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Łuczniczka oskarża trenerów o gwałt Legnicka policja szuka podpalacza

22-letnia łuczniczka twierdzi, że jako szesnastolatka zo-
stała odurzona i zgwałcona przez trenerów Henryka J. i 
Kazimierza K. Sprawę zgłosiła w Prokuraturze Rejonowej 
w Złotoryi. Obaj mężczyźni zaprzeczają, by doszło do ta-
kiej sytuacji. Niezależnie od prokuratury zarzuty bada Pol-
ski Związek Łuczniczy. 

  >>2

W ciągu jednej doby w Legnicy od podpaleń spłonęły czte-
ry samochody. Policja szuka sprawców. Oby była równie 
szybka jak w styczniu, gdy już po trzech dniach zatrzymała 
podpalacza. Pierwsze podpalenie nastąpiło nocą z nie-
dzieli 26 lutego na poniedziałek 27 lutego, o godz. 0.00 
przy ul. Kobylińskiej. 

  >>9

Będą podwyżki w MOPS i DPS!
>>3



Telewizja Polsat wyemi-
towała w magazynie „Inter-
wencja” reportaż Pawła Gre-
gorowicza, który rozmawiał z 
pokrzywdzoną zawodniczką. 
Według niej do gwałtu doszło 
w lipcu 2017 r. w Warszawie, 
gdy miała 16 lat. Po zawodach 
łuczniczych pani Sylwia po-
wiedziała do trenera Henryka 
J., że się źle czuje.

- Słońce mnie trochę przy-
grzało i on powiedział: przyjdź 
do mnie, to dam ci tabletkę na 
ból głowy. Dano mi tabletkę. 
Połknęłam tabletkę z colą i po 
tym drinku odleciałam. Obu-
dziłam się na łóżku. Czułam 
wszystko, w dwóch miejscach 
intymnych naraz. Nawet krzy-
czeć nie mogłam. Nie mogłam 
z żadnej strony się załatwić, 
bo tak wszystko mnie bolało - 
opowiada w reportażu wyemi-
towanym przez Polsat.

Kilka dni później znalazła 
w swoim telefonie komórko-
wym trzysekundowy filmik 
i zdjęcia, które dziś są dowo-
dem w postępowaniu o gwałt. 
Na zdjęciach widać wyraźnie 
nagiego Kazimierza K. w łóż-
ku z rozebraną i wyglądającą 
na nieprzytomną Sylwią. W 
pokoju musiał być wówczas 
ktoś trzeci - ktoś kto zrobił te 
nagrania. Według łuczniczki, 
to trener Henryk J. Kobieta 
rozpoznała jego głos w trzy-
sekundowym filmiku, zrobio-
nym przypadkiem, gdy nie-
poradnie próbował uruchomić 
aparat w telefonie.

- To są pomówienia. Ja nie 
wiem kiedy, w jakim poko-
ju i w jakich okolicznościach 
zostały zrobione te zdjęcia 
- mówi nam Henryk J. Jest 
trenerem w klubie łuczniczym 
Unia Pielgrzymka i nauczycie-
lem wychowania fizycznej w 
szkole podstawowej.

Z materiału Polsatu wy-
nika, że to nie pojedynczy in-
cydent. Pani Sylwia mówi, że 
trener Henryk J. już wcześniej, 
gdy miała 15-lat, niestosownie 

dotykał ją po brzuchu, pier-
siach, miejscach intymnych, 
przytulał się, całował i gryzł 
w ucho. Mroziło ją to, nie 
była w stanie nic z tym zrobić. 
Według drugiej łuczniczki, na 
treningach dochodziło do tego 
rodzaju niestosownych zacho-
wań wobec innych dziewcząt.

I on, i Kazimierz K. to 
postacie bardzo znane w śro-
dowisku. Obaj byli prezesami 
Polskiego Związku Łuczni-
czego i mają na swoim koncie 
szereg sportowych sukcesów. 
Ich zawodnicy - m.in. pani 
Sylwia - sięgali po najwyższe 

trofea w krajowych i zagra-
nicznych zawodach. Henryk 
J. sprawił, że klub z małej po-
dzłotoryjskiej wsi stał się jed-
nym z ważniejszych ośrodków 
łucznictwa w Polsce, matecz-
nikiem wybitnych zawodni-
ków.

Mężczyźni zarzucają 
pani Sylwii, że ich fałszy-
wie oskarża. Wypierają się 
jakichkolwiek kontaktów o 
charakterze seksualnym z nie-
letnimi zawodniczkami. Ich 
pełnomocnik złożył w Proku-
raturze Rejonowej w Złotoryi 
zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa z art 
238 Kodeksu karnego (chodzi 
o artykuł dotyczący złożenia 
fałszywego zawiadomienia o 
przestępstwie).

- Dla mnie to bardzo 
smutne - mówi legniczanin 
Józef Baściuk, prezes Pol-
skiego Związku Łuczniczego. 
- Kiedy dziennikarz Polsa-
tu pokazał mi tamte zdjęcia, 
przeżyłem szok. To szok rów-
nież dla całego środowiska, bo 
dotyczy znakomitej zawod-
niczki i trenerów z wielolet-
nim dorobkiem. Jako związek 
podjęliśmy działania. Skie-

rowaliśmy sprawę do komisji 
dyscyplinarnej. Zwróciliśmy 
się do kubów i zawodników z 
deklaracją udzielenia wszelkiej 
potrzebnej pomocy.

Henryk J. i Kazimierz K. 
nie zostali zawieszeni w pra-
cy trenerskiej do czasu wyja-
śnienia sprawy. Józef Baściuk 
mówi, że jako prezes PZŁucz 
nie jest władny podjąć takiej 
decyzji, ale może to zrobić ko-
misja dyscyplinarna. 

Piotr Kanikowski
FOT. MAGAZYN IN-

TERWENCJE POLSAT

22-letnia łuczniczka twier-
dzi, że jako szesnastolatka 
została odurzona i zgwałcona 
przez trenerów Henryka J. i 
Kazimierza K. Sprawę zgłosi-
ła w Prokuraturze Rejonowej 
w Złotoryi. Obaj mężczyźni 
zaprzeczają, by doszło do 
takiej sytuacji. Niezależnie 
od prokuratury zarzuty bada 
Polski Związek Łuczniczy.
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Ukryta  
kamera

W baśni Andersena 
motłoch zachwycał się 
nowymi szatami cesarza, 
by nie wyjść na głupców. 
Nie wiem, jakie doświad-
czenie w opowiadaniu 
bajek mają dziewczyny 
z legnickiego ogólniaka, 
ale udało im się wmówić 
tysiącom ludzi, że widzą 
kamerę w plamce na pod-
pasce.

Nim napiszę wię-
cej, muszę zrobić kilka 
ważnych zastrzeżeń. Nie 
wiem, czy w V Liceum 
Ogólnokształcącym w 
Legnicy grasuje podglą-
dacz, czy nie. Nie wiem, 
czy w dziewczęcej toalecie 
była kamerka, czy nie. Nie 
wiem, czy trzecioklasista, 
na którego padło podej-
rzenie, jest winny, czy nie-
winny. 

Wiem jedynie, że sy-
tuacja eskalowała w lincz. 
W momencie, kiedy ze 
szkolnych korytarzy na-
gonka przeniosła się do 
mediów społecznościo-
wych, dorośli stracili nad 
wydarzeniami jakąkol-
wiek kontrolę. Rozemo-
cjowane nastolatki za-
częły załatwić sprawę po 
swojemu. Przez internet 
hejterzy próbują zaszczuć 
rzekomego podglądacza. 
A w realu skrzykują się 
bojówki, by wymierzać 
sprawiedliwość. 

Wszystkich ich powi-
nien otrzeźwić rzut oka 
na zdjęcie, które stało się 
zarzewiem tego zamiesza-
nia. Widać na nim dobit-
nie, jak nikłe podstawy ma 
rezonująca wśród mło-
dzieży nienawiść. Na fot-
ce cykniętej smartfonem 
w dziewczęcej toalecie nie 
da się dostrzec niczego 
poza koszem wypełnio-
nym zużytymi podpa-
sakami. Ale gdy wszyscy 
dookoła krzyczą, że widać 
tam też kamerę, trzeba 
mieć odwagę, by puknąć 
się w głowę. 

