
Ksiądz został skazany 
(nieprawomocnie) na karę 
więzienia w zawieszeniu za 
tzw. inne czynności seksualne 
podejmowane w latach 2001-
2005 wobec małoletniego 
chłopca. Chodziło m.in. o 
dotykanie dziecka w miej-
sca intymne, namawianie go 
do masturbowania się, itd. 
Pokrzywdzony 10 lat temu, 
będąc już dorosłym człowie-
kiem, opowiedział biskupowi 
Stefanowi Cichemu, który 
zarządzał wówczas diecezją 
legnicką, o swojej krzywdzie. 
Biskup nie nadał sprawie bie-
gu. Postraszył mężczyznę, że 
jeśli będzie głośno mówił o 
swoich przeżyciach, zajmie 
się nim policja. Księdza, któ-
ry dopuścił się nadużyć, krót-
ko po tej rozmowie ukrył, 
przenosząc go najpierw do 
Caritasu, potem do innej pa-
rafii. Dziś to emerytowany 
duchowny w nadawanym za 
zasługi dla Kościoła lokalne-
go stopniu kanonika.

Mężczyzna przypuszcza, 
że pokrzywdzonych przez 
pedofila może być więcej 

dzieci. Przenosząc księdza do 
innej parafii biskup umożli-
wił mu kontynuowanie prze-
stępczych praktyk wobec in-
nych chłopców.

Za tuszowanie pedofilii 
biskup Stefan Cichy został 
ukarany przez Watykan.

30 listopada Sąd Okrę-
gowy w Jeleniej Górze roz-

patrzy apelacje na wyrok I 
instancji skazujący księdza za 
inne czynności seksualne.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY
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Sasin zrobił Zdzikota prezesem KGHM Brak chętnych na dostawy energii

Na fotel prezesa KGHM Polska Miedź S.A. został powołany 
prawnik, który jako prezes Poczty Polskiej nie zawahał się dla 
politycznych celów utopić 70 milionów złotych w bezprawne wy-
bory kopertowe. O jego zwycięstwie zdecydowały głosy przed-
stawicieli ministra aktywów państwowych w radzie nadzorczej 
spółki. 

  >>2

Władze Legnicy unieważniły drugi przetarg na dostawy energii 
na potrzeby miasta i jego jednostek. Powód? Nie wpłynęła żad-
na oferta. Czy jest się czego bać? I tak, i nie. W latach 2018 
-2021 nie zdarzyła się jeszcze taka sytuacja. W przetargach na 
dostawy energii zgłaszało się co roku 2-4 dostawców zaintere-
sowanych podpisaniem umowy.  
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Były ministrant pozwie kurię
Ofiara księdza pedofila za-
powiada złożenie do sądu 
pozwu przeciwko Legnickiej 
Kurii Biskupiej.

Zielone światło dla restrukturyzacji EuCO

Legnicki Sąd Rejonowy pozytywnie ocenił wstępny plan re-
strukturyzacji Europejskiego Centrum Odszkodowań EuCO i 
błyskawicznie wydał postanowienie o wszczęciu postępowa-
nia restrukturyzacyjnego (sanacyjnego). To chroni majątek 
spółki przed wierzycielami, ale jednocześnie utrudnia klien-
tom kancelarii odzyskanie zaległych odszkodowań. 

  >>10

Obława na przemytnika z Ukrainy

Policjanci z Legnicy i Złotoryi, strażnicy graniczni i stra-
żacy z OSP brali udział w zatrzymaniu niebezpiecznego 
mężczyzny podejrzewanego o przemyt imigrantów z Iranu 
do Niemiec. Przemytnik zbiegł niemieckim stróżom prawa 
i ukrywał się w lesie na terenie gminy Krotoszyce.  

  >>12
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Miejsce na 
11 Listopada

W Warszawie Święto 
Niepodległości przywłasz-
czyli sobie narodowcy, za-
mieniając je w manifestację 
wrogości do Żydów, pedałów, 
lewaków i feministek. Ale z 
rosnącym sercem obserwuję, 
jak pomysłowo, pięknie in-
tegrują się tego dnia lokalne 
społeczności poza stolicą.

Atmosfera 11 Listopada 
w Legnicy bardzo różni się 
od ziejących grozą obraz-
ków z Marszu Niepodległo-
ści – można by pomyśleć, że 
to dwa różne święta. Tam 
wojna, czerwone łuny, dym, 
twarze w kominiarkach, nie-
nawistne hasła i okrzyki. Tu 
biało-czerwoni szczudlarze 
w bawiącym się radośnie 
tłumie, kotyliony, tańce, dęta 
orkiestra. 

Organizowana w przed-
dzień narodowego święta 
impreza legnickiego OSIR-u 
dowodzi, że Polacy znacznie 
sympatyczniej prezentują się, 
kiedy biegają dla Niepodle-
głej, niż kiedy dla niej ma-
szerują (za wyjątkiem Nordic 
Walking). I wolę, żeby przy 
święcie w oczy gryzł dym 
ogniska, w którym pieką się 
ziemniaki – jak w Wojcie-
chowie – niż dymne świece i 
policyjny gaz. 

11 Listopada to już nie 
tylko msze za ojczyznę, skła-
danie wieńców pod pomni-
kami i podniosłe akademie 
z lasem sztandarów. Można 
zajadać się wspólnie gęsiną i 
świętomarcińskimi babecz-
kami ( Jawor), objeżdżać 
wsie w strażackiej defiladzie 
(Zagrodno), śpiewać chórem 
patriotyczne pieśni (Szklary 
Górne), bawić się na wojsko-
wym pikniku (Lubin), wal-
czyć o nagrody w konkursie 
na najpiękniejszą kokardę 
(Prochowice), na poważnie 
rozmawiać o Polsce z se-
niorami (Pątnów Legnic-
ki), zwiedzać zamek w rytm 
granych na żywo polonezów 
Chopina (Grodziec) lub 
spotkać się z przyjaciółmi 
na motoryzacyjnym zlocie 
wśród dziesiątków amery-
kańskich aut z wetkniętymi 
za szyby polskimi flagami 
(Złotoryja). 

Faktycznie, nie ma tego 
złego, co by na dobre nie 
wyszło. Może dzięki temu, 
że narodowcy pojechali dy-
mić do Warszawy, na pro-
wincji zrobiła się przestrzeń 
na mądre - tzn. włączające a 
nie wykluczające z narodo-
wej wspólnoty - świętowanie 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości. 

Piotr Kanikowski
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Tomasz Zdzikot wygrał 
konkurs na prezesa zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A. O 
jego zwycięstwie zdecydowały 
głosy przedstawicieli ministra 
aktywów państwowych w ra-
dzie nadzorczej spółki.

Skonfliktowany z premie-
rem Mateuszem Morawiec-
kim wicepremier Jacek Sasin 
- minister aktywów państwo-
wych - miesiąc temu doprowa-
dził do odwołania z KGHM 
prezesa Marcina Chludziń-
skiego. Nieco wcześniej wpro-
wadził do zarządu lubińskiej 
spółki byłego prezesa Poczty 
Polskiej Tomasza Zdzikota. 
Dziś jego plan się dopełnił.

Tomasz Zdzikot jest z 
wykształcenia radcą praw-
nym. Pochodzi z Warszawy, 
gdzie rozpoczynał polityczną 
karierę jako przedstawiciel 
Prawa i Sprawiedliwości w 
radzie miasta oraz w sejmiku 
województwa mazowieckiego. 

Piastował wysokie funkcje w 
rządzie. Był między innymi 
sekretarzem stanu w Minister-
stwach Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Obr0ny 
Narodowej. Przez dwa lata, 
do sierpnia 2022 r., kierował 
jako prezes państwową spółką 
Poczta Polska.

Za jego kadencji Pocz-
ta Polska zleciła Państwowej 
Wytwórni Papierów Warto-
ściowych druk 30 mln pakie-
tów wyborczych na tzw. wy-
bory kopertowe. Wybory się 
nie odbyły, pakiety poszły na 
przemiał. Utopiono w ten spo-
sób 70 mln zł.

Przygotowaniem wybo-
rów kopertowych zajmował 
się wicepremier Jacek Sasin. 
W raporcie Najwyższej Izby 
Kontroli oceniono je jako bez-
prawne.

Wybór wiceprezesa do 
spraw aktywów zagranicznych 
rada nadzorcza KGHM odro-

czyła do 24 listopada. W tym 
dniu ma się odbyć również 
Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy, która 
ma dokonać zmian w radzie 
nadzorczej spółki.

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM

Sasin zrobił Zdzikota prezesem KGHM

Brak chętnych na dostawy energii dla Legnicy

Na fotel prezesa KGHM Pol-
ska Miedź S.A. został po-
wołany prawnik, który jako 
prezes Poczty Polskiej nie 
zawahał się dla politycznych 
celów utopić 70 milionów 
złotych w bezprawne wybory 
kopertowe.

Władze Legnicy unieważniły 
drugi przetarg na dostawy 
energii na potrzeby miasta i 
jego jednostek. Powód? Nie 
wpłynęła żadna oferta. Czy 
jest się czego bać?

I tak, i nie. Miasto może 
zorganizować trzeci przetarg 
i liczyć na lepszy wynik niż 
za pierwszym i drugim ra-
zem. Wydaje się jednak, że 
niestabilna sytuacja na rynku 
energii zniechęca przedsię-
biorstwa energetyczne do za-
wierania dużych, zbiorowych 
zobowiązań, bo taka sama 
sytuacja jak w Legnicy zda-
rzyła się w Gdańsku, Sopocie, 
Olsztynie, Bełchatowie.

Umowa ze spółką PGE 
Obrót, która obecnie zaopa-
truje Legnicę w prąd, wyga-
śnie za 9 tygodni. W tego ro-
dzaju awaryjnych sytuacjach 
prawo energetyczne zapewnia 
odbiorcom ciągłość dostaw. W 
umowach na sprzedaż i dys-

trybucję energii elektrycznej 
wskazany jest tzw. dostawca 
rezerwowy - przedsiębiorstwo 
energetyczne, które uaktyw-
nia się np. po wygaśnięciu 
umowy z właściwym dostaw-
cą. Od tej pory do czasu za-
warcia nowej umowy to ono 
jest zobowiązane dostarczać 
prąd w ramach tzw. sprzeda-
ży rezerwowej. Problemem 
może być cena. Energia ze 
sprzedaży rezerwowej jest z 
reguły kilka razy droższa niż 
normalnie.

