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Paweł Jantura

„My pracownicy Legnic-
kiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej prosimy o 
interwencję i pomoc w rato-
waniu spółki przed katastrofą 
i upadkiem” - tak rozpoczyna 
się anonimowy list, który otrzy-
mał przewodniczący rady miej-
skiej Jarosław Rabczenko. Pod-
pisali się pod nim „Pracownicy 
LPGK”.

- Zastanawiałem się, czy 
interweniować w tej sprawie 

ponieważ do czynienia mamy 
z anonimem. Uznałem jed-
nak, że skala i ranga porusza-
nych w liście spraw jest bardzo 
poważna. Dlatego wystosowa-
łem do prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego interpelację 
ws. sytuacji w LPGK. Od tre-
ści odpowiedzi uzależniam 
dalsze kroki. Sądzę jednak, 
że miejska spółka powinna 
zostać skontrolowana przez 
komisję rewizyjną rady miej-
skiej – mówi Jarosław Rab-
czenko.

Co znajduje się w ano-
nimie? Najgrubsza amunicja 
dotyczy niekorzystnego rozpo-
rządzania finansami komunal-
nej spółki. Autorzy listu piszą 
o prywatnej firmie (podają jej 
nazwę), która jako podwyko-
nawca otrzymuje zlecenia od 
LPGK na wywóz śmieci. Szko-
puł w tym, że za swoją usługę 
otrzymuje więcej niż płaci urząd 
miasta.

„Wywozi odpady na 
rzecz LPGK nawet po 115 zł 
za tonę, podczas gdy LPGK 

Miejski monitoring monitoruje,  
ale … tylko na pół gwizdka

Wielki Brat w Legnicy jest 
poważnie wybrakowany. 20 z 50 
kamer które składają się na sys-
tem miejskiego monitoringu nie 
działa!

Urzędnicy z magistratu i 
strażnicy miejscy do popsutych 
kamer rzecz jasna nie przyzna-
wali się, ale sprawa wyszła na 

jaw podczas posiedzenia komi-
sji budżetu i finansów rady 
miejskiej.

Temat kamer poruszony 
został gdy radni zajęli się opinio-
waniem sprawozdania z działal-
ności straży miejskiej. Okazało 
się, że aktualnie nie działa aż 20 
kamer! Awaria ma być ponoć 
usunięta za kilka tygodni.

System miejskiego moni-
toringu powstał w 2014 r. kosz-
tem 3,2 mln zł. Aż 2,2 mln zł z 
tej kwoty to unijna dotacja. W 
kolejnych latach na rozbudowę 
systemu miasto wydało kilka-
set tysięcy zł. Dziś kamer jest 
50, ale w ratuszu już są plany 
zakupu i montażu kolejnych.

PJ

Anonim wywołał burzę wokół LPGK. 
MIEJSKA SPÓŁKA NA CENZUROWANYM
W Legnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Ko-
munalnej ma dochodzić do niegospodarności po-
legającej na zlecaniu prywatnym firmom wywozu 
odpadów po zawyżonych stawkach,  
a także nepotyzmu. Sprawą wkrótce zajmie się 
komisja rewizyjna rady miejskiej.

obciąża Miasto Legnica po 
65 zł za tonę. Oznacza to, że 
LPGK dopłaca do każdej tony 
po 50 zł” - piszą „Pracownicy 
LPGK”. W anonimie sporo 
jest też zarzutów dot. polityki 
kadrowej. Prezesowi Bogusła-
wowi Graboniowi zarzuca się 
nepotyzm.

„Pracują tu całe rodziny, 
jak to ma miejsce w księgowo-
ści, gdzie kierownikiem działu 
jest matka a pracownikami jej 
dwie córki” - czytamy w liście 
do szefa rady miejskiej.

Dowiadujemy się również 
z niego, że prezes Graboń ma 
rzekomo prowadzić politykę 

kadrową sprowadzającą się 
do zatrudniania swoich zna-
jomych – bez odpowiednich 
kompetencji, za to na wysoko 
opłacanych stanowiskach. W 
anonimie padają konkretne 
stanowiska i nazwiska, a także 
powiązania rodzinne i towa-
rzyskie.
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9 czerwca ma zostać uru-
chomione połączenie kolejowe 
między Legnicą a Lubinem. To 
dobra wiadomość. Jest też jed-
nak zła. Pociągi Kolei Dolnoślą-
skiech nie będą zatrzymywać się 
na wioskach.