Piotr  
Kanikowski Wydawca: Media24 Iwona Cząstka
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Będą podwyżki w MOPS i DPS!
Po pięciu dniach zakończył 
się strajk w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej oraz 
Domu Pomocy Społecznej w 
Legnicy. Pracownicy wywal-
czyli dla siebie po 800 złotych 
podwyżki. 

Prezydent  Tadeusz Krza-
kowski zobowiązał się do 
wypłaty trzech podwyżek dla 
pracowników MOPS i DPS. 
Pierwsza, naliczana od 1 
stycznia 2023 r wyniesie 400 
zł. Do tego 1 lipca dojdzie 
druga - 200 zł, a 1 stycznia 
2024 r. trzecia - 200 zł.

- To są kwoty brutto, ale 
w połączeniu z naliczanym od 
płacy zasadniczej dodatkiem 
stażowym przełożą się na re-
alną poprawę sytuacji mate-
rialnej pracowników - mówi 
Aneta Mazur, szefowa Soli-
darności w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej. - Nie 
jest to podwyżka naszych ma-
rzeń, ale kompromis.

Przypomnijmy, że w mo-
mencie kiedy ruszał spór 
zbiorowy, załogi MOPS i 
DPS domagały się 1,2 tys. 

zł podwyżki od 1 stycznia 
2022 r. i 400 zł podwyżki od 
1 stycznia 2023 r. W trakcie 
trwających od poniedziałku 
negocjacji zredukowały swe 
oczekiwania do wzrostu płacy 
zasadniczej o kwotę 800 tys. 
zł w ciągu 12 miesięcy.

Te pieniądze zostaną wy-
płacone niezależnie od in-
nych podwyżek. Tzn. MOPS 
i DPS mają gwarancję, że 
nie zostaną pominięte, jeśli 
w trakcie roku ratusz zdecy-
duje się wprowadzić jeszcze 
jakiś wzrost wynagrodzeń we 
wszystkich podlegających mu 
placówkach.

- Przez tydzień pomoc 
społeczna w Legnicy nie 
funkcjonowała. Akcja straj-
kowa pracowników zmusiła 
prezydenta do podjęcia dia-
logu. Wcześniej takiej woli z 
jego strony nie było i dlatego 
doszło do sporu zbiorowego 
a następnie strajku - mówi 
Aneta Mazur. - Mam nadzie-
ję, że to lekcja na przyszłość i 
że już takie sytuacje nie będą 
się powtarzały. Liczę, że ra-
tusz będzie odtąd pilnował, 
aby płace w sferze opieki spo-

łecznej na bieżąco rosły.
Tadeusz Krzakowski, pre-

zydent Legnicy: - Dziękuję 
przedstawicielom związku 
oraz moim współpracowni-

kom za udział w negocjacjach 
i wolę współpracy, dzięki 
której mogliśmy wypracować 
satysfakcjonujące obie strony 
rozwiązanie.

- Podwyżki byłyby nie-
możliwe, gdyby nie przesu-
nięcia w budżecie i decyzje, 
które zapadły na środowej 
sesji Rady Miejskiej Legni-

cy - podkreśla Piotr Seifert, 
rzecznik prasowy prezydenta 
Legnicy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI



Strona 4 08 marca 2023WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Inwestycja w bezpieczeń-
stwo

Obiekt składa się z dyspo-
zytorni z garażami technicz-
nymi oraz części administra-
cyjnej. Inwestycja rozpoczęła 
się w 2021 roku i kosztowała 
ponad 5,5 mln zł. Ratowni-
cy mają teraz lepsze warun-
ki pracy, a to przekłada się 
na bezpieczeństwo nie tylko 
pracowników KGHM, ale ca-

łego Zagłębia Miedziowego. 
Dla przykładu liczba wyjaz-
dów jednostki do zdarzeń w 
KGHM to ok. 30 w roku, na-
tomiast wyjazdów do wypad-
ków, pożarów czy innych zda-
rzeń kryzysowych w Zagłębiu 
Miedziowym to ok. 150.

Nowa dyspozytornia 
jest wyjątkowa nie tylko pod 
względem wyposażenia. Po raz 
pierwszy w historii KGHM 
daje możliwość poprowa-
dzenia akcji ratowniczej czy 
ewakuacyjnej bezpośrednio z 
Sobina. W przypadku jakich-
kolwiek zdarzeń na terenie od-
działów KGHM dyspozytorzy 
JRGH otrzymują informacje 
i natychmiastowo podejmują 
odpowiednie działania.

Profesjonaliści na świato-
wym poziomie

Ratownicy i strażacy z 
KGHM należą do najlepszych 
na świecie. Ich profesjonalizm 
i umiejętności były wielokrot-
nie doceniane. W ostatnich 
Międzynarodowych Zawo-
dach Zastępów Ratowniczych 

(2022 rok) ratownicy górniczy 
KGHM w jednej z konkuren-
cji zajęli III miejsce otrzymu-
jąc brązowy medal.

Oddział Jednostka Ratow-
nictwa Górniczo-Hutniczego 
( JRGH) w ubiegłym roku 
obchodził 25-lecie istnienia. 
Do zadań JRGH należy nie-
sienie niezbędnej pomocy 
dla wszystkich Oddziałów 
KGHM Polska Miedź S.A. 
w zakresie likwidacji skut-
ków pożarów, tąpań i zawa-
łów, wdarcia się wody, awarii 
energomechanicznych, awarii 
technicznych oraz chemicz-
nych i ekologicznych na po-
wierzchni i w wyrobiskach 
dołowych.

Ratownicy KGHM po-
magali i pomagają nie tylko w 
związku z działalnością górni-
czą czy hutniczą w spółce. Ich 
kompetencje wykorzystywane 
są m.in. podczas zdarzeń dro-
gowych czy gaszeniu pożarów, 
także poza granicami kraju. 
Pierwszy wyjazd to pomoc w 
Albanii po trzęsieniu ziemi w 
grudniu 1988 roku. Kolejne 
wyjazdy to sierpień i listopad 

w 1999 roku, gdzie ratownicy 
dwukrotnie pomagali ofiarom 
trzęsienia ziemi w zachodniej 
Turcji. Także w tym roku, już 
w pierwszych godzinach po 

trzęsieniu ziemi ratownicy 
KGHM zgłosili akces pomocy 
dla poszkodowanych w Turcji.

 

Źródło:  
KGHM Polska Miedź S.A.

FOT.  
KGHM POLSKA MIEDŻ 
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Supernowoczesny Sobin
Zakończyła się budowa nowej 
dyspozytorni i budynku admi-
nistracyjnego dla strażaków 
i ratowników KGHM w Sobi-
nie. Nowy budynek Jednostki 
Ratownictwa Górniczo-Hut-
niczego, oddziału KGHM, 
wyposażono w najwyższej 
jakości systemy łączności i 
nowoczesne systemy infor-
matyczne. Budynek powstał 
przy wykorzystaniu nowocze-
snych technologii i jest ener-
gooszczędny – wykorzystuje 
energię ze słońca dzięki zain-
stalowanej na dachu budynku 
fotowoltaice.



- W Tarczyński Arena pod 
szyldem Dolnośląskiej Orga-
nizacji Turystycznej zebrało 
się wytrawne towarzystwo. Są-
siadami naszego stoiska były 
inna fantastyczna atrakcja tury-
styczna naszego województwa 
- twierdza Srebrna Góra, oraz 
gmina Syców z pięknym ar-
boretum – opowiada Mariusz 
Garbera, prezes gminnej spół-
ki Zamek Grodziec i zarazem 
kasztelan warowni na wyga-
słym wulkanie.  

Wrocławskie targi sta-
nowiły absolutnie wyjątkową 
okazję, by w jednym miejscu 
i czasie poznać ofertę tury-
styczną 122 najbardziej atrak-
cyjnych obiektów w tej części 
Europy. Przez trzy dni (3-5 
marca) targi odwiedziło ok. 
10,7 tys. zwiedzających. Każdy 
z wystawców miał zaplanowa-
ne jedno wyjście na prezentację. 
Ale to, z czym do Wrocławia 
przyjechała ekipa z Grodźca, 
budziło tak duże zaintereso-
wanie, że Mariusza Garberę i 
towarzyszących mu rycerzy aż 

trzykrotnie proszono na scenę, 
by posłuchać o tajemnicach 
zamku.

