
 REGION. Ponad pół miliarda wyda KGHM na 
rozbudowę zbiornika Żelazny Most. 8 maja spółka 
podpisała umowę z wykonawcą tej inwestycji, 

firmą Budimex. Nowe miejsce, w którym 
składowane będą odpady wydobywcze, ma zostać 

oddane do użytku już za trzy lata. Inwestycja sprawi, 
że na terenie Zagłębia Miedziowego powstanie 

największy tego typu obiekt na świecie.  STR. 3

KGHM zlecił rozbudowę 
Żelaznego Mostu
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ZMIANY NA S3 2

 REGION. Uwaga kierowcy! 
Od poniedziałku na powstają-
cym odcinku drogi ekspresowej 
S3 z Lubina do Legnicy obowią-
zuje tymczasowa organizacja 
ruchu. GDDKiA apeluje o zacho-
wanie ostrożności i przestrzega-
nie nowego oznakowania. 

NOWA DROGA
DO REMONTU 4

 LEGNICA. W magistracie 
trwają rozmowy z wykonawcą 
remontu zbiorczej drogi połu-
dniowej, który prawdopodob-
nie już w połowie maja przystą-
pi do usuwania usterek na 
pachnącej nowością jezdni. 
Urzędnicy podkreślają: nie za-
płacimy za to ani złotówki!

r e k l a m a

 LEGNICKIE POLE. Galopujące konie, szczęk oręża, siejące postrach maski wrogów i dzielni 
rycerze broniący kraju przed bezwzględnymi najeźdźcami – tak równo 777 lat temu wyglądały 
podlegnickie pola. W sobotę, 5 maja, miłośnicy historii po raz kolejny pokazali, jak przebiegała 
jedna z najbardziej znanych walk w dziejach Polski. Rekonstrukcja bitwy pod Legnicą po raz 
kolejny przyciągnęła do Legnickiego Pola tłumy widzów.  STR. 11

Mongołowie
pod Legnicą!
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przyznało promesy na 
zapobieganie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych dla 23 samorządów.

– Mieszkańcy regionu muszą wie-
dzieć, że ich bezpieczeństwo jest dla 

nas najważniejsze. Naprawa tego, co 
zostało zniszczone i ograniczanie skut-
ków zagrożeń ma ogromne znaczenie 
– mówi wojewoda dolnośląski Paweł 
Hreniak.

(JD)

Z TEJ POMOCY SKORZYSTAJĄ TEŻ MIESZKAŃCY NASZEGO SUBREGIONU, W WIĘKSZOŚCI 
POWIATU JAWORSKIEGO. PIENIĄDZE Z MINISTERIALNEJ PULI OTRZYMAJĄ GMINY:
 Bolków – przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Radzimowic  – 336 900 zł,
 Męcinka – przebudowa drogi w Pomocnem  – 122 120 zł,
 Mściwojów – przebudowa drogi gminnej w Zimniku  – 964 230 zł,
 Paszowice – przebudowa rowu melioracyjnego w Grobli  – 41 000 zł,
 Pielgrzymka – przebudowa drogi gminnej w Proboszczowie  – 250 000 zł,
 Wądroże Wielkie – przebudowa drogi gminnej obręb Pawłowice  – 443 920 zł,
 Żukowice – odbudowa drogi w miejscowości Słoćwina  – 368 220 zł.

Wsparcie dla poszkodowanych gmin 
 REGION. Blisko 12 mln zł dostaną dolnośląskie samorządy, których mieszkańcy ucierpieli na skutek klęski żywiołowych. Pieniądze te pozwolą wyremontować drogi 

i zniszczone budynki. 

OKNO NA WAGĘ ŻYCIA
 LEGNICA. W sobotę, 5 maja, 
pielęgniarki pracujące w legni-
ckim Zakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym „Samarytanin” znalazły 
niemowlę w oknie życia. To już 
drugie dziecko zostawione tam 
w ciągu ostatnich dwóch tygo-
dni.