Legnica zaplanował na 
przyszły rok zapotrzebo-
wanie na poziomie 11 336 
MWh energii elektrycznej. 
W pierwszym przetargu 
zgłosiła się jedna firma, ale 
postępowanie unieważnio-
no, bo zaproponowana cena 
znacznie przewyższała możli-
wości budżetu Legnicy. Drugi 
przetarg ogłoszono po tym, 
jak rząd przyjął rozwiązania 
gwarantujące samorządom 

cenę nie wyższą niż 785 zł 
za MWh, a przedsiębiorcom 
rekompensaty do wysokości 
cen hurtowych. Dziś ratusz 
musiał go unieważnić, bo nie 

dostał ani jednej oferty.
W latach 2018 -2021 

nie zdarzyła się jeszcze taka 
sytuacja. W przetargach na 
dostawy energii zgłaszało się 

co roku 2-4 dostawców za-
interesowanych podpisaniem 
umowy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY
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W ciągu 25 lat po-
wierzchnia terenów nale-
żących do Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
zwiększyła się prawie cztero-
krotnie! W 1997 r. wynosiła 
381,69 ha, teraz to aż 1361 
ha. W tym czasie liczba pod-
stref z 3 urosła do 18, wy-
dano blisko 200 zezwoleń i 
decyzji wspierających biznes, 
dzięki którym przedsiębior-
cy zainwestowali ponad 12 
mld zł. Samo zatrudnienie 
w firmach strefowych wy-
nosi blisko 20 tys. osób. W 
LSSE zainwestowało aż 77 
podmiotów. To przedsię-
biorstwa z wielu branż, m.in. 
automotive, spożywcze, che-
miczne, techniki grzewcze, 
a wśród nich znane koncer-
ny m.in. Volkswagen Motor 
Polska, Viessmann, Brose 
Sitech, Winkelmann, czy 
BASF. Obecnie trwają moc-
no zaawansowane prace bu-
dowlane, związane z ponad 
miliardową inwestycją w 
Środzie Śląskiej – zakładem 
globalnego potentata Pepsi-
Co.

– Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna to nie 
tylko szansa na rozwój dla 
dużego biznesu, ale także dla 
mniejszych przedsiębiorców. 
Już od dobrych kilku lat obo-
wiązuje zasada – cała Polska 
wielką strefą inwestycyjną. 
W związku z tym, zwolnie-
nia podatkowe można uzy-
skać na dowolnie wybranym 
terenie, również nieobjętym 
granicami strefy. Prostsze 
zasady i bardziej dostępna 
pomoc ułatwia inwestowa-
nie. Cieszę się, że w budowie 
zdrowej i trwałej polityki 
inwestycyjnej naszego kraju 
ma swój udział również Le-
gnicka Strefa – mówi Grze-
gorz Piechowiak, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Roz-
woju i Technologii, Pełno-
mocnik Rządu ds. Inwestycji 
Zagranicznych.

LSSE to nie tylko dzia-
łalność związana stricte z 
obszarem inwestycyjnym. 
Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna jest liderem 
trzech klastrów: Dolnoślą-
skiego Klastra Edukacyjne-
go, Dolnośląskiego Klastra 
Motoryzacyjnego oraz Dol-
nośląskiego Klastra Techno-
logii Kosmicznych – Sile-
sian Space Valley. Aktywnie 
uczestniczy także w działal-
ności Dolnośląskiego Klastra 
Lotniczego, który utworzo-
no m.in. z jej inicjatywy. Kla-
stry powstały w celu łączenia 
potencjału gospodarczego 
i naukowego, tworząc fun-
dament do współpracy dla 
szkół, inwestorów, samorzą-
dów oraz instytucji około-
biznesowych.

– Bez współpracy nauki 
oraz biznesu nie będzie no-
woczesnej, gruntownej edu-
kacji i wsparcia rynku pracy. 
Zdajemy sobie z tego sprawę, 
dlatego bardzo mocno anga-
żujemy się w łączenie nauki z 
biznesem, by nie były to od-
rębne światy. Pracodawcy nie 
tylko szukają ludzi z otwar-
tymi umysłami, kreatywnych 
i z umiejętnościami szybkie-
go dostosowania się. Coraz 
częściej potrzebują specja-
listów w bardzo wąskich i 
konkretnych dziedzinach. 
Dobrze, że do tego łańcucha 
współpracy włącza się Le-
gnicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna – mówi Wojciech 
Murdzek, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji i 
Nauki, Pełnomocnik Rządu 
ds. Reformy Funkcjonowa-
nia Instytutów Badawczych.

Kierunek nowe techno-
logie

Fabryka nanosatelitów, 
elektromobilność i projekty 
związane z  pozyskiwaniem 
energii ze źródeł odnawial-
nych – to zaledwie wycinek 
nowych aktywności Legnic-
kiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej.

– Rozumiemy nowe 
technologie i wiemy, że bez 
rozwoju nie ma przełomo-
wych zmian. Uczestniczymy 
w nich, wspieramy i poma-
gamy, dlatego przygotowali-
śmy konkretne wsparcia dla 
branży związanej z nowymi 
technologiami. Możemy 
zaproponować potencjal-
nym inwestorom nawet 45% 
ulgi w podatku CIT/PIT 
w związku z poniesionymi 
nakładami inwestycyjnymi. 
Ulga ta jest dostępna na 10 
lat w przypadku inwesty-
cji na jakimkolwiek terenie, 
a wydłuża się do 15 lat w 
przypadku terenu objętego 
przywilejami strefowymi. 
Śmiało możemy powiedzieć, 

że warto u nas inwestować, 
tym bardziej, że udzielamy 
wsparcia w całym proce-
sie inwestycyjnym. Oprócz 
ulg oferujemy nowoczesne 
podejście do biznesu, bar-
dzo bliskiego szkół pod-
stawowych, branżowych, 
czy szkolnictwa wyższego. 
Wszystko po to, by kształ-
cić mądrze i dobrze przy-
gotowywać pracowników 
dla inwestorów strefowych. 
Opiniujemy nowe kierunki 
kształcenia, które dotykają 
nowych technologii – mówi 
Przemysław Bożek, prezes 
Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

– Od lat na naszym te-
renie niezmiennie dominują 
dwa trendy. Pierwszy z nich 
to zainteresowanie terenami 
pod konkretną branżę np. 
automotive, a drugi to tzw. 
trend narodowościowy – wo-
kół inwestora z konkretnego 
kraju gromadzą się inne fir-
my. My próbujemy zaszcze-
pić inny kierunek związany z 
nowymi technologiami. Np. 
w Środzie Śląskiej PepsiCo 
buduje najnowocześniejszy 
w Europie i proekologiczny 
zakład przekąsek. Za nami 
również wiele działań zwią-
zanych z sektorem kosmicz-
nym, energii przyszłości czy 
elektromobilności. Myślę, 

że kierunek „nowe techno-
logie” będzie w następnych 
latach dominował. Świad-
czyć o tym mogą chociażby 
nasze negocjacje z kolejnymi 
inwestorami, w tym jednym 
światowym koncernem – do-
daje Ryszard Wawryniewicz, 
wiceprezes Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nowy park przemysłowy
Legnicka Specjalna Stre-

fa Ekonomiczna, Agencja 
Rozwoju Przemysłu oraz 
samorządy podpisały poro-
zumienie o współpracy przy 

utworzeniu nowego parku 
przemysłowego.

– Wspieramy rozwój 
polskiego przemysłu i dba-
my o jego innowacyjność. 
Nowe tereny wokół Gło-
gowa to doskonałe miejsca, 
gdzie wspólnie z partnera-
mi możemy przygotować 
park przemysłowy, nie tylko 
w świetnej lokalizacji, ale 
także z bardzo dobrą infra-
strukturą techniczną. Mamy 
duże doświadczenie w zarzą-
dzaniu specjalnymi strefami 
ekonomicznymi oraz w two-
rzeniu i prowadzeniu parków 

przemysłowych. To poten-
cjalnie nowe miejsca pracy i 
inwestycje, a także szansa na 
odwrócenie niekorzystnego 
trendu migracyjnego – za-
uważa Łukasz Gałczyński, 
wiceprezes Agencji Rozwoju 
Przemysłu.

Porozumienie, oprócz 
LSSE i ARP, podpisali rów-
nież samorządowcy z Miasta 
Głogów, Gminy Głogów 
oraz Gminy Kotla.

Źródło: LSSE
FOT. URZĄD MIASTA 
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Blisko 80 inwestorów z wielu 
zakątków świata, realizują-
cych projekty warte ponad 12 
mld zł. Dzięki inwestycjom 
zlokalizowanym na 1,4 tys. 
ha, zatrudnienie znalazło bli-
sko 20 tys. osób. To liczbowe 
podsumowanie 25 lat działal-
ności Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, która 8 
listopada, świętowała swój 
jubileusz i realizuje nową 
strategię otwarcia na nowo-
czesne technologie. 

Strefa ma 25 lat i mierzy wysoko
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On ma 59 lat, ona miała 
64 lata. Byli parą. Mieszkali 
razem przy ul. św. Wojciecha 
w Legnicy. Byli spokojni, po-
zytywnie odbierani przez są-
siadów. Służby ratunkowe za-
działały w związku z sygnałem 
od znajomych starszej pary, że 
nie ma z nimi kontaktu. Stra-
żacy najpierw zajrzeli przez 
okno do wnętrza mieszkania. 
Zobaczyli, że na podłodze leży 
nieruchomo ciało. W takich 
sytuacjach wyważa się zamki i 
wchodzi siłowo do mieszkania.

W przedpokoju wśród 

rozrzuconych butów leżeli 
oboje lokatorzy. Kobieta była 
martwa, mężczyzna żył, ale nie 
kontaktował. Przygniatała ich 
nieduża szafka. Według rzecz-
niczki prokuratury, na pew-
no nie była na tyle duża ani 
ciężka, by spowodować zgon 
kobiety.

Sekcja zwłok wykluczyła 
działanie osób trzecich. Na 
ciele denatki nie stwierdzono 
żadnych podejrzanych obra-
żeń, sugerujących przestęp-
stwo. Jednocześnie z ustaleń 
patologów wynika, że ofiara 
była bardzo schorowana. W tej 

sytuacji pobrano materiał do 
dalszych badań. Prokuratura 
czeka na ich wyniki.

- To było zdarzenie niety-
powe, dlatego jego wyjaśnienie 
wymaga dodatkowych czyn-
ności - mówi prokurator Li-
dia Tkaczyszyn. - Na pewno 
będzie musiał się na ten temat 
wypowiedzieć lekarz. Bardzo 
liczymy też na możliwość po-
rozmawiania z partnerem tej 
pani.