- Nie tylko o tajemnicach 
– dodaje kasztelan. - Prezen-
towałem też kalendarz imprez 
i ofertę zamku, łącznie z kuch-
nią, miejscami noclegowymi i 
salą na przyjęcia ślubne. Nasze 
stoisko obfitowało w materiały 
promocyjne, ale żeby się wyróż-
nić zabraliśmy ze sobą do Wro-
cławia miecze, hełmy i różne 
elementy rycerskiego wyposa-
żenia, które zwiedzający mogli 
wziąć do ręki albo przymierzyć. 
Dużo radości sprawialiśmy 
ludziom zakuwając ich dla za-
bawy w małe przenośne dyby 
albo krępując łańcuchami jak 
średniowiecznych przestępców. 
Do tego mieliśmy fantastyczną 
ramkę do robienia sobie pa-
miątkowych zdjęć z napisem 
„Zamek Grodziec”.

Do promocji Grodźca 
zaangażowała się para za-
przyjaźnionych z zamkiem 
rekonstruktorów. Przygotowali 
pokazy walk na miecze i poma-
gali zwiedzającym oswoić się z 
rycerskim orężem. 

- Wśród odwiedzających 
nasze stoisko przeważali ludzi, 
którzy w Grodźcu dotąd nie 
byli. Mam nadzieję, że zachęci-

liśmy ich, by w najbliższym cza-
sie naprawili ten błąd – mówi 
Mariusz Garbera. - Trafiali się 
też turyści, którzy deklarowali, 
że zamek znają bardzo dobrze, 
bywają na nim i chętni znowu 
przyjadą.

Na stoisko Zamku Gro-

dziec zaglądali też inni wy-
stawcy. To pozwoliło nawiązać 
kontakty, które mogą procento-
wać w przyszłości. Na przykład 
Srebrna Góra będzie zapraszać 
swoich klientów do odwiedze-
nia Grodźca, a turyści zagląda-
jący na zamek dostaną od pra-

cowników Mariusza Garbery 
materiały polecające zwiedza-
nie tamtejszej twierdzy.     

- Na tle tak wspaniałych 
atrakcji dobrze się pokazywać 
– uważa kasztelan Grodźca. - 
Przyznam, że z zainteresowa-
niem przyglądałem się ofercie 

konkurentów, szukając pomy-
słów, czym jeszcze moglibyśmy 
zaskoczyć publiczność przy 
następnej edycji wrocławskich 
targów.

Piotr Kanikowski
FOT. ZAMEK GRODZIEC 

ZAGRODNO
DAJE SIĘ POZNAĆ

miesięcznik – marzec 2023 r. nr 03/2023
BROCHOCIN – GRODZIEC – JADWISIN – ŁUKASZÓW – MODLIKOWICE - OLSZANICA – RADZIECHÓW – WOJCIECHÓW – UNIEJOWICE - ZAGRODNO

Zamek Grodziec we Wrocławiu 
Zamek Grodziec był jednym 
ze 122 wystawców Międzyna-
rodowych Targów Turystyki i 
Czasu Wolnego na Tarczyński 
Arena Wrocław. 



W przetargu na przebu-
dowę trzech dróg (gminnej 
z Radziechowa na Osetnicę, 
powiatowej w miejscowo-
ści Zagrodno oraz gminnej 
w Modlikowicach) zostały 
zgłoszone trzy oferty. Zgod-
nie z wstępnym kosztorysem 
gmina ma przygotowane na tę 
inwestycję  7 057 322 zł. W 
dużej mierze to środki pozy-
skane z rządowego funduszu 
Polski Ład. Wszystkie zło-
żone oferty mieszczą się w 
tym limicie. Najtańszą (5 882 
721,00 zł) złożyło Przedsię-
biorstwo Transportowo-Bu-
dowlane z Wrocławia. Wpły-
nęły też oferty spółki Jadar z 
Wojcieszyc (5 946 384,92 zł) 
oraz Sudeckiego Przedsię-
biorstwa Robót Drogowych 

z Jeleniej Góry (6 394 414,22 
zł).

Jeszcze większym powo-
dzeniem cieszył się ogłoszony 
na początku lutego przetarg 
na opracowanie dokumenta-
cji projektowej dla planowa-
nej inwestycji pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Zagrod-
no”. Wystartowało w nim aż 
5 firm, proponując ceny od 
733 556,50 zł do 1 500 600 
zł. Komisja przetargowa jako 
zwycięzcę wskazała firmę Bu-
dex Michał Feliński z Legni-
cy. Jej oferta była najtańsza i 
zarazem o ponad 260 tys. niż-
sza od puli środków przewi-
dzianych na to zadanie. 

Budowa kanalizacji dla 
południowo-zachodniej czę-
ści gminy to najambitniej-
sze z zadań przewidzianych 
w tegorocznym budżecie. 

Szczególnie ważne jest dla 
mieszkańców siedmiu wio-
sek, gdzie do dziś mieszkańcy 
muszą korzystać z szamb. W 
budżecie na 2023 rok zapisa-
no kwotę ponad 2,6 mln zł na 
budowę oczyszczalni ścieków 
w Modlikowicach, która bę-
dzie obsługiwać południowo-
-zachodnią część gminy. Wójt 
Karolina Bardowska pozyska-
ła na ten cel 2 375 000 zł z 
rządowego Programu Inwe-
stycji Strategicznych Polski 
Ład. Równocześnie będzie 
powstawać dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa na 
sieć kanalizacji sanitarnej. Po-
szukiwania projektanta gmina 
zainicjowała już w paździer-
niku ub. roku, ale przez błąd 
formalny w jedynej wówczas 
złożonej ofercie postępowanie 
trzeba było powtórzyć. 

Piotr Kanikowski

Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej ogłosi-
ła listę 675 jednostek OSP, któ-
rym przyznano dofinansowanie 
do zakupów wozów strażackich. 
Jest wśród nich jednostka OSP 
w Olszanicy – jedna z dwóch w 
gminie Zagrodno włączonych 
do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego (druga to 
OSP Zagrodno).

Dobrą wiadomość przeka-
zała wójt Karolina Bardowska: 
-Wiecie jak bardzo gmina Za-
grodno wspiera jednostki OSP 
– napisała 24lutego na Facebo-
oku. - Kolejny przykład naszych 
starań: złożyliśmy zapotrzebo-
wanie i się udało. Dzięki naszym 
staraniom i wsparciu z zewnątrz 

udało się sprawić, że nasz wnio-
sek o lekki wóz dla OSP Ol-
szanica został uwzględniony i 
jednostka znalazła się w gronie 
46 jednostek, które otrzymają 
dotacje na zakup lekkiego wozu 
ratowniczo-gaśniczego.

To pierwszy krok, bo teraz 
przetarg i formalności. Wiem, 
że zaangażowanie jednostki 
OSP KSRG Olszanica w całe 
przedsięwzięcie będzie wielkie i 
nieocenione. Radny Paweł Ma-
rek Kalinowski trzyma rękę na 
pulsie Dofinansowanie wynosi 
250 tys zł, pozostała kwota zo-
stanie pokryta z budżetu gmi-
ny. Dziękuję Radnym gminy 
za przychylność w tej kwestii. 
Dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego ważnego 
sukcesu.

To nie jedyna radosna 
wiadomość dla strażaków z 

Olszanicy. Dzień po ogłosze-
niu informacji o przyznanym 
dofinansowaniu odbywało się 
zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze OSP Olszanica, pod-
czas którego 6 druhów dostało 
odznaki Wzorowego Strażaka 
(Marcin Karasiński, Tomasz 
Paszut, Daniel Delost, Pa-
weł Sarna, Paweł Kalinowski, 
Tomasz Modras). Członkom 
Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej OSP Olszanica zostały 
przyznane odznaki: złota (Oleg 
Janiuk, Nikola Narożna), srebr-
ne (Emilia Lisowska, Martyna 
Bojczuk, Jakub Dubicki) i brą-
zowa (Marek Kasprzak, Tomasz 
Kasprzak, Olga, Szczygielska, 
Magdalena Dubicka, Marcelina 
Bajor, Marcel Bajor, Marcelina 
Taf, Kacper Taf ).

