
 KRAJ. 11 marca będzie pierwszą 
od wielu lat niedzielą, gdy 

większość sklepów będzie 
zamknięta. Przygotowaliśmy 

kalendarz, który ułatwi robienie 
zakupów w tym roku.  STR. 2

Niedziele 
bez zakupów
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CO ŁĄCZY KGHM ZE 
SMOLEŃSKIEM? 2

 KRAJ/REGION. Co ma 
wspólnego wrak tupolewa 
i tragedia smoleńska z produk-
cją miedzi i srebra? To pytanie 
pojawiło się, gdy Polska Miedź 
sfinansowała wystawienie 
w Toruniu oratorium „Szlakiem 
Ikara”. 

PRZEDSZKOLANKA 
ARESZTOWANA 9

 GŁOGÓW. Prokuratura za-
rzuca nauczycielce wychowa-
nia przedszkolnego znęcanie 
się nad dzieckiem. Do fizycznej 
i psychicznej przemocy miało 
dojść w jednej z niepublicz-
nych placówek.

r e k l a m a

59-300 Lubin ul. Kwiatowa 11 Tel. +48 76 746 98 00

hotel@hotelastone.pl

PIERWSZA W LUBINIE

KRIOKOMORA W HOTELU ASTONE
LECZY, WZMACNIA, ODMŁADZA
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 REGION. Robert 
Raczyński 
w pierwszej turze 
wygrywa 
prezydenckie 
wybory w Lubinie. 
W Legnicy Tadeusz 
Krzakowski musi 
ponownie stoczyć 
batalię z Jarosławem 
Rabczenką. Taki 
obraz wyłania się 
z badań 
przeprowadzonych 
przez instytut IBRIS. 
Przedstawiamy 
pierwszy sondaż 
zrealizowany na 
zlecenie TV 
Regionalna.pl, 
pokazujący, kto ma 
szanse objąć 
najwyższe 
stanowiska w dwóch 
największych 
miastach Zagłębia 
Miedziowego.  STR. 3
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Raczyński
w pierwszej turze 
wygrywa 
prezydenckie 
wybory w Lubinie. 
W Legnicy
Krzakowski 
ponownie stoczyć 
batalię z Jarosławem 
Rabczenką. Taki 
obraz wyłania się 
z badań 
przeprowadzonych 
przez instytut IBRIS. 
Przedstawiamy 
pierwszy sondaż 
zrealizowany na 
zlecenie TV 
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PIERWSZA W LUBINIE
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Regionalna.pl, 
pokazujący, kto ma 
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stanowiska w dwóch 
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Oratorium smoleńskie za miedziowe pieniądze
 KGHM. Kancelaria prawna z Katowic organizuje oratorium smoleńskie w Toruniu. Na wydarzenie zapraszają lokalne parafi e, transmituje je TV Trwam. A za wszystko płaci… 

Polska Miedź. – Oratorium to dzieło o wysokich walorach artystycznych, które wzbogaca dziedzictwo kultury, a także kształtuje tożsamość narodową – tłumaczy Justyna 
Mosoń, rzecznik prasowy KGHM, jednocześnie zasłaniając się tajemnicą handlową, gdy pada pytanie, ile pieniędzy popłynęło z Lubina do Torunia.

Oratorium „Szlakiem 
Ikara” odbyło się 23 lutego 
w Centrum Kongresowo-
-Kulturalnym Jordanki 
w Toruniu. Młodzi artyści 
śpiewali specjalnie skom-
ponowane piosenki, doty-
czące tragedii smoleńskiej. 
W tle natomiast, na ogrom-
nych telebimach, wyświe-
tlane były zdjęcia tupolewa, 
który uderzył w brzozy. Ty-
tuły utworów były bardzo 
wymowne „Wrak stalowy”, 
„Ludzie ptaki” czy „Jakie 
są fakty, jakie przyczyny”. 
Honorowym patronatem 
objął ten koncert marszałek 
senior Sejmu Kornel Mora-

wiecki, który zasiadł też na 
widowni.

– Nie było to nasze 
pierwsze oratorium. Tym 
razem dotyczyło ono tema-

tyki smoleńskiej. Ja nigdy 
nie byłem członkiem PiS-
-u, ale uważam, że ten te-
mat powinien wybrzmieć 
– przekonuje Marek Kle-

mentowski, organizator 
wydarzenia. – Pięknie 
powiedział to prezydent 
Torunia, że po katastro-
fie smoleńskiej naród się 
zjednoczył i chciał poznać 
prawdę. Ale kto wlał w nas 
później falę nienawiści? 
To Platforma i PSL skłóci-
ły naród. Wciąż pozostaje 
mnóstwo pytań. Całość 
tego oratorium jest jednym 
wielkim pytaniem – dodaje.

Klementowski, oprócz 
organizacji oratorium, jest 
prezesem Górniczej Or-
kiestry Dętej „Bytom”, ale 
też prowadzi kancelarię 
prawną w Katowicach. I to 

właśnie spółka prawno-go-
spodarcza „Dexus” z Kato-
wic otrzymała od KGHM 
pieniądze na organizację 
oratorium smoleńskiego. 
Jakie? Ani miedziowy hol-
ding ani kancelaria nie chcą 
przyznać, o jakich kwotach 
mowa. – Wartość umowy 
handlowej, jej zakres oraz 
informacje o stronach sta-
nowią tajemnicę handlową 
spółki – tłumaczy rzecz-
niczka KGHM.

Przy okazji tego koncertu 
– równie mocno nacecho-
wanego religijnie, co i poli-
tycznie – nasuwa się pyta-
nie o udział Polskiej Miedzi 

w tym przedsięwzięciu. Co 
ma wspólnego wrak tupo-
lewa i tragedia smoleńska 
z produkcją miedzi i srebra?

– Wydarzenie wpisuje się 
w założenia polityki spon-
soringowej KGHM, zgod-
nie z którą spółka wspiera 
przedsięwzięcia kulturalne, 
sportowe, naukowe i spo-
łeczne o charakterze naro-
dowym – zaznacza Justy-
na Mosoń, jednocześnie 
dodając, że spółka – jako 
mecenas kultury i sztuki – 
w ubiegłych latach sponso-
rował m.in. Festiwal Muzy-
ki w Pekinie.
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W  tym roku zakaz 
handlu w ostatni 
dzień tygodnia bę-

dzie obowiązywał tylko częś-
ciowo. Handlowy charakter 
będą miały niedziele przypa-
dające przed świętami Wiel-
kanocnymi, ostatnie niedziele 
stycznia, czerwca i lipca, dwie 
niedziele poprzedzające Boże 
Narodzenie i pierwsza nie-
dziela lipca. Jeśli 24 grudnia 
wypadnie w niedzielę, sklepy 
zostaną zamknięte o godz. 
14. Tak samo będzie w Wielką 
Sobotę.

Dodatkowo w 2018 r. 
wszystkie sklepy będą mo-
gły działać bez ograniczeń 
w pierwszą i ostatnią niedzie-
lę miesiąca. Stopniowo zakaz 
handlu będzie zaostrzany i za 
dwa lata ma objąć wszystkie 
niedziele w roku.

Niedzielny zakaz handlu nie 
oznacza jednak, że nie można 

będzie w ogóle zrobić zakupów.  
Posłowie zgodzili się, by czynne 
były m.in. apteki, stacje paliw, 
które w jednym miejscu sprzedają 
i paliwa, i inne towary, kwiaciar-
nie, piekarnie i ciastkarnie, kioski 
z prasą, biletami komunikacji 
miejskiej, wyrobami tytoniowy-
mi i kuponami totalizatora spor-
towego, małe sklepy na dwor-
cach i w portach lotniczych oraz 
punkty handlowe w obiektach 
kulturalnych, sportowych i rekre-
acyjnych. Bez ograniczeń będzie 
można też sprzedawać pamiątki 
i dewocjonalia.  Joanna Dziubek

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ZAMKNIĘTA ZOSTANIE 
WIĘKSZOŚĆ POLSKICH SKLEPÓW 

Niedziele 
bez zakupów
 KRAJ. Sejm postanowił ograniczyć handel 
w niedzielę i dni poprzedzające Wielkanoc 
i Boże Narodzenie. Po raz pierwszy sklepy 
zostaną zamknięte już 11 marca.

11 marca po raz pierwszy 
opustoszeją m.in. centra 
handlowe

FO
T. 

PI
XA

BA
Y



38 marca 2018
bezpłatny dwutygodnik regionalnyREGION

JUŻ JESTEŚMY W CAŁEJ POLSCE

kanał 830
w sieci

r e k l a m a

I stotna różnica polega 
jednak na tym, że o ile 
Raczyński może liczyć 

na ponowne objęcie władzy 
w mieście już w pierwszej 
turze wyborów samorzą-
dowych, to Krzakowski 
tego komfortu prawdopo-
dobnie mieć nie będzie. 
Powtórzyć może się zatem 
scenariusz sprzed czterech 
lat, kiedy legnicki włodarz 
musiał ostro rywalizować 
z Jarosławem Rabczenką. 
Ten reprezentujący Platfor-
mę Obywatelską i popiera-
ny przez Nowoczesną radny 
miejski może liczyć przede 

wszystkim na głosy młod-
szych mieszkańców miasta 
i osób, którym nie w smak 
skłanianie się Tadeusza 
Krzakowskiego w stronę 
Prawa i Sprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o PiS, to 
wyniki sondażu wyraźnie 
pokazują słabą pozycję tej 
partii na poziomie samo-
rządowym. Szczególnie 
mocno jest to widoczne 
w przypadku Krzysztofa 
Kubowa, który jako jedyny 
poseł z Lubina, reprezentu-
jący w dodatku popularne 
w tym mieście ugrupowa-
nie, teoretycznie powinien 

uzyskać znacznie lepszy 
rezultat. 

Na fotele prezydenckie 
nie mogą w tej chwili 
zbytnio liczyć Piotr Bo-
rys i Michał Huzarski. 
Pierwszy prawdopodob-
nie dlatego, że już wy-
czerpał swój potencjał 
wyborczy w regionie, 
drugi – ponieważ jest 
kandydatem zbyt mało 
rozpoznawalnym. Przez 
długi czas Huzarski dzia-
łał jako członek Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, 
który przestał być już 
marką nośną politycznie.

Zaskakująco niskim po-
parciem obdarzyli respon-
denci Grzegorza Zieliń-
skiego z lubińskiego koła 
.N. Trzyprocentowy wynik 
pokazuje, że znajduje się 
on dopiero na początku 
politycznej kariery. Nieco 
bardziej przychylni okazali 
się ankietowani lubinianie 
Ryszardowi Zbrzyznemu, 
który w mieście kojarzony 
jest przede wszystkim przez 
pryzmat jednego z dwóch 
najsilniejszych związków 
zawodowych w KGHM.

Stanisław Tokarczuk 
może stanowić przykład, 

że w przypadku wyborów 
samorządowych szyld 
ogólnopolskiej partii nie 
jest żadną gwarancją suk-
cesu. W Lubinie znany jest 
on bowiem nie jako polityk 
i samorządowiec, a jako hi-
storyk i działacz organizacji 
zrzeszających kresowian. 
To ta aktywność prawdopo-
dobnie zjednuje mu więcej 
przychylności niż logo Pol-
skiego Stronnictwa Ludo-
wego, z którym Tokarczuk 
jest kojarzony.

Sondaż powstał w opar-
ciu o telefoniczne badania 
ankietowe, przeprowadzo-

ne przez Instytut Badań 
Społecznych i Rynkowych 
IBRIS na grupie 500 osób 
pod koniec lutego 2018 r., 
na zlecenie TV Regionalna.
pl. Przedstawione kandyda-
tury zostały wytypowane 
przez zleceniodawcę sonda-
żu i nie mają związku z ak-
tualnymi planami wybor-
czymi wskazanych osób.

W kolejnym numerze 
„Pulsu Regionu” (22 mar-
ca 2018 r.) przedstawimy 
wyniki sondażu przepro-
wadzonego na terenie Pol-
kowic i Głogowa.

Joanna Dziubek

Partie są bez szansPartie są Partie są 
 REGION. „Na kogo zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach na prezydenta Lubina/Legnicy” – takie pytanie zadali ankieterzy 

mieszkańcom obu miast. Okazuje się, że kilka kolejnych kadencji utrwaliło pozycję zarówno Roberta Raczyńskiego, jak i Tadeusza 

Krzakowskiego. Ich najpoważniejsi rywale nie zdobyli nawet połowy poparcia, jakim cieszą się obaj prezydenci.

NA KOGO ZAGŁOSOWAŁBYŚ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?

LEGNICA
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Tadeusz Krzakowski 
(KWW Tadeusza 
Krzakowskiego)

Jarosław Rabczenko
(Platforma Obywatelska 
i .Nowoczesna)

Ewa Szymańska 
(Prawo i Sprawiedliwość)

Michał Huzarski 
(Bezpartyjni 
Samorządowcy) 

52%

23%
14%

4% 3% 3% 1%
Robert Raczyński 
(Lubin 2006) 

Krzysztof Kubów
(Prawo 
i Sprawiedliwość)

Piotr Borys 
(Platforma 
Obywatelska) 

Ryszard Zbrzyzny 
(Sojusz Lewicy 
Demokratycznej)

Stanisław Tokarczuk 
(Polskie Stronnictwo 
Ludowe)

Grzegorz Zieliński
(.Nowoczesna)

Inny 

Sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie TVRegionalna.pl, na próbie losowo wybranych 500 osób w wieku powyżej 18 lat, 
metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo. 
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Pierwsza ofiara 
mrozów

  LEGNICA. Ciało 40-letniego bezdomnego 
znaleziono w jednym z pustostanów przy ul. 

Jaworzyńskiej. Wstępne oględziny potwierdziły, 
że przyczyną śmierci było wychłodzenie 

organizmu. To pierwsza ofi ara tegorocznych 
mrozów w nadkaczawskim mieście.