Mężczyzna przebywa w 
szpitalu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Na mocy umowy z 2015 
r. spółka Szpital Powiatowy 
im A. Wolańczyka dzierża-
wi od powiatu złotoryjski 
szpital. Płaci za to czynsz 
dzierżawny, z którego sta-
rostwo pokrywa raty długu 
po zlikwidowanym Zespole 
Opieki Zdrowotnej.

Do 2019 r. spółka Szpi-
tal Powiatowy im. A. Wo-
lańczyka należała do Jacka 
Nowakowskiego, biznesme-
na robiącego po całej Polsce 
interesy na samorządowej 
służbie zdrowia. Gdy szpital 
w Złotoryi zaczął mu przy-
sparzać więcej problemów 
niż korzyści, nieodpłatnie 
odstąpił wszystkie udziały 
w swej spółce starostwu. Od 
trzech lat zarząd powiatu 
złotoryjskiego jako jedyny 
właściciel sprawuje kontro-
lę nad spółką i - pośrednio 
- nad tym, jak zarządza ona 
szpitalem.

Mimo zmiany właścicie-
la, umowa dzierżawy z 2015 
r. wciąż obowiązuje a spółka 
jest zobowiązana co miesiąc 
odprowadzać czynsz za użyt-
kowany obiekt i jego wypo-
sażenie. Władze samorządo-
we nie mogą zrezygnować z 
tych pieniędzy bez narażenia 
się na zarzut działania na 
szkodę powiatu. Starostowie 
wykorzystali jednak prawne 
możliwości aby w okresie 
od stycznia do październi-
ka 2022 r. zejść z czynszem 
do poziomu 49 proc. kwoty 
bazowej - zamiast około 100 
tys. zł spółka płaci 50 tys. zł. 
Gdyby doszło do wniesienia 
aportem do spółki szpital-
nych nieruchomości, to jed-
nocześnie zniknie podstawa 
do naliczania czynszu. To nie 
jedyny sens tej operacji.

„Podwyższenie wartości 
kapitałów spółki w znaczący 
sposób poprawi wiarygod-
ność spółki. Poprzez zwięk-
szenie jej kapitału   poprawi 
się możliwość pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finan-
sowania, zabezpieczenia się 
na majątku własnym spółki 
oraz podejmowania działań 
inwestycyjnych” - argumen-
tuje we wniosku do władz 
powiatu Maciej Leszkowicz, 
prezes Szpitala Powiatowego 
im. A. Wolańczyka.

Zmierzając w tym kie-
runku, zarząd powiatu 
przedstawił radnym na ostat-
niej sesji projekt Uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na 
podjęcie czynności zmie-
rzających do przekazania w 
formie wkładu niepienięż-
nego (aportu) nieruchomo-
ści stanowiących własność 
Powiatu Złotoryjskiego na 
rzecz Szpitala Powiatowego 
im. A. Wolańczyka Sp z o.o. 
Przeszła większością gło-
sów, mimo sprzeciwu rad-
nych Bożeny Czernatowicz 
(PiS) i Anny Melskiej (PiS) 
oraz głosów wstrzymujących 
się Władysława Grockiego 
(PiS) i Lecha Olszanickiego 
(PiS).

To uchwała intencyjna - 
niczego w kwestii majątku 
nie przesądza. Pozwala za-
rządowi powiatu przystąpić 
do prac nad wyceną szpital-
nych nieruchomości, analizą 
problemów prawnych itd. 
Na podstawie tych materia-
łów radni będą mogli za kil-
ka tygodni przedyskutować 
wszystkie „za” i „przeciw” a 
następnie podjąć (bądź od-
rzucić) uchwałę o przekaza-
niu majątku spółce. Temat 
wróci najprawdopodobniej 
na grudniowej sesji rady po-
wiatu.

Zamiar dotyczy czterech 
nieruchomości gruntowych 
wraz z zabudowaniami (tj. 
działki ze szpitalem, przy-
ległych do nich działek z 
projektowanym parkingiem 
i zespołem garażowym oraz 
działki pod Wilczą Górą z 
ujęciem wody dla szpitala).

Zarząd powiatu podej-
muje też inne działania, aby 
wzmocnić swą spółkę. W 
ramach Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników 
Spółki Szpital Powiatowy 
im. A. Wolańczyka sp. z o.o. 

w Złotoryi w dniu 3 listo-
pada 2022r. podwyższył jej 
kapitał zakładowy o kwotę 
180.000,00 zł. To kolejne 
dofinansowanie w tym roku. 
Łączna wysokość środków 
finansowych przekazanych 

przez starostwo do złotoryj-
skiego szpitala sięga już pra-
wie pół miliona złotych.

Piotr Kanikowski
FOT.  

SZPITAL ZŁOTORYJA

Zarząd powiatu złotoryjskie-
go przygotowuje się do prze-
kazania spółce Szpital Po-
wiatowy im. A. Wolańczyka 
szpitalnych nieruchomości, 
co pozwoliłoby nie pobierać 
dłużej czynszu za ich dzier-
żawę. Ostateczna decyzja w 
tej sprawie będzie należała 
do radnych. Prawdopodobnie 
jeszcze przed końcem roku 
dostaną pod głosowanie pro-
jekt stosownej uchwały wraz 
z wyceną majątku oraz anali-
zą korzyści i ryzyka.

Policjanci uratowali życie 
młodego mężczyzny z Legni-
cy, który ranił nożem sąsia-
da, a następnie zamknął się 
w domu z zamiarem popeł-
nienia samobójstwa.

Prokuratura wyjaśnia, dla-
czego zmarła 64-letnia ko-
bieta, którą znaleziono wraz 
z partnerem pod szafą w 
mieszkaniu przy ul św. Woj-
ciecha w Legnicy. Jak twier-
dzi prokurator Lidia Tkaczy-
szyn, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy, sekcja zwłok wyklu-
czyła działanie osób trzecich.

Powiat wzmacnia szpitalną spółkę

Policja pomogła nożownikowi Tajemnicza śmierć pod szafą

To była dramatyczna in-
terwencja. Policjanci dostali 
zgłoszenie o ugodzeniu no-
żem. Sprawca zamknął się w 
swoim mieszkaniu z zamia-
rem targnięcia się na własne 
życie. Zabarykadował drzwi. 
Funkcjonariusze wykorzy-
stali klucze, które przekazała 
im matka mężczyzny, i we-
szli do środka. Mężczyzna 
stał na parapecie okiennym.

- Interweniujący poli-
cjanci, dzięki postawie peł-
nej opanowania i spokoju, a 
także prowadzonej rozmo-
wie z desperatem, uspokoili 
młodego mężczyznę i od-
wiedli od planu targnięcia 
się na własne życie - relacjo-
nuje asp. Katarzyna Baniew-

ska z zespołu prasowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w 
Legnicy. - W efekcie zszedł 
z parapetu, a następnie zo-
stał przekazany pod opiekę 
ratowników medycznych. 
Obecnie przebywa w specja-
listycznej placówce medycz-
nej.

Zaatakowany nożem są-
siad, 25-letni mieszkaniec 
Legnicy, doznał na szczęście 
tylko powierzchownej rany. 
Nie korzystał z pomocy me-
dycznej.

- Bez wątpienia dyna-
mika oraz stanowczość pod-
jętych przez policjantów 
działań przyczyniły się do 
uratowania ludzkiego życia. 
To kolejny przykład profe-
sjonalizmu i zaangażowa-
nia legnickich policjantów, 
którzy każdego dnia swojej 
służby starają się jak najsu-
mienniej wypełniać słowa 
roty ślubowania - komentuje 
asp. Katarzyna Baniewska.

Policjanci przypominają, 
że prośba o pomoc nie jest 
wstydem. Każdemu zdarzają 
się gorsze chwile czy niepo-
wodzenia, a sami nie wiemy, 
jak poradzić sobie z trud-
ną sytuacją. Co ważne - nie 
musimy być sami z naszymi 
problemami. Są osoby, któ-
re nam pomogą całkowicie 
bezpłatnie i anonimowo. Za-
wsze możemy zwrócić się do 
specjalistów, którzy pomo-
gą nam przejść przez ciężki 
okres w życiu. Najlepiej na-
wiązać kontakt z organiza-
cją pomocową, np. Centrum 
Wsparcia dla Osób w Stanie 
Kryzysu Psychicznego, gdzie 
specjaliści dyżurują pod nu-
merem telefonu 800 702 
222. Możemy też zajrzeć na 
stronę www.liniawsparcia.pl, 
na której znajduje się lista 
placówek, w których uzyska-
my profesjonalną pomoc.

Piotr Kanikowski



Preludium do tegorocz-
nego świętowania były warsz-
taty w świetlicy w Grodźcu. 
Wójt Karolina Bardowska 
oraz jednostki OSP z gminy 
Zagrodno wraz ze swoimi 
Młodzieżowymi Drużynami 
Pożarniczymi zorganizowa-

ły 8 listopada dla wszystkich 
chętnych zabawę w przygo-
towywanie biało-czerwo-
nych kotylionów na Święto 
Niepodległości. Organiza-
torzy zapewnili instruktaż 
oraz niezbędne materiały: 
papier, bibułę, wstążki i klej. 
Prosili, by zabrać ze sobą tyl-
ko nożyczki i dobry humor. 
Kilkadziesiąt osób skorzy-
stało z okazji i we wtorkowy 
wieczór z zapałem oddało się 
pracy nad dekoracjami. 

W święto 11 Listopada 
cała gmina zjechała się do 
Wojciechowa. Pani wójt z 
rodziną, strażacy i cywile ze 
zrobionymi własnoręcznie 
kotylionami przy sercu prze-
maszerowali za pocztami 

sztandarowymi OSP przez 
wieś do kościoła pw. Matki 
Bożej Szkaplerznej, gdzie 
ks. Tadeusz Stelmach odpra-
wił mszę świętą za ojczyznę. 
Przy ulicy czekały już ude-
korowane polskimi flagami 
wozy strażackie. Tuż po go-
dzinie 10 wsiadły do nich za-
łogi OSP, kierowcy odpalili 
silniki i na sygnale wyruszyli 
w objazd gminy.   

Kolumna składała się 
w tym roku z sześciu wo-
zów reprezentujących sześć 
gminnych jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej: OSP 
Zagrodno, OSP KSRG Ol-
szanica, OSP Radziechów, 
OSP Grodziec, OSP Woj-
ciechów i OSP Brochocin. 