Od chwili otwarcia okna życia 
w Legnicy, w ciągu ośmiu lat trafiło 
tam troje dzieci. Przed dwoma tygo-
dniami znaleziono tam jednak ważą-
cą 2,6 kg Zuzannę (takie imię było za-
pisane na kartce, którą kobiety zna-
lazły przy dziecku), a w miniony 
weekend – kilkunastodniowego 
chłopca.
Dziewczynka urodziła się w domu. 
Do miejscowego szpitala trafiła 
w dobrym stanie, była zadbana i do-
brze ubrana. Podobnie jak chłopiec, 
którego stan lekarze ocenili jak do-
bry.
Przypomnijmy, że to już czwarte oraz 
piąte dziecko, które zostało uratowa-
ne dzięki istniejącemu od marca 2010 
oknu życia, które otworzył Caritas 
Diecezji Legnickiej. Wcześniej pozo-
stawiono w nim dwóch chłopców 
i dziewczynkę. 
  (PP)

OD KILKU DNI KIEROWCY MUSZĄ UWAŻNIE 
OBSERWOWAĆ ZNAKI DROGOWE

Zmiany na S3 
 REGION. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku na powstającym odcinku drogi ekspresowej S3 

z Lubina do Legnicy obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie nowego oznakowania.
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Zmiana polega na 
włączeniu do ruchu 
części północnej 

węzła autostradowego Leg-
nica II (docelowo Legnica 
Południe) i udostępnieniu 
kierowcom dwóch jezdni 
S3 na odcinku o długości 
ok. 6,5 km. Ruch z autostra-
dy A4 odbywa się dwoma 
jezdniami, na dwóch pa-
sach, w kierunku Legnicy, 
do węzła Legnica Zachód 
przy ul. Chojnowskiej. Na 
węźle Legnica Południe 
otwarte zostały relacje ru-
chu: Legnica – Wrocław 
– Legnica oraz Legnica – 
Jędrzychowice – Legnica. 

Natomiast część południo-
wa węzła, tj. w kierunku na 
Jelenią Górę, w dalszym 
ciągu jest zamknięta.

– Zmiany związane 
są z etapowaniem robót 
i umożliwią wykonanie ko-
lejnych prac na istniejącym 
odcinku drogi krajowej nr 
3 oraz na jezdni zachod-
niej S3, gdzie wykonawca 
musi dokończyć roboty 
nawierzchniowe oraz wy-
konać oznakowanie pozio-
me – informuje Magdalena 
Szumiata, rzecznik praso-
wy dolnośląskiego oddzia-

ły GDDKiA. – W związ-
ku z tym apelujemy do 
kierowców o zachowanie 
ostrożności oraz przestrze-
ganie wprowadzonych 
tymczasowych zmian 
w oznakowaniu drogi, 
zwłaszcza ograniczeń pręd-
kości i zakazów wyprze-
dzania, w miejscach gdzie 

nadal będą prowadzone 
roboty budowlane – dodaje 
rzeczniczka.

Wykonawcą 22-kilo-
metrowego odcinka drogi 
ekspresowej S3 z Legnicy 
do Lubina (zadanie V) jest 
konsorcjum firm Budimex 
SA i Ferrovial Agroman 

SA. Kontraktowy termin 
zakończenia prac przypada 
na 15 czerwca tego roku i nie 
jest on równoznaczny z od-
daniem trasy do użytkowa-
nia. O terminie oddania do 
ruchu GDDKiA ma poinfor-
mować w połowie czerwca.

Szymon Kwapiński



310 maja 2018
bezpłatny dwutygodnik regionalnyREGION

r e k l a m a

Nowa część zbiorni-
ka ma pomieścić 
około 170 mln m 

sześc. odpadów. Łączna 
długość zewnętrznych 
zapór wyniesie około 6,4 
km, a ich wysokość sięgnie 
60 m. Przemysłowe plaże 
będą mieć minimum 200 
m. Po dołączeniu Kwatery 
Południowej Żelazny Most 
stanie się największym tego 
typu obiektem na świecie. 
Przedstawiciele KGHM za-
pewniają, że będzie on rów-
nież bezpieczny.