Piotr Kanikowski
FOT. OSP OLSZANICA

Około 150 dzieci skorzystało z przygotowanej specjalnie na ferie zi-
mowe oferty przeżycia rycerskiej przygody na zamku w Grodźcu. Kto 
był, na pewno nie żałował. Mógł spędzić cały dzień na zamku, razem 
z charyzmatycznym opiekunem zajrzeć w każdy kąt, posłuchać fascy-
nujących historii. Była okazja, by założyć hełm i zbroję, wziąć do ręki 
prawdziwy miecz, by przez chwilę poczuć się jak średniowieczny rycerz. 
Można też było sprawdzić się w zabawach i grach. A na koniec zagry-
zając smażoną kiełbasę chlebem powspominać to wszystko przy ognisku 
rozpalonym na dziedzińcu. 

Rekonstrukcje historyczne z różnych epok zaczynają być znakiem 
rozpoznawczym Grodżca. To miejsce jest jak wehikuł czasu. W jeden z 
lutowych weekendów turyści cofnęli się do zimy 1945 roku, gdy do zamku 
dotarła Armia Czerwona. Ówczesny właściciel Grodźca, hrabia Herbert 
von Dirksen, zamiast uciekać na zachód jak wielu niemieckich cywili po-
został we wsi. Abwehra nie chciała jednak pozwolić, by były ambasador 
III Rzeszy dostał się w ręce enkawidzistów i wysłała za linię frontu eli-
tarny oddział, który pod osłoną nocy uprowadził Dirksena spod straży 
Rosjan. 

Marcin Ślipko poprowadził nocne warsztaty astrofograficzne na 
zamku w Grodźcu. Niestety, chmury przesłoniły niebo, uniemożliwia-
jąc robienie zdjęć gwiazdom. Z konieczności poprzestano na zajęciach 
z teorii. W wyjątkowym anturażu, przy rozpalonym kominku, grupa 
kilkunastu amatorów fotografii słuchała fascynującej prelekcji o pięknie 
kosmosu. Od Marcina Ślipko usłyszeli też sporo praktycznych porad na 
temat robienia zdjęć nocnemu niebu. Wszyscy mają apetyt na więcej, więc 
pewnie nie było to ostatnie takie spotkanie. (PEKA) 
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Duża kasa na sport
Gmina Zagrodno rozstrzy-
gnęła otwarty konkurs na 
realizację zadań publicz-
nych z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i 
sportu. Pulę 180 tysięcy 
złotych podzieliła pomię-
dzy cztery kluby piłkarskie. 
Olimpia Olszanica (senio-
rzy, Klasa A) dostanie 48 
000 zł, Radziechowianka 
Radziechów (seniorzy Kla-
sa B) – 40 000 zł, Orzeł 
Zagrodno (seniorzy, Klasa 
B) – 40 000 zł, Orzeł Za-
grodno (Klasa Okręgowa) 
– 52 000 zł. PEKA

Potrzebna pomoc
20 lutego wybuchł pożar w 
jednym z domów w Olsza-
nicy. Zamieszkująca go ro-
dzina straciła dorobek ca-
łego życia. „Chcemy jakoś 
wszystko odbudować, ale 
bez waszej pomocy to nie 
jest możliwe.” - pisze pan 
Leszek, który założył na 
ten cel zrzutkę w serwisie 
Zrzutka.pl. W sytuacji po-
gorzelców każda złotówka 
ma znaczenie. Zrzutkę ła-
two odnaleźć przy pomocy 
wyszukiwarki Google. Wy-
starczy wpisać: Zrzutka.pl 
i Powrót do normalnego 
życia. Dołączamy do próśb 
o wsparcie. PEKA

Kiedy śmieci
Gmina Zagrodno zachęca 
mieszkańców do pobiera-
nia oraz instalowania dar-
mowej, prostej i przyjaznej 
użytkownikowi aplikacji 
mobilnej „Kiedy śmieci”, 
która posiada kilka funkcji, 
ale jedno główne zadanie -
poinformować o zbliżają-
cym się odbiorze odpadów. 
Aplikacja jest bezpieczna, 
nie wymaga od użytkow-
nika podawania jakichkol-
wiek danych osobowych, 
w tym numeru telefonu. 
Szczegóły: Zagrodno.info. 
PEKA

Polski Ład na zabytki
Do 17 marca można apli-
kować o dotacje z Rządo-
wego Programu Odbudowy 
Zabytków w ramach Fun-
duszu Inwestycji Strate-
gicznych Polski Ład. Gmi-
na Zagrodno informuje o 
złożeniu wniosków o takie 
wsparcie w porozumieniu 
z parafiami, właścicielem 
pałacu w Grodźcu oraz 
prezesem spółki Zamek 
Grodziec. Z informacji, ja-
kie uzyskaliśmy od prezesa 
Zamku Grodziec Mariusza 
Garbery, pieniądze – o ile 
zostaną przyznane – przy-
dadzą się na spoinowanie 
murów warowni. PEKA

Na czas ferii zimowych zamek Grodziec nie zapomniał ani o 
dzieciach, ani o dorosłych. To miejsce, gdzie czas szybko pły-
nie.

Gmina Zagrodno poszukuje 
wykonawców inwestycji. 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Olszanicy będzie mieć nowy 
wóz!

Akcja za akcją Gorąca wiosna 

Szykują miejsce w remizie



- Obecnie duże wsparcie 
w inwestycji możliwe jest nie 
tylko na terenach strefowych, 
ale praktycznie na każdym te-
renie niezależnie od własności – 
mówi Przemysław Bożek, pre-
zes Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 

„Strefa dla biznesu” to cykl 
spotkań, na których eksper-
ci związani z LSSE i innymi 
podmiotami wspierającymi 
przedsiębiorczość przekazują 
właścicielom małych i średnich 

przedsiębiorstw informacje 
przydatne do rozwoju firmy. 

Podczas spotkania w 
Grodźcu przedsiębiorcy będą 
mogli dowiedzieć się o możli-
wościach skorzystania z ulgi po-
datkowej CIT/PIT do 45% po-
niesionych kosztów inwestycji 
nawet przez 15 lat. Omówione 
zostaną nowe, łatwiejsze warun-
ki uzyskania zwolnienia podat-
kowego. Będzie można zasię-
gnąć u fachowców konsultacji 
na temat możliwości realizo-
wania inwestycji na konkretnej 
nieruchomości. Zaprezentowa-
ne zostaną narzędzia wsparcia 
rozwoju przedsiębiorczości dla 
firm i pracodawców.

„Strefa dla biznesu” w Za-
grodnie to również doskonała 
okazja do rozmów B&B z eks-
pertami i doradcami na temat 
rozwoju własnej firmy.

Piotr Kanikowski

Jak za pierwszym razem, 
bieg dla dorosłych poprzedzą 
konkurencje dla dzieci. W za-
leżności od wieku będą ścigać 
się na dystansach 300, 600, 900 
i 1200 metrów. Dorośli mogą 
wybierać między dwoma trasa-
mi poprowadzonymi wśród pól 
i lasów między Zagrodnem a 
Grodźcem. Rozciąga się tu do-
lina Zimnika, ze stawami, most-
kami i meandrującym wśród 

drzew potokiem. Szczególnie 
urokliwie wygląda właśnie wio-
sną. Krótsza pętla ma mieć – jak 
wcześniej – 6 kilometrów, dłuż-
sza zostanie rozciągnięta z 10 do 
13 kilometrów, co umożliwi po-
dejście pod zamkowe wzgórze w 
Grodźcu.

Bieg jest zaplanowany na 
22 kwietnia (sobota), ale jeśli 
ktoś ma ochotę na bieganie z 
widokiem na wulkan, to już 
teraz może wpisać się na li-
stę startową i wnieść opłatę za 
pośrednictwem portalu zapisy.
maratonczyk.pl. Do 14 kwietnia 
obowiązuje niższa opłata star-
towa: 15 zł dla dzieci, 50 zł dla 
kijkarzy i dorosłych biegaczy, 
niezależnie od dystansu. Uwaga, 
ilość miejsc ograniczona. 