- W czerwcu, urucho-
mimy połączenie kolejowe mię-
dzy Legnicą a Lubinem. Tym 
samym po wielu latach pociągi 
wrócą do Lubina, w ten sposób 
otworzymy 75 tysiącom miesz-
kańców tego miasta dostęp do 
kolei. Pociągi na linii Legni-

ca-Lubin będą zatrzymywać 
się w tych dwóch miastach, 
dzięki czemu czas podróży na 
tym odcinku wyniesie około 
20 minut – informuje Michał 
Nowakowski, rzecznik prasowy 
marszałka województwa dolno-
śląskiego.

To oznacza, że pociągi 
Kolei Dolnośląskich nie będą 
zatrzymywać się w Rzeszo-
tarach, Raszówce, Gorzeli-
nie i Chróstniku. Mimo że 
spółka PKP PLK kończy wła-
śnie modernizację linii nr 289. 
Mieszkańcy wiosek znajdu-

jących się na kolejowej trasie 
Legnica – Lubin, na pociągi KD 
będą ogli sobie tylko popatrzeć - 
z odnowionych za rządowe pie-
niądze peronów rzecz jasna.

Przypomnijmy, że przy-
wrócenie połączeń kolejowych 
Lubina z Legnicą i Wrocła-
wiem było jednym z warun-
ków, jakie PiS-owi przy tworze-
niu koalicji w sejmiku dolnoślą-
skim, postawił stojący na czele 
„Bezpartyjnych Samorządow-
ców” prezydent Lubina Robert 
Raczyński.

PJ

Jedzie pociąg 
z Lubina, ale 
w Rzeszotarach 
się nie zatrzyma

Były prezes Kolei Dolnośląskich 
będzie zarządzał aquaparkiem

Piotr Rachwalski ma nową 
pracę. Właśnie został prezesem 
Wałbrzyskiego Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój. To 
spółka komunalna, która oprócz 
aquaparku zarządza też halą spor-
tową, restauracją oraz hotelem.

Piotr Rachwalski przez 
pięć lat był prezesem Kolei Dol-
nośląskich – marszałkowskiej 
spółki z siedzibą w Legnicy. 
Przez ten czas zapracował na 
markę świetnego menedżera. 

Koleje Dolnośląskie pod jego 
rządami stały się bowiem naj-
szybciej rozwijającym się prze-
woźnikiem kolejowym w Pol-
sce.

Mimo to, na początku 
roku Rachwalski stracił sta-
nowisko. Jego odwołanie było 
efektem koalicyjnego porozu-
mienia w sejmiku wojewódzkim 
między „Bezpartyjnymi Samo-
rządowcami” oraz Prawem i 
Sprawiedliwością. W fotelu pre-
zesa zastąpił go bliski współ-

pracownik prezydenta Lubina - 
Damian Stawikowski.

Rachwalski zanim trafił 
do Kolei Dolnośląskich przez 
dziesięć lat prowadził najwięk-
szą prywatną firmę autobusową 
na pomorzu. Od 2003 roku jest 
członkiem zarządu Instytutu 
Rozwoju i Promocji Kolei.  W 
latach 2011-2012 był też głów-
nych doradcą – konsultantem 
projektów transportowych w 
tzw. Funduszu Szwajcarskim.

PJ
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LPGK ma poważny problem 
z budową nowej sortowni 
odpadów

Wszystko wskazuje na to, 
że drugi już przetarg na moder-
nizację sortowni odpadów przy 
ul. Rzeszotarskiej zakończy się 
niepowodzeniem. Oferty znacz-
nie bowiem przekraczają budżet, 
jakim na tę inwestycję dyspo-
nuje Legnickie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej.

Na budowę nowej linii 
segregującej odpady komu-
nalna spółka otrzymała z puli 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dotację w wysokości 13 
mln zł. Prawie 5 mln zł z kolei 
pożyczyła w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W sumie 
na inwestycję przy ul. Rzeszo-
tarskiej LPGK ma zabukowane 
prawie 20,5 mln zł. Dwa kolejne 
przetargi pokazały, że za mało.