Od 25 lutego policjan-
ci z powiatu legnickiego 
skontrolowali już prawie 
300 miejsc, w których 
mogą przebywać osoby 
bezdomne. Odwiedzali 
m.in. pustostany, altan-
ki działkowce, strychy, 
klatki schodowe. Mimo 
wzmożonych działań 
spowodowanych spadkiem 
temperatury, nie udało im się do-
trzeć na czas do 40-latka, który zmarł w budynku przy 
ul. Jaworzyńskiej.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie od jednego z miesz-
kańców, który znalazł ciało mężczyzny w jednym 
z pustostanów. Na miejscu był lekarz pogotowia, 
który stwierdził zgon, jako prawdopodobną przy-
czynę śmierci podając wychłodzenie organizmu 
– relacjonuje mł. asp. Iwona Król-Szymajda, rzecz-
nik prasowy legnickiej policji.

Ten przypadek pokazuje, że mimo szeroko zakrojo-
nych działań funkcjonariusze nie są w stanie odwiedzić 
wszystkich miejsc, w których osoby bezdomne próbują 
przeczekać mrozy. Policjanci apelują więc do mieszkań-
ców, by ci przekazywali im wszystkie informacje, które 
mogą okazać się na wagę życia.  (PP)

Saga Ogniska trwa
 LEGNICA. Zła wiadomość dla wszystkich, którzy wyczekują 

zapowiadanych od lat inwestycji w budynku dawnego kina Ognisko. Spór 
miasta z Legnicką Spółdzielnią Spożywców Społem trwa. Niebawem werdykt 

w tej sprawie ma wydać Sąd Rejonowy w Legnicy.

Na początku lutego władze Legnicy 
obwieściły powrót nieruchomości do mia-
sta, wieńczący kilkunastoletnią batalię ze 
Spółdzielnią Spożywców Społem. Jednak 
zaledwie dwa dni później nasi dziennika-
rze natknęli się tam na ogłoszenia wynaj-
mu lokali. Gdy zadzwonili pod wskazany 
numer, tajemniczy rozmówca bez oporów 
zgodził się na wydzierżawienie pomiesz-
czeń. O zapowiadanych przez urzędników 
zmianach nic nie wiedzieli także przed-
siębiorcy, którzy prowadzą działalność 
w murach nieruchomości.

To nie zmartwiło chyba jednak nikogo 
w magistracie. Jak usłyszeliśmy wtedy od 
Arkadiusza Rodaka, rzecznika prasowe-
go prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, 
dotychczasowi najemcy będą mogli pod-
pisać nowe umowy, ale tym razem z miej-
ską spółką, jaką jest Zarząd Gospodarki 
Mieszkaniowej. Wiara w końcowy sukces 
była na tyle duża, że na ostatniej sesji radni 
dopisali do budżetu 150 tys. zł na pierwsze 
prace związane z przywróceniem budyn-
kowi dawnego blasku.

Tymczasem Sąd Rejonowy w Legnicy 
wstrzymał eksmisję najemców. – Spół-
dzielnia wnosi bowiem o wznowienie po-
stępowania w sprawie nakazania wydania 
tego budynku miastu, które zakończyło się 

blisko dwa lata temu. Ta sprawa zostanie 
rozpoznana przez sąd 15 marca. I od wer-
dyktu sądu będzie zależało, jak dalej po-
toczą się losy sporu miasta ze spółdzielnią 
– tłumaczy dziś Rodak.

Tym samym Legnica wciąż czeka na 
ostateczne zakończenie męczącej walki 
o odzyskanie tej nieruchomości. Przy-
pomnijmy, że w 2017 r. zapadł wyrok 
przyznający miastu części budynku zaj-
mowanego przez Społem. Spółdzielnia 
została wezwana do wydania obiektu, ale 
już na etapie przedegzekucyjnym wnio-
sła o wstrzymanie wyroku i wznowienie 
postępowania.

(PP)

WYBIORĄ 
NOWEGO 
SOŁTYSA
 KOSKOWICE. Po ostatnich 
roszadach w urzędzie gmi-
ny Legnickie Pole mieszkań-
cy podlegnickich Koskowic 
zostali bez sołtysa. Bezkróle-
wie nie potrwa jednak dłu-
go, bo już w drugim tygo-
dniu marca wójt zaprosi lo-
kalną społeczność, by wska-
zała swojego nowego repre-
zentanta.
Przypomnijmy, że konieczność 
dokonania roszad w gminie 
Legnickie Pole pojawiła się 
przy okazji zaskakującego 
transferu zastępcy wójta 
Krzysztofa Duszkiewicza do 
legnickiego magistratu. Miej-
sce Duszkiewicza zajęła 
w urzędzie gminy Magdalena 
Ryglicka, sołtys Koskowic. I tak 
powstał wakat na stanowisku 
sołtysa wsi.
Bezkrólewie nie potrwa długo. 
Jak zapowiada wójt Henryk 
Babuśka, 9 marca koskowicza-
nie zostaną zaproszeni na ze-
branie wiejskie. To w świetlicy 
wiejskiej o godz. 18 zdecydują, 
kto ma zostać ich nowym sołty-
sem.  (PP)
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R adni Platformy Oby-
watelskiej krytykują 
prezydenta Legni-

cy za szalone tempo pro-
cedowania uchwały, brak 
jakichkolwiek konsultacji 
i trzymanie tej kwestii w ta-
jemnicy przed szefami klu-

bów czy komisji. Szef klubu 
Jarosław Rabczenko ma tak-
że żal, że miasto oddaje za 
darmo swój majątek, w któ-
rym miał powstać dom dla 
seniorów.

Faktycznie, był plan, by 
w dawnej szkole spożywczej 

utworzyć dom pomocy spo-
łecznej. Niestety, dzierżawca 
nie dość, że nie rozpoczął 
obiecanego remontu, to do 
tego zalegał z płatnościami. 
Tak się składa, że obiekt mie-
ści się naprzeciwko nekro-
polii, na co zwrócił uwagę 

Jacek Baczyński z PiS, który 
nie chciałby czekać koń-
ca swych dni spoglądając 
z okien na cmentarz.

Obaj radni pojedynkowa-
li się na słowa. Prawicowego 
Baczyńskiego rozsierdziły 
słowa liberalnego Rabczenki, 

który nazwał Wojska Obro-
ny Terytorialnej „armią Ma-
cierewicza”. Baczyńskiemu 
wtórował klubowy kolega 
Stanisław Kot, który przy 
okazji pogratulował prezy-
dentowi militarnego suk-
cesu. Atuty miasta i zabiegi 
Tadeusza Krakowskiego do-
cenił także radny klubu Poro-
zumienie dla Legnicy Ignacy 
Bochenek.

Radni PO nieugięcie 
jednak wskazywali m.in. 
na to, że baza WOT może 
być uciążliwym sąsiadem. 
Kończąc gorączkowe obra-
dy prezydent przypomniał 
radnym, że ma mocy ponie-
działkowej uchwały budy-
nek został przekazany wo-
jewodzie dolnośląskiemu, 
nie zaś bezpośrednio Woj-
skom Obrony Terytorialnej, 
a ostateczna decyzja co do 
powstania bazy w Legnicy 
jeszcze nie zapadła.

Joanna Michalak

POMYSŁ UTWORZENIA BAZY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 
MA TYLU SAMO ENTUZJASTÓW, CO I PRZECIWNIKÓW 

Spór o „armię
Macierewicza”

R
cy za szalone tempo pro-
cedowania uchwały, brak 
jakichkolwiek konsultacji 
i trzymanie tej kwestii w ta-

 LEGNICA. 
Miejscy radni 
zdecydowali 
o nieodpłatnym 
przekazaniu 
budynku po 
dawnej szkole 
spożywczej na 
potrzeby nowej 
formacji 
wojskowej. 
Głosowanie w tej 
sprawie 
poprzedziła 
bardzo burzliwa 
dyskusja.
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Planowany powrót wojskowych 
jednostek do Legnicy podzielił radnych
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Grunty podzielone, ceny już znane
 LUBIN. Miejscy urzędnicy przygotowują grunty pod budowę nowego osiedla – Polesia. Znane są już ceny działek, a ogłoszenia o ich podziale widnieją w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego.

– Oddajemy do dyspozycji 
mieszkańców atrakcyjny teren 
między parkiem militarnym 
(strzelnicą) a drogą na Go-
rzelin. Nowe osiedle jest nie-
zbędne, bo miasto się rozwija 
– mieszkańcy z jednej strony 
chcą mieć trochę własnej prze-
strzeni i dom z ogródkiem, ale 
z drugiej nadal mieszkać w Lu-
binie, korzystać tutaj ze szkół 
czy instytucji kulturalnych. 
Dajemy im taką możliwość, 
udostępniając miejskie tereny 
pod zabudowę – tłumaczy 
prezydent Lubina Robert 
Raczyński.

Na sprzedaż jest łącz-
nie 155 działek. 92 działki 
o powierzchni od 814 do 
1 783 m², przeznaczone pod 
zabudowę jednorodzinną 
wolno stojącą, 39 działek o po-

wierzchni od 390 do 854 m² 
pod zabudowę jednorodzin-
ną szeregową oraz 24 działki 
o powierzchni od 564 do 994 
m² pod zabudowę bliźniaczą.

Powołany w tym celu rze-
czoznawca oszacował już ceny 
wyjściowe działek: od 120 do 
150 zł netto za metr kwadra-
towy. – Naszym celem nie jest 
zarabianie pieniędzy, ale to, że-
by lubinianie zostali w mieście 
– zapewnia Raczyński.

Władze miasta są przeko-
nane, że oferta przyciągnie 
uwagę nie tylko lubinian, 
ale też mieszkańców innych 
miejscowości, którzy chcie-
liby przenieść się do stolicy 
Zagłębia Miedziowego. 

Działki będzie można 
kupić w drodze przetargu. 
Każda z nich będzie licyto-

wana osobno, miasto chce 
bowiem, by każdy miał szan-
sę na udział w postępowaniu. 

Sprzedaż działek ruszy 
przed wakacjami. Urząd pla-
nuje sprzedać wszystkie grun-
ty do końca roku. Równocześ-
nie ruszają też przygotowania 
pod uzbrojenie tych terenów. 
Magistrat wraz z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Wodocią-
gów i Kanalizacji opracowuje 
obecnie projekt sieci wodnych 
i kanalizacyjnych. Ich budo-
wa ruszy w przyszłym roku. 

Magistrat rozpoczął sta-
rania o poprowadzenie linii 
energetycznych, opracowy-
wane są też projekty budowy 
dwóch dróg dojazdowych. 
W planach jest jeden zjazd 
z drogi krajowej nr 3, a drugi 
– od strony ul. Gajowej.    (MS)ŹR
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26 lutego RCS pod-
pisał umowę 
bielawską fi rmą 

Format, która wygrała prze-
targ. Tego samego dnia ofi -
cjalnie przekazano też plac 
budowy. 

Już pierwszy sezon w lu-
bińskim kompleksie pokazał, 
jak duże jest zapotrzebowa-
nie na taką infrastrukturę re-
kreacyjną. Na parkingu przy 
basenach widać było rejestra-
cje z całego Dolnego Śląska.

– W 2016 roku na base-
nach wypoczywało 51 tysię-
cy osób, a w ubiegłym roku 
– 55 tysięcy. Ze względu na 
tak duże zainteresowanie 
kompleksem basenów od-
krytych zdecydowaliśmy 

o ich rozbudowie – tłumaczy 
Piotr Midziak, prezes RCS.

Jak się okazało, na base-
nach RCS najbardziej brako-
wało miejsca dla najmłod-
szych. Właśnie kilkulatkom 
i ich rodzicom dedykowana 
będzie nowa część. Będzie 
to wodny plac zabaw z mnó-
stwem dodatkowych atrakcji 
– armatkami, wulkanami, 
drzewkami czy wiaderkami, 
z których tryskać będzie wo-
da. Obok znajdzie się kom-
pleks zjeżdżalni z trzema 
wieżami o różnych wysokoś-
ciach, a także mostkiem i wo-
dospadem. Zaplanowano też 
klasyczny plac zabaw ze zjeż-
dżalniami i huśtawkami dla 
dzieci. 

– Wokół powstanie też 
dodatkowa plaża, bo oka-
zało się, że miejsca do leża-
kowania też było zbyt mało. 
Będą też nowe toalety i na-
tryski. Liczymy, że w ten 
sposób będziemy mogli 
przyjąć od 200 do 400 osób 
więcej i nasi goście nie będą 
już musieli czekać w kolej-
kach – podkreśla Piotr Mi-
dziak. – Kluczowe są dni, 
kiedy pojawiają się najwięk-
sze upały. Nasz rekord padł 
w 2016 r. kiedy w ciągu jed-
nego dnia na basenach od-
krytych wypoczywało 2,3 
tysiące osób.

Jak mówi szef fi rmy, któ-
ra będzie rozbudowywać ba-
seny, prace ruszą lada dzień. 

– Ma się 
już ocie-
plić, więc 
moż emy 
zaczynać. 
C z t e r y 
miesiące 
to nie jest 
zbyt dużo, ale wyko-
nywaliśmy już podobne 
inwestycje, więc myślę, że 
spokojnie zdążymy. Uwa-
żam, że projekt jest bardzo 
ciekawy – ocenia Marek 
Aftanas.

Nowa część ma być go-
towa do 22 czerwca. Jej 
budowa pochłonie 5,5 mln 
zł brutto. – W minionych 
latach otwieraliśmy nasze 
baseny 1 czerwca z okazji 

Dnia Dziecka. W tym 
roku mamy podobne pla-
ny – na początku czerwca 
otworzymy cały kompleks, 
a później udostępnimy jesz-
cze nową część. Jej budowa 
nie będzie bowiem w żaden 
sposób kolidować z korzy-
staniem z dotychczasowych 
obiektów – podsumowuje 
Piotr Midziak.

Rozbudowa basenów 
odkrytych nie jest jedyną 

dobrą informacją dla miesz-
kańców Lubina. Ostatnimi 
laty kilkukrotnie wzrosła też 
liczba osób korzystających 
z basenów krytych Centrum 
7 i Ustronie. Ze względu na 
tak duże zainteresowanie 
prezydent Robert Raczyń-
ski planuje budowę dwóch 
nowych pływalni.