Piotr Kanikowski

Mieszka i tworzy Pani w 
Grodźcu już ponad trzy lata. 
Jak przebiega proces zadoma-
wiania? Jak się Pani czuje w 
Grodźcu?

- Myślę, że zdążyłam wejść 
w klimat tego miejsca. Pozna-
łam tutaj sporo fajnych ludzi. 
Ale nie ukrywam, że potrzebo-
wałam czasu, żeby oswoić się z 
tym wszystkim, osadzić, prze-
orientować trochę na funkcjo-
nowanie poza miastem. Dzielę 
teraz moje życie między miasto 
a wieś. Część czasu spędzam 
w Grodźcu, część we Wrocła-
wiu, co mi bardzo odpowiada, 
bo ja jako zwierzę towarzyskie 
potrzebuję czasem ludzi wokół 
siebie. Nie lubię też stagnacji 
i siedzenia w jednym miejscu. 
Dlatego ten balans, Grodziec – 
Wrocław, jest dla mnie idealny.

Sąsiedzi z Grodźca zaglą-
dają do galerii?

- Tak, oczywiście. Okaza-
ło się, że tuż obok bardzo fajni 
ludzie mieszkają, więc to już nie 
jest nawet zaglądanie do galerii 
tylko bliska towarzyska relacja. 
Mają klucze, przez co stali się 
trochę jak domownicy. 

Co Pani najbardziej lubi w 
Grodźcu?

- Spokój. Spokój i bliskie 

towarzystwo zwierząt, z którymi 
jestem bardzo związana. Lubię 
też, że (brzydko powiem) moż-
na „mieć wywalone” na to, jak się 
wygląda, czy się ma włosy ucze-
sane, makijaż i tak dalej. Gro-
dziec daje mi szansę, aby przez 
chwilę pofunkcjonować na tro-
chę innych częstotliwościach 
niż, na przykład, w mieście.

Wspomniała Pani o zwie-
rzętach. Koty czy psy?

- Zacznijmy od kotów. Jest 
Ośmiorniczka czyli Octopus, 
nazwany tak, bo jest całkiem 
czarny, a kiedy był kociątkiem 
wyglądał właśnie jak mała czar-
na ośmiorniczka. Znajda, tak 
samo jak kotka Mati, którą ktoś 
porzucił. Jest też suczka Dixi, 
z interwencji - bardzo uciąż-
liwa, bo szczeka, ale poza tym 
ma wyłącznie zalety. Do tego 
mamy Ciapuś i Misio - dwa 
psy z sąsiedniego gospodar-
stwa, które dołączyły do nas, 
kiedy ich właściciel zmarł. Były 
zostawione same sobie i tak się 
powoli, powoli przeniosły do 
naszego domu. Są kochane, a 
Misiek to już szczególnie, bo 
jest jak mój cień: gdzie ja, tam 
on. Taka przylepka. Od czasu do 
czasu pojawiają się jeszcze koń 
Martyny, arabka Sancheza.  W 
zimie jest „garażowana” w stajni 
a latem pasie się na pastwisku 
przy domu. W czerwcu zeszłego 
roku pojawiło się też jej źrebiąt-
ko, Santa.     

Niemałe stadko.

- Jest jeszcze suka Perła, 
najstarsza i najważniejsza. Ona 
rządzi.

Zwierzęta są inspirujące 
dla artysty?

- Dla mnie inspirujące jest 
wszystko i nic. W zasadzie do 
tworzenia nie potrzebuję jakiś 
specjalnych bodźców, ale jak 
są blisko, to na pewno w jakiś 
sposób na mnie też oddziału-
ją. Takiemu człowiekowi jak ja, 
zwierzęta i dom na wsi bez wąt-
pienia przydają się, żeby oczyścić 
mózg i poobcować z czymś, co 
jest nieskazitelnie naturalne, 
zwyczajne, pozbawione wyra-
chowania i nieobciążone złymi 
emocjami. Przyroda daje ten 
oddech. Kocham grzebać w zie-
mi, a w Grodźcu mam ku temu 
sposobność.   

Czym się różni galeria w 
Grodźcu od galerii na Jatkach 
we Wrocławiu?

- Wszystkim, jeśli chodzi 
o wielkość, lokalizację i poten-
cjał sprzedażowy. Na Jatkach 
jest większy przepływ ludzi, 
więc cały czas coś się dzieje, ale 
– inaczej niż na wsi – okolicz-
ności nie sprzyjają nawiązania 
trwałych relacji z klientem. W 
Grodźcu mam i czas, i oddech, a 
przez to, że ludzi jest mniej, kie-
dy się da wykorzystuję okazję, 
aby się nimi lepiej zaopiekować, 
wypić razem kawę, herbatę, po-
rozmawiać. Można dzięki temu 
zobaczyć sztukę oraz artystę w 
szerszym kontekście. Ale i tu, i 

tu prezentuję tę samą twórczość, 
choć ze względu na większą 
przestrzeń w Grodźcu mam 
możliwość prezentowania prac 
większych.

Można powiedzieć że ga-
leria na Jatkach to takie za-
proszenie, aby przyjechać do 
Grodźca i zobaczyć więcej?

- Dokładnie. Jatki mogą być 
takim fajnym intro. Z podróżą 
do Grodźca to intro przeradza 
się w powieść, czyli coś bardziej 
epickiego. Dość często zdarza 
się, że osoby odwiedzające Ga-
lerię Versus we Wrocławiu od 
razu albo po jakimś czasie relo-
kują się do Grodźca. 

Angażuje się Pani w życie 
lokalnej społeczności, prowa-
dząc, na przykład, warsztaty 
plastyczne dla dzieci albo przy-
gotowując medale na Bieg z 
Widokiem na Wulkan...

- Pewnie by tego było nawet 
więcej, tylko czas mnie ograni-
cza. Ciągnie mnie w tą stronę, ale 
różne zobowiązania nie zawsze 
pozwalają mi wejść bardziej to-
talnie w tego rodzaju aktywność. 
Jestem mocno obłożona pracą, 
ale jeśli tylko mogę i czuję od lu-
dzi dobrą energię, to z przyjem-
nością do nich dołączam. Fajnie 
dogaduję się z dziewczynami z 
Pozytywnie Nakręconych, więc 
także w tegorocznym natłoku 
zajęć wygospodarowałam trochę 
czasu, by zrobić dla nich medale. 

Piotr Kanikowski
FOT. GALERIA VERSUS 
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W czwartek 9 marca wójt 
gminy Zagrodno Karolina 
Bardowska oraz Legnicka 
Specjalna Strefa Ekonomicz-
na S.A. zorganizowały na 
zamku w Grodźcu bezpłatne 
spotkanie informacyjne dla 
przedsiębiorców, którzy chcą 
rozwijać swój biznes albo in-
westować w regionie.

22 kwietnia z Zagrodna wy-
startuje – po raz drugi – Bieg 
z Widokiem na Wulkan. Trwa 
rejestracja zawodników a 
Patti Dubiel, artystka z Grodź-
ca, przygotowuje przepiękne 
medale. Dostaną je wszyscy 
dorośli, którzy dobiegną (lub 
dospacerują) do mety. 

Z Patti Dubiel – rzeźbiarką, 
graficzką, właścicielką Ga-
lerii Versus w Grodźcu i we 
Wrocławiu – rozmawia Piotr 
Kanikowski.