Drugi przetarg zakończy 
się prawdopodobnie tak samo, 
jak ubiegłoroczny – unieważ-
nieniem. LPGK otrzymało 
cztery oferty. Najtańsza – zło-
żona przez konsorcjum trzech 
firm z olsztyńskim Instytutem 
Energii w roli lidera- opiewa na 
30,1 mln zł. Świdnicki Zakład 
Techniki Ochrony Środowiska 
FOLEKO wycenił się na 30,4 

mln zł. Oferty warszawskich 
spółek - Budimexu i Mostostal 
są jeszcze droższe.

Inwestycja przy ul. Rzeszo-
tarskiej dla miejskiej spółki ma 
charakter strategiczny. Kolejna 
przetargowa klapa postawiła 
bowiem pod ogromnym zna-
kiem przyszłość sortowni. A 
jej brak oznacza nawet nie tyle 
utratę dotacji, co konieczność 
płacenia przez miasto finan-
sowych kar, które na podsta-
wie unijnych przepisów będzie 
egzekwować ministerstwo śro-
dowiska.

PJ

28 marca w legnickim 
sądzie okręgowym rozpocz-
nie się proces oskarżonych 
przez prokuraturę o oszu-
stwa na kwotę 2,3 mln zł, 
mecenasa Zbigniewa Ś. i 
jego żony Ewa K.-Ś.

Na wtorkowym posie-
dzeniu Sąd Okręgowy w 
Legnicy zajmował się wnio-
skiem oskarżonego małżeń-
stwa o dobrowolne podda-
nie się karze. Rozpatrzył 
go negatywnie i wyznaczył 
start procesu na 28 marca.

Adwokatowi Zbi-
gniewowi Ś. grozi dzie-
sięć lat więzienia. Prokura-
tura Okręgowa w Legnicy 
zarzuca mu popełnienie 
jedenastu przestępstw pole-
gających na przywłaszcze-
niu powierzonych pieniędzy 
swoich klientów w latach 
2014-2016, kiedy prowadził 
własną kancelarię adwo-
kacką.

PJ

Adwokat chciał poddać 
się karze, ale sąd się nie 
zgodził. Będzie proces
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SĄ PROKURATORSKIE ZARZUTY 
dla właścicieli składowiska odpadów
 Paweł Jantura

Zdaniem śledczych 
legnicka spółka zbierała, 
magazynowała i przetwarzała 
odpady niezgodnie z przepi-
sami, co doprowadziło do groź-
nego pożaru i gwałtownego roz-
przestrzeniania się substancji 
trujących. Wybuchł on w maju 
2017 r., a zmagało się z nim bli-
sko 200 strażaków. Słup gęstego 
dymu wisiał na Legnicą przez 
dwie doby.

Prokuratura zgromadziła 
dowody, że w latach 2017-2018 
Ewa G. i Tomasz G. prowadzili 
działalność wbrew decyzjom 
administracyjnym oraz ustawie 
o odpadach. Nie posiadali np. 
zezwolenia na zbieranie okre-
ślonych odpadów komunalnych 
i nie stworzyli warunków tech-

nologicznych dla prawidłowego 
spalania odpadów.

Ponadto przy u. Dobrze-
jowskiej magazynowano 
odpady o właściwościach pal-
nych na pryzmach, bezpośred-
nio na gruncie, bez uwzględ-
nienia zagrożenia pożarowego 
oraz bez zaopatrzenia w wodę 
na wypadek pożaru. Groma-
dzono odpady w sposób nie-
selektywny, co spowodowało 
obniżenie jakości gleby oraz 
wód powierzchniowych i mogło 
spowodować istotne obniżenie 
jakości gleby oraz powietrza i 
wód podziemnych.

Mogło też powodować 
zagrożenie zdrowia ludzi na 
skutek przenikania do gleby 
odcieków z odpadów, rozlania 
lub zmieszania z glebą odpa-
dów niebezpiecznych, a także 

uwolnienia rozpuszczalnych w 
wodzie związków metali cięż-
kich, dioksyn i innych toksycz-
nych substancji z odpadów 
popożarowych. Ponadto wie-
lokrotnie termicznie przetwa-
rzano w tym przedsiębiorstwie 
odpady poza przeznaczonymi 
do tego celu instalacjami.

Właśnie takie działanie 
doprowadziło wybuchu wiel-
kiego pożaru w nocy z 17 na 18 
maja 2017 r.