Żelazny Most oddany zo-
stał do użytku równo 40 lat 
temu. Dziś do budowy kwa-
tery południowej wykorzy-
stane zostaną nowe techno-
logie, zapewniające większą 
szczelność dna i zapór oraz 
pięciokrotne zmniejszenie 
ilości wody w odpadach. 
Przy zbiorniku powstanie też 
stacja segregacji i zagęszczania 
odpadów. To wszystko ma za-
pewnić spokój mieszkańcom 

okolicznych wsi, którzy ze 
swoich okien będą widzieli 
ściany osadnika.

– Pod uwagę braliśmy kil-
kanaście innych lokalizacji, 
ale w porównaniu z wybraną 
lokalizacją  różnica w ocenie 
punktowej była bardzo duża 
na korzyść Kwatery Południo-
wej – twierdzi Przemysław 
Nowak, dyrektor naczelny 
Zakładu Hydrotechniczne-
go. – Jednym z kryteriów była 
gęstość zaludnienia na tere-
nach sąsiadujących ze zbior-
nikiem. Duży nacisk kładli-
śmy też na to, by lokalizacja 
tej inwestycji jak najmniej 
wpływała na środowisko, 
życie i zdrowie mieszkańców. 
To miejsce zapewnia nam 
również optymalne warunki 
geotechniczne, geologiczne 
i hydrotechniczne – mówi. 
Nazw miejscowości, które 
były brane pod uwagę jako 
alternatywa dla Żelaznego 
Mostu, dyrektor podawać 
nie chce.

Przy obecnym tempie 
produkcji w KGHM miejsca 
w Żelaznym Moście mogłoby 
zabraknąć już za pięć lat. Po-
większenie Żelaznego Mostu 
da fi rmie czas do 2037 roku. 
Co będzie potem? Pełniący 
obowiązki prezesa Polskiej 
Miedzi Rafał Pawełczak za-
pewnia, że KGHM już o tym 
myśli, biorąc pod uwagę per-
spektywę działalności fi rmy 
do roku 2055. W planach jest 
m.in. wdrożenie technologii, 
które pozwolą zagospodaro-
wać zgromadzone odpady. 
Konkretne pomysły na to 
mają powstać do końca tego 
roku.

– Chociażby na Gilowie 
mamy dużą zawartość mie-
dzi. Procesy fl otacyjne, które 
prowadzimy w Zakładach 
Wzbogacania Rud i uzyski na 
poziomie 88-90 procent, to są 
lata doświadczeń. Pierwsze 
odpady zawierają bardzo du-
żą ilość metali i cennych pier-
wiastków, nad których odzy-

skiem będziemy pracowali 
w kolejnych latach – twierdzi 
szef holdingu.

Wybrany do budowy 
Kwatery Południowej Bu-
dimex kojarzony jest – nie 
tylko w naszym regionie – 
głównie z budownictwem 
drogowym. Prezes spółki 
zapewnia, że jest ona dobrze 
przygotowana do realizacji 
tego kontraktu: – Od pięciu 
lat realizujemy strategię dy-
wersyfi kacji naszej działal-
ności. Zrealizowaliśmy już 
piętnaście tematów hydro-
technicznych, w tym jeden 
z największych w Polsce 
– dokończenie zbiornika 
retencyjnego w Raciborzu 
– wylicza Dariusz Blocher, 
przyznając jednocześnie, że 
inwestycja KGHM będzie dla 
jego fi rmy jednym z najważ-
niejszych projektów. – Temat 
jest trudny logistycznie, bo 
to prawie jedenaście milio-
nów metrów sześciennych 
materiału do wbudowania 

w nasypy. Chcemy kupić 
dodatkowy sprzęt i na po-
trzeby tego zadania stworzy-
my prawdopodobnie około 
200-300 miejsc pracy, tutaj 
w regionie. Głównie będą to 
stanowiska operatorów ma-
szyn – zapowiada.