Strefa dla biznesu 
w gminie Zagrodno

Na innych częstotliwościach

Program „Strefy dla biznesu”
11:30 – 12:00 Rejestracja gości i rozmowy przy kawie
12:00 – 12:15 Powitanie – Karolina Bardowska, wójt gminy Za-
grodno; Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.
12:15 – 12:30 Potencjał gospodarczy gminy Zagrodno – Karoli-
na Bardowska, wójt gminy Zagrodno
12:30 – 12:45 Praktyczny wymiar współpracy gminy i strefy eko-
nomicznej – Jan Marian Grzegorczyn, burmistrz miasta Mięki-
nia
12:45 – 13:00 Jak rozwinąć swój biznes dzięki wsparciu LSSE 
S.A.? – Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi Przed-
siębiorców Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
13:00 – 13:15 Fundusze unijne w nowej perspektywie – Alek-
sandra Kukuła, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w 
Legnicy
13:15 – 13:30 Formy wsparcia dla Pracodawcy – Joanna Mil-
czarz, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i Usług Finan-
sowych Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
13:30 Poczęstunek kawowy oraz indywidualne rozmowy z eks-
pertami i doradcami

Są widoki na medal



Kasztelan Mariusz Garbera 
usunął z niej łóżka z baldachi-
mami stanowiące pozostałość 
z lat dziewięćdziesiątych, gdy 

w Grodźcu realizowano tele-
wizyjne reality show „Riket”. 
Zmienił się układ też gablot. 
Turyści mogą aktualnie obejrzeć 
tu wystawę porcelany śląskiej. 
Wystrój sali zostanie uzupełnio-
ny o popiersie Bodo Ebhardta, 
niemieckiego architekta, który 
odbudował zamek na początku 
XX wieku, oraz gipsowe portrety 
książąt legnicko-brzeskich. 

- Jestem szczęśliwy ze 

współpracy, jaką nawiązaliśmy z 
Akademią Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wro-
cławiu i dziekanem wydziału 
rzeźby Grzegorzem Niemyjskim 
– mówi Mariusz Garbera. - Pro-
jekt realizujemy ku obopólnej 
korzyści. My będziemy mie-
li ciekawą wystawę, a studenci 
wydziału rzeźby możliwość do-
skonalenia warsztatu oraz satys-
fakcję, że dzieła, potrzebne do 

zaliczenia przedmiotu, nie znik-
ną w magazynie uczelni, ale będą 
eksponowane na naszym zamku.

W ramach pracy nad po-
piersiami, studenci mieli okazję 
posłuchać prelekcji Mariusza 
Gerbery poświęconej poszcze-
gólnym książętom. Kasztelan 
dostarczył też uczelni dostępne 
wizerunki władców.

Piotr Kanikowski

Dzięki cyklowi najbardziej 
nastrojowych koncertów w regio-
nie zamek zaczął być kojarzony 
raczej z subtelnymi songwite-
rami, akompaniującymi sobie 
na gitarze lub keyboardzie. Tym 
razem nie będzie eterycznie i po-
etycko. 

Niektórzy twierdzą, że nikt 
w Polsce nie gra tak jak Radcurie. 
Ich muzyka to przebojowy pun-
krock z nieoczywistymi domiesz-
kami popu i hip-hopu. Świetna 
sekcja rytmiczna z wyrazisty, 
„tłustym” bas, proste gitarowe rif-
fy, chwytliwe melodie. Fani cenią 
też rasowy wokal Radka „Łysego” 
Gratkowskiego i teksty kapeli. 
Choć muzycy mają już swoje lata, 
na scenie kipią młodzieńczą ener-
gią. W końcu nazwa zobowiązuje. 

W tym przypadku to połączenie 
nazwy pierwiastka chemicznego 
wykorzystywanego przez prze-
mysł energetyczny i jego odkryw-
czyni Marii Curie-Skłodowskiej. 

Zespół ma w swoim dorob-
ku dwie płyty z wersjami demo 
swoich piosenek: „Polon” (2014) i 
„Druga” (2017). Był zdobywcą I 
Nagrody i Nagroda Publiczności 
w I Otwartym Złotoryjskim Ma-
ratonie Muzyki Rockowej.

Piotr Kanikowski

We współpracy z artystkami 
Patryk Nieczarowski alias Nie-
czar stworzył ich miedziane por-
trety. Że im i innym kobietom 
najpiękniej w miedzi, spróbuje 
przekonać publiczność podczas 
wernisażu autorskiej wystawy, 
który odbędzie się 10 marca o 

godz. 10 na zamku w Grodźcu.
Patryk Nieczarowski jest 

ewenementem na skalę ogólno-
polską: jedynym dyplomowanym 
artystą rzeźbiarzem łączącym 
dawne techniki metaloplastycz-
ne z klasyczną rzeźbą. Zajmuje 
się też płatnerstwem. W 2003 
r. ukończył rzeźbę na Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Uchodzi za specjalistę w zakresie 
formowania blach, w szczegól-
ności starożytnej technice prze-

strzennego repusu korpusowego 
– tzn. kształtowania płaskich 
blach w przestrzenne, pełnopla-
styczne obiekty. Jego ulubionym 
temat rzeźbiarski stanowią po-
stać kobieca i portret, szczególnie 
w formie maski. Znajdując inspi-
racje w archeologii artysta stwo-
rzył unikatowe hełmy maskowe, 
będące autorską próbą wykorzy-
stania hełmu jako medium dla 
ukazania portretu. 

Piotr Kanikowski
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Kobiety NieczaraRock na wulkanie
Odwiedzając zamek Grodziec 
będzie można stanąć twarzą 
w twarz z gwiazdami muzyki: 
Anną Marią Jopek i Kayah. 

18 marca o godz. 18 na zam-
ku w Grodźcu zagra rasowa 
rockowa kapela ze Złotoryi 
Radcurie. 

Studenci rzeźby z Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
pracują nad popiersiami książąt 
legnicko-brzeskich, które będą 
stanowić stałą ekspozycję Sali 
Książęcej zamku w Grodźcu. 

Książęta wracają na zamek
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Pierwsze podpalenie na-
stąpiło nocą z niedzieli 26 
lutego na poniedziałek 27 
lutego, o godz. 0.00 przy ul. 
Kobylińskiej. Płonął samo-
chód dostawczy. O godz. 
15.21 strażacy gasili inny 
pojazd po drugiej stronie 
Kaczawy, w rejonie ul. Kar-
tuskiej. O godz. 21.10 doszło 
do podpalenia samochodu 
przy ul. Neptuna, a 19 minut 
później jako ostatnie zaczęło 
płonąć auto pani Wioletty 
zaparkowane w podwórku 
między ul. Czarnieckiego a 
Daszyńskiego.

W tym ostatnim przy-
padku sprawców – dwóch 
mężczyzn – uchwyciła kame-
ra monitoringu. Dzięki niej 
widać, jak podpalacz zmierza 
prosto do audi zaparkowa-
nego w miejscu dla niepeł-

nosprawnych, oblewa pojazd 
jakąś cieczą, podkłada ogień 
i ucieka.

- Dochodziła  wpół do 
dziesiątej wieczorem. Chwilę 
wcześniej wróciliśmy z pró-
by w Zespole Pieśni i Tań-
ca Legnica, gdzie tańczymy 
z synem – opowiada pani 
Wioletta. – Nagle mocne 
walenie do drzwi: “Auto wam 
się pali”. Udało się odłączyć 
akumulator. Gaśnica, koc…
Sąsiad przytomnie zadzwo-
nił po straż pożarną i policję.

Samochód jest zniszczo-
ny, nie nadaje się do użytku. 
To dla pani Wioletty praw-
dziwa tragedia. Przez pod-
palacza nie ma jak dowozić 
27-letniego syna z zespołem 
Downa na terapię zajęciową 
przy ul. Roosevelta.

Sprawą zajmują się le-
gniccy policjanci.

Wszyscy, którzy mogą 
pomóc w ujęciu podpalaczy, 
proszeni są o zgłaszanie się 
do Komendy Miejskiej Poli-
cji w Legnicy.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.pL

Legnicka policja szuka podpalacza
W ciągu jednej doby w Legni-
cy od podpaleń spłonęły czte-
ry samochody. Policja szuka 
sprawców. Oby była równie 
szybka jak w styczniu, gdy już 
po trzech dniach zatrzymała 
podpalacza.
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Policjant pracuje w Komen-
dzie Powiatowej Policji jako 
technik kryminalistyki. Mieszka 
w bloku przy ul. Wołowskiej w 
Ścinawie, gdzie w poniedziałek 
27 lutego ok. godz. 21 doszło do 
wybuchu. Był tego wieczoru po 
służbie. Słysząc wybuch, pobiegł 
w stronę mieszkania na trzecim 
piętrze, skąd dochodził hałas.   W 
środku były dwie kobiety, mocno 
poparzona właścicielka i sąsiad-
ka, która też przyszła zobaczyć, 
co się stało. Obie szybko wypro-
wadził z mieszkania. Zaalarmo-
wał też pozostałych lokatorów, 
nakazując szybką ewakuację.