Wg ustaleń śledczych, jed-
nym ze skutków pożaru był 
uwolnienie do atmosfery, gleby 
i wody chmury pyłów oraz sub-
stancji trujących. Stwarzało to 
zagrożenie dla życia i zdrowia 
człowieka. Mogło też spowo-
dować znaczne zniszczenia w 
świecie roślinnym i zwierzęcym 
oraz istotne obniżenie jakości 

powietrza, powierzchni ziemi i 
wód powierzchniowych.

- Ewa G. i jej mąż Tomasz 
G usłyszeli zarzuty popełnie-
nia wspólnie i w porozumie-
niu przestępstwa nieodpowied-
niego postępowania z odpa-
dami, zanieczyszczenia środo-
wiska w znacznych rozmiarach 
oraz nieumyślnego sprowadze-
nia zdarzenia powszechnie nie-
bezpiecznego w postaci pożaru 
i gwałtownego rozprzestrze-
niania się substancji trujących 
– informuje prokurator Lidia 
Tkaczyszyn, rzeczniczka Pro-
kuratury Okręgowej w Legnicy.

- Nie przyznali się do 
popełnienia zarzucanych im 
czynów oraz odmówili składa-
nia wyjaśnień. Wobec obojga 
prokurator zastosował środki 
zapobiegawcze w postaci porę-

Prokuratura Okręgowa w Legnicy postawiła zarzuty Ewie G. i Tomaszowi G. Małżeństwo 
jest właścicielem firmy, która przy ul. Dobrzejowskiej prowadziła składowisko odpadów.

czenia majątkowego w kwocie 
10 tys, zł oraz zakazu prowa-
dzenia na swój rachunek lub na 
rzecz i w imieniu innych osób 
działalności gospodarczej zwią-
zanej ze zbieraniem, transpor-
tem, magazynowaniem, składo-

waniem i przetwarzaniem odpa-
dów lub surowców wtórnych 
oraz pośredniczenia w obrocie 
odpadami i surowcami wtór-
nymi – dodaje prokurator Tka-
czyszyn.

Śledztwo jest w toku.
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Dawid Stefanik

Za niezwykle klimatyczne 
aranżacje kultowych przebój jak 
„Krakowski Spleen”, „Kocham 
Cie Kochanie Moje”, „ Cykady na 
cykladach”,  „Poszłabym za Tobą”, 
Co mi Panie dasz”, „Ale to już 
było”, czy „Simply the best” odpo-
wiadają doborowi muzycy grywa-
jący na co dzień w różnych zespo-
łach na największych polskich 
scenach. Artyści łącznie mają na 
swoim koncie kilkaset koncer-
tów, kilkadziesiąt występów tele-
wizyjnych, czy różne stylistycznie 
nagrania i płyty.

Pierwotnie połączyli siły 
aby stworzyć projekt poświęcony 
Agnieszce Osieckiej, który miał pre-
mierę w październiku 2018 r. w słyn-
nej wrocławskiej sali koncertowej 
„Stary Klasztor”. Sukces, jakim oka-
zał się premierowy  koncert - podob-
nie jak kolejne występy -zainspiro-

wał muzyków do kontynuacji współ-
pracy, czego wynikiem jest najnow-
szy projekt „Damy Rocka”.

Liderką formacji jest pocho-
dząca z Legnicy wokalistka Nikola 
Warda. Utalentowana artystka w swo-
jej karierze zagrała w sumie kilkaset 
koncertów, niejednokrotnie przed kil-
kudziesięciotysięczną publiką, odha-
czając m.in. kilkanaście występów 
solowych i zespołowych na „Przy-
stanku Woodstock”.

Nikoli towarzyszy zespół 
doświadczonych muzyków wywo-
dzących się z różnych znanych w 
mass mediach projektów muzycz-
nych: Gabrysia Cybuch - chórki, flet 
poprzeczny, Adam Komorowski - 
piano, Robert Dachowski - perkusja, 
Magdalena Dachowska - bas, Mar-
cin Gołda - gitara, Łukasz Parlicki - 
gitara.

Koncert „Damy Rocka” z 
pewnością będzie imprezą, która 
chwyci za serca wszystkich miło-

śników kultowej, ponadczasowej 
polskiej muzyki, choć na imprezie 
pojawią się także świetnie wszyst-
kim znane zagraniczne przeboje. 
Za organizacje wydarzenia odpo-
wiada Stowarzyszenie Legnica 
Aktywnie i Kreatywnie, twórcy 
m.in. popularnego w Legnicy „Wie-
czoru z Bardami”.