Mariola Ankutowicz

KOMPLEKS CHĘTNIE ODWIEDZAJĄ MIESZKAŃCY CAŁEGO REGIONU 

ŹR
Ó

D
ŁO

: R
EG

IO
N

A
LN

E 
CE

N
TR

U
M

 S
PO

RT
OW

E 
W

 L
U

BI
N

IE

zbyt dużo, ale wyko- Dnia Dziecka. W tym 
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 LUBIN. Regionalne Centrum Sportowe rozbuduje kompleks basenów odkrytych. Co 

więcej, nowe atrakcje mają być gotowe jeszcze w tym roku.
LUBIN. Regionalne Centrum Sportowe rozbuduje kompleks basenów odkrytych. Co 

Baseny zostaną 
rozbudowane!
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MIŁEK 
WCIĄŻ WŚRÓD 
NAJBOGATSZYCH
 BIZNES. Twórca gru-
py CCC wciąż pozostaje 
w czołówce najbogat-
szych Polaków. W naj-
nowszym rankingu „For-
besa” zajmuje jednak niż-
szą pozycję niż rok temu.
Dariusz Miłek zgroma-
dził piąty co do wielkości 
majątek wśród naszych 
rodzimych biznesme-
nów. Jego wartość wyce-
niona została na 5,028 mi-
liarda złotych. W ciągu 
roku przedsiębiorca 
wzbogacił się o nieco po-
nad 4 proc. – zbyt mało, 
by utrzymał ubiegłorocz-
ną, czwartą pozycję 
w rankingu. Wyprzedził 
go właściciel Polpharmy, 
Jerzy Starak, którego ma-
jątek wynosi 6,315 mld zł.
Na czele listy polskich 
krezusów niezmiennie 
widnieje nazwisko Kul-
czyk. Zmarłego trzy lata 
temu Jana zastępują jego 
dzieci: Dominika i Seba-
stian, wspólnie posiada-
jące obecnie blisko 14 
mld zł.  (JD)

Komu wolno 
wjechać do rynku?

 POLKOWICE. Wprowadzono nowe zasady 
poruszania się samochodów po rynku. Porządku 

„pilnują” też automatyczne słupki. 

Urzędników do pod-
jęcia tej decyzji skłonili 
sami kierowcy, którzy 
przestrzegali znaków za-
kazujących ruchu.

– Były też uwagi zgła-
szane przez pieszych, 
którzy skarżyli się na to, 
że wjeżdżające do rynku 
samochody powodują 
zagrożenie – tłumaczy 
Konrad Kaptur, rzecz-
nik Urzędu Gminy Pol-
kowice. – Postanowiono 
to uporządkować, tym 
bardziej, że wiosną na 
pierzei zachodniej zosta-
nie zorganizowana prze-
strzeń do wypoczynku 
i zabawy.

Na wjazdach do ryn-
ku od strony ul. Głogow-
skiej i Słowiańskiej pod 
znakami „zakaz ruchu” 
zamontowano tabliczkę 
„droga pożarowa” i au-
tomatyczne słupki. Te-
raz do centrum miasta 
można wjechać na czas 
załadunku i rozładun-
ku w dni powszednie 
w godzinach od 6 do 10. 

W niedziele zaś od godz. 
7.30 do 14.30 – dotyczy to 
osób starszych uczestni-
czących w mszach w koś-
ciele w rynku. Ogranicze-
nia te nie dotyczą straży 
pożarnej, policji i pogoto-
wia ratunkowego.

– Poza ustalonymi go-
dzinami można wjechać 
po uprzednim uzgodnie-
niu ze Strażą Miejską – 
dodaje rzecznik. Wystar-
czy zadzwonić pod nr tel. 
76 746 40 24, 76 746 40 
26 lub 986.

W okolicy rynku wy-
znaczone są trzy miejsca 
parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych, 
przy ul. Słowiańskiej, 
Zachodniej i Browarnej. 
Przy tej ostatniej utwo-
rzono też jedno miejsce 
parkingowe – dla za-
opatrzenia. Wiosną, od 
strony placu Piastów, 
powstaną dodatkowe 
miejsca dla niepełno-
sprawnych i samocho-
dów zaopatrzenia.

(UR)

ARESZTOWANY ZA ZNĘCANIE SIĘ 
NAD RODZINĄ
 CHOCIANÓW. Trzy najbliższe mie-
siące spędzi w areszcie tymczaso-
wym 32-letni mieszkaniec gminy Cho-
cianów, który znęcał się nad swoją ro-
dziną. Ciągłe upokorzenia, groźby 
i wyzwiska jego bliscy znosili od 
dwóch lat.
– Ofiarą przemocy domowej była nie 
tylko żona sprawcy, ale również jego 
rodzice – informuje st. sierż. Przemy-
sław Rybikowski, p.o. oficera praso-
wego KPP w Polkowicach. – W czasie 
awantur mężczyzna niejednokrotnie 
niszczył dorobek rodziny, tak jak wte-
dy, gdy celowo zniszczył pojazd żony, 
uszkadzając zderzak i wybijając 
wszystkie szyby. Zdesperowana ko-
bieta zdecydowała się wreszcie zło-
żyć zawiadomienie o przestępstwie.
32-latek usłyszał zarzuty za fizyczne 
i psychiczne znęcanie się nad żoną 
i swoimi rodzicami oraz zniszczenie 
mienia. 
– Bicie, krzyki, awantury, znęcanie fi-
zyczne i psychiczne to tajemnica wie-
lu rodzin – dodaje Przemysław Rybi-
kowski. – „To, co dzieje się w domu po-
winno w domu pozostać” albo „To 
sprawa rodzinna” – w taki właśnie 
sposób ofiary przestępstw związa-
nych z przemocą w rodzinie tłumaczą 

często fakt nieinformowania policji 
o sytuacji, w jakiej się znajdują. Zda-
rza się, że ukrywane przez wiele lat 
problemy wychodzą na światło dzien-
ne dopiero wówczas, gdy dochodzi do 
tragedii.
Mundurowi przypominają: „Masz 
prawo złożyć na Policji lub w proku-
raturze wniosek o wszczęcie postępo-
wania karnego wobec osoby, która 
krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę! Za-
reaguj! Przemoc domowa rzadko jest 
incydentem jednorazowym. Jeżeli 
wobec sprawcy nie podejmie się na-
tychmiastowych, stanowczych dzia-
łań – przemoc powtórzy się. Policja 
zwykle jest wzywana w ekstremal-
nych sytuacjach, czasami zbyt późno. 
Jeżeli wiesz, że osobie z twojego oto-
czenia dzieje się krzywda, nie czekaj! 
Powiadom Policję, Straż Miejską lub 
Ośrodek Pomocy Społecznej.”  (UR)

Zmiana nazwy ul. 10 
Lutego na Powstań-
ców Styczniowych 

będzie obowiązywać od 
9 marca. Informacja została 
już podana do wiadomości 
publicznej, choć samorzą-
dowcy nie do końca zgadza-
ją się z treścią zarządzenia 
zastępczego wojewody w tej 
sprawie.

– W naszej ocenie, nazwa 
ulicy 10 Lutego nie podlega 
pod ustawę dekomuniza-
cyjną – wyjaśnia burmistrz 
Jerzy Szczupak. – Będziemy 
się zastanawiać wspólnie 
z radnymi, czy przyjmiemy 
decyzję wojewody, czy bę-
dzie się odwoływać, ale są-
dzę, że kierunek będzie taki, 
że przyjmiemy nazwę „Po-
wstańców Styczniowych”.

Inaczej jest z pomnikiem 
żołnierzy radzieckich na 
placu Wolności. Widnieje 
na nim dwujęzyczny napis: 
„Chwała bohaterom, maj 
1945 r.”. Jeden z przemkow-
skich radnych przypomina, 
skąd się tu znalazł.

– Cały ten postument, 
bez odcinka, na którym kie-
dyś była gwiazda, stał przy 
kościele – mówi Aleksander 
Rozkocha, radny Rady Miej-
skiej w Przemkowie. – Potem 
został przeniesiony tu, gdzie 
teraz stoi.

Zgodnie z ustawą deko-
munizacyjną, radni miejscy 
podjęli uchwałę o likwida-
cji pomnika. W tej sprawie 
władze gminy zwróciły się 
o opinię do Instytutu Pamię-
ci Narodowej.

– Nie chodzi o zniszczenie 
pomnika, ale o jego usunię-
cie z przestrzeni publicznej 
– wyjaśnia Jerzy Szczupak, 
burmistrz Przemkowa. – 
Liczymy na to, że po pozy-
tywnej opinii IPN na temat 
zasadności likwidacji, w ra-
mach ustawy dekomuniza-
cyjnej, otrzymamy zwrot 
kosztów likwidacji od wo-
jewody. A pomnik zostanie 
przeniesiony do magazynu 
na terenie miasta – dodaje.

Zdaniem Aleksandra 
Rozkochy, pomnik powi-

nien jednak powrócić na 
plac przed kościołem. Ot-
warte pozostaje pytanie, czy 
to jest możliwe.

Tymczasem są już nowe 
plany. Na miejscu pomnika 
żołnierzy radzieckich, jak 
dodaje burmistrz Przem-
kowa, ma stanąć nowy 
– z okazji setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości. 
W budżecie zaplanowano 
już 30 tys. zł na wykonanie 
projektu.  Urszula Romaniuk

Z mapy znikną nazwa
ulicy i pomnik

Z
będzie obowiązywać od 
9 marca. Informacja została 
już podana do wiadomości 
publicznej, choć samorzą-
dowcy nie do końca zgadza-
ją się z treścią zarządzenia 
zastępczego wojewody w tej 
sprawie.

ulicy 10 Lutego nie podlega 
pod ustawę dekomuniza-
cyjną – wyjaśnia burmistrz 
Jerzy Szczupak. – Będziemy 
się zastanawiać wspólnie 
z radnymi, czy przyjmiemy 
decyzję wojewody, czy bę-
dzie się odwoływać, ale są-
dzę, że kierunek będzie taki, 
że przyjmiemy nazwę „Po-
wstańców Styczniowych”.

żołnierzy radzieckich na 
placu Wolności. Widnieje 
na nim dwujęzyczny napis: 
„Chwała bohaterom, maj 
1945 r.”. Jeden z przemkow-
skich radnych przypomina, 

 PRZEMKÓW. Ulica 
Powstańców 
Styczniowych to nowa 
nazwa obecnej ul. 10 
Lutego. Zmianę, 
zarządzeniem 
zastępczym, 
wprowadził wojewoda 
dolnośląski. Z kolei 
z placu Wolności, 
w centrum miasta, 
usunięty zostanie 
pomnik żołnierzy 
radzieckich. To już efekt 
uchwały rady miejskiej. 
Obie decyzje związane 
są z tzw. ustawą 
dekomunizacyjną.
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10.03

GOŚCINNIE PAWEŁ POMAZAN
UCZESTNIK PROGRAMU MAM TALENT / ROZMOWA I WYSTĘP 

DZIEŃ KOBIET w Galerii Piastów
...CZYLI DZIEŃ KOBIECYCH INSPIRACJI

12:00 – 18:00  STUDIO ZAPACHU – WARSZTATY PERFUMERYJNE
MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA WŁASNEGO, WYJĄTKOWEGO ZAPACHU ORAZ 
POZNANIA CAŁEGO ETAPU PRODUKCJI PERFUM.

14:00 – 18:00  PREZENTACJE I INSPIRACJE
STREFA PIĘKNA PERFUMERII DOUGLAS
STREFA ZDROWYCH WŁOSÓW SALONU FRYZJERSKIEGO ORGANICS HAIR
STREFA MŁODEJ SKÓRY I PIĘKNEGO CIAŁA DUO LASER
STREFA JAPOŃSKIEJ TERAPII MANUALNEJ YUMEIHO ARTEMA TERESZCZENKO
STREFA PIĘKNYCH RZĘS LASHES BY AGATA PACZKOWSKA

17:00  OTWARCIE WYSTAWY TML PRO LEGNICA: KOBIETA JEST ISTNIENIEM...
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Głogowianin 
będzie miał 

pomnik
  GŁOGÓW. Miejscy radni  przyjęli uchwałę intencyjną 

w sprawie pomnika Joachima Pastoriusa. Już wkrótce 
monument stanie na Starym Mieście.

Wniosek o bu-
dowę pomnika 
został złożo-
ny w ubie-
głorocznej 
edycji bu-
dżetu oby-
watelskie-
go. Pomysł 
z d o b y ł 
poparcie 
mieszkań-
ców i zosta-
nie zrealizo-
wany w tym 
roku.

Na pomnik za-
rezerwowano w bu-
dżecie obywatelskim 100 
tys. zł, a autorem zwycię-
skiego projektu jest głogow-
ski historyk Dariusz Czaja.

– Być może w przyszło-
ści, jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, po-
wstanie w Głogowie ale-
ja, w której moglibyśmy 
w taki sposób upamiętnić 
znanych mieszkańców. 
Byłaby to kolejna atrakcja 
turystyczna, ale też ścieżka 
edukacyjna dla wszystkich, 

bo niewielu miesz-
kańców zdaje 

sobie sprawę, 
jak wybitne 
osobowo-
ści tutaj 
się rodziły 
i działały 
– mówi 
Czaja.

J o a -
chim Pa-
storius był 

nadwornym 
historykiem 

i sekretarzem 
króla Polski Ja-

na Kazimierza, pe-
dagogiem, duchownym 
katolickim i pisarzem – au-
torem licznych dzieł histo-
rycznych i pedagogicznych. 
Urodził się w Głogowie 
w 1611 r. – Co ciekawe, 
jego imię nosi jedna z ulic 
w Gdańsku – dodaje 
historyk.

Wykonany z piaskowca 
pomnik stanie w tym ro-
ku na Starym Mieście, na 
skwerze Zygmunta Starego.

(DJ)
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Do zadań specjalnych
 GŁOGÓW. Opel astra, suzuki sx4 cross oraz volkswagen transporter to trzy nowe radiowozy, które rozpoczęły 

służbę w głogowskiej policji. Każdy z nich trafi  do innego wydziału.