Trasa defilady prowadziła z 
Wojciechowa przez Brocho-
cin, Łukaszów, Uniejowice, 
Grodziec, Olszanicę, Radzie-
chów, Jadwisin, Modlikowice 
i Zagrodno. Nad kolumną 
aut krążył samolot z zaprzy-
jaźnionej jednostki poszuki-
wawczo-ratowniczej Baryt 
w Stanisławowie. Zdecydo-
wanie najpiękniejsze były te 
momenty, kiedy uczestnicy 
defilady spotkali czekających 
na nich mieszkańców powie-
wających biało-czerwonymi 
fagami, robiących zdjęcia 
i filmy. Strażacy odmachi-
wali im zza szyb. Na koniec 
zajechali z powrotem do 
Wojciechowa, gdzie rozkrę-
ciło się już przyjęcie z oka-

zji Święta Niepodległości. 
Korzystając z ładnej pogody 
na placu przy świetlicy roz-
palono ognisko, w którym 
smażyły się kiełbaski i piekły 
ziemniaki. W środku biesia-
dowano przy kawie i cieście. 
O zaprowiantowanie zadbały 
sołectwa w Olszanicy i Woj-
ciechowie. Na głodomorów 
czekał gar pysznego bigosu a 
na spragnione innych atrak-
cji dzieci – gry i zabawy. 

- Wspaniale jest widzieć 
jak wszyscy wspólnie obcho-
dzimy tak ważne święto – 
komentują strażacy. 

- To budujące, że było 
wśród nas tak wiele dzieci i 
młodzieży - zauważa wójt 
Karolina Bardowska. - Pa-

triotyzm kształtuje się od 
najmłodszych lat. Dbajmy 
o to, by dzieci poznawały, 
co to dobro, sprawiedliwość, 
uczciwość, mądrość. Dużo 
zależy od naszego zaangażo-
wania.

Defilada OSP odbyła się 
w gminie Zagrodno po raz 
piąty. To prawdopodobnie 
jedyny w Polsce taki patent 
na świętowanie niepodległo-
ści i – co chyba ważniejsze – 
fenomenalny impuls do tego, 
by 11 Listopada bez względu 
na poglądy, wiek czy płeć po-
czuć autentyczną wspólnotę.   

Piotr Kanikowski
FOT.  

OSP KSRG OLSZANICA

ZAGRODNO
DAJE SIĘ POZNAĆ
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Tak tu się świętuje 11 Listopada!

Od pięciu lat obchodom Dnia 
Niepodległości w gminie 
Zagrodno nadają ton tutejsi 
strażacy. Ich doroczna defila-
da – jedyna taka w Polsce – 
wyciąga mieszkańców sprzed 
telewizorów. Wzdłuż trasy 
przejazdu dorośli i dzieci 
czekają z biało-czerwonymi 
flagami na pojawienie się 
kolumny odświętnie udekoro-
wanych wozów. 



Część gmin włączyła się 
w sprowadzenie tzw. „ta-
niego węgla” z importu dla 
swoich mieszkańców, część 
nie. Jak będzie w gminie 
Zagrodno? 

- Dopełniliśmy procedu-
ry, tzn. zgłosiliśmy się jako 
gmina zamierzająca przystą-
pić do zakupu tego węgla dla 
mieszkańców. Włączamy się 
w jego dystrybucję, chociaż 
po przeanalizowaniu ustawy 
dostrzegamy szereg pułapek. 
Decyzje muszą być bardzo 
ostrożne. Gminy zachowują 
się różnie: zlecają tę usługę 
podmiotom zewnętrznym, 
nawiązują porozumienia z 
przedsiębiorcami prowadzą-
cymi składy opału, itd. My 
uznaliśmy, że najbezpiecz-
niejszym wyjściem będzie 
pozostawienie tego zadania 
w gminie. Węgiel będzie 
składowany w bazie naszego 
Zakładu Usług Komunal-
nych i to kierownik ZUK-
-u w Zagrodnie będzie w 
imieniu gminy zajmował się 
sprzedażą i dostarczaniem.

 
Gmina kupi węgiel „w 

ciemno”, bez sprawdzania, 
czy nadaje się do palenia? 

- Na pewno nie. W ciągu 
dwóch tygodni ma się do nas 
odezwać grupa pośredniczą-
ca i wskazać skład, z które-
go będziemy mogli odebrać 
towar. Jaki to będzie węgiel i 
jaka będzie jego jakość, nikt 
nie wie. Ale zanim kupimy 
cokolwiek, będziemy chcieli 
sprawdzić, co to za paliwo, 
żeby uniknąć ewentualnego 
zamieszania z reklamacją. 
Tak jak powiedziałam, musi-
my uważać, żeby nie zostać 
z 50 czy 100 tonami miału, 
który nie będzie się palił. 
Aktualnie zbieramy deklara-
cje od mieszkańców,  którzy 
zechcą kupić od nas węgiel, 
co pozwoli nam oszacować 
zapotrzebowanie. Ale – tu 
druga pułapka  - deklaracja 
jest tylko deklaracją i miesz-
kańcy w każdym momencie 
mogą się rozmyślić. Dlatego 
chcemy kupić na początek 
wywrotkę lub dwie, a potem 

w miarę zgłaszania się ko-
lejnych klientów stopniowo 
uzupełniać ten zapas. Taka 
ostrożność jest wskazana, 
bo może się okazać, że kie-
dy „gminny” węgiel będzie 
dostępny, komercyjne składy 
obniżą swoje ceny na tyle, 
że przestaniemy być dla od-
biorców atrakcyjni.    

Rozumiem, że kiedy się 
ten węgiel fizycznie pojawi 
na placu ZUK-u, będzie-
cie Państwo powiadamiać 
mieszkańców, że mogą do-
konywać wpłat i zgłaszać 
się po odbiór?

- Dokładnie tak. W tej 
sprawie staram się trzymać 
rękę na pulsie, śledzę uka-
zujące się informacje. Ale 
rozmawiam też z innymi 
samorządowcami i wszyscy 
poruszamy się trochę, jak 
dzieci we mgle. Dużo jest 
wokół niepewności. Mówi 
się, że gminy z pomorza 
będą zaopatrywane w węgiel 
dowożony statkami, a my na 
południu, możemy liczyć na 
dostawy z polskich kopal-
ni. Byłoby super, ale czy to 
prawda? Nie wiem? Wszyscy 
czekamy. Przed nami dwa 
tygodnie na wyznaczenie 
składu plus czas na podpi-
sanie umowy, więc nie wiem, 
czy w tym miesiącu coś się 
jeszcze w tej sprawie wyda-
rzy. 

Jak duże jest zaintere-
sowanie mieszkańców gmi-
ny Zagrodno dodatkiem do 
niektórych źródeł ciepła? 

- Pieniądze są na bieżąco 
wypłacane. Poszły już dwie 
transze. Jedyny problem 
dotyczył sytuacji, w któ-
rych pod jednym adresem 
mieszka dwóch lub więcej 
wnioskodawców. Nawet jeśli 
korzystają z osobnych źródeł 
ciepła, dotychczasowe prze-
pisy uniemożliwiały wypłatę 
więcej niż jednego dodatku 
na jeden adres. Dlatego ko-
lejni zgłaszający się po pie-
niądze otrzymywali decyzję 
odmowną. W tej kwestii, 
żeby pozytywnie rozpatrzyć 
wniosek, musieliśmy czekać 
na systemową zmianę, tzn. 
na przegłosowanie przez 
Sejm stosownej poprawki do 

ustawy. Aktualnie ta prze-
szkoda zniknęła: popraw-
ka weszła w życie. Niedo-
godność polega na tym, że 
mieszkańcy, których dotyczy 
ten problem, będą musieli, 
niestety, ponownie złożyć 
wniosek, aby otrzymać do-
datek. 

Wiele samorządów ma 
problem z zakupem energii 
elektrycznej na swoje po-
trzeby. Najpierw, bez rzą-
dowych gwarancji, była ona 
horrendalnie droga, teraz 
przetargi na dostawy prądu 
są unieważniane z powodu 
braku ofert. Czy ten pro-
blem dotknął również gmi-
ny Zagrodno?

- Tak. Jesteśmy zrzeszeni 
w grupie zakupowej Lubin, 
gdzie też nie wpłynęła żadna 
oferta na przetarg. Nie po-
trafię przewidzieć, jak to się 
ostatecznie zakończy. Moż-
liwe, że zamiast na cały rok 
podpiszemy umowę na trzy 
miesiące i zobaczymy, co 
się dalej wydarzy. Na zakup 
energii zabezpieczyliśmy 
środki na poziomie bieżące-
go roku.

W warunkach inflacji 
wiele samorządów znalazło 
się w trudnym położeniu 

przez duży wzrost kosztów 
obsługi zadłużenia przy 
równoczesnym spadku do-
chodów. Gmina Zagrodno 
nie miała długów, ale czy 
to znaczy, że nie odczuwa 
skutków kryzysu?

- Każdy ma problem ze 
spięciem budżetu – my tak 
samo. Radni zablokowali 
nam sprzedaż działek inwe-
stycyjnych w Łukaszowie, 
więc zniknęła możliwość 
wpisania po stronie docho-
dów potencjalnych sum z 
tej operacji. Przygotowując 
projekt budżetu na przyszły 
rok musieliśmy ciąć wszyst-
ko co się dało. Zapewnie-
nie wkładów własnych do 
dużych inwestycji, na które 
pozyskaliśmy dofinansowa-
nie z Polskiego Ładu lub 
innych źródeł, praktycz-
nie wyczerpało możliwo-
ści gminy. Priorytetem jest 
zabezpieczenie środków na 
oświetlenie, administrację, 
bieżące funkcjonowanie 
szkoły i innych jednostek 
gminy. Uwzględniamy jed-
nak kilka pilnych spraw, ta-
kich jak zakup samochodu 
dla OSP Grodziec czy ocze-
kiwania przez mieszkańców 
budowa drogi na podzam-
czu. Poinformuję radnych, że 
jeśli będą chcieli coś więcej, 

to bez ich zgody na sprzedaż 
działek nie da rady. 

 
Radny Stanisław Ole-

chowski na ostatniej sesji 
zachęcał, by gmina zgłosiła 
się do rządowego programu 
Maluch Plus, co pozwoliło-
by zagospodarować budy-
nek po szkole w Olszanicy. 
Co Pani na to?

- Bardzo chętnie, ale, 
tak jak powiedziałam, rad-
ni musieliby wyrazić zgodę 
na sprzedaż działek albo 
zaciągnięcie kredytu na ten 
cel. Nie ma innego wyjścia. 
Przedstawiłam taką alterna-
tywę radnym na posiedzenie 
komisji i nie słyszałam gło-
śnego sprzeciwu, więc może 
dojrzewamy do takiego kro-
ku.    

W 2021 r. radni przego-
nili inwestora, który chciał 
kupić cały teren w Gmin-
nej Strefie Ekonomicznej 
w Łukaszowie i pozwoli-
li wyłącznie na 29-letnią 
dzierżawę. Wszystkie pró-
by znalezienia dzierżaw-
ców spaliły na panewce. Co 
można w tej sytuacji zrobić?