14 kwietnia o godz. 18.00 w Sali 
Maneżowej Akademii Rycerskiej
Bilety w przedsprzedaży w cenie
30 zł - do 31 marca /40 zł do 13 
kwietnia do nabycia w:
• Sklepik z Marzeniami (Legnica, 
ul. Najświętszej Marii Panny 14)
• Klub 4pokoje (Legnica, Młynar-
ska 7)
• Art Cafe Modjeska (Legnica 
Rynek 39- Teatr)
50 zł przy wejściu w dniu kon-
certu.

Damy Rocka  
w Akademii Rycerskiej
Kto z nas nie zna największych kobiecych przebojów rockowych autorstwa Kory, 
Agnieszki Osieckiej, Beaty Kozidrak, Maryli Rodowicz, Miry Kubasińskiej czy 
Tiny Turner? Właśnie w wyniku inspiracji ich kultową twórczością powstał wy-
śmienity projekt muzyczny „Damy Rocka”.
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Paweł Jantura

Odpowiedź przygotował 
zastępca prezydenta Legnicy 
Krzysztof Duszkiewicz. Jest 
krótka.

- W odpowiedzi na Pani 
interpelację w sprawie wyelimi-
nowania z przestrzeni publicz-
nej plakatu umieszczonego w 
ciągu ul. Wrocławskiej infor-
muję, że działka 8/1, na której 
znajduje się billboard, nie jest 
własnością Gminy Legnica ani 

Skarbu Państwa, w związku z 
czym Prezydent Miasta Legnicy 
nie posiada kompetencji w 
zakresie podejmowania działań 
związanych z jego usunięciem – 
pisze Duszkiewicz.

- Niestety odpowiedź, jaką 
uzyskałam w żadnym razie nie jest 
satysfakcjonująca, a wręcz pozba-
wiona jest chęci najmniejszych 
działań, mających na celu mery-
toryczne rozwiązanie problemu 
– komentuje radna Aleksandra 
Krzeszewska, która postanowiła 

sprawy tak nie zostawiać. Tym 
razem wystosowała do gospoda-
rza miasta oficjalne zapytanie.

W piśmie zwraca prezyden-
towi uwagę, że urząd miasta jak 
najbardziej jest odpowiednim 
adresatem interpelacji i przy-
pomina, że posiada on odpo-
wiednie służby, które powinny 
sprawą się zająć. Wskazuje przy 
tym na straż miejską i przywo-
łuje paragrafy Kodeksu wykro-
czeń na podstawie, których jej 
funkcjonariusze mogliby pod-

Urząd miasta umywa ręce  
ws. makabrycznego transparentu
Miasto nie usunie antyaborcyjnego transparentu z ul. 
Wrocławskiej, bo powieszony jest na prywatnym budynku 
- taką informację z ratusza otrzymała radna Aleksandra 
Krzeszewska, która zajęła się sprawą pisząc interpelację 
do prezydenta Tadeusza Krzakowskiego.

jąć interwencję. Krzeszewska 
dyscyplinuje też prezydenta co 
do formy udzielanych odpowie-
dzi na interpelacje. Zarzuca mu 
m.in. „zdawkowe, asekuracyjne 
spłycenie problemu”.

Opatrzony drastycznymi 
zdjęciami transparent z ape-
lem o treści: „Wstrzymaj-
cie aborcję w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym 
w Legnicy” i informacją, że 

„Dzieci z Zespołem Downa 
mają prawo żyć!” wisi w 
sąsiedztwie cmentarza komu-
nalnego przy u. Wrocławskiej. 
Powiesiła go tam Fundacja 
Pro – prawo do życia.
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Dawid Stefanik

Jest to chyba jedno z naj-
ważniejszych odkryć arche-
ologicznych ostatnich lat w 
naszym regionie?

Tak, wielkie inwestycje 
zawsze są niezwykle ważne dla 
archeologów. W stosunkowo 
szybkim tempie, niekiedy pod 
presją czasu, należy przebadać 
ogromne powierzchnie, liczące 
niekiedy wiele hektarów. W cza-
sie tzw. badań ratowniczych 
poprzedzających samą budowę, 
dokonywane są często bardzo 
interesujące odkrycia, często 
zmieniające dotychczasowe 
spojrzenie na przeszłość.  Tak 
było już w wielu przypadkach, 
jak w przypadku przebudowy 
autostrady A4, tak też było w 
przypadku budowy drogi eks-
presowej między Jaworem a 
Lubinem.