Policjanci z wydziału 
walki z przestępczością go-
spodarczą dostali nieozna-
kowanego opla, do którego 
w połowie dołożyła się gmi-
na miejska Głogów. Koszt 
auta to ponad 62 tys. zł.

Starostwo Powiatowe 
pomogło natomiast w za-
kupie wartego 85 tys. zł 
suzuki.

– Będzie wykorzysty-
wany do poszukiwania 

osób zaginionych i ukry-
wających się przed orga-
nami ścigania – mówi 
Mariusz Bużdygan, Ko-
mendant Powiatowy Poli-
cji w Głogowie.

Oznakowany bus poli-
cyjny przypadł w udziale 
wydziałowi prewencji, 
a jego koszt został w cało-
ści sfi nansowany z budże-
tu centralnego policji.

(DJ)

O  tym, że coś złego dzieje się w niepublicznym przedszkolu 
integracyjnym, poinformowali rodzice dzieci, któ-
re prawdopodobnie były świadkami okrutnego 

zachowania nauczycielki. Dyrektorka przedszkola 
o sprawie zawiadomiła policję.

– Na chwilę obecną śledztwo w tej sprawie pro-
wadzi prokuratura, oprócz tego my wewnętrznie 
prowadzimy śledztwo – mówi Kinga Mikołaj-
czyk, dyrektorka „Zielonego Przedszkola”.

Nauczycielka usłyszała już zarzuty.
– Prokurator przedstawił Elżbiecie K. za-

rzut fi zycznego i psychicznego znęcania się 
nad pozostającym pod jej opieką małoletnim 
Jakubem, poprzez zaklejanie mu ust przy uży-
ciu taśmy oraz unieruchamianie przy krześle 
– informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik praso-
wy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Elżbieta K. została objęta dozorem policyj-
nym. Do czasu wyjaśnienia sprawy została za-
wieszona w pracy w przedszkolu.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przeprowa-
dzi dokładną kontrolę w tej placówce.

Daria Jęczmionka

PRZEDSZKOLANKA USŁYSZAŁA PROKURATORSKIE ZARZUTY

Oskarżona o znęcanie
się nad dzieckiem

 GŁOGÓW. Zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad niepełnosprawnym Jakubem usłyszała nauczycielka jednego 

z głogowskich przedszkoli. Elżbieta K. miała między innymi zaklejać dziecku usta taśmą i przywiązywać je do krzesła.
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Wiadukt nieczynny GMINA GŁOGÓW. 6 marca ruszyła przebudowa 
wiaduktu w Grodźcu Małym. Remont potrwa do końca roku.Położony w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 wiadukt bę-

dzie całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego i piesze-
go. Kierowcy muszą korzystać z objazdu przez Nową Sól.

Jak informuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, przebu-
dowa jest konieczna ze względu na zły stan techniczny 

i związana z tym ograniczenia nośności. Po zakoń-
czeniu prac wzdłuż wiaduktu prowadzić będzie też chodnik.Prace potrwają do końca roku. Inwesty-cja pochłonie ponad 2,2 mln złotych.  

 (DJ)
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Jako polski kandydat do 
Oscara „Twój Vincent” 
jest ostatnio na ustach 
wszystkich kinomanów. 
Jak mocno jest pan wciąż 
związany z odgrywaną 
postacią?

– Powtarzam często, że 
jeśli uprawia się ten zawód 
solidnie, każda rola zosta-
wia w aktorze piętno, jakąś 
cząstkę siebie. Te cząstki 
są rozwijające dla innych 
zakamarków nas, jako 
ludzi. Vincent zostawił we 
mnie bardzo dużo i ja rów-
nie wiele wziąłem z niego. 
Cała przygoda związana 
z fi lmem dała mi strasznie 
dużo wiary w siebie. Na 
scenie czuję się silniejszy. 
Myślę, że jestem też lep-
szym aktorem. Tego nikt 
mi już nie zabierze. To naj-
lepsze, co mogłem dostać 
od tego fi lmu.

Czy przed przyję-
ciem roli w fi lmie 
„Twój Vincent” 
nie obawiał się 
pan, że jako aktor 
może już zawsze 
być kojarzony 
właśnie ze 
słynnym ma-
larzem? 

To charakterystyczna 
rola.

– Nie. Nie ukrywajmy, 
że Dorota i Hugh (Kobiela 
i Welchman – przyp. red.) 
wyciągnęli mnie jak królika 
z kapelusza. Miałem nikłe 
doświadczenie z epizodów 
w serialach i produkcjach te-
lewizyjnych. Ciężko mówić 
o podejmowaniu decyzji 
o przyjęciu roli, gdy ma to 
być twój fi lmowy debiut. 
Po prostu strasznie się cie-
szyłem, że dostałem szansę. 
A dziś, rzeczywiście, zauwa-
żam, że gros ludzi zwraca 
się do mnie per Vincent, ale 
myślę, że to chwilowe.

„Twój Vincent” to projekt 
wyjątkowy pod wieloma 
względami. Przy produk-
cji współpracowało na 

przykład ponad stu ma-
larzy z całego świata. Dla 
pana, szczególnie jako od-
twórcy roli tytułowej, to 
z pewnością doświadcze-
nie nie do przecenienia.

– To prawda, w to przed-
sięwzięcie zaangażowało 
się wiele ludzi z całego 
świata. Od momentu roz-
poczęcia pisania scenariu-
sza do momentu powsta-
nia fi lmu minęło siedem 
lat. Niektórzy poświęcili 
temu fi lmowi kawał życia.

Przyznam, że zanim 
spotkałem się z parą re-
żyserską, zastanawiałem 
się, po co im aktor w fi l-
mie animowanym. Ale 
kiedy dostałem pierwsze 
materiały zapowiadające 
„Vincenta”, zrozumiałem 
wyjątkowość połączenia 
roboty aktorskiej z pracą 
malarzy i animatorów. To 
wyjątkowe połączenie, 
a całe przedsięwzięcie... 
Polska prasa uwielbia pisać: 
„Znowu nie dostaliśmy 
Oscara!”. Ja jestem zdania, 
że należy się cieszyć z nomi-
nacji do Złotego Globu, do 
BAFTY, Oscara; z tego, że 
fi lm zdobył Europejską 
Nagrodę Filmową. To 

olbrzymie osiągnięcie dla 
polskiego ani-

mowanego 
fi lmu peł-
nometrażo-

wego.

Skoro sam przywołał pan 
Oscary... Oglądał pan ga-
lę? Jakieś szczególne oko-
liczności czy rytuały?

– Siedziałem w do-
mu i trzymałem kciuki. 
Ubrałem koszulkę, którą 
dostała ekipa fi lmu „Twój 
Vincent”. W międzyczasie 
musiałem odbierać tele-
fony od dziennikarzy, ale 
prześledziłem ceremonię 
do końca, choć już później 
nieco przysypiałem.

Rolę Vincenta dostał pan 
mimo, na przykład drob-
nych barier językowych. 
To pokazuje, że w oczach 
reżyserów pańskie podo-
bieństwo do van Gogha 
jest uderzające. Zgadza się 
pan z tym?

– Na pierwszym etapie 
na pewno podobieństwo 
było decydujące, aczkol-
wiek ja ciągle uważam, 
że nie jestem do niego 
podobny. Wiele osób 
zauważa podobieństwo, 
ale wystarczy odwiedzić 
Muzeum van Gogha 
w Amsterdamie. Na jed-

nym piętrze wisi kilkadzie-
siąt jego portretów. Kilka 
z nich namalował w prze-
ciągu roku – to bodaj pięć 
obrazów. I na każdym jest 
inna twarz. Mówię o ukła-
dzie kości policzkowych, 
kształcie szczęki, itd. Tak 
naprawdę mogłoby go 
zagrać mnóstwo innych 
aktorów. Dorota powie-
działa mi, że zobaczyła 
coś w moich oczach. To 
zabawne, ale na zdjęciu, na 
podstawie którego mnie 
wybrała do rozmowy, nie 
miałem nawet zarostu. 
Czyli podobieństwo było 
jeszcze mniejsze.

Nie samym „Vincentem” 
człowiek żyje... Jakie pla-
ny na najbliższy czas ma 
Robert Gulaczyk? W Leg-
nicy można pana zoba-
czyć w „Baśni o Pięknej 
Parysadzie i Ptaku Bulbu-
lezarze”, już w najbliższą 
sobotę i niedzielę, 10-11 
marca.

– Zgadza się. Serdecznie 
zapraszam. Szczególnie 
najmłodszych z rodzicami. 

To baśń Bolesława Leśmia-
na, więc językowo na pew-
no ciekawa literatura.

Czego mogę życzyć od-
twórcy głównej roli w fi l-
mie, który ledwie wczoraj 
był w grze o Oskara? 
Upragnionej statuetki?

– Żebym nie musiał grać 
Vincenta przez następnych 
dziesięć lat.

Tego zatem życzę. Dzięku-
ję za rozmowę.

Paweł Pawlucy

ROZMOWA Z ROBERTEM GULACZYKIEM, 
AKTOREM TEATRU IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY 

Nie jestem podobny
do Vincenta! 
– Zatrudnienie mnie do roli van Gogha to jak wyciągnięcie królika z kapelusza – nie kryje Robert Gulaczyk, 
odtwórca roli tytułowej roli w filmie „Twój Vincent”. Z aktorem legnickiego teatru rozmawialiśmy dzień po gali wręczenia Oscarów. 
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„Twój Vincent” to pierw-
szy w historii światowej ki-
nematografii pełnometra-
żowy film animowany, któ-
ry został w całości namalo-
wany. Tytułową rolę zagrał 
legnicki aktor Robert Gula-
czyk, debiutujący na kino-
wym ekranie.
Film w reżyserii Doroty Ko-
bieli i Hugh Welchmana 
opowiada historię pełnego 
pasji życia i tajemniczej 
śmierci Vincenta van Gog-
ha. To nowatorskie i skom-
plikowane przedsięwzię-
cie, które powstawało – 
m.in. we Wrocławiu  – pra-
wie cztery lata. Łączy tra-
dycyjne malarstwo, sztukę 
animacji i aktorstwo z naj-
nowocześniejszymi techni-
kami multimedialnymi, 
graficznymi i komputero-
wymi. Koproducentami 
obrazu są miasto Wrocław, 
Centrum Technologii Au-
diowizualnych i Dolnoślą-
ski Fundusz Filmowy (Od-
ra-Film).
Wszystkie ujęcia, 65 tysię-
cy klatek, wykonano tech-
niką malarstwa olejnego. 
Oprócz ekipy realizatorów, 
animatorów i aktorów, 
przy filmie pracowało 125 
malarzy, którzy malowali 
poszczególne sceny do-
kładnie tak jak van Gogh. 
Od chwili wejścia na ekra-
ny jesienią ubiegłego roku 
film święcił kolejne trium-
fy, zdobywając uznanie wi-
dzów na całym świecie. 
Nominacja do Oscara była 
jednym z najbardziej pre-
stiżowych osiągnięć. 

scenie czuję się silniejszy. 
Myślę, że jestem też lep-
szym aktorem. Tego nikt 
mi już nie zabierze. To naj-
lepsze, co mogłem dostać 
od tego fi lmu.

Czy przed przyję-
ciem roli w fi lmie 
„Twój Vincent” 
nie obawiał się 
pan, że jako aktor 
może już zawsze 
być kojarzony 
właśnie ze 
słynnym ma-
larzem? 

„Twój Vincent” to projekt 
wyjątkowy pod wieloma 
względami. Przy produk-
cji współpracowało na 

kiedy dostałem pierwsze 
materiały zapowiadające 
„Vincenta”, zrozumiałem 
wyjątkowość połączenia 
roboty aktorskiej z pracą 
malarzy i animatorów. To 
wyjątkowe połączenie, 
a całe przedsięwzięcie... 
Polska prasa uwielbia pisać: 
„Znowu nie dostaliśmy 
Oscara!”. Ja jestem zdania, 
że należy się cieszyć z nomi-
nacji do Złotego Globu, do 
BAFTY, Oscara; z tego, że 
fi lm zdobył Europejską 
Nagrodę Filmową. To 

olbrzymie osiągnięcie dla 
polskiego ani-

mowanego 
fi lmu peł-
nometrażo-

wego.
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W Lubinie Bieg Tro-
pem Wilczym 
zorganizowany 

został po raz czwarty. Jest 
on elementem obchodów 
Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, któ-
ry przypada 1 marca. Kil-
kuset mieszkańców miasta 
– w każdym niemal wieku – 
wystartowało z parku Wroc-
ławskiego. Widok rodziców, 
którzy podczas biegu pchają 
przed sobą dziecięce wózki, 
już nikogo nie zaskakuje. 
Metę lubińskiego biegu za-
planowa-

no przy tablicach pamięci 
na Wzgórzu Zamkowym. 
Zapłonęły race, odśpiewa-
no hymn państwowy, zło-
żono symboliczne wieńce 
kwiatów.

Także mieszkańcy Cho-
cianowa w niedzielę wzięli 
udział w I Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Po-
nad setka osób najpierw 
wspólnie odśpiewała hymn 
Polski, a następnie przebie-
gła symboliczny dystans po 
miejskim parku. 

Pomysłodawcą biegu był 
Tomasz Kulczyń-
ski, który w parku 
wspólnie ze swoimi 
przyjaciółmi witał 

pierwszych zawodników. 
Na kilka minut przed plano-
wanym startem organizator 
mógł już ogłosić sukces, czyli 
przebicie liczby stu uczestni-
ków chocianowskiego biegu. 
Każdy z biegaczy otrzymał 
specjalny pakiet startowy, 
w którym znalazła się m.in. 
koszulka dedykowana żoł-
nierzom wyklętym.

– Bardzo się cieszę, że 
ktoś zauważa taką potrzebę 
i mam nadzieje, że nie jest to 
ostatni bieg, a pierwszy ot-
wierający cykl takich imprez. 
Jak można było zauważyć, 
zainteresowanie jest dosyć 
duże i mam nadzieje, że ludzi 
będzie jeszcze przybywało – 

mówi Piotr Machoń z grupy 
Zdyszaaani Chocianów.