- Robimy podział tych 
działek. W połowie przy-
szłego roku powinniśmy być 
gotowi do tego, aby sprze-

dawać te działki. To będzie 
znowu wymagać zielonego 
światła od rady gminy. Radni 
nie chcieli sprzedawać tego 
terenu w pięciu dużych ka-
wałkach, ale po cichu liczę, 
że kiedy zrobimy podział, 
dadzą się przekonać. Jeśli 
myślimy o dużych wyzwa-
niach, takich na przykład jak 
kanalizacja gminy, to, zwy-
czajnie, bez sprzedania tych 
gruntów, nie będzie nas na 
takie inwestycje stać. Po po-
dziale otrzymamy w sumie 
kilkanaście działek, na które 
będzie można po kolei szu-
kać chętnych.   

Planowała Pani uzbroić 
ten teren, żeby zwiększyć 
jego atrakcyjność, ale zło-
żony do piątej edycji Pol-
skiego Ładu wniosek Za-
grodna został pominięty.

- Niestety. W tej sytuacji 
musimy sami zmierzyć się z 
uruchomieniem dodatkowej 
studni, bo jak zaczniemy 
sprzedawać działki w Łu-
kaszowie, to żeby kolejne 
budynki dostały warunki 
przyłączenia, musi być woda. 
Aktualnie użytkowana stud-
nia w Brochocinie nie wy-
starczy. Zabezpieczyliśmy w 
budżecie środki na udroż-
nienie drugiej studni.  
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Z Karoliną Bardowską, wójt 
Zagrodna, rozmawia Piotr 
Kanikowski.

Zima oraz to co po niej



Było wzruszająco nie tyl-
ko ze względu na mrowie 

biało-czerwonych flag, któ-
re wetknięte za kierownice, 
przymocowane do bagażni-
ków, wjechały na dziedziniec. 
Wraz z motocyklistami zjawili 
się miłośnicy amerykańskich 
samochodów ze Stowarzy-
szenia Amcary Dolnośląskie, 
zatrzymując się po drodze na 
krótki postój na Rynku w Zło-
toryi. Turyści mieli kosmiczne 
cadillaki, buicki, dodge, fordy 

mustangi, dosłownie, na wy-
ciągnięcie ręki.  

Gospodarze Grodźca za-
dbali o wyjątkową atmosfe-
rę. W ramach tegorocznego 
Święta Niepodległości prze-
wodnicy oprowadzali turystów 
po zamku w historycznych 
strojach, nawiązujących do 
różnych momentów z historii 
Polski. Po komnatach niosły 
się dźwięki wykonywanych 
na żywo mazurków, polone-
zów i nokturnów Fryderyka 
Chopina. Raczono się przy tej 

cudownej muzyce cudami wy-
dawanymi z zamkowej kuchni, 
wśród których są ikony trady-
cji: staropolski bigos i żurek w 
chlebie.

Kto przegapił to wydarze-
nie, wciąż ma szansę na prze-
życie w Grodźcu niezwykłej 
przygody. Zamek regularnie 
organizuje inscenizowane 
nocne zwiedzania, które jak 
wehikuł czasu przenoszą tu-
rystów między wiekami. No-
wością w ofercie jest rodzinne 
zwiedzanie, które odwołuje 

się nie tyle do historii, co do 
świata dziecięcych fantazji. 
Pierwsza edycja, 12 listopada, 
spotkała się ze sporym zainte-
resowaniem. 

Do Grodźca warto zaglą-
dać. Ale – uwaga – po sezonie 
zmieniły się godziny otwar-
cia zamku. Obiekt jest teraz 
dostępny od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach 9-16. W 
weekendy i święta w ramach 
biletu turyści mają szansę na 
zwiedzanie z przewodnikiem 
o godz. 11.00, 12.30 i 14.00. 

Magicznie będzie też 19 
listopada, podczas Andrze-
jek na starym wulkanie. Za 
185 złotych od osoby można 
spędzić niezapomniany wie-
czór w nastrojowym wnętrzu 
przy muzyce zespołu Sweet 
(w cenie: przystawki, 3 ciepłe 
posiłki, ciepłe i zimne napoje). 
Warto się jednak pospieszył z 
rezerwację, bo ilość miejsc jest 
ograniczona.

Piotr Kanikowski
FOT.  

ZAMEK GRODZIEC 

Uczestnicy szkolenia wy-
ruszali na trasę w grupach. 
W leśnej głuszy natknęli się 
na myśliwego, który podczas 
polowania spadł z ambony, 
i pilarza z raną cięta uda, co 
było okazję do lekcji udziela-
nia pierwszej pomocy, zabez-
pieczenia broni i niebezpiecz-
nego sprzętu. Doświadczeni 
instruktorzy pokazywali dzie-
ciom i młodzieży, jak poradzić 

sobie w takich sytuacjach bez 
podręcznej apteczki, wykorzy-
stując to, co jest pod ręką: wła-
sne ubrania, sznurówki, pasek 
do spodni, gałęź itp. Druhowie 
z Jednostki Poszukiwawczo-
-Ratowniczej Baryt omawiali 
zasady bezpiecznego porusza-
nia się w warunkach leśnych 
z wykorzystaniem kompasu, 
busoli, lornetki. Nad innym 
stanowiskiem latał dron OSP 
Brochocin. Można się było 
dowiedzieć, jak tego rodzaju 
sprzęt przydaje się przy poszu-
kiwaniach osób zaginionych i 
innych zdarzeniach. Na finał 
wszyscy spotkali się na zam-
ku w Grodźcu, gdzie najpierw 
znaleźli ukryty zmyślnie skarb, 
a potem raczyli się kiełbaska-
mi z ogniska i łakociami. 

Piotr Kanikowski
FOT.  

ZAMEK GRODZIEC 
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Motocykliści kochają zamek 
Grodziec a zamek Grodziec 
zawsze cieszy się z ich wizyt. 
Od lat w Święto Niepodległo-
ści przyjeżdżają tu na swych 
pięknych maszynach, aby w 
południe wspólnie zaśpie-
wać na dziedzińcu, że jeszcze  
Polska nie zginęła...

16 października 147 osób – 
dorosłych, dzieci i młodzieży 
– przeżyło wspólnie fanta-
styczną przygodę wędrując z 
Olszanicy przez las na zamek 
w Grodźcu. Taką formę przy-
brało szkolenie ratownicze 
zorganizowane przez straża-
ków dla członków Młodzie-
żowych Drużyn Ratowniczych 
z jednostek OSP w Grodźcu, 
Wojciechowie, Brochocinie, 
Olszanicy i Mysłowie. 

Święto Niepodległości na zamku

Szkoła przetrwania dla młodych ratowników
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Jakub Bokisz opowiadał ju-
rorom “Mam talent” o tym, jak 
sowy ze Skrzydlatej Ferajny po-
magają w terapii dzieci ze spek-
trum autyzmu. U takich osób 
nawet delikatne bodźce dotyko-
we powodują nadmierną reakcję 
emocjonalną, rozproszenie uwa-
gi lub inne problemy behawio-
ralne. Kontakt ze zwierzętami 
rozładowuje to napięcie. W Pol-

sce najłatwiej o hipoterapię, czy-
li zajęcia z końmi. A Skrzydlata 
Ferajna oferuje coś zupełnie 
unikatowego: awiterapię czyli 
terapię z udziałem ptaków.

Choć to drapieżniki, Majlo 
i reszta ptasich terapeutów zo-
stała wychowana tak, aby dać się 
dotykać, głaskać, przytulać. Ich 
pióra są nadzwyczaj przyjemne 
w dotyku, co podczas “Mam ta-
lent” własną dłonią sprawdziła 
Małgorzata Foremiak.

- Niesamowite jest do-
świadczanie takich spotkań – 
uważa Agnieszka Chylińska. 
Jako mama autystycznej córki 
była najmocniej poruszona spo-
tkaniem z Skrzydlatą Ferajną. 
Miała łzy w oczach. Także Jan 
Kliment przyznał, że podziwia 
pasję gości z Radziechowa.

Wszyscy jurorzy zagłoso-

wali za ich awansem do półfina-
łu “Mam talent”.

- To najbardziej przyjazne 
naturze “tak” w historii nasze-
go programu – skomentowa-
ła występ Skrzydlatej Ferajny 
Agnieszka Chylińska.

Mimo ciepłego przyjęcia i 
pozytywnych opinii, Jakub Bo-

kisz zrezygnował z udziału w 
półfinale. Od początku – wbrew 
namowom producentów pro-
gramu  - czuł, że nie bardzo pa-
sują do formuły talent show, bo 
sowy ze Skrzydlatej Ferajny nie 
wykonują żadnych cyrkowych 
sztuczek. Uległ zachętom i wy-
jazd do Warszawy potraktował 

jako okazję do zareklamowania 
się. Ale po jednym występie 
uznał, że wśród uczestników 
programu są osoby z prawdzi-
wymi talentami i byłoby nie fair 
zabrać którejś z nich miejsce. 

Piotr Kanikowski
FOT. TVN/ MAM TALENT

Geopark rozciąga się na 
terenie gmin Bolków, Jeżów 
Sudecki, Jawor, Legnickie 
Pole, Mściwojów, Paszowice, 
Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, 
Wądroże Wielkie, Zagrod-
no, Złotoryja (gmina wiejska), 
Wojciechów oraz miasta Zło-
toryja. Ich włodarze w sierpniu 
2021 roku wysłali do Paryża 
wniosek o wpisanie Geoparku 
Kraina Wygasłych Wulkanów 
do Światowej Sieci Geoparków 
UNESCO. Te działania mają 
na celu stworzenie wspólnej, 
niebanalnej oferty dla turystów 
z kraju i zagranicy oraz wypro-
mowanie regionalnych atrakcji. 

Aby otrzymać zgodę na 
posługiwanie się marką UNE-
SCO należy do kwietnia 2024 
r. spełnić szereg zaleceń wyda-
nych przez paryską centralę. 
Jednym z punktów było wy-
łonienie Rady Programowej 
Geoparku Kraina Wygasłych 
Wulkanów. 

Podczas spotkania w 
Grodźcu ustalono, że w jej 
skład wejdą przedstawiciele sa-
morządów (po jednym z każdej 
gminy), dwóch reprezentantów 
Rady Naukowej Geoparku, 
przedstawiciele nadleśnictw 
z obszaru Krainy Wygasłych 
Wilkanów, reprezentant Par-

ku Krajobrazowego Chełmy 
oraz osoba ze Stowarzyszenia 
Kaczawskiego. Rada będzie 
współpracowała bezpośrednio 
z dyrektorem geoparku Agatą 
Rudnicką – prezeską Stowa-
rzyszenia Kaczawskiego - oraz 
koordynatorką biura geoparku 
Katarzyną Sielicką, zatrudnioną 
w Urzędzie Miasta w Złotoryi. 