Powiększenie zbiornika, 
zamiast budowy mniejszego 
w innym miejscu, pozwoli 
KGHM wykorzystać istnie-
jącą infrastrukturę doprowa-
dzającą odpady do zbiornika, 
a tym samym obniżyć koszty 
inwestycji. Będą one i tak ol-
brzymie, ponieważ kosztorys 
rozbudowy opiewa na 578 
mln zł. Podobnie jak inne re-
alizowane obecnie w KGHM 
przedsięwzięcia, projekt ten 
będzie finansowany z kredytu.

Podczas wtorkowej kon-
ferencji powrócił temat listu, 
jaki Rafał Pawełczak po-
dobno wysłał do premiera 
Mateusza Morawieckiego 
z prośbą o zniesienie po-
datku miedziowego. Bez 

realizacji tej przedwyborczej 
obietnicy rządzącej partii 
rozbudowa Żelaznego Mo-
stu miałaby być niemożliwa 
do przeprowadzenia.

– Muszę to zdementować. 
Nie kierowaliśmy do premie-
ra Morawieckiego informacji, 
że nie jesteśmy w stanie zrea-
lizować tej inwestycji. KGHM 
ma bardzo ambitny plan roz-
woju na lata 2018-2023 i te 
wszystkie inwestycje, które są 
w nim ujęte, będziemy reali-
zowali – twierdzi Pawełczak.

Budowa Kwatery Połu-
dniowej będzie przebiegała 
w dwóch etapach. Budimex 
wygrał przetarg na pierwszy, 
obejmujący prace przygoto-
wawcze oraz budowę zapory 
wschodniej na terenie gminy 
Rudna i zaporę zachodniej 
na terenie gminy Polkowi-
ce. Pod koniec 2021 r. nowa 
część zbiornika ma być już 
w pełni gotowa do przyjmo-
wania odpadów.

Joanna Dziubek

TO MA BYĆ NAJWIĘKSZY OBIEKT TEGO TYPU NA ŚWIECIE 

KGHM zlecił

 REGION. Ponad pół miliarda wyda KGHM na rozbudowę zbiornika Żelazny Most. 8 maja spółka podpisała umowę z wykonawcą tej 

inwestycji, firmą Budimex. Nowe miejsce, w którym składowane będą odpady wydobywcze, ma zostać oddane do użytku już za trzy 

lata. Inwestycja sprawi, że na terenie Zagłębia Miedziowego powstanie największy tego typu obiekt na świecie.
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NOWA PRACOWNIA W CENTRUM ONKOLOGII
 LEGNICA. Akcelerator do radioterapii stanął w filii Dolnośląskie-
go Centrum Onkologii. Dzięki temu urządzeniu ośrodek będzie 
mógł przyjmować około tysiąca pacjentów rocznie.

Filia DCO w Legnicy dysponuje 
dziś pełną linią terapeutyczną, 
w której skład wchodzą dwa nowo-
czesne akceleratory liniowe, tomo-
graf komputerowy i system zarzą-

dzania radioterapią. Cały system 
zarządzania i weryfikacji jest po-
wiązany z centralą DCO we Wrocła-
wiu i ośrodkiem w Jeleniej Górze. 
Pacjent może więc rozpocząć lecze-

nie w Legnicy, a zakończyć je we 
Wrocławiu.
W Legnicy leczony będzie m.in. rak 
prostaty, piersi, mózgu, płuca, gło-
wy i szyi, a także nowotwory gine-
kologiczne, mięsaki tkanek mięk-
kich oraz chłoniaki. Nowy sprzęt sfi-
nansowało Ministerstwo Zdrowia, 
wydając około 8 mln złotych.