W bardziej tradycyjny 
sposób uhonorowali 
żołnierzy wyklętych 
jaworzanie. 1 mar-
ca w południe na 
dziedzińcu zamko-
wym zebrały się 
delegacje i poczty 
sztandarowe. Pod 
tablicą upamięt-
niającą zapomnia-
nych przez historię 
bohaterów złożone 
zostały wieńce i kwia-
ty. Młodzież z jawor-
skich szkół deklamowała 
patriotyczne wiersze. 

Z kolei w jaworskim  
Muzeum Regionalnym 
zorganizowano wykład 
dr. Andrzeja Olejnicza-
ka z Oddziałowego Biura 
Edukacji Narodowej Insty-
tutu Pamięci Narodowej 
we Wrocławiu. Stanisław 
Bodziony, emerytowany 
nauczyciel I Liceum Ogól-
nokształcącego w Jaworze, 
odczytał pożegnalny list, 
jaki tuż przed śmiercią na-
pisał do matki porucznik 
Pruszkowski. 

Po południu w parku 
Miejskim mieszkańcy Ja-
wora ustawili się na starcie 
okolicznościowego biegu, 
w którym wzięli udział za-

równo amatorzy, jak i zrze-
szeni w lokalnych klubach 
pasjonaci biegania. Na mecie 
czekały na nich pamiątkowe 

medale, ciepła herbata oraz 
wojskowa grochówka.

Mariola Ankutowicz,
Adam Michalik,

Daniel Śmiłowski, opr. (JD)

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

Wilczym 
Tropem
 REGION. 4 marca mieszkańcy ponad 280 miejscowości 
w Polsce przebiegli 1 963 metry. Uczestnicy Biegu Tropem 
Wilczym w ten sposób przypomnieli rok 1963 roku, kiedy 
zginął ostatni żołnierz wyklęty – Józef Franczak, ps. Lalek.

planowa- Tomasz Kulczyń-

Edukacji Narodowej Insty-
tutu Pamięci Narodowej 
we Wrocławiu. Stanisław 
Bodziony, emerytowany 
nauczyciel I Liceum Ogól-
nokształcącego w Jaworze, 
odczytał pożegnalny list, 
jaki tuż przed śmiercią na-
pisał do matki porucznik 

Po południu w parku medale, ciepła herbata oraz 
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CHOCIANÓW

LUBIN

JAWOR
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P roblem poruszono 
na ostatniej sesji ra-
dy powiatu złotoryj-

skiego. – Prawie wszystkie 
lokalne kotłownie zostały 
zlikwidowane. Jest tylko 
jedna duża, niedostępna 
dla bezdomnych. Doszło 
do tego, że w mieście nie 
ma obecnie zaplecza noc-
legowego dla tych osób. Po-
wiem nieładnie, ale koczują 
one w szpitalu, w korytarzu, 
gdzie jest poradnia chirur-
giczna, ortopedyczna, po-
moc nocna i świąteczna, 
izba przyjęć, gdzie mamy 
z malutkimi dziećmi przy-
jeżdżają na zastrzyki – mó-
wi Kazimierz Niklewicz. 
Zdaniem radnego wszystko 
byłoby w porządku, gdyby 
bezdomni spokojnie siedzie-
li na krzesełkach. – A oni 
się awanturują, kto zajmie 
miejsce bliżej grzejnika albo 
jak podzielić nalewkę, którą 
kupili w Biedronce – uważa.

Okazuje się, że wieść 
o „darmowej noclegowni” 
w złotoryjskiej lecznicy 
przy ul. Hożej rozniosła się 
także poza granice powiatu. 
– Kilka dni temu policjanci 
z Bolesławca przywieźli do 
naszego szpitala taką osobę, 
bo „podobno u was koczują 
bezdomni” – twierdzi radny 
Józef Sudoł.

– W tym tygodniu rów-
nież wykąpali się na chi-
rurgii na koszt firmy. Pie-
lęgniarki, które zostają na 
drugiej zmianie lub nocce, 

mają z nimi problem. Ja 
rozumiem położenie tych 
ludzi, że nie wiedzą, co 
mają ze sobą zrobić, dokąd 
pójść i idą po najmniejszej 
linii oporu. Jeżeli zostaje 
jedna pielęgniarka i zajmuje 
się faktycznie chorym albo 
przebywa w pomieszcze-
niu, bo musi rozdzielić leki, 
to nie jest w stanie kontrolo-
wać całego oddziału. Oni 
wchodzą sobie do chorych 
i okradają ich z bułek, na-
pojów i tych rzeczy, które są 
na wierzchu – dodaje radna 
Anna Melska.

Sprawę komentuje też 
radna Barbara Kołodziej, 
pracująca w szpitalu: – Pań-
stwo sobie nie wyobrażacie 
nawet sytuacji, w której 
o 11 czy 12 w nocy bez-
domny blokuje mi dyżurkę. 
Jestem wtedy bez żadnego 
wsparcia na izbie przyjęć 
i nie mogę sięgnąć po tele-
fon. Bezdomny siedzi na 
krześle, obraża mnie i życzy 
sobie, żebym przyjęła go na 
jakikolwiek oddział, bo on 
chce się przespać i umyć.

Od początku ubiegłego 
roku do dziś odnotowanych 
zostało ponad 50 interwen-
cji związanych z bezdom-
nymi w szpitalu. Większość 
z nich dotyczyła zakłócania 
porządku publicznego. Są 
to zwykle te same osoby, 
które najczęściej trafi ają do 
pomieszczenia dla osób za-
trzymanych w złotoryjskiej 
komendzie i pozostają tam 

do wytrzeźwienia. Najbliż-
sza izba wytrzeźwień mie-
ści się bowiem w Legnicy. 
– Mamy zgłoszonych dwa-
naście takich osób na tere-
nie Złotoryi. Informujemy 
o nich okoliczne placówki 
pomocy społecznej, ale to 
niewiele daje, bo osoby te 
muszą wyrazić zgodę na 
pobyt w takich miejscach 
i przestrzegać pewnych re-
guł tam panujących. Dlate-
go bardzo rzadko decydują 
się na ośrodek – tłumaczy 
starszy aspirant Agnieszka 
Zawiślak z Komendy Po-
wiatowej Policji w Złotoryi.

W mieście od jakiegoś 
czasu mówi się o budowie 
noclegowni, ale problemem 
są zbyt wysokie koszty. 
Możliwe, że powstanie coś 
w rodzaju ogrzewalni – ot-
wieranego na noc pomiesz-
czenia z ławkami i łazienką. 
Ratusz liczy, ile mogłaby 
kosztować taka inwestycja.

Kilka dni temu w Staro-
stwie Powiatowym w Zło-
toryi odbyło się spotkanie 
poświęcone temu proble-
mowi. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele szpitala, po-
licji, sanepidu, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
i Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Jednym 
z pomysłów, branych teraz 
pod uwagę, jest zatrudnie-
nie w szpitalu pracowników 
ochrony.

Szymon Kwapiński

BURMISTRZ ZARZUCA 
PORTALOWI SZANTAŻ
 ZŁOTORYJA. Burmistrz Robert Pawłowski powiadomił prokuraturę o podejrzeniu 
popełnieniu przestępstwa przez jeden z legnickich portali internetowych. Samorzą-
dowiec utrzymuje, że był nakłaniany do finansowej współpracy z portalem, co ma 
znaleźć potwierdzenie w dowodach złożonych śledczym. Prokurator rejonowy Rado-
sław Wrębiak traktuje sprawę poważnie, ale na tym etapie nie chce ujawniać jakich-
kolwiek szczegółów.

Ani prokurator, ani burmistrz nie chcą 
w tej chwili ujawniać, o jaką redakcję 
chodzi. Samorządowiec – jak sam mówi 
– długo zwlekał z decyzją o złożeniu za-
wiadomienia. Podjął ją, gdy w jego oce-
nie przekroczone zostały granice etyki 
dziennikarskiej.
– Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa korupcyjnego 
przez jeden z portali lokalnych. Mam do-
wody, że usiłowano wpłynąć na mnie, 
bym z pieniędzy publicznych finansował 
na tym portalu reklamy, których akurat 
miasto nie potrzebuje – zaznacza Robert 
Pawłowski. – Zaczęło się niewinnie, od 
zwykłej oferty handlowej, którą oddałem 
do swoich służb i z której ostatecznie nie 
skorzystaliśmy. Po pewnym czasie oferta 
została ponowiona. W rozmowach wciąż 
wracała sugestia „kiedy coś u nas wyku-
picie?”. Presja, by podjąć współpracę 
z portalem, była coraz większa. To, co 
wobec mnie stosowano, w pewnym mo-
mencie przekroczyło granice, i to zdecy-
dowanie. Musiałem zareagować – przy-
znaje burmistrz Złotoryi.
Śledczy Prokuratury Rejonowej w Legni-
cy potwierdzają, że zawiadomienie wpły-
nęło. Są bardzo powściągliwi w słowach, 
choć zapewniają, że sprawy nie bagateli-
zują.
– Potwierdzam, burmistrz Złotoryi złożył 
u nas zawiadomienie o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa przez jeden z leg-
nickich portali internetowych – informu-

je Radosław Wrębiak. – Jesteśmy na eta-
pie analizy tego doniesienia i chciałbym 
powiedzieć, że sprawa jest bardzo ważna 
i skomplikowana, dlatego nie chcę dziś 
udzielać więcej informacji – dodaje pro-
kurator.
Komentarza nie szczędzi burmistrz, któ-
ry na pytanie, czy czuł się szantażowany, 
odpowiada twierdząco. – Było wiele su-
gestii, które można było odczytać jedno-
znacznie. Na każdym kroku moja działal-
ność samorządowa jest dyskredytowa-
na. I nie chodzi tu o krytykę, bo krytykę 
cenię. To, co uprawia ten portal, to już 
jest hejt dziennikarski – twierdzi Pa-
włowski i dodaje: – Całe życie starałem 
się żyć uczciwie i nie mogę sobie pozwo-
lić, by dorobek mojego życia ktoś na każ-
dym kroku szargał. Bez względu na to, 
jak to się rozstrzygnie, muszę podjąć wal-
kę, bo tak trzeba. Ktoś mi powiedział, że 
z mediami jeszcze nikt nie wygrał. Dlate-
go chcę wyraźnie powiedzieć, że nie wal-
czę z mediami. Walczę z konkretnym me-
dium, które jest nieuczciwe. I wydaje mi 
się, że także w interesie samych dzienni-
karzy leży, by takie osoby z tego zawodu 
wyeliminować.
Sprawa została nagłośniona już przez re-
gionalne media, m.in. Polskie Radio 
Wrocław, które wskazało, że z negowa-
nymi przez burmistrza Złotoryi metoda-
mi działania portalu mogli spotkać się 
też inni samorządowcy.

Bartłomiej Rodak

W MIEŚCIE NIE MA MIEJSCA, W KTÓRYM 
MOGLIBY PRZENOCOWAĆ BEZDOMNI

Ze szpitala
zrobili sobie
noclegownię
 ZŁOTORYJA. Jedni są spokojni i chcą się tylko schronić 
przed zimnem. Inni piją alkohol, bywają wulgarni, a nawet 
agresywni wobec personelu. Mowa o grupie bezdomnych, 
która od jakiegoś czasu nawiedza złotoryjski szpital. Ich 
obecność denerwuje pacjentów i utrudnia pracę personelu 
medycznego.
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Wojcieszów czeka rewitalizacja
  POWIAT ZŁOTORYJSKI. Do końca tego roku powinny zostać zakończone prace 
związane z rewitalizacją Wojcieszowa. Gruntowny remont przejdzie dziewięć 

budynków mieszkalnych na terenie miasta. Magistrat ogłosił przetarg nieograniczony 
na wykonanie tej inwestycji.

Rewitalizacja Wojcie-
szowa będzie możliwa 
dzięki finansowemu 
wsparciu Unii Eu-
ropejskiej. Miasto 
chce poprawić 
stan technicz-
ny dziewięciu 
budynków na 
terenie miasta. 
Remontem 
zostaną objęte 
domy przy ul. 
Chrobrego 26, 
30, 166, 172, 
182, Kolejowej 5, 
Robotniczej 5 oraz 
Skalnej 3 i 5. Więk-
szość z nich wkrótce 
ma zostać solidnie do-
cieplona oraz zyskać nowy, 
ładniejszy wygląd. Roboty 
budowlane obejmą również 
prace blacharskie, dekarskie 

oraz tynkarskie. Wymienio-
ne zostaną też drzwi i okna.

Oferty potencjalnych 
wykonawców urzędnicy 

otworzą 21 marca. Przy 
wyborze komisja 

przetargowa będzie 
się kierować prze-
de wszystkim 
ceną, a także 
okresem gwa-
rancji, który 
powinien wy-
nosić co naj-
mniej trzy lata.

Prace po-
winny zostać 

ukończone do 16 
listopada, zatem – 

jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem – na-

stępną zimę mieszkańcy 
starych domów spędzą w du-
żo bardziej komfortowych 
warunkach.
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PROKURATURA BADA WĄTEK KORUPCJI W SAMORZĄDZIE

ZŁOMOWANIE
pojazdów

dokumenty od ręki, 
transport, gotówka 
tel. 725-725-300

 

Tragiczny wypadek na A4
 POWIAT JAWORSKI. Dwie osoby nie żyją, a siedem w ciężkim stanie trafi ło do 

szpitala po wypadku, do jakiego doszło 4 marca na 105. kilometrze autostrady A4.

Wypadek miał miejsce 
około godziny 2, na pasie 
w kierunku Wrocławia, po-
między zjazdami Wądroże 
Wielkie i Budziszów Wielki. 