Katarzyna Sielicka omó-
wiła plan działań na najbliż-
sze miesiące. Jest w nim m.in. 
opracowanie strategii marke-
tingowej, realizacja filmu pro-
mocyjnego do wyświetlania w 
pociągach Kolei Dolnośląskich, 
spotkania z samorządowcami w 

sprawie turystycznych znaków 
drogowych a także wypracowa-
nie i udostępnienie narzędzia 
do pomiaru ruchu turystyczne-
go. Trwają też przygotowania 
nad stworzeniem dwujęzycznej, 
polsko-angielskiej, aplikacji na 
smartfony, która ułatwi tury-
stom zwiedzanie. 

Uczestnicy spotkania byli 
ujęci zaangażowaniem gospo-
darzy i miłym przyjęciem na 
zamku w Grodźcu, który – jak 
podkreślali – jest jednym z naj-
ważniejszych symboli Geopar-
ku Kraina Wygasłych Wulka-
nów.     

Piotr Kanikowski

Na zaproszenie TVN Skrzy-
dlata Ferajna z Radziechowa 
pojawiła się w show “Mam 
talent”. Jakub Bokisz i Dawid 
Waluś zaprezentowali się 
przed kamerami z kilkuna-
stotygodniowym pisklęciem 
puchacza europejskiego i 
puchaczykiem żółtobrzuchym 
Majlo. Reakcja jury? Trzy 
razy “tak”.

9 listopada spółka Zamek 
Grodziec i gmina Zagrodno 
gościły przedstawicieli 13 
pozostałych gmin, które two-
rzą Geopark Kraina Wyga-
słych Wulkanów. Z zaprosze-
nia skorzystali też aktywiści z 
organizacji pozarządowych, 
szefowie nadleśnictw oraz 
przedsiębiorcy zajmujący się 
obsługą ruchu turystyczne-
go na terenie Gór i Pogórza 
Kaczawskiego. Spotkanie 
miało charakter historyczny, 
bo było zarazem pierwszym 
posiedzeniem Rady Progra-
mowej Geoparku Kraina Wy-
gasłych Wulkanów. 

W zamku w Grodźcu wójt 
Karolina Bardowska wręczyła sty-
pendia najzdolniejszym uczniom 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zagrodnie. W tym roku są to: 
Nikola Dubiec, Karolina Tylutka, 
Milena Skulska, Amelia Cebula, 
Krzysztof Cebula, Jakub Rębisz, 
Miłosz Knapik, Amelia Łuc, Julia 
Rajczakowska, Alicja Laszkiewicz 
i Gracjan Rajczakowski. Stypen-
dia wójta są wręczane od 2020 
r. uczniom, którzy osiągają nad-
zwyczajne wyniki w nauce (śred-
nia ocen co najmniej 5,2) albo 
odnoszą sukcesy w olimpiadach i 
konkursach przedmiotowych, za-
wodach sportowych, konkursach 
artystycznych na szczeblu od wo-
jewódzkiego wzwyż. 

PEKA
FOT. URZĄD GMINY W 

ZAGRODNIE

Jurorce zaszkliły się oczy

Razem dla geoparku i UNESCO

Komu węgiel?
Wójt Karolina Bardowska 
informuje mieszkańców gmi-
ny Zagrodno o możliwości 
zgłaszania zapotrzebowania 
na węgiel. Wszystkich zain-
teresowanych zakupem węgla 
po cenach preferencyjnych 
(maksymalnie do 2 tys. zł za 
tonę) prosi się o kontakt tele-
foniczny (76/ 877 33 96 wew. 
109) lub osobisty z Urzędem 
Gminy w Zagrodnie w termi-
nie do dnia 30 listopada 2022 
r. Zgłoszeń można dokonać w 
pokoju nr 22. Formularz wnio-
sku jest do pobrania na stronie 
internetowej gminy Zagrodno 
(https://zagrodno.info). PEKA

Pieniądze dla OSP
Ponad 26 tys. zł trafiło do jed-
nostek Ochotniczych Straży 
Pożarnej z gminy Zagrodno 
na zakup umundurowania i 
wyposażenia dla Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. 
Pieniądze pochodzą z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Dotację 
dostały: OSP Wojciechów (3 
756 zł), OSP Zagrodno (5 321 
zł), OSP Grodziec (3 443 zł), 
OSP KSRG Olszanica (9 390 
zł) i OSP Brochocin (4 382 
zł). 
PEKA 

Ściągnęli Romka z drzewa
Fantastycznie sprawili się stra-
żacy, których jeden z miesz-
kańców Brochona poprosił 
30 października o ratunek dla 
kota Romka. Zwierzak wspiął 
się na drzewo i nie potrafił 
zejść. Biedal tkwił na gałę-
zi sześć metrów nad ziemią 
piąty dzień. „Próba podjęcia 
poszkodowanego z drabiny 
nasadkowej nie przyniosła 
oczekiwanych skutków, gdyż 
przestraszony kot wspiął się 
w wyższe partie drzewa. Zo-
stała podjęta decyzja o za-
dysponowaniu auto drabiny z 
PSP JRG Złotoryja. Przy jej 
pomocy strażakom udało się 
bezpiecznie i skutecznie pod-
jąć zwierzę z wysokości ok. 
13 m” - relacjonuje ekipa OSP 
Brochocin. 
PEKA
 
Mikołajki w Olszanicy
Sołectwo Olszanica organi-
zuje 4 grudnia Mikołajki dla 
dzieci. Według zapewnień 
uzyskanych przez sołtys Annę 
Lisowską, Święty Mikołaj 
stawi się osobiście w świe-
tlicy wiejskiej w Olszanicy 4 
grudnia o godzinie 17. Do 28 
listopada można zgłaszać pani 
sołtys chęć udziału w tym wy-
darzeniu. Koszt: 10 złotych 
od dziecka. Zabawę rozkręcą 
specjaliści od sympatycznej 
atmosfery ze Stacji Zabawa w 
Chojnowie. 
PEKA 

Rozwijają skrzydła
z pomocą gminy
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Od kilku dni w Urzędzie Mia-
sta w Legnicy legniczanie 
mogą składać wnioski o za-
kup preferencyjny węgla.

Zadaniem programu jest 
przede wszystkim upowszech-
nianie zeroemisyjnego transpor-
tu publicznego. Ważnym celem 
jest nie tylko obniżanie wykorzy-
stania paliw emisyjnych w zbio-
rowej komunikacji miejskiej, ale 
także budowanie świadomości 
społecznej w zakresie korzyści 
płynących z rozwoju elektromo-
bilności w Polsce.

W Legnicy podczas uro-
czystości 25–lecia powstania 
Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej prezydenci: Bo-
lesławca Piotr Roman, Głogowa 
Rafael Rokaszewicz oraz Legni-
cy Tadeusz Krzakowski podpisali 
umowy z Arturem Michalskim, 
wiceprezesem Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na zakup 
autobusów oraz całej infrastruk-

tury towarzyszącej temu przed-
sięwzięciu.

W ramach umowy Legnica 
zakupi m.in. sześć nowych zero-
emisyjnych autobusów elektrycz-
nych i przeprowadzi szkolenia 
dla kierowców i pracowników 
zaplecza technicznego. Zostaną 
także zakupione trzy mobilne ła-
dowarki dwustanowiskowe wol-
nego ładowania, które docelowo 
będą zlokalizowane na terenie 
zajezdni autobusowej. Zbudo-
wana zostanie także stacjonarna 
stacja szybkiego ładowania (pan-
tograf ) wraz z budową masztu 
– 1 punkt ładowania. Wsparcie z 
Narodowego Funduszu stanowi 
dotacja w kwocie: 9 513 750,00 
złotych. Planowane koszty cał-
kowite zadania wynoszą 19 mln 
649 tys. 250 zł.

Inwestycje przyniosą nie 
tylko ważny wymiar społeczny i 
gospodarczy, ale także korzyści 
ekologiczne. Gmina zmniejszy 
emisję dwutlenku węgla, ogra-
niczy emisję tlenków azotu oraz 
pyłów o średnicy mniejszej niż 
10 mikrometrów.

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA  

W LEGNICY

Legnica otrzymała ponad 9 
mln zł dotacji na zakup sze-
ściu autobusów elektrycz-
nych. Pieniądze udało się 
pozyskać dzięki wsparciu w 
ramach programu „Zielony 
Transport Publiczny”, przy-
gotowanego przez Minister-
stwo Klimatu i Środowiska.

Legnica kupi elektryczne autobusy

Komu „tani węgiel”?

Wniosek można złożyć 
w wersji papierowej, w Urzę-
dzie Miasta Legnicy (pl. Sło-
wiański 8 w Biurze Obsługi 
Klienta pok. 5 stanowisko nr 
3 w godzinach pracy Urzędu) 
lub w wersji elektronicznej 
za pośrednictwem platformy 
ePUAP.

Przypominamy, że wnio-
sek dotyczy zakupu maksy-
malnie 1,5 tony węgla przy-

padającej na gospodarstwo 
domowe w terminie do 31 
grudnia 2022 r. Wnioski o 
preferencyjny zakup węgla 
zostaną zweryfikowane na 
podstawie danych dotyczą-
cych przyznanego dodatku 
węglowego oraz zgłoszeń do 
Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków.

W przypadku pozytyw-
nego rozpatrzenia wniosku 
wnioskodawca otrzyma za-
wiadomienie, że przysługuje 
mu prawo do preferencyjne-
go zakupu. We wskazanym 
w zawiadomieniu terminie 

Wnioskodawca będzie zo-
bowiązany do dokonania 
wpłaty na wskazane konto 
lub w kasie Urzędu Miasta 
Legnica.

Z uwagi na krótki ter-
min zakupu i dostawy (do 
31.12.2022 r.) urząd prosi o 
niezwłoczne składanie wnio-
sków.

W przypadku pytań - 
kontakt pod numerem tel. 76 
7212253.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY
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W sobotę 5 listopada 
przed północą policjanci 
wydziału prewencji Komen-
dy Powiatowej w Lubinie 
wyjechali na interwen-
cję w związku z awanturą 
i pobiciem kobiety przez 
jej partnera. Przed klatką 
schodową jednego z budyn-
ków w Lubinie czekała na 
nich przestraszona 21-latka. 
Opowiedziała, że tego dnia 

jej partner wrócił do domu 
pod wpływem środków 
odurzających i bez powodu 
przystąpił do demolowania 
mieszkania.

