol-
ski wiersze i piosenki zaczerp-
nięte z powieści "Władca Pier-
ścienia" oraz skomponował do 
tekstów Tolkiena klimatyczną 
muzykę. Całość jest wykonana 
na licznych instrumentach i 
czterech wolakach w teatralnej 
scenerii.

Usłyszymy także Michała 
Jaworskiego z Wrocławskiego 
Salonu Jacka Kaczmarskiego, 
Pudełko Zapałek, nieobli-
czanego muzycznie Bartosza 
Badtke oraz duet Stanisława 
Marinczenko i Janusza Ka-
sprowicza (lider Projektu Vo-
lodia), który w języku polskim 
aranżuje utwory Włodzimierza 
Wysockiego, Leonarda Cohe-
na, Toma Waitsa, Tiger Lillies 
oraz śpiewa własne kompozy-
cje.

Festiwal 8 września o godz. 
19.00 rozpocznie plenerowy 
koncert Jacka Dewódzkiego i 
Pawła Nawrockiego w ogródku 
gastronomicznym Minister-
stwa Wódki i Śledzia. Na im-

prezie odbędzie się także pro-
mocja nowego teledysku Marii 
Nefeli "Tu Stacja Warszawa".

9 i 10 września koncerty 
odbędą się w klubie Spiżarnia 
przy ul. Piastowskiej 1 (wstęp 
cegiełka w kwocie minimum 
10 zł).

Na koncertach przewidzia-
ne są licytacje charytatywne. 
Pod młotek pójdą m .in. vo-
uchery, rękodzieła, biżuteria, 
obrazy czy płyty, książki i ko-
szulki znanych artystów i spor-
towców. Rozstawiony będzie 
także bazarek, na który będzie 
można kupić m.in. przekąski i 
słodkie wypieki, liczne ręko-
dzieła, książki, płyty, zabawki, 
unikatowe plakaty i wiele, wiele 

innych rzeczy.
Cegiełki w cenie minimum 

10 zł na koncerty 9 i 10 wrze-
śnia będą dostępne od 31 sierp-
nia w: Sklepik z Marzeniami 
(ul. Najświętszej Marii Panny 
14 a-d), Klub "4pokoje" (ul. 
Młynarska 7) i Ministerstwo 
Wódki i Śledzia (ul. Rynek 34).

Cały dochód z imprezy zo-
stanie przeznaczony na pomoc 
walczącej Ukrainie.  - Prawdo-
podobnie będzie to zapatrzenie 
dla szpitali. Jednak sytuacja jest 
dynamiczna, monitorujemy ją. 
Mamy doświadczenie w or-
ganizacji tego typu pomocy i 
wiemy, że decyzja musi zostać 
podjęta dopiero na początku 
września. Tak aby pomoc była 

jak najbardziej przemyślana i 
skuteczna – zapewniają organi-
zatorzy wydarzania.

Wydarzenia organizu-
je Stowarzyszenie Legnica 
Aktywnie i Kreatywnie we 
współpracy z klubem Spiżar-
nia, Ministerstwem w Legnicy, 
Fundacją „Otwarta Droga” i 
Akademickim Liceum Ogól-
nokształcącym. Partnerzy stra-
tegiczni wydarzenia: Browar 
Książęcy, Centrum Druku 
4Kolory i Twoja Dobra Ener-
gia.

Źródło: LAIK/ Dawid 
Stefanik

FOT. MATERIAŁY 
PRZESŁANE PRZEZ OR-

GANIZATORA
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