– Według naszych wstęp-
nych ustaleń, jadący w kie-
runku Legnicy 20-letni 
mieszkaniec Świebodzina 
z niewyjaśnionych przy-
czyn stracił panowanie nad 
kierownicą dostawczego 
renaulta mastera, w wyni-
ku czego przebił się przez 
barierę ochronną i zjechał 
na przeciwległy pas ru-
chu. Tam najpierw otarł 
się o zestaw ciężarówki 
z naczepą marki Renault, 
który prowadził 40-letni 
obywatel Słowacji, a na-
stępnie czołowo zderzył się 
z fordem transitem, który 
w wyniku uderzenia wpadł 
do przydrożnego rowu – 
relacjonuje kom. Kordian 
Mazuryk, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Jaworze.

Fordem podróżowało 

osiem osób. Jego kierowca 
oraz jedna z pasażerek zgi-
nęli na miejscu. Pozostali 
pasażerowie w ciężkim 
stanie trafili do szpitali. 
20-latek, który spowodo-
wał wypadek, w stanie kry-
tycznym został przetrans-
portowany do szpitala we 
Wrocławiu.

Droga w kierunku Wroc-
ławia na czas działań służb 
ratunkowych była zablo-
kowana aż do godz. 9.10. 

Na miejscu obecni byli 
m. in. prokurator, grupa 
dochodzeniowo-śledcza, 
a także osiem zastępów 
straży pożarnej. Szczególnie 
dużo pracy tej nocy mieli 
pracownicy pogotowia ra-
tunkowego. W niesienie 
pomocy poszkodowanym 
zaangażowanych było aż 
siedem karetek. Przyczyny 
i okoliczności wypadku ba-
da jaworska policja. 

 (SK)
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Roztańczone 
miasto

  JAWOR. Ponad 600 miłośników różnych tanecznych stylów stanęło 
25 lutego do rywalizacji na jaworskim parkiecie. Za nami VI Ogólnopolski 

Turniej Freestyle. Były wielkie emocje, fantastyczny doping 
i łzy szczęścia.

Turniej rozgrywany 
był w stylach dowolnych, 
hip-hop i modern jazz. 
Tańczyły formacje, duety 
i zawodnicy indywidual-
ni. W maratonie tańca 
wzięli udział młodzi tan-
cerze m.in. z Lublina, Ło-
dzi, Rumii i Wrocławia. 
Mocną ekipę wystawiły 
miejscowe kluby. Licz-
ne tytuły i wyróżnienia 
zdobyli adepci szkoły 
K-Dance Studio z Jawora.

– To jeden z turniejów 
Grand Prix Polskiego 
Związku Tańca Freestyle. 
Dzieci i młodzież walczą 
o wyższe klasy taneczne. 
W Jaworze prezentują się 

także klasy tzw. rekrea-
cyjne, czyli dzieci począt-
kujące – powiedziała nam 
sędzia główna zawodów, 
Bogusława Sczepanik-Za-
sada. Warto w tym miej-
scu dodać, że pani Bogu-
sława przed laty właśnie 
w Jaworze prowadziła 
słynną w Europie szkołę 
taneczną JAST. Właśnie 
w tej szkole swoje pierw-
sze kroki taneczne stawia-
li organizatorzy turnieju, 
Izabela i Adrian Kowalscy.

Taneczne popisy oce-
niało w sumie dziesięciu 
licencjonowanych juro-
rów. – Z każdym turnie-
jem widzę postępy i to 

jest chyba najistotniejsze. 
Cieszy fakt, że z roku na 
rok poziom prezentacji 
się zwiększa – podsumo-
wał maraton sędzia Zbi-
gniew Zasada junior.

Daniel Śmiłowski
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J an J. został zatrzy-
many na gorącym 
uczynku, gdy wraz 

z radnym powiatowym 
z Milicza Mirosławem D. 
przyjmował łapówkę za 
doprowadzenie do sprze-
daży po zaniżonej cenie 
nieruchomości należącej 
do powiatu milickiego.

Obaj mężczyźni tra-
fili do aresztu, w któ-
rym mieli przebywać do 
5 marca, prokurator wy-
puścił ich jednak kilka ty-
godni wcześniej. Zarówno 
w Miliczu, jak i Jaworze 
pojawiły się pogłoski, że 
obaj wyszli na wolność 
dzięki kaucjom w wy-
sokości ćwierć miliona 
złotych.

– Prokurator uchylił 
wobec obu podejrzanych 
środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego 
aresztowania z powodu 
ustania przesłanek do 
jego stosowania. W za-
mian zastosował środek 

zapobiegawczy w postaci 
poręczenia majątkowego, 
jednak nie w tak dużej 
wysokości. W przypadku 
Mirosława D. kaucja wy-
niosła 10 tysięcy złotych, 
w przypadku Jana J. – 20 
tysięcy złotych – wyjaśnia 

Małgorzata Klaus, rzecz-
niczka prasowa prowa-
dzącej sprawę Prokuratury 
Okręgowej we Wrocławiu.

Śledztwo nie zostało 
jeszcze zakończone. W je-
go toku zarzuty przed-
stawiono tylko dwóm 

osobom. Ponieważ za-
trzymani mężczyźni zda-
niem śledczych działali 
na szkodę powiatu mi-
lickiego, wśród przesłu-
chanych świadków byli 
też tamtejsi radni. 

 (JD)

J an J. został zatrzy-

Były starosta
opuścił areszt
 REGION. Jan J., były 
starosta powiatu 
jaworskiego, przed 
terminem opuścił areszt, do 
którego trafił po 
zatrzymaniu przez 
funkcjonariuszy 
Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. 
Niegdysiejszy 
samorządowiec, a dzisiaj 
biznesmen usłyszał zarzuty 
dotyczące korupcji.
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Ku zaskoczeniu 
kibiców zgroma-
dzonych w pol-

kowickiej hali przy ul. 
Dąbrowskiego, pierwsza 
kwarta spotkania była 
dość wyrównana, choć 
minimalnie na korzyść go-
spodyń. Druga odsłona to 
prawdziwy popis gry ofen-
sywnej, zwłaszcza w wy-
konaniu podopiecznych 
trenera Mirosa Kovacika, 
które w tym fragmencie 
zdobyły aż 36 pkt. Przed 
przerwą koszykarki z Dol-
nego Śląska prowadziły 
różnicą 19 „oczek”. Tak 
imponująca zdobycz po 
pierwszych 20 minutach 
meczu zwiastowała rów-
nież wysoki wynik koń-
cowy. Miejscowa publicz-
ność z pewnością liczyła 

na powtórzenie wyczynu 
sprzed tygodnia i przekro-
czenie przez ich pupilki 
granicy stu punktów.

Po zmianie stron gra się 
jednak znacznie zmieni-
ła. Obydwa zespoły zde-
cydowanie więcej uwagi 
zaczęły poświęcać obro-
nie, czego efektem było 
zaledwie 9 zdobytych 
punktów przez ekipę przy-
jezdną w trzeciej partii. 
Łodzianki przed decydu-
jącą kwartą przegrywały 
już różnicą 27 pkt. i z całą 
pewnością były już pogo-
dzone z kolejną porażką. 
W końcówce pojedynku 
można było zauważyć lek-
kie rozluźnienie w poczy-
naniach koszykarek CCC, 
którym nie tylko nie udało 
się rzucić stu punktów, ale 

też pozwoliły rywalkom 
na zwycięstwo w tej części 
gry. To jednak nie miało 
większego wpływu na 

wynik końcowy i pewną 
wygraną polkowiczanek 
na własnym parkiecie.

Szymon Kwapiński
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Jastrzębski odprawiony 
z kwitkiem

 SIATKÓWKA. We własnej hali i w dodatku przy 
gorącym dopingu licznej publiczności, ekipa Patricka 

Dulfosa i Tomasza Wasilkowskiego odprawiła 
z kwitkiem Jastrzębski Węgiel. 

Lubińscy siatkarze zwarci 
i gotowi przystąpili do kon-
frontacji w ramach 23. kolej-
ki Plus Ligi. Cuprum podej-
mowało zespół Ferdinando 
de Giorgiego. Kontuzjowa-
nego przyjmującego Keitha 
Puparta godnie zastąpił Filip 
Biegun. Na pozycji libero 
często pojawiał się Bartosz 
Makoś, a na zagrywce prym 
wiódł oczywiście atakujący 
Łukasz Kaczmarek.

W grze Jastrzębskiego 
Węgla widać było mnóstwo 
niedokładności i błędów. 
Należy jednak podkreślić, iż 

przy siatce znakomicie grali 
Piotr Hain czy Robert Täht. 
Z tropu zupełnie zbity został 
Salvador Hidalgo Oliva czy 
doświadczony Maciej Mu-
zaj, którego zasięg w ataku 
wynosi 365 cm. Pierwszego 
seta „Miedziowi” wygrali 
25:23. Taką samą różnicą 
punktową nasza ekipa wy-
grała i kolejną część spotka-
nia. Trzeci set w zupełności 
kontrolowało Cuprum. 
24. punkt zdobył po asie ser-
wisowym Piotr Hain, a spot-
kanie zakończył skuteczny 
blok gospodarzy.  (MISZ)
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ONICO AZS Politechnika Warszawska – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2
Espadon Szczecin – Lotos Trefl Gdańsk 0:3
Cerrad Czarni Radom – Aluron Virtu Warta Zawiercie 3:0
Indykpol AZS Olsztyn – Asseco Resovia 3:1
Łuczniczka Bydgoszcz – PGE Skra Bełchatów 0:3
MKS Będzin – Świętokrzyska Siatkówka Kielce 3:0
Cuprum Lubin – Jastrzębski Węgiel 3:0
GKS Katowice – BBTS Bielsko-Biała 3:2

Generuj PDF

PlusLiga 2017/2018
Lp. Drużyna M W P S Pkt.
1. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 23 21 2 66-20 62
2. PGE Skra Bełchatów 23 18 5 60-25 52
3. ONICO AZS Politechnika Warszawska 23 17 6 57-32 49
4. Lotos Trefl Gdańsk 23 17 6 53-30 46
5. Asseco Resovia 23 14 9 49-35 42
6. Indykpol AZS Olsztyn 23 13 10 49-42 39
7. Jastrzębski Węgiel 23 12 11 47-39 39
8. Cuprum Lubin 23 13 10 46-42 38
9. Cerrad Czarni Radom 23 11 12 46-45 33
10. GKS Katowice 23 11 12 41-46 31
11. MKS Będzin 23 9 14 35-52 25
12. Espadon Szczecin 23 6 17 40-57 23
13. Aluron Virtu Warta Zawiercie 23 8 15 36-56 23
14. Łuczniczka Bydgoszcz 23 6 17 29-57 19
15. BBTS Bielsko-Biała 23 4 19 27-62 14
16. Świętokrzyska Siatkówka Kielce 23 4 19 19-62 14

Kolejka 23:
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CUPRUM 
LUBIN

3:0 
(25:23, 25:23, 25:16)

JASTRZĘBSKI
WĘGIEL 

MVP meczu: Michał Masny
Cuprum: Kaczmarek, Michalski, Terzić, Gorzkiewicz, Patucha, Täht, 
Gunia, Biegun, Smoliński, Masny, Hain; libero: Kryś, Makoś.
Jastrzębski: Strzeżek, Muzaj, Kosok, Boruch, Quiroga, Ernastowicz, Deroc-
co, Kampa, Sobala, Oliva, Kukulski, Turski; libero: Popiwczak, Gdowski.

CCC 
POLKOWICE

93:74
(25:23, 36:19, 17:9, 15:23)

WIDZEW 
ŁÓDŹ

CCC: Fagbenle 19, Clark 16, Spanou 14, Gajda 11, Ervin 7, Leciejew-
ska 8, Sandric 8, Puss 5, Stankiewicz 2, Beard 3, Bojovic, Idziorek.
Widzew: Harvey-Carr 15, Schmidt 16, Gertchen 11, Scheer 13, Drop 
11, Paździerska 8, Kudelska, Zapart, Gzinka, Zawidna. 

Michał Masny został MPV meczu

„POMARAŃCZOWE” MAJĄ DOBRĄ PASSĘ
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TS Ostrovia Ostrów Wlkp. – Energa Toruń 72:75
AZS AJP Gorzów – Artego Bydgoszcz 60:72
Basket 90 Gdynia – PGE MKK Siedlce 104:88
CCC Polkowice – Widzew Łódź 93:74
Enea AZS Poznań – 1K Ślęza Wrocław 68:81
Pszczółka Polski Cukier AZS Lublin – Wisła Can-Pack Kraków 81:56

Generuj PDF

Basket Liga Kobiet 2017/2018
Lp. Drużyna M W P IP Pkt.
1. Artego Bydgoszcz 20 17 3 1602-1311 37
2. CCC Polkowice 20 15 5 1638-1373 35
3. 1K Ślęza Wrocław 19 14 5 1374-1249 33
4. Wisła Can-Pack Kraków 18 14 4 1326-1107 32
5. Pszczółka Polski Cukier AZS Lublin 19 12 7 1330-1291 31
6. AZS AJP Gorzów 19 11 8 1435-1357 30
7. Basket 90 Gdynia 19 10 9 1514-1393 29
8. Energa Toruń 17 11 6 1214-1182 28
9. TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 20 5 15 1362-1528 25
10. KS JAG-FGB Zagłębie Sosnowiec 19 4 15 1321-1471 23
11. Enea AZS Poznań 18 4 14 1156-1435 22
12. PGE MKK Siedlce 19 2 17 1271-1528 21
13. Widzew Łódź 17 3 14 1049-1367 20

Kolejka 21:

EfektowneEfektowneEfektowneEfektowne
CCC

 KOSZYKÓWKA. Szóste zwycięstwo z rzędu i piętnaste w obecnym sezonie 

Basket Ligi Kobiet odniosły koszykarki CCC Polkowice. Nie miały najmniejszych 

kłopotów z pokonaniem jednej z najsłabszych ekip ligi – Widzewa Łódź. 
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Nordikowcy 
z medalami

 NORDIC WALKING. Wielkim sukcesem 
polkowickich sportowców zakończyły się rozegrane 
w Toruniu 27. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej 

Atletyce Masters. Reprezentanci KS Metraco 
Polkowice wywalczyli aż pięć medali.