– To zaawansowany technologicz-
nie aparat terapeutyczny do napro-
mieniania. Jest szybki, cichy, bar-
dzo precyzyjny. Umożliwia znaczne 
skrócenie czasu napromieniania, co 
wpłynie na komfort pacjenta oraz 
dokładność leczenia – wyjaśnia dr 
hab. Adam Maciejczyk, dyrektor 
DCO we Wrocławiu.

Ośrodek w Legnicy przygotowa-
ny jest też do przyjmowania pa-
cjentów z odległych miejscowo-
ści. Na czas radioterapii mogą się 
oni zatrzymać w hostelu. Noclegi 
i transport z hostelu na naświet-
lania są bezpłatne.

(JD)

Tysiące na walkę 
z wandalami

 LEGNICA. Zgodnie z zapowiedzią Zarząd Dróg 
Miejskich pomalował ściany przejścia podziemnego 

pod ul. Złotoryjską i placem Wolności w Legnicy. 
Farba ledwie zdążyła wyschnąć, a znać o sobie 

znów dali wandale.

Przypomnijmy, że usunięcia „galerii wyzwisk” do-
magał się podczas sesji w legnickim magistracie radny 
Lesław Rozbaczyło z PO. 

 – Wymagają natychmiastowego remontu. Dziś są 
tam dwie wielkie galerie wyzwisk. Proszę o sprawny 
remont, dla dobra wszystkich mieszkańców – mówił 
w kierunku kolegów radnych.

O plany wobec szpetnych przejść zapytaliśmy 
ZDM, który zajmuje się ich utrzymaniem w Legnicy. 
Od szefa Zarządu usłyszeliśmy, że problem zna. W do-
datku jego pracownicy mieli odpowiednio wcześniej 
zabezpieczyć się przed działalnością wandali.

– Malując ściany przejść podziemnych pokryliśmy 
je również powłoką antygraffi tti. A ponieważ przy-
gotowujemy się właśnie do wiosennych porządków, 
niebawem sprawdzimy, na ile skuteczne okazało się 
to rozwiązanie. Spróbujemy usunąć wszystkie napisy, 
zwyczajnie je zmywając. Jeśli okaże się to niemożliwe, 
będziemy malować ściany na nowo. Być może nie od-
świeżymy od razu całych przejść, ale z pewnością za-
czniemy to robić – zapowiadał Andrzej Szymkowiak, 
dyrektor ZDM.

Jak się okazało, warstwa nie spełniła zadania, służ-
by ZDM musiały bowiem pomalować ściany przejścia 
na nowo i to… dwukrotnie! Operacja pochłonęła aż 
10 tys. zł. Dlaczego?

– Kilkanaście dni temu pomalowano ściany po raz 
pierwszy. Ale już na drugi dzień dali o sobie znać gra-
fi ciarze. Kolejny raz ściany zostały odświeżone kilka 
dni temu. W sumie te prace pochłonęły około 10 tys. 
zł – informuje Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy 
prezydenta Legnicy.

Służby ZDM przygotowują się już do odnowienia 
wejść do przejścia, które zostały już także oszpecone 
przez wandali. Jak zapowiadają przedstawiciele Zarzą-
du – zostaną odnowione w późniejszym terminie.  (PP) P rzypomnijmy, że 

pierwsze dziury po-
jawiły się na zbior-

czej drodze południowej 
w Legnicy niespełna dwa 
miesiące po jej otwarciu.

– Jeśli nawet pojawiły się 
jakieś wady czy usterki to są 
one objęte dziesięcioletnią 
gwarancją – komentował 
wtedy Arkadiusz Rodak, 
rzecznik prasowy prezy-
denta Legnicy. – Wiosną, 
zaraz po ustaniu sezonu 
zimowego, prowadzony 

będzie przegląd gwarancyj-
ny i Zarząd Dróg Miejskich 
przekaże wykaz ewentual-
nych awarii czy miejsc, któ-
re trzeba będzie naprawić 
– dodaje.