Doszło do awantury, w 
trakcie której została po-
bita. Mężczyzna groził jej 
śmiercią. Wszystko działo 
się w obecności ich 15-mie-
sięcznego dziecka. Kobiecie 
udało się wyjść przed blok, 
pożyczyć telefon i zadzwo-
nić z niego na komendę po 
pomoc. Jej partner uciekł.

Policjanci dowiedzieli 
się, że mężczyzna ma przy 
sobie pistolet pneumatycz-
ny.

Mając te informacje 
oficer dyżurny skierował 
na miejsce zdarzenia poli-
cjantów z wydziału docho-

dzeniowo-śledczego, aby 
przyjęli zawiadomienie o 
znęcaniu się nad kobietą. O 
agresorze zostały poinfor-
mowane wszystkie patrole 
będące w służbie.

W trakcie poszukiwań 
podejrzanego lubinianina, 
funkcjonariusze drogą ra-
diową otrzymali informa-
cję, że widziano go na ulicy 
Odrodzenia. Podjęli pościg.

- Na widok policjantów 
podejrzany wyciągnął ukry-
ty przedmiot przypomina-
jący broń palną i oddał w 
kierunku interweniujących, 
umundurowanych funkcjo-
nariuszy strzały - opowiada 
asp. sztab. Sylwia Serafin, 
oficer prasowa Komendy 
Powiatowej Policji w Lubi-
nie. Według niej doświad-

czenie policjantów, opa-
nowanie i szybka reakcja 
pozwoliły uniknąć tragedii. 
Dogonili mężczyznę, obez-
władnili go i zatrzymali.

- Był bardzo agresywny, 
nie słuchał żadnych poleceń 
mundurowych - informuje 
Sylwia Serafin. - Znajdował 
się pod wpływem narko-
tyków. Trafił do policyjnej 
celi. W wyniku oddanych 
strzałów przez napastnika, 
ranny został jeden z funk-
cjonariuszy.

W komendzie mężczy-
zna usłyszał zarzut znęcania 
się psychicznego i fizycz-
nego nad swoją konkubiną. 
Będzie odpowiadał rów-
nież za czynną napaść na 
funkcjonariusza. Grozi mu 
kara do 5 lat pozbawienia 

wolności. Sąd zdecydował 
o tymczasowym aresztowa-
niu 31-latka na 3 miesiące. 
wiedza pozwoli uniknąć 

tragedii.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LUBIN

Zarzuty dotyczą lat 2015-
2016, gdy Jacek Kardela (zgo-
dził się na ujawnienie nazwi-
ska i wizerunku w mediach) 

zasiadał w zarządzie KGHM 
Polska Miedź S.A. Ubiegał 
się wówczas   o kwalifika-
cje na studia doktoranckie, 
ale nie spełniał wymaganych 
kryteriów. Prokuratura twier-
dzi, że zamiast uczestniczyć 
w kursie, który pozwoliłby 
mu na uzupełnienie braków, 
skorumpował wykładowców. 
Nakłonił pracowników AGH 
do wpisania mu pozytywnych 
ocen w indeksie. Potem zała-
twił pracownikom naukowym 
Akademii Górniczo – Hutni-
czej im. Stanisława Staszica w 
Krakowie zlecenie z KGHM 
na wykonanie opracowania 
naukowego za cenę 1 406 
000,00 zł. Prokuratura będzie 
dowodzić w sądzie, że to była 

łapówka.
Jacka Kardelę oskarżono 

także o popełnienie 3 innych 
czynów, w tym o popełnienie 
przestępstwa z ustawy o obro-
cie instrumentami finansowy-
mi polegające na ujawnieniu 
poufnych informacji oraz na-
kłanianie funkcjonariuszy po-
licji do przekroczenia upraw-
nień i ujawnienia informacji 
prawnie chronionych. Aktem 
oskarżenia objętych zostało 
także dwóch pracowników na-
ukowych Akademii Górniczo 
– Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, którym 
zarzucono przyjęcie korzyści 
majątkowych w zamian za 
wywarcie wpływu na podle-
głych służbowo pracowników 

w kwestii zaliczenia Jackowi 
Kardeli zajęć na uczelni.

Ani Jacek Kardela, ani 

profesorowie Wiesław W. i 
Marek D. nie przyznają się do 
winy.

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM POLSKA 

MIEDŹ S.A.

Odurzony narkotykami miesz-
kaniec Lubina najpierw pobił 
swoją partnerkę, a potem 
strzelał z broni pneumatycz-
nej do interweniujących po-
licjantów. Ranny został jeden 
funkcjonariuszy. Na proces, 
w którym grozi mu do 5 lat 
więzienia, czeka w tymczaso-
wym areszcie.

W Sądzie Rejonowym w 
Lubinie prokurator Justyna 
Trawicka-Brzezińska z Pro-
kuratury Regionalnej we 
Wrocławiu odczytała akt 
oskarżenia przeciwko Jacko-
wi Kardeli. Zarzuca byłemu 
wiceprezesowi KGHM, że za 
1,4 mln zł łapówki z budżetu 
spółki kupił sobie wpisy w 
indeksie. Jako współoskar-
żeni w sądzie zasiedli też 
dwaj profesorowie z Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie. Nikt nie przyznaje 
się do winy.

Uderzył kobietę, postrzelił policjanta

Sąd wyznaczył katowicką 
kancelarię Kubiczek Micha-
lak Sokół sp. z o.o na za-
rządcę restrukturyzacyjnego. 
To ona będzie m.in. układać 
się z wierzycielami EuCO 

co do spłaty zobowiązań. 
Może zaproponować umo-
rzenie części wierzytelności 
albo przelewanie ich w ra-
tach. Bartosz Sokół, prezes 
zarządu Kubiczek Michalak 
Sokół Sp. z o.o. ma świado-
mość, że część długu EuCO 
ma szczególny charakter, 
tzn. że chodzi o pieniądze 
osób poturbowanych w wy-
padkach komunikacyjnych, 
podwójnie skrzywdzonych, 
potrzebujących środków na 
leczenie czy rehabilitację.

-  Jako zarządca w postę-
powaniu sanacyjnym EUCO 
dostrzegamy od pierwszego 
momentu wyznaczenia nas 
przez Sąd nie tylko bardzo 

wysoką determinację kadry 
zarządzającej i pracowników 
Spółki, ale także jej realny 
potencjał restrukturyzacyj-
ny. To niewątpliwie dobrze 
wróży na przyszłość, przy 
czym ostateczny kierunek 
restrukturyzacji zostanie wy-
pracowany w najbliższych 
tygodniach” - mówi Bartosz 
Sokół.

Jak informuje biuro pra-
sowe EuCO, spółka dalej 
prowadzi swoją działalność. 
Wszyscy liczą, że szybko 
uda się jej odzyskać płynność 
finansową. Zatwierdzony 
przez sąd plan restruktu-
ryzacji zawiera propozycje 
konkretnych zmian i dzia-

łań, których wprowadzenie 
pozwoli uzdrowić kondycję 
firmy.

Według biura prasowego, 
sytuacja spółki jest stabilna, 
a podejmowane działania już 
przynoszą pozytywne skutki. 
Tylko w październiku firma 
wypłaciła swoim klientom 
0.5 mln złotych. Istotnym 
elementem zmian jest także 
wprowadzenie tzw. proce-
dury split payment. Polega 
to na tym, że wywalczone 
od towarzystw ubezpiecze-
niowych na rzecz poszkodo-
wanych środki są wypłacane 
bezpośrednio na ich konta. 
Do EuCO trafia tylko usta-
lona w umowie prowizja. 

Spółka jako pierwsza w kraju 
wprowadziła takie rozwiąza-
nie.

Obecnie w całej grupie 
EuCO prowadzone są wo-
bec towarzystw ubezpiecze-
niowych sprawy klientów 
na łączną, przewidywaną 
kwotę odszkodowań bliską 
250 mln zł. W momencie 
ich zakończenia łączna pro-
wizja EuCO wyniesie oko-
ło 50 mln zł. Nie bez zna-
czenia pozostaje fakt, że 
restrukturyzacja umożliwi 
kontynuowanie procesu po-
zyskiwania nowych spraw 
i zwiększenie w ten sposób 
przychodów.

jak informuje biuro pra-

sowe EuCO, przez 18 lat 
swojej dotychczasowej dzia-
łalności Europejskie Cen-
trum Odszkodowań wy-
walczyło w sądach na rzecz 
prawie 350.000 klientów 
odszkodowania w wysokości 
ponad 3 miliardów zł. Za-
rząd spółki ma świadomość 
szczególnego charakteru 
zobowiązań wobec klientów 
i wyraża przekonanie, że 
obecna sytuacja ma charak-
ter przejściowy i rozpoczęty 
właśnie proces restruktury-
zacyjny pozwoli firmie po-
wrócić do pełnej zdolności 
operacyjnej.

 
Piotr Kanikowski

Legnicki Sąd Rejonowy po-
zytywnie ocenił wstępny plan 
restrukturyzacji Europejskie-
go Centrum Odszkodowań 
EuCO i błyskawicznie wydał 
postanowienie o wszczęciu 
postępowania restrukturyza-
cyjnego (sanacyjnego). To 
chroni majątek spółki przed 
wierzycielami, ale jednocze-
śnie utrudnia klientom kan-
celarii odzyskanie zaległych 
odszkodowań.

Zielone światło dla restrukturyzacji EuCO

Proces byłego wiceprezesa KGHM
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Sprawą pociętych kabli tele-
komunikacyjnych zajmowali się 
kryminalni z Komisariatu Policji 
w Chojnowie. Praca operacyjna 
doprowadziła ich na trop 31-let-
niego mieszkańca miasta.

- W trakcie pracy z zatrzy-
manym policjanci udowodnili 
mu, że od sierpnia br. dokonał 
osiemnastu kradzieży kabli te-
lekomunikacyjnych i cztery 

dewastacje i uszkodzenia kabli 
- informuje mł. asp. Anna Tersa 
z zespołu prasowego Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy.

Chojnowianin przysporzył 
zakładowi telekomunikacyjne-
mu prawie 43 tys. zł strat.

- Mężczyzna usłyszał łącz-
nie 22 zarzuty, do których się 
przyznał i poddał dobrowolnie 

zaproponowanej przez prokura-
tora karze w wymiarze 8 mie-
sięcy pozbawienia wolności w 
zawieszeniu jej odbycia na okres 
próby 3 lat, nadzór kuratora są-
dowego oraz zobowiązanie na-
prawienia szkody - dodaje mł. 
asp. Anna Tersa.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Nielegalną wycinkę ujawnili 
funkcjonariusze Straży Leśnej. 
Na ich widok mężczyźni uciekli, 
ale ustalenie ich tożsamości nie 
zajęło dużo czasu policjantom z 
Komendy Powiatowej Policji w 
Złotoryi. Zatrzymanie złodziei 
było w tej sytuacji tylko kwestią 
czasu.