Na najwyższym stop-
niu podium dwukrotnie 
stanęła Jolanta Kurzaw-
ska, zdobywając tytuł mi-
strzyni Polski na 400 i 800 
m. Srebrny medal wywal-
czył Bogdan Grygorowicz 
zajmując 2. miejsce w bie-
gu na 60 m przez płotki. 
Z brązowymi medalami 
w swoich kategoriach wie-
kowych z Torunia wróci-
li: Ireneusz Lubiatowski 
i Piotr Siwak, obaj w kon-
kurencji biegu 60 m przez 
płotki. 

W rywalizacji wzięło 
udział blisko 460 zawod-
ników, w tym ponad 50 
z zagranicy. – Był to nasz 
bardzo udany start. Pięć 
medali – to mówi samo za 
siebie. Cieszymy się z na-
szej dobrej dyspozycji, bo 
przed nami kolejne ważne 
zawody. Początek star-

tów w tym roku wyszedł 
nam, tak jak byśmy sobie 
tego życzyli, a może i na-
wet lepiej – mówi Bogdan 
Grygorowicz.

(LL)

Starty zawodników  
KS Polkowice 

 Jolanta Kurzawska 
– 800 m i 400 m (bieg) 
– 2 złote medale
 Bogdan Grygorowicz 
– 60 m (płotki ), 800 m 
(bieg) – srebrny medal 
za płotki
 Ireneusz Lubiatowski 
– 60 m (płotki), 800 m 
i 400 m (bieg) – brązowy 
medal za płotki
 Piotr Siwak – 60 m 
(płotki), 800 m i 400 m 
(bieg) – brązowy medal 
za płotki 
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Choć rozgrywki 
w niższych ligach 
oficjalnie wzno-

wione zostaną za kilka 
dni, to pierwszy mecz 
o punkty już za nami. 
W Parchowie, w zaległym 
jesiennym spotkaniu, 
miejscowa Victoria ry-

walizowała z Dragonem 
Jaczów. Obie drużyny do 
meczu przystąpiły pod 
wodzą nowych szkole-
niowców: gospodarzy od 
zimy prowadzi Zbigniew 
Grzybowski, zaś gości – 
Lucjan Stelmach. Na boi-
sku niespodzianek nie by-
ło i goście pewnie wygrali 
4:0. 

Na niedzielę zaplano-
wane zostało jeszcze jed-
no spotkanie, które jed-
nak ostatecznie nie doszło 
do skutku. W Gołaczowie 
rywalizować miały miej-
scowa Burza i Fenix Piel-
grzymka. Przed meczem 
sędziowie jednak podjęli 
decyzję, że walka na wciąż 

przymarzniętym boisku 
będzie zbyt ryzykowna 
i postanowili przełożyć 
mecz na inny termin. 

Emocji nie brakowało 
natomiast na innych boi-
skach, gdzie swoją bardzo 
dobrą formę potwierdził 
lider grupy I legnickiej 
klasy „A” – Pogoń Góra. 
Podopieczni Kamila Ro-
gali wygrali z występują-
cym o klasę rozgrywkową 
wyżej Dębem Stowarzy-
szenie Siedliska i pokazali, 
że wciąż chcą kontynuo-
wać swoją fantastyczną 
serię z jesieni, gdy wygrali 
czternaście z piętnastu 
spotkań. Swoim rywalom 
z bardzo dobrej strony za-

prezentowali się również 
zawodnicy KS Legnickie 
Pole, którzy bez najmniej-
szych problemów poko-
nali Albastrosa Jaśkowice 
5:0, a jedną z bramek zdo-
był nowy nabytek zespołu 
Paweł Wyżga. 

Już w najbliższy week-
end na boiska powrócą 
już niemal wszyscy ligow-
cy. Wyjątkiem są jedynie 
rozgrywki Sport-Track IV 
ligi, które wiosenną rywa-
lizację rozpoczną tydzień 
później. Jedynym meczem 
zaplanowanym na najbliż-
szą niedzielę jest zaległy 
mecz Odry-Total Ścinawa 
z AKS-em Strzegom.

Adam Michalik

Wracają piłkarskie
niższe ligi! 
 PIŁKA NOŻNA. 
W pierwszych 
dniach marca 
temperatura 
wdała się 
wszystkim mocno 
we znaki, ale mróz 
nie przeszkadzał 
klubom z naszego 
regionu 
w rozgrywaniu 
ostatnich meczów 
kontrolnych. 
Wszystko dlatego, 
że w najbliższy 
weekend wracają 
ligowe zmagania 
w najniższych 
ligach w naszym 
regionie! 

Ambicja i zacięta walka na boisku 
charakteryzują wszystkie zmagania w niższych ligach
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W  miniony week-
end „Miedzio-
wi” zremisowali 

na własnym boisku z Lechią 
Gdańsk 0:0. To już trzeci 
mecz w tym roku, w któ-
rym lubinianie nie potrafi ą 
zdobyć choćby jednej bram-
ki. W ataku widoczny jest 
brak Jakuba Świerczoka, 
który potrafi ł indywidual-
nie rozstrzygnąć losy spot-
kania. Problemem KGHM 
Zagłębia wydaje się nie być 
jednak napastnik, a proble-
my w środkowej formacji. 
Zdecydowanie nie w for-

mie jest Filip Starzyński, 
który przyzwyczaił kibiców 
do kreowania gry. W ostat-
nich tygodniach jednak 
nie dość, że brakuje w jego 
wykonaniu kluczowych za-
grań, to jeszcze marnuje sy-
tuacje stwarzane przez ko-
legów. Problemem zdają się 
być też skrzydła lubińskiego 
zespołu, gdzie poza Kami-
lem Mazkiem ciężko szukać 
zawodników, którzy repre-
zentowaliby formę mającą 
zapewnić podopiecznym 
Mariusza Lewandowskiego 
grę w grupie mistrzowskiej.

Do zakończenia sezonu 
zasadniczego pozostały 
jeszcze cztery kolejki, w któ-
rych lubinianie zagrają ko-
lejno z Górnikiem Zabrze, 
Piastem Gliwice, Jagiellonią 
Białystok i Cracovią Kra-
ków. Z całą pewnością nie 
jest to wymarzony zestaw 
rywali, tym bardziej, że 
dwóch z nich wciąż liczy 
się w walce o Mistrzostwo 
Polski, a krakowianie są ob-
jawieniem tej wiosny. „Mie-
dziowi” przed decydującymi 
meczami mają trzy punkty 
przewagi nad dziewiątą Ar-
ką Gdynia i pięć nad dziesią-
tą Cracovią, więc o jakim-
kolwiek komforcie mówić 
nie mogą. Światełkiem w tu-
nelu może być fakt, że przed 

dwoma ostatnimi spot-
kaniami nastąpi przerwa 
na zgrupowanie reprezen-
tacji Polski i wtedy będzie 
można nadrobić zaległości 
i być może popracować nad 
zmianą ustawienia. 5 mar-
ca dwuletni kontrakt z lu-
bińskim klubem podpisał 
stoper Maciej Dąbrowski, 
będący filarem defensy-
wy w sezonie, w którym 
KGHM Zagłębie zdobyło 
brązowe medale. Przyjście 
doświadczonego obrońcy 
być może wymusi na trene-
rze powrót do gry z trójką 
stoperów i wahadłowymi, 
a to – biorąc pod uwagę 
formę skrzydłowych – mo-
głoby wyjść lubinianom na 
spory plus.  Adam Michalik 

Z tarczą 
i na tarczy

  PIŁKA NOŻNA. Lepszego rozpoczęcia 
rywalizacji w 2018 r. kibice Miedzi Legnica 

nie mogli sobie wyobrazić: podopieczni Dominika 
Nowaka pewnie pokonali Odrę Opole, dzięki czemu 

wskoczyli na miejsce premiowane awansem. 
Słabiej spisali się natomiast zawodnicy Chrobrego, 
którzy ulegli w Tychach miejscowemu GKS-owi 1:2.

Starcie Miedzi z Odrą 
z całą pewnością można 
było uważać za hit 20. 
kolejki Nice 1 Ligi, w któ-
rym ciężko było wskazać 
faworyta, tym bardziej, że 
dla obydwu drużyn był to 
pierwszy mecz o punkty 
w 2018 r. Gospodarze roz-
poczęli mecz od mocnego 
uderzenia, ponieważ już 
w 24. minucie podopiecz-
nych Dominika Nowaka 

na prowadzenie wypro-
wadził Fabian Piasecki. 
Trzy minuty później było 
już 2:0, a swojego premie-
rowego gola w lidze w bar-
wach Miedzi zdobył Mate-
usz Piątkowski. Gości stać 
było w tym meczu tylko 
na jedną bramkę, którą 
przed przerwą zdobył 
Vaclav Cverna. W drugiej 
połowie legniczanie dobi-
li rywala, a swoje drugie 
trafi enie w tym spotkaniu 
zanotował Piątkowski. 
Miedź pokonała Odrę 3:1 
i wskoczyła na pozycję wi-
celidera Nice 1 Ligi. 

W całkiem odmiennych 
nastrojach do Głogowa 
wrócili zawodnicy Chro-
brego, którzy w dwudziestej 
kolejce na wyjeździe rywa-
lizowali z GKS-em Tychy. 
Podopieczni Grzegorza Ni-
cińskiego do przerwy prze-
grywali 0:2 i choć w drugiej 
połowie zdobyli kontakto-
wego gola, to ostatecznie 
nie byli w stanie odwrócić 
losów spotkania. Dla Chro-
brego to jednak dopiero szó-
sta porażka w tym sezonie, 
dzięki czemu głogowianie 
wciąż utrzymują miejsce 
w górnej części tabeli. 

(DAM) 

MIEDŹ 
LEGNICA

3:1
 (2:1)

ODRA 
OPOLE 

Bramki: Piasecki (24’), Piątkowski (27’ i 70’) oraz Cverna (44’)
MIEDŹ: Sapela – Zieliński, Osyra, Bożić, Adu Kwame - Purzycki, 
Santana (86’ Augustyniak), Forsell - Marquitos (75’ Mystkowski), 
Piasecki, Piątkowski (90’ Idzik).
ODRA: Kuchta – Trznadel, Bodzioch, Cverna, Winiarczyk, Peroń-
ski (71’ Wepa), Nowak (78’ Bonecki), Niziołek, Wodecki (78’ Miki-
nicz), Maćczak, Skrzypczak.

GKS 
TYCHY 

2:1
(2:0)

CHROBRY 
GŁOGÓW 

Bramki: Grzeszczyk (30’ – rzut karny), Tanżyna (36’) – Machaj M. 
(50’ – rzut karny)
GKS: Jałocha – Grzybek, Biernat, Tanżyna, Abramowicz, Daniel, 
Bogusławski, Zapolnik, Grzeszczyk, Nieśmiałowski (86’ Wrób-
lewski), Fidziukiewicz (59’ Vojtus).
CHROBRY: Janicki – Ilków-Gołąb, Stolc, Michalec, Danielak, 
Mandrysz, Gąsior (46’ Trytko), Nowicki, Machaj M., Napolov (46’ 
Szczepaniak), Kowalczyk (64’ Kaczmarek).

CZY POWRÓT CZOŁOWEGO STOPERA LIGI RUSZY 
LUBINIAN Z MIEJSCA? 

Zagłębie 
traci formę

W  miniony week- mie jest Filip Starzyński, Do zakończenia sezonu dwoma ostatnimi spot-

 PIŁKA NOŻNA. Pięć punktów w pięciu meczach to bilans KGHM Zagłębia Lubin w 2018 

r. w Lotto Ekstraklasie. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego, choć na boisku nie 

imponują, wciąż utrzymują miejsce w górnej połówce tabeli.
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Maciej Dąbrowski
będzie sporym
wzmocnieniem 
defensywy Zagłębia  
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Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock 1:2
KGHM Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk 0:0
Śląsk Wrocław – Sandecja Nowy Sącz 0:0
Korona Kielce – Pogoń Szczecin 0:0
Piast Gliwice – Górnik Zabrze 0:3
Cracovia – Arka Gdynia 2:1
Legia Warszawa – Lech Poznań 2:1
Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków 2:0

Generuj PDF

Lotto Ekstraklasa 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Jagiellonia Białystok 26 15 6 5 51 40-25
2. Legia Warszawa 26 15 3 8 48 37-27
3. Lech Poznań 26 11 10 5 43 35-20
4. Górnik Zabrze 26 12 8 6 41 49-37
5. Korona Kielce 26 10 10 6 40 40-32
6. Wisła Płock 26 12 3 11 39 35-33
7. KGHM Zagłębie Lubin 26 9 10 7 37 34-29
8. Wisła Kraków 26 10 7 9 37 35-32
9. Arka Gdynia 26 8 10 8 34 29-25
10. Cracovia 26 8 8 10 32 33-35
11. Śląsk Wrocław 26 7 8 11 29 30-40
12. Lechia Gdańsk 26 6 10 10 28 34-42
13. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 26 6 7 13 25 27-43
14. Pogoń Szczecin 26 6 7 13 25 27-38
15. Piast Gliwice 26 5 10 11 25 24-36
16. Sandecja Nowy Sącz 26 4 11 11 23 24-39

Kolejka 26:
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Miedź Legnica – Odra Opole 3:1
Pogoń Siedlce – Zagłębie Sosnowiec 0:1
Górnik Łęczna – Wigry Suwałki 0:1
GKS Tychy – Chrobry Głogów 2:1
Podbeskidzie Bielsko-Biała – Stomil Olsztyn 1:0
Ruch Chorzów – Drutex-Bytovia Bytów 2:0

Generuj PDF

Nice 1 liga 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Chojniczanka Chojnice 19 10 5 4 35 28-13
2. Odra Opole 20 10 4 6 34 27-23
3. Miedź Legnica 20 9 7 4 34 27-19
4. Raków Częstochowa 19 9 5 5 32 34-23
5. Stal Mielec 19 9 4 6 31 28-23
6. Zagłębie Sosnowiec 20 8 6 6 30 28-22
7. Chrobry Głogów 20 8 6 6 30 23-21
8. Wigry Suwałki 19 8 5 6 29 23-21
9. GKS Katowice 19 8 4 7 28 27-24
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 20 7 6 7 27 24-27
11. Puszcza Niepołomice 19 7 5 7 26 26-25
12. Drutex-Bytovia Bytów 20 6 6 8 24 22-24
13. Pogoń Siedlce 20 6 6 8 24 24-31
14. GKS Tychy 20 6 5 9 23 21-31
15. Olimpia Grudziądz 19 5 3 11 18 11-20
16. Stomil Olsztyn 19 6 1 12 18 22-33
17. Górnik Łęczna 20 4 6 10 18 16-29
18. Ruch Chorzów 20 7 2 11 12 26-28

Kolejka 20:

CHROBRY 

 Grzeszczyk (30’ – rzut karny), Tanżyna (36’) – Machaj M. 