Dziś wiadomo już, że 
wykonawca inwestycji, 
którym było konsorcjum 
fi rm z Łodzi oraz Torunia, 
przygotowuje się do wejścia 
na drogę, by usunąć uster-
ki. W magistracie nie znają 
jeszcze jednak dokładnego 
terminu rozpoczęcia prac.

– Wykonawca nie wska-
zał terminu, ale gdy tylko 
go poznamy, poinformuje-
my o tym z odpowiednim 
wyprzedzeniem – deklaruje 
Rodak.

W ratuszu nie potrafią 
też powiedzieć, jak zmieni 
się organizacja ruchu na 
odcinku ZDP, gdy remont 
rzeczywiście ruszy. Jej opra-
cowanie również będzie bo-
wiem należeć do wykonaw-
cy. Urzędnicy podkreślają 
natomiast jedno:

– W związku z praca-
mi nie poniesiemy żad-
nych kosztów. Wynika to 
z zapisów umowy z wy-
konawcą, który zagwa-
rantował 10-letni okres 
gwarancji – zaznacza rzecz-
nik prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego.

Inwestycja kosztowała 
60 mln zł. Miasto na ten cel 
zaciągnęło kredyt, który 
ma spłacić w ciągu najbliż-
szych siedmiu lat.

Paweł Pawlucy

KOSZTOWAŁA 60 MLN, ALE JUŻ JEST DZIURAWA. 
TO PROBLEM WYKONAWCY – PRZYPOMINAJĄ URZĘDNICY 

Remont 
ZDP 
ruszy 
lada 
chwila
 LEGNICA. W magistracie trwają rozmowy z wykonawcą remontu zbiorczej drogi 

południowej, który prawdopodobnie już w połowie maja przystąpi do usuwania usterek 

na pachnącej nowością jezdni. Urzędnicy podkreślają: nie zapłacimy za to ani złotówki!
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C zego mieszkańcy 
oczekują od Lu-
bina? Jak chcieliby 

spędzać czas wolny? Podczas 

festiwalu Food Truck Show, 
który odbył się w weekend na 
rynku, licealistki z I LO z gru-
py TeEvents, która powstała 
w ramach ogólnopolskiej 
olimpiady „Zwolnieni z Teo-
rii”, rozdawały ankietyi zada-
wały pytania mieszkańcom. 
W ankiecie można było za-
znaczyć kilka odpowiedzi.

W badaniu wzięło udział 
ponad 300 osób, z tego 70 
proc. zamieszkuje Lubin, 22 
proc. jest z naszego powiatu, 
a 8 proc. spoza powiatu lubiń-
skiego. Zapytano ponad 150 
kobiet i 150 mężczyzn o to, 
jak chcieliby spędzać wolny 
czas w mieście, czego oczeku-
ją od Lubina oraz jak oceniają 
rynek.

Najliczniejszą grupę an-
kietowanych, bo 38 proc., 
stanowiły osoby młode, 
w wieku od 18 do 25 lat. 
W badaniu udział bra-

ły również osoby starsze 
i młodsze, ze wszystkich 
grup wiekowych.

Które miejsca w Lubinie 
kojarzą się mieszkańcom 
z czasem wolnym? Na pierw-
szym miejscu wskazano 
lubińską galerię, dalej bary, 
puby i restauracje, a także ry-
nek, park Wrocławski, halę 
i baseny.

Wydarzeniami, które ucie-
szyłyby najwięcej ankieto-
wych są festiwale muzyczne 
– zaznaczyła je zdecydowana 

większość badanych. Spora 
grupa osób chce więcej sma-
kowitych imprez i liczy na 
częstsze zloty food trucków. 
Dalej wskazywano strefę chill 
outu z leżakami i możliwością 
leniuchowania oraz kino pod 
chmurką.

– Zadałyśmy lubinia-
nom pytania. Cieszymy się, 
że otrzymane odpowiedzi 
przydadzą się nie tylko nam 
do naszego projektu. Dzięki 
naszej ankiecie, władze mia-
sta będą mogły podjąć decy-

zje zgodne z oczekiwaniami 
mieszkańców – opowiada 
Julia Lachowicz, uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie.