W budynku przebywały w 

tym czasie 22 osoby. Wszyscy 
były bezpieczne na zewnątrz, 
gdy eksplozja rozsadziła butlę w 
mieszkaniu na trzecim piętrze.

Z relacji 57-letniej właści-
cielki mieszkania wynika, że to 
jej partner odkręcił butlę z pro-
pan-butanem i podpalił gaz.

Dysponując rysopisem po-
danym przez świadków, funkcjo-
nariusz wypatrzył wśród gapiów 
42-letniego mieszkańca Ścinawy. 
Mężczyzna stał około 100 me-
trów bloku bloku i obserwował 
pożar. Policjant zatrzymał podej-
rzanego i przekazał go patrolowi 
prewencji. Ze względu na ob-
rażenia ciała zespół pogotowia 
ratunkowego przewiózł 42-latka 
pod asystą policji do szpitala.

Pokrzywdzona 57-letnia 
właścicielka mieszkania przeby-
wa w specjalistycznym szpitalu 
w Siemianowicach Śląskich. Jej 
stan lekarze oceniają na bardzo 
ciężki.

Trwają czynności mające 
ustalić, czy budynek może być 
bezpiecznie użytkowany.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LUBIN

Eksplozja gazu w Ścinawie
W Ścinawie wybuchła butla 
z gazem, podpalona przez 
42-letniego mężczyznę. Ciężko 
poparzona została 57-letnia 
właścicielka mieszkania. Ob-
rażeń doznał również sprawca 
wybuchu. Lokatorzy zawdzię-
czają życie bohaterskiej posta-
wie policjanta, który zdołał ich 
ewakuować zanim doszło do 
eksplozji, kompletnie zniszczy-
ła mieszkanie.
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- To przykład dobrej 
współpracy pomiędzy samo-
rządami różnych szczebli, 
którego celem jest wybudo-
wanie Dolnośląskiego Cen-
trum Zdrowia Psychicznego 
dla Dzieci i Młodzieży oraz 
stworzenie lepszych warun-
ków do funkcjonowania Po-
gotowia Ratunkowego. Są 
to dwie bardzo ważne inwe-
stycje, które przyczynią się 
do wzmocnienia opieki me-
dycznej w regionie – mówi 
Marcin Krzyżanowski Wi-
cemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Wszystko zaczęło się od 
porozumienia zawartego w 

2021 roku między samorzą-
dem województwa dolno-
śląskiego i miastem Lubin. 
Dzięki niemu możliwa stała 
się w pierwszej kolejności 
zamiana nieruchomości bę-
dących w posiadaniu samo-
rządów. Kolejnym etapem 
była budowa nowych siedzib 
dla Dolnośląskiego Cen-
trum Zdrowia Psychiczne-
go dla Dzieci i Młodzieży 
w Lubinie oraz Pogotowia 
Ratunkowego w Legnicy 
(podstacja w Lubinie). Nowa 
podstacja została dziś oddana 
do użytku. Budowa Centrum 
Zdrowia Psychicznego zapla-
nowana jest na ok. 2,5 roku, 
a jego koszt przekracza 106 
milionów złotych. Będzie 
to pierwszy w kraju obiekt, 
zapewniający komplekso-
wą opiekę i leczenie dzieci 
i młodzieży na wszystkich 
trzech poziomach referencyj-
ności.

- Wszystko zaczęło się 
od porozumienia zawartego 
w 2021 roku między samo-
rządem województwa dolno-
śląskiego a miastem Lubin. 

Dzięki niemu możliwa stała 
się zamiana nieruchomości 
będących w posiadaniu sa-
morządów i teraz dzięki temu 
Lubin może cieszyć się nową 

siedzibą Pogotowia Ratun-
kowego – informuje Tymote-
usz Myrda, Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskie-
go. – Tak nowoczesna sie-

dziba Pogotowia Ratunko-
wego oznacza bardzo dobre 
warunki pracy dla personelu 
medycznego, a to przekłada 
się na jakość opieki zdrowot-

nej dla mieszkańców powiatu 
lubińskiego – dodaje.

Żródło: UMWD
FOT. UMWD

Nowa siedziba pogotowia w Lubinie
Podstacja legnickiego pogo-
towia ratunkowego w Lubinie 
ma nową siedzibę. Otwarta 
dziś inwestycja to efekt umo-
wy, jaką dwa lata temu za-
warły między sobą samorząd 
województwa oraz miasto 
Lubin. W otwarciu uczestni-
czyli wicemarszałek Marcin 
Krzyżanowski oraz Tymoteusz 
Myrda, członek zarządu woje-
wództwa.
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Śmieci z Lubina pod Chojnowem
Co się dzieje w Czernikowi-
cach? Mieszkańcy alarmują, 
że na teren żwirowni niele-
galnie zwożone są setki ton 
zmielonych odpadów komu-
nalnych z Lubina. Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska ociąga się z kontrolą. A 
właściciel żwirowni twierdzi, 
że jest ofiarą pomówień. W 
prokuraturze zgłosił nękanie 
i próbę wymuszenia haraczu.  

Alarmujący jest już che-
miczny smród unoszący się 
znad wyrobiska. – Z Lubina 
przyjeżdża 20-30 zestawów 
dziennie po dwadzieścia parę 
ton każdy – szacuje chojnowia-
nin Arkadiusz Lewadowski. 
Zawodowo zajmuje się wier-
ceniem studni, dlatego zainte-
resował go wzmożony ruch na 
terenie żwirowni. Kilkadziesiąt 
metrów od jej granic jest ujęcie 
wody dla wsi Czernikowice. 
Chojnowianin boi się, że doj-
dzie do zatrucia tego i innych 
podziemnych źródeł.

- To, co zrzucają, przykry-
wając od razu ziemią, wyglą-
da jak zmieszane z piaskiem i 
zmielonym plastikiem osady z 
oczyszczalni ścieków. Widać 
wyraźnie kawałki folii, plasti-
ków, gumy, tekstyliów – mówi 
Arkadiusz Lewanowski. Zgło-
sił sprawę gminie. Nie on jeden.

Beczki, których nie odko-
pano

-16 stycznia 2023 r. żwi-
rownia zmieniła właściciela. 
Potem zaczęliśmy dostawać 
niepokojące informacje, co 
tam się dzieje – mówi Andrzej 
Pyrz, wójt gminy Chojnów.

Na początku chodziło o 
beczki z jakąś niebezpieczną 
zawartością zakopywane rze-
komo w dawnym wyrobisku. 
31 stycznia 2023 r. urzędnicy z 
gminy razem z pracownikami 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska weszli na 
teren żwirowni w Czernikowi-
cach i wykopali trzy otwory o 
głębokości czterech metrów w 
miejscach, gdzie ziemia wy-
glądała na poruszoną. Nic nie 
znaleźli.

Według ustaleń wójta gmi-
ny Chojnów, nowy właściciel 
żwirowni prowadzi rekultywa-
cję terenu. Dysponuje decyzją 
starosty legnickiego z 2018 r. 
o kierunkach rekultywacji i de-
cyzją marszałka Dolnego Ślą-
ska o przetwarzaniu odpadów. 
Dokumenty wymieniają 12 
kodów, które definiują, jakiego 
rodzaju odpady mogą zostać 
wykorzystane do tych prac. 
Wszystko to materiały neutral-
ne dla środowiska – decyzje nie 
obejmują niczego, co mogłoby 

stwarzać zagrożenie dla ludzi, 
przyrody, gleby, wód podziem-
nych.

- Z informacji, jakie do 
mnie docierają, wynika, że do 
Czernikowic są zwożone odpa-
dy spoza dozwolonego zestawu 
kodów – mówi wójt Andrzej 
Pyrz. – Aby to sprawdzić, nasi 
pracownicy udali się na miejsce 
i pobrali próbki. Zawiadomili-
śmy też WIOŚ.