KGHM 
ZAGŁĘBIE LUBIN 0:0 LECHIA 

GDAŃSK  
KGHM Zagłębie Lubin: Hładun, Czerwiński, Guldan, Kopacz, Balić, To-
sik (71'  Woźniak), Matuszczyk, Jagiełło, Starzyński (76'Matras), Mazek 
(68' Moneta), Mares.
LECHIA: Kuciak, Chrzanowski, Nunes, Gerson, Stolarski 
(75' Wojtkowiak),  Mladenović (71' Krasic), Borysiuk (65' Slavchev), Łu-
kasik, Peszko, F. Paixao, M. Paixao.
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N ie zawiodły rów-
nież szczypior-
nistki Metraco 

Zagłębia Lubin, które 
w derbowym meczu roz-
biły na wyjeździe KPR 
Jelenia Góra.

Po serii siedmiu z rzę-
du ligowych zwycięstw 
Energa MKS Kalisz za-
notowała pierwszą po-
rażkę. Wspaniałą passę 
kaliskiego beniaminka 
przerwał Chrobry Gło-
gów, który w niezdoby-
tej w tym roku hali Are-
na pokonał gospodarzy 
29:25. 

Do Lubina zawita-
ła czołowa drużyna 
PGNiG Superligi Męż-
czyzn. Górnik Zabrze, 
który w obecnym sezo-
nie jest kandydatem do 
walki o medale, poległ 
w hali RCS. „Miedzio-
wi” rozegrali znakomi-
te zawody, a w bramce 
świetnie spisywał się Pa-

tryk Małecki. Zagłębie 
prowadziło cały mecz, 
wygrywając ostatecznie 
28:24.

Nie zawiodły również 
szczypiornistki Metraco 
Zagłębia Lubin, które 
w derbowym meczu roz-
biły na wyjeździe KPR 
Jelenia Góra. Lubinianki 
szczególnie w pierwszej 
połowie dały się we zna-
ki derbowym rywalkom, 
pozwalając im rzucić 
przez pierwsze 30 minut 
zaledwie trzy bramki! 
Metraco Zagłębie Lubin 
wykorzystywało każdy, 
najmniejszy nawet błąd 
rywalek i z minuty na mi-
nutę powiększało swoją 
przewagę. To dobra pro-
gnoza przed ostatnim me-
czem rundy zasadniczej. 
W Lubinie „Miedziowe” 
w szlagierze rozgrywek 
podejmować będą Perłę 
Lublin (10 marca, godz. 
18:00). Łukasz Lemanik
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Vive Tauron Kielce – Spojnia Gdynia 46:27
Stal Mielec – Orlen Wisła Płock 22:36
Meble Wójcik Elbląg – MMTS Kwidzyn 25:24
Azoty-Puławy – Gwardia Opole 38:35
MKS Kalisz – Chrobry Głogów 25:29
Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze 28:24
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Wybrzeże Gdańsk 21:25
KPR Legionowo – Pogoń Szczecin 25:27
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PGNiG Superliga M 2017/2018
Lp. Drużyna Gr M W ZPK PPK P B Pkt.
1. Vive Tauron Kielce GR 25 25 0 0 0 963-599 89
2. Orlen Wisła Płock PO 24 22 1 0 1 773-543 80
3. Azoty-Puławy PO 23 18 1 1 3 698-588 68
4. Górnik Zabrze GR 20 15 0 0 5 595-535 51
5. Chrobry Głogów GR 23 14 0 0 9 630-644 49
6. MMTS Kwidzyn GR 23 13 0 0 10 624-657 46
7. Gwardia Opole PO 23 11 1 2 9 622-636 42
8. MKS Kalisz PO 24 12 0 0 12 603-640 42
9. Zagłębie Lubin GR 23 9 2 0 12 674-679 37
10. Wybrzeże Gdańsk PO 23 10 0 1 12 595-616 36
11. Stal Mielec PO 24 7 1 0 16 692-775 26
12. Piotrkowianin Piotrków Trybunalski PO 24 7 0 2 15 627-694 26
13. Pogoń Szczecin PO 23 5 1 2 15 565-648 21
14. Meble Wójcik Elbląg GR 24 5 0 0 19 550-669 18
15. KPR Legionowo GR 23 2 2 1 18 554-665 12
16. Spojnia Gdynia GR 23 2 0 0 21 596-773 7

Kolejka 24:
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Energa AZS Koszalin – KRAM Start Elbląg 19:26
UKS Kościerzyna – Vistal Gdynia 27:36
KPR Jelenia Góra – Metraco Zagłębie Lubin 13:31
KPR Ruch Chorzów – Korona Kielce 30:35
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski – KPR Kobierzyce 26:29
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PGNiG Superliga K 2017/2018
Lp. Drużyna M W ZPK PPK P B Pkt.
1. Perła Lublin 20 19 0 0 1 660-422 57
2. Metraco Zagłębie Lubin 21 16 1 0 4 608-470 50
3. KRAM Start Elbląg 21 15 1 0 5 614-534 47
4. Energa AZS Koszalin 20 13 0 2 5 553-498 41
5. SPR Pogoń Szczecin 19 12 1 1 5 557-487 39
6. Vistal Gdynia 18 13 0 0 5 502-431 39
7. KPR Kobierzyce 20 9 0 0 11 507-505 27
8. MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 21 7 0 0 14 561-617 21
9. KPR Jelenia Góra 21 3 1 1 16 498-656 12
10. Korona Kielce 20 4 0 0 16 509-623 12
11. KPR Ruch Chorzów 20 3 0 1 16 513-641 10
12. UKS Kościerzyna 21 2 1 0 18 534-732 8

Kolejka 21:

TO BYŁ NIEZWYKLE UDANY WEEKEND DLA ZESPOŁÓW 
PIŁKI RĘCZNEJ Z NASZEGO REGIONU 

ENERGA 
MKS KALISZ 

25:29
(14:14) 

 CHROBRY 
GŁOGÓW

MKS: Tatar, Zakreta – Drej 7, Adamski 5, Szpera 3, Krycki 2, Bożek 2, Czerwiń-
ski 2, Wojdak 1, Kniazeu 1, Kobusiński 1, Kwiatkowski 1, Klopsteg, Misiejuk.
Chrobry: Stachera, Kapela – Babicz 8, Klinger 6, Świtała 5, Płócienniczak 3, 
Wierucki 2, Gujski 2, Orpik 1, Krzysztofik 1, Rydz 1, Kubała, Tylutki, Sadowski.

KPR 
JELENIA GÓRA 

13:31 
(3:15)

METRACO 
ZAGŁĘBIE LUBIN 

KPR: Filończuk, Wierzbicka – Karwecka, Bielecka 1, Oreszczuk 3, A. Tomczyk 
1, Jurczyk 2, Kobzar 2, Jasińska 3, Żukowska, Kanicka 1, M. Tomczyk, Konofał.
Zagłębie: Wąż, Maliczkiewicz – Bilik, Mączka, Semeniuk 2, Buklarewicz 6, Wasiak 
1, Rosińska 1, Górna 7, Piechnik 2, Jochymek 4, Belmas 1, Pielesz 5, Milojević 2.

MKS 
ZAGŁĘBIE LUBIN

 28:24
(17:11)

NMC 
GÓRNIK ZABRZE

Zagłębie: Małecki, Wiącek – Stankiewicz 2, Przysiek 1, Kużdeba 7, Mro-
zowicz, Pawlaczyk, Gębala, Szymyślik 2, Sroczyk, Pietruszko 3, Moryto 
6, Jaszka 2, Dudkowski 3, Mollino 2.
Górnik: Galia, Kornecki – Gluch, Daćko 4, Tomczak 4, Gromyko 3, Sluij-
ters 1, Czuwara, Buszkow 1, Tatarincew 2, Gogola 5, Bąk 4.

Niespodzianki 
u szczypiornistów,
pogrom w derbach
szczypiornistek! 

N ie zawiodły rów-ie zawiodły rów- tryk Małecki. Zagłębie 

 PIŁKA RĘCZNA. Niespodziankę sprawili swoim kibicom szczypiorniści Chrobrego Głogów, 

którzy wygrali na wyjeździe z Energą AZS Kalisz, a w kategoriach sensacji rozpatrywane 

było zwycięstwo piłkarzy ręcznych Zagłębia Lubin z walczącym o medale Górnikiem Zabrze. 
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Podczas zawodów 
w Salt Lake City Kaja 
Ziomek stanęła na naj-
wyższym stopniu po-

dium z nowym rekor-
dem Polski! Lubinianka 

pokonała dystans 500 
metrów w czasie 38.78 s. 

Wcześniej rekord Polski należał 
do innej reprezentantki Lubina, 
Natalii Czerwonki. 

Tymczasem stolicę Zagłębia 
Miedziowego odwiedził brązowy 
medalista z Soczi w biegu druży-
nowym Jan Szymański. Uczestnik 
igrzysk olimpijskich trenował na 

lubińskim lodowisku w otoczeniu 
młodych mieszkańców miasta.

Łyżwiarz w 2016 r. przepro-
wadził się do Polkowic, a na co 
dzień jest zawodnikiem AZS AWF 
Poznań. Panczenista niedawno 
wrócił z kadrą narodową z igrzysk 
olimpijskich w Korei Południowej. 

Szymański w biegu na 1 500 me-
trów zajął 16. lokatę. – Każdy ma-
rzy o uczestnictwie w igrzyskach 
olimpijskich i przywiezieniu z nich 
medalu – podkreśla złoty medali-
sta Uniwersjady na dystansach 
1 000, 1 500 i 5 000 m.

(LL)

Ziomek bije rekordy!
 ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE. Kaja Ziomek ustanowiła nowy rekord Polski na dystansie 500 metrów. Panczenistka 

MKS Cuprum Lubin triumfowała także w końcowej klasyfi kacji Pucharu Świata Juniorów/NEO Seniorów! 
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Grand Prix 
za nami!

LICZBA UCZESTNIKÓW TEJ IMPREZY STALE ROŚNIE

 BIEGI. IX edycja Biegowego Grand Prix Zagłębia Miedziowego dobiegła 

końca. Najlepszy podczas tej prestiżowej imprezy okazał się Tobiasz 

Belgrau z Sokoła Lubin.
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Podczas ostatniej czę-
ści Grand Prix za-
wodnicy rywalizo-

wali w teście Coppera, czyli 
próbie wytrzymałościowej, 
polegającej na 12-minu-
towym nieprzerwanym 
biegu. – Dla biegaczy to 
chyba najtrudniejszy bieg. 
Trzeba dawać z siebie nie 
sto, a dwieście procent. To 
szczególnie trudne w taką 
pogodę, kiedy mamy do 
czynienia z mroźnym po-
wietrzem – mówi Marek 
Dłubała, współorganizator 
biegu.

Aktualna edycja cyklu 
biegów przełajowych na 
terenach Zagłębia Miedzio-

wego rozpoczęła się w paź-
dzierniku i potrwa do marca. 
W całym cyklu zapisanych 
było 620 zawodników, nato-
miast we wszystkich biegach 
uczestniczyło aż 2 110 osób. – 
Osiem lat temu zaczynaliśmy 
od dwunastu zawodników 
w jednym biegu w Iwinach 
– wspomina Dłubała, który 
jest pomysłodawcą biegowe-
go cyklu.

Najdłuższy dystans 
podczas testu Coopera 
pokonał zwycięzca całego 
cyklu – Tobiasz Belgrau 
z MLKS Sokół Lubin, któ-
ry uzyskał łączny wynik 3 
625m. Wśród pań najdłuż-
szy dystans – 2 887 m – po-

konała Ewa Paduch, repre-
zentująca KB Lew Legnica. 

W całym cyklu w ka-
tegorii kobiet, zwyciężyła 
faworytka, Anna Ficner 
z OLAWS Złotoryja, Emi-
la Kuźmiak reprezentująca 
„Biegam, bo lubię Głogów” 
wybiegała drugą pozycję 
w kategorii OPEN, a trzecie 
miejsce zajęła Ewa Paduch 
z KB Lew Legnica.

W klasyfikacji ogólnej 
panów najlepszy rezultat 
osiągnął Tobiasz Belgrau. 
Drugie miejsce wywalczył 
Jerzy Jagielski z JKS Sala-
mandra, trzecie – Wojciech 
Pachnik biegający w bar-
wach UKS Orientpark.pl

Zawodnicy rywalizo-
wali przez sześć miesięcy 
w kilkunastu kategoriach, 
biegając w jedenastu róż-
nych miejscowościach 
Zagłębia Miedziowe-
go: Szklarach Górnych, 
Pielgrzymce, Prząśniku, 
Gaworzycach, Chociano-
wie, Iwinach, Nowej Soli, 

Kwiatkowicach, Ścinawie, 
Legnicy i Lubinie. Biegacze 
mierzyli się nie tylko z ry-
walami, ale i śniegiem, lo-
dem i błotem. Kilkukrotnie 
towarzyszył im siarczysty 
mróz i oślepiające słońce. 
Mimo trudnych warun-
ków liczba uczestników tej 
imprezy stale rośnie.

Celem Biegowego Grand 
Prix Zagłębia Miedziowe-
go jest promocja zdrowego 
trybu życia, popularyzacja 
biegania jako najprostszej 
i najtańszej formy ruchu 
oraz możliwość sprawdze-
nia swoich sił w rywalizacji 
sportowej.

Łukasz Lemanik