– Jako miasto również 
chcieliśmy wyjść z taką 
inicjatywą i zapytać miesz-
kańców czego oczekują od 
urzędników – mówi Marceli-
na Falkiewicz, odpowiedzial-
na za promocję wydarzeń 
w lubińskim magistracie. 
– Zbiegło się to w czasie z an-
kietą przeprowadzoną przez 

licealistki w ramach szkol-
nego projektu. Dostaliśmy 
wyniki ankiety, dzięki temu 
wiemy jaki kierunek obrać, 
co interesuje naszych miesz-
kańców – dodaje.

45proc. badanych jest bar-
dzo zadowolonych z obec-
nego wyglądu rynku i cieszy 
się z obecnych wydarzeń. 34 
proc. ocenia go dobrze, nie-
spełna 1 proc. osób jest nieza-
dowolonych, a 4 proc. nie ma 
zdania.

Katarzyna Skoczylas

LUBIN

r e k l a m a

Co nowego na stacji Lubin?
 LUBIN. Na stacji kolejowej montowane są nowe, dodatkowe rozjazdy. To kluczowy etap trwającej przebudowy tego 

odcinka linii nr 289, który wymagał zamknięcia jednego z dwóch przejazdów kolejowych.

Jak zapewnia inwestor, 
czyli PKP Polskie Linie 
Kolejowe, dodatkowe roz-
jazdy zwiększą przepu-
stowość trasy i zapewnią 
lepszą obsługę przewozów 
towarowych i pasażer-
skich na terenie Zagłębia 
Miedziowego.

– Rozjazdy są już na stacji. 
Przygotowany jest dźwig do 
ich montażu. Przez weekend 
pracownicy zdemontowali 
odcinek torów i przygoto-
wują teren pod ułożenie no-
wych rozjazdów. Prace w tej 
lokalizacji zaplanowano do 
soboty. Na czas intensyw-
nych prac i dostawy mate-
riałów, do 5 maja zamknięty 
został jeden z dwóch przejaz-
dów kolejowo-drogowych 
koło stacji – informuje Mi-

rosław Siemieniec, rzecznik 
prasowy PKP PLK.

Na całej trasie z Legnicy 
do Lubina demontowane 
są tory i wymieniane kon-
strukcje sieci trakcyjnej. 
Na lubińskiej stacji widać 
maszyny przygotowujące 
dwa nowe perony. Będą 
one przesunięte bliżej ulicy, 
a ich wysokość zapewni do-
godne dojście do pociągów. 
Perony zostaną też wyraź-
nie oznakowane, oświetlo-
ne i wyposażone w tablice 
informacyjne. Osoby nie-
pełnosprawne ruchowo bę-
dą miały do nich ułatwiony 
dostęp.

Jak już informowaliśmy, 
dzięki wartej 200 mln zł 
inwestycji będzie możliwe 
przywrócenie połączeń pa-

sażerskich pomiędzy Legni-
cą, Lubinem i Głogowem. 
Pociągi osobowe pojadą na 
tej trasie z prędkością do 
120 km/h. Mieszkańcy re-
gionu będą mogli wsiadać 
do pociągu na 10 stacjach 
i przystankach. Nowością 
będzie przystanek Lubin 
Stadion

– Po modernizacji istot-
nie zmienią się warunki dla 
transportu towarowego. 
Składy z ładunkami poja-
dą nawet 80 km/h. Zakres 
przewidzianych prac na 40 
km obejmuje m.in. tory, 
mosty, wiadukty, sieć trak-
cyjną. Nowe urządzenia ste-
rowania ruchem kolejowym 
oraz przebudowa przejaz-
dów kolejowo-drogowych 
znacznie zwiększą poziom 

bezpieczeństwa pasażerów 
i kierowców. Budowa no-
wego wiaduktu kolejowego 
na stacji Koźlice dodatko-
wo usprawni system komu-
nikacji – dodaje Mirosław 
Siemieniec.