Gmina nie ogląda się na 
WIOŚ

Sparzywszy się raz na 
przekopywaniu żwirowni za 
nieistniejącymi beczkami, 
WIOŚ uznał zawiadomienie 
za bezzasadne i nie przyjechał. 
Gmina jednak nadal monito-
rowała sytuację i w miarę zwo-
żenia kolejny ton odpadów do 
Czernikowic pobierała próbki. 
Problem polega na tym, że sa-
morząd nie ma laboratorium, 
które mogłoby je zbadać.

- Oceniając okiem laika, to 
nie są odpady, na które właści-
ciel żwirowiska ma zezwolenie 
– mówi wójt Andrzej Pyrz. – 
Znajdują się tam drobiny zmie-
lonego plastiku, drutów mie-
dzianych i inne rzeczy, których 
nie powinno być. W związku z 
zaistniałą sytuacją po raz trzeci 
powiadomiliśmy Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środo-
wiska w Legnicy, jako insty-
tucję najbardziej kompetentną 
do przeprowadzenia kontroli 
i pobrania próbek, Wydział 
do Zwalczania Przestępczo-
ści Środowiskowej WIOŚ we 
Wrocławiu, Starostwo Powia-
towe w Legnicy, marszałka 
Dolnego Śląska, Komendę 

Miejską Policji w Legnicy, Ko-
misariat Policji w Chojnowie, 
Okręgowy Urząd Górniczy we 
Wrocławiu, Inspekcję Trans-
portu Drogowego. Zwrócili-
śmy się też do firmy, od której 
pochodzą materiały zwożone 
do wyrobiska, o informację o 
pochodzeniu tych odpadów. 
Wyłączając policję i marszał-
ka, którzy zareagowali, sprawa 
rozwija się opornie, więc po-
wiadomiłem dodatkowo Pro-
kuraturę Rejonową w Złotoryi 
o możliwości popełnienia prze-
stępstwa w zakresie nielegalne-
go składowania odpadów.

Władze gminy Chojnów są 
zdeterminowane, aby nie do-
puścić do skażenia środowiska. 
Wobec opieszałości bardziej 
kompetentnych organów, na-
wiązały kontakt z laboratorium, 
które na koszt gminy przebada 
próbki. Wójt przypuszcza, że 
poza badaniem morfologicz-
nym niezbędna może być też 
opinia biegłego z zakresu geo-
logii lub gleboznawstwa.

- Jesteśmy w kontakcie z 
właścicielem żwirowni. Prosi-
liśmy go, by na czas wyjaśnie-
nia wątpliwości zaprzestał prac 
przy rekultywacji. On utrzymu-
je, że nie robi nic nielegalnego – 
mówi Andrzej Pyrz. – Chcemy 
żyć w czystym środowisku. Jeśli 
pada podejrzenie, że ludziom 
albo przyrodzie zagraża jakieś 
niebezpieczeństwo, to ja jako 
wójt i mieszkaniec tej gminy 
nie mogę bezczynnie czekać, 
co się stanie – dodaje wójt.

Oględziny wypadły niepo-
kojąco

Jak informuje Barbara 

Lawera, rzeczniczka prasowa 
WIOŚ we Wrocławiu, Wy-
dział do Zwalczania Prze-
stępczości Środowiskowej nie 
zlekceważył zgłoszeń. Ma za-
planowane działania na tere-
nie Czernikowic. Nieoficjalnie 
wiemy, że drony, które wczoraj 
latały nad żwirowiskiem, foto-
grafując teren i samochody z 
odpadami, to część tej operacji. 
Zbierane są dowody potencjal-
nego przestępstwa.

Choć 31 stycznia beczek z 
toksynami ma terenie żwirowni 
nie znaleziono, oględziny wy-
padły niepokojąco. – Inspek-
torzy WIOŚ we Wrocławiu 
stwierdzili zmagazynowanie 
odpadów, które budziły wąt-
pliwość co do kodu odpadu 
deklarowanego przez pracow-
ników spółki – potwierdza 
obawy wójta Barbara Lawera. 
-W związku z powyższym oraz 
pismem wójta gminy Chojnów 
prowadzone są działania z art. 
10b ustawy o Inspekcji Ochro-
ny Środowiska.

Kom. Jagoda Ekiert, oficer 
prasowa Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy: – Na obec-
nym etapie nasze działania 
mają przede wszystkim cha-
rakter prewencyjny. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z gminą. 
Policjanci z ruchu drogowego 
kontrolują samochody ciężaro-
we pod kątem przewożonych 
odpadów. Powiadomiliśmy 
Inspekcję Transportu Drogo-
wego, aby wspomogła naszych 
funkcjonariuszy.

Dywersja i sabotaż?
Teren żwirowni w Czer-

nikowicach należy do spółki 

Ameba Recykling spod Syco-
wa. Adam Kopyra – jej prezes 
i właściciel – deklaruje: -Ja się 
nie boję, bo nie mam niczego 
do ukrycia.

Zapewnia, że do rekulty-
wacji używa wyłącznie gruzu 
betonowego, ziemi i piasku, 
zgodnie z decyzjami starosty 
i marszałka. Zmielony plastik 
i inne zagrażające środowisku 
materiały zostały mu, jak prze-
konuje, podrzucone.

Ale jakim cudem ktoś 
mógłby niepostrzeżenie wje-
chać z setkami ton tego rodza-
ju odpadów do żwirowni pilno-
wanej przez dozorcę?

To pytanie stawia w kręgu 
podejrzeń lubińską spółkę jako 
oficjalnego dostawcę materiału 
do rekultywacji wyrobiska w 
Czernikowicach. Adam Ko-
pyra mówi, że przezornie nie 
podpisywał umowy z innymi 
firmami, aby w razie proble-
mów nie obrzucały się wzajem-
nie oskarżeniami. Nie udało 
nam się wczoraj porozmawiać 
na ten temat z prezesem spółki 
z Lubina. Na podany w sekre-
tariacie adres wysłaliśmy mejl, 
zaznaczając, że sprawa jest pil-
na: „Proszę o informację, jakie-
go rodzaju odpady przekazuje-
cie do rekultywacji wyrobiska 
w Czernikowicach. I dlaczego, 
Państwa zdaniem, w transpor-
tach docierających na miejsce 
są odnajdywane kawałki plasti-
ków czy gum, których nie po-
winno tam być?”. Odpowiedź 
nie nadeszła.

Sprawdzaliśmy również 
informację od okolicznych 
mieszkańców, że zanim odpady 

z Lubina trafią do Czerniko-
wic są mielone i mieszane w 
bazie firmy Remondis w Po-
lkowicach. – Kategorycznie nie 
mamy nic wspólnego z tą spra-
wą – oświadcza Piotr Tokarski, 
rzecznik spółek z grupy Re-
mondis Polska. – Nigdy nie ro-
biliśmy niczego wbrew prawu. 
Nasze samochody nawet nie 
jeżdżą przez gminę Chojnów.

Nękanie i zastraszanie?
Adam Kopyra mówi, że 

odkąd kupił żwirownię w 
Czernikowicach, jest razem 
ze swymi pracownikami na-
chodzony i nękany. W bran-
ży śmieciowej działa od lat 
dziewięćdziesiątych, ale z taką 
agresją nigdy wcześniej się nie 
zetknął. – Ktoś bardzo chce 
mnie z tego terenu wyrzucić. 
Jakbym przeszkodził mu w in-
teresach – opowiada. – Od kil-
ku dni dostaję pogróżki. Stra-
szą, że mnie zabiją. Że jak się 
do piątku nie wyniosę, to mnie 
spalą.

Opowieść o groźbach po-
twierdza pracownik Ameba 
Recykling. On ze słów dręczy-
ciela zrozumiał, że przedsię-
biorca mógłby kupić sobie spo-
kój za ponad 50 tysięcy złotych. 
Adam Kopyra uznał, że sprawy 
zaszły za daleko – wczoraj 
pojechał do Prokuratury Re-
jonowej w Złotoryi złożyć 
zawiadomienie o podejrzeniu 
przestępstwa polegającego na 
nękaniu i zastraszaniu.

Piotr Kanikowski
FOT. MATERIAŁY 
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