Podejrzani mają od 21 do 
37 lat. Zostali osadzeni w poli-
cyjnym areszcie. Przy dwóch z 
nich policjanci dodatkowo za-
bezpieczyli narkotyki.

- Zebrany w sprawie ma-
teriał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie mężczyznom 
dwóch zarzutów popełnienia 
przestępstwa wyrębu drzewa w 

lesie na szkodę złotoryjskiego 
nadleśnictwa i osoby prywat-
nej. Łączne straty wyceniono 
na kwotę prawie 6 tysięcy zło-
tych - dodaje mł. asp. Domi-
nika Kwakszys, oficer prasowa 
Komendy Powiatowej Policji w 
Złotoryi.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA ZŁOTORYJA

11 listopada czynna bę-
dzie wyłącznie Galeria Ring, 
w której gości przekrojowa 
prezentacja sztuk audiowi-
zualnych – „Videosyntezy 2”. 
Na multimedialnej ekspozycji 
obejrzymy i wysłuchamy 60 
prac 35 artystów z 12 krajów. 
To część Festiwalu Form Au-
diowizualnych Intermediale, 
który organizuje Fundacja 
Netcetera, a który na stałe 
wpisał się w jesienny kalen-
darz wydarzeń kulturalnych 
Legnicy.

Dodatkowo, do końca li-
stopada odbywają się trans-
misje na żywo prac z wystawy 

„Videosyntezy 2”, dzięki któ-
rym można doświadczyć sztuk 
audiowizualnych, nie wycho-
dząc z domu. Udostępniane 
są one w każdy poniedziałek 
i środę w mediach społeczno-
ściowych Festiwalu i Galerii 
Sztuki.

Z kolei głównej siedzi-
bie Galerii (Pl. Katedralny 
1) prezentowana jest wysta-
wa MELTING BORDERS 
(„Znikające granice”), na któ-
rej zobaczymy prace 16 zna-
komitych twórców szkła arty-
stycznego z krajów bałtyckich: 
Litwy, Łotwy i Estonii, odby-
wająca się w ramach Europej-
skiego Festiwalu Szkła 2022 
organizowanego przez wro-
cławską fundację Fly with Art.

Wystawa jest refleksją 
na temat idei wspólnoty i 
współpracy oraz metaforycz-
nego „topnienia granic” mię-
dzy społeczeństwami Europy, 
które przez ostatnie lata po-
grążyły się w kryzysie. Odpo-

wiedzią na niego jest sztuka, 
w której znajdziemy ukojenie, 
wytchnienie i nadzieję. Pre-
zentowane prace to szkło ar-
tystyczne w najnowocześniej-
szym wydaniu. W Galerii 
Sztuki obejrzymy m.in. rzeźby, 
instalacje i obrazy, wykonane 
z użyciem szkła, wykonane w 
różnych technikach – trady-
cyjnych (szkło dmuchane, wi-
traż) oraz nowatorskich (druk 
3D, technologia rozszerzo-
nej rzeczywistości). Już teraz 
organizatorzy zapraszają na 
oprowadzanie kuratorskie po 
wystawie, które odbędzie się 
25 listopada o godz. 18.00.

Wstęp na wystawy i wyda-
rzenia jest bezpłatny. Więcej 
informacji na stronie galeria.
legnica.eu.

Źródło: Galeria Sztuki  
w Legnicy

FOT. GALERIA 
SZTUKI W LEGNICY

Podczas jesiennych space-
rów warto odwiedzić Galerię 
Sztuki i Galerię Ring. Dwie 
międzynarodowe prezenta-
cje, ukazujące różnorodne, 
często zaskakujące i nowa-
torskie oblicza sztuki współ-
czesnej, dostępne będą jesz-
cze do 27. listopada.

31-latek z Chojnowa włamy-
wał się do studzienek tele-
komunikacyjnych na terenie 
miasta i kradł kable, powodu-
jąc szereg problemów w dzia-
łaniu sieci. Policjanci ukrócili 
działalność złodzieja.

Grupa mieszkańców powiatu 
złotoryjskiego i jaworskiego 
może na 5 lat trafić do więzie-
nia za wyrąb drzew na terenie 
nadleśnictwa i prywatnej dział-
ce. Dodatkowo sądy orzekają 
w tego rodzaju sprawach na-
wiązkę w wysokości podwójnej 
wartości wyciętego drewna.

Światowo w Galerii Sztuki

Dorwali kablarza Złodzieje drewna

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A
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Ostatnia szansa prezydenta

W ostatnim możliwym mo-
mencie do mediacji w toczącym 
się sporze zbiorowym o pod-
wyżki dla pracowników pomocy 
społecznej włączył się prezydent 
Legnicy. Na rozmowy przysłał 
swojego przedstawiciela, dyrek-
tora Leszka Śliwaka z Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Związkowcy usłyszeli, to samo, 
co na październikowej sesji: że 
z nowym rokiem dostaną 7,8 
proc. podwyżki w związku ze 

wzrostem płacy minimalnej i 
że w budżecie na 2022 r. nie ma 
pieniędzy na spełnienie ich po-
stulatu (tj. 1,2 tys. zł podwyżki 
z wyrównaniem od 1 stycznia 
2022). W trakcie dyskusji zro-
dził się pomysł, aby zastąpić tę 
podwyżkę jednorazowym do-
datkiem do pensji. Konkrety 
nie padły, ale wszystkie strony 
uznały, że warto na ten temat 
rozmawiać.

- Nie podpisaliśmy proto-
kołu rozbieżności - mówi Aneta 
Mazur, przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ Soli-
darność przy legnickim MOPS. 
- Wyraziliśmy wolę kontynu-
owania rozmów 12 grudnia. To 
z naszej strony duże ustępstwo. 
Jesteśmy gotowi przystać na 
takie rozwiązanie, o ile jedno-
cześnie z jednorazowym dodat-
kiem za rok 2022 ratusz zgodzi 
się na 1 600 zł podwyżki od 1 
stycznia 2023 r.

 Piotr Kanikowski
FOT. MOPS LEGNICA

- Funkcjonariusze Straży 
Granicznej z placówki w Zgo-
rzelcu otrzymali informację od 
niemieckiej Policji, że na tere-
nie Polski znajduje się 44-letni 
obywatel Ukrainy, który podej-
rzewany jest o udział w proce-
derze związanym z przemytem 
ludzi przez granicę - opowiada 
asp. sztab. Łukasz Dutkowiak, 
oficer prasowy Komendy Woje-
wódzkiej Policji we Wrocławiu. 
-Wcześniej policjanci z Niemiec 
usiłowali zatrzymać mężczy-
znę, gdy transportował przez 
granicę obywateli Iranu, jednak 
obywatel Ukrainy rzucił się na 
funkcjonariuszy i jednego z ich 
usiłował udusić. Wykorzystu-
jąc fakt, że drugi z niemieckich 
policjantów zajął się rannym 
kolegą, wsiadł do auta i odjechał 
uciekając do Polski.

Pogranicznicy ze Zgorzelca 
zauważyli samochód, którym 
jechał, w rejonie jednej ze sta-
cji paliw przy autostradzie A4. 
Nakazali kierowcy zatrzymać 
się i swoim pojazdem służbo-

wym zastawili przód jego auta, 
by uniemożliwić mu ucieczkę. 
Ukrainiec mimo tego podjął 
próbę wyjechania się z pułapki. 
Cofają wóz, niemal staranował 
funkcjonariusza, który usiłował 
wyciągnąć kluczyki ze stacyjki 
jego auta. Strażnik odskoczył 
w ostatniej chwili na bok, uni-
kając potrącenia, a samochód z 
uciekinierem pomknął w stronę 
autostrady A4. Straż Graniczna 
ruszyła za nim z włączonymi 
sygnałami świetlnymi i dźwię-
kowymi. Pościg przeniósł się 
następnie na boczną drogę pro-
wadzącą do lasu, gdzie mężczy-
zna zatrzymał auto, wysiadł i 
wbiegł w gęste zarośla.

Strażnicy poprosili o pomoc 
w poszukiwaniu zbiega poli-
cjantów ze Złotoryi i Legnicy. 
Jak mówi asp. sztab. Łukasz 
Dutkowiak natychmiast skie-
rowano do działań będących na 
służbie funkcjonariuszy.

- Kluczowym okazało się 
doskonałe rozpoznanie terenu 
przez dzielnicowych z Komen-
dy Miejskiej Policji w Legnicy 
i wspólne działania policjan-
tów, funkcjonariuszy Straży 
Granicznej ze Zgorzelca oraz 
strażaków z OSP, które to do-
prowadziły do zatrzymania 
niebezpiecznego przestępcy - 
mówi oficer prasowy KWP we 
Wrocławiu.

44- latek łatwo się nie pod-
dał. Podczas zatrzymania poli-

cjanci zmuszeni byli do użycia 
środków przymusu bezpośred-
niego. Mężczyzna stawiał czyn-
ny opór. Był agresywny, zdeter-
minowany, znał techniki walki.

- Mężczyzna usłyszał już 
zarzuty m.in. niestosowanie się 
do poleceń zatrzymania pojazdu 
oraz zakazu prowadzenia wszel-
kich pojazdów mechanicznych, 

a także zmuszania funkcjonariu-
szy do odstąpienia od czynności 
służbowych. Grozić mu może 
kara nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności, a prokurator wystąpił 

już z wnioskiem o jego tymcza-
sowe aresztowanie - dodaje asp. 
sztab. Łukasz Dutkowiak.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Pojawiła się propozycja wy-
płaty jednorazowego dodatku 
wszystkim pracownikom Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Domu Pomocy Spo-
łecznej w Legnicy, zamiast 
podwyżki za rok 2022, na 
którą miasta nie stać. Strona 
związkowa miała już przejść 
do działań strajkowych, ale w 
tej sytuacji postanowiła dać 
ratuszowi ostatnią szansę na 
porozumienie.

Policjanci z Legnicy i Zło-
toryi, strażnicy graniczni i 
strażacy z OSP brali udział w 
zatrzymaniu niebezpiecznego 
mężczyzny podejrzewanego o 
przemyt imigrantów z Iranu do 
Niemiec. Przemytnik zbiegł 
niemieckim stróżom prawa i 
ukrywał się w lesie na terenie 
gminy Krotoszyce. 

Obława na przemytnika z Ukrainy