Na dolnośląskiej sieci ko-
lejowej trasa z Legnicy do 
Rudnej Gwizdanowa jest 
łącznikiem między magi-
stralami kolejowymi: linią E 
30, biegnącą od zachodniej 
granicy przez Węgliniec, 
Legnicę, Wrocław do Prze-
myśla, oraz linią nr 273, 
czyli tzw. Nadodrzanką, 
łączącą Wrocław, Głogów, 
Zieloną Górę i Szczecin. 
Przebudowa linii potrwa do 
końca przyszłego roku.

(JD)

CZOŁG PRZESZEDŁ DO LAMUSA
 ŚCINAWA. Czołg T-34 zniknął z rynku. Mia-
sto musiało usunąć pomnik, bo tak nakazuje 
ustawa dekomunizacyjna. W jego miejsce po-
jawi się fontanna.
W Ścinawie są trzy takie obiekty, których dotyczą 
zapisy ustawy dekomunizacyjnej: w rynku, w par-
ku w pobliżu plebani oraz u zbiegu ulic Wrocław-
skiej, Wołowskiej i Sportowej – wszystkie miały 
być usunięte do końca marca. Termin minął, dlate-
go wojewoda poprosił gminę o wyjaśnienia.
– Likwidację pomnika w rynku planowaliśmy wy-
konać przy okazji budowy parkingu w kształcie 
statku nad Odrą, gdzie sam czołg, jako pojazd i za-
bytek techniki zostanie wykorzystany podczas re-
witalizacji centrum Ścinawy, natomiast pomnik w 
parku zamierzaliśmy usunąć przy okazji rewitali-
zacji terenów zielonych w naszym mieście. Na 
wszystkie te zadania dostaliśmy zewnętrzne dofi-
nansowania. Natomiast trzeci obiekt nie jest w ge-
stii naszego samorządu – wyjaśnia burmistrz Ści-
nawy, Krystian Kosztyła.
We wtorek, 8 maja, pojazd został zdemontowany 
i przekazany do konserwacji i piaskowania w ra-
mach budowy parkingu w kształcie statku. Po 
przeniesieniu w okolice portu stanie się atrakcją 
promującą ścinawskie bunkry i umocnienia zloka-
lizowane na linii Odry.  (MS)

JAK LUBINIANIE CHCĄ SPĘDZAĆ CZAS WOLNY? 

Chcą muzyki, 
jedzenia
i leżaków

festiwalu Food Truck Show, 
który odbył się w weekend na 
rynku, licealistki z I LO z gru-
py TeEvents, która powstała 
w ramach ogólnopolskiej 
olimpiady „Zwolnieni z Teo-
rii”, rozdawały ankietyi zada-
wały pytania mieszkańcom. 
W ankiecie można było za-
znaczyć kilka odpowiedzi.

ponad 300 osób, z tego 70 
proc. zamieszkuje Lubin, 22 
proc. jest z naszego powiatu, 
a 8 proc. spoza powiatu lubiń-
skiego. Zapytano ponad 150 
kobiet i 150 mężczyzn o to, 
jak chcieliby spędzać wolny 
czas w mieście, czego oczeku-
ją od Lubina oraz jak oceniają 
rynek.

 LUBIN. 70 proc. 
mieszkańców 
oczekuje festiwali 
muzycznych, spora 
grupa liczy na 
częstsze zloty food 
trucków, inni chcą 
strefy chill outu i kina 
pod chmurką. Tak 
lubinianie wyobrażają 
sobie spędzanie 
wolnego czasu 
w mieście.

FO
T. 

JO
A

N
N

A
 M

IC
H

A
LA

K

Lubinianom podoba się 
kino pod gwiazdami
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„W daleką stronę rzuciłeś nas Boże!
� � Ludzie tu obcy, dusze