Długo trwały prace badaw-
cze?

Badania na tym odcinku 
prowadzone były niemal dwa 
lata, ale w rezultacie przynio-
sły spektakularne efekty. W 
tym czasie rozpoznano kilka-
naście stanowisk archeologicz-

nych. Jedne stanowiska badane 
były fragmentarycznie, inne ze 
względu na swoje położenie 
zajmowały po kilka hektarów 
powierzchni.

Dużo skarbów z przeszłości 
udało się odnaleźć?

Do Muzeum Miedzi w 
Legnicy i Muzeum Regional-
nego w Jaworze trafiło łącz-
nie setki tysięcy zabytków, cza-
sami obiektów unikatowych, 
niezwykle cennych, których 
piękno zachwyca pomimo 
upływu wielu tysięcy lat. Są 
to przedmioty okresu neolitu, 
epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza, okresu przedrzymskiego 
i okresu wpływów rzymskich, 
wczesnego i późnego średnio-
wiecza oraz nowożytności.

Najważniejsze odnalezione 
perełki historyczne?

Niezwykle cenne zabytki 
m.in.: ceramika, narzędzia 
pierwszych rolników, biżute-
ria, wyposażenie wiejskich pra-
cowni oraz domostw z okresu 
średniowiecza i czasów nowo-
żytnych. Wśród najważniej-
szych stanowisk należy wymie-
nić dwa wielkie cmentarzyska 

z epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza w okolicy Paszowic 
Dunina, na których odkryto 
odpowiednio 521 i 312 gro-
bów. Datowane są one na czas 
pomiędzy 1500 a 400 r. p. n.e. 
Rozmaite przedmioty złożone 
wraz ze spalonymi na stosie 
pogrzebowym ciałami zmarłych 
świadczą nie tylko o kunszcie 
dawnych rzemieślników i arty-
stów, ale również kontaktach 
łączących ludność zamieszku-
jącą teren dzisiejszej Polski z 
odległymi zakątkami Europy. 

Wiele również możemy dowie-
dzieć się o świecie wierzeń, 
wyobrażeń i symboli społecz-
ności sprzed niemal 3000 lat. 
Szczególnie interesującymi 
przedmiotami są grzechotki z 
epoki brązu odkryte w grobach 
w okolicy Dunina. Zabawki 
te, liczące sobie niemal 3000 
lat, w dalszym ciągu brzmią 
doskonale. Odnaleziono tam 
także m.in. zespół halsztac-
kich naczyń malowanych, czy 
model tzw. wózka kultowego z 
cmentarzyska.

CZY CZEKA NAS KOREKTA HISTORII?  
Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą

Jakie eksponaty zobaczymy 
na wystawie w Muzeum 
Miedzi?

Wybór eksponatów nie 
był łatwy. Na wystawie zapre-
zentujemy kilkaset najcenniej-
szych i najlepiej zachowanych 
zabytków z naszego muzeum 
i Muzeum Regionalnego w 
Jaworze, z którym współpra-

cowaliśmy w czasie organizacji 
wystawy. Mam wielką nadzieję, 
że pozwoli pokazać zarówno 
ogrom pracy związanej z bada-
niami, jak również piękno i 
wielkie znaczenie dla naszego 
regionu odkrytych zabytków. 
Zapraszamy aby zobaczyć to 
samemu, na prawdę warto.

Ekspozycja będzie czynna 
do 31 maja 2019 r.

Od 8 marca w Muzeum Miedzi w Legnicy będzie można podziwiać wystawę „Drogą S3  
w przeszłość. Odkrycia archeologiczne z lat 2015-2017!”. W czasie prac wykopaliskowych 
odnaleziono łącznie setki tysięcy zabytków od czasu neolitu do późnego średniowiecza  
i epoki nowożytnej, które pomogą rzucić nowe światło na historie naszego regionu.  
O odkryciach opowiedział dr Tomasz Stolarczyk z Muzeum Miedzi w Legnicy.

Tomasz  
Stolarczyk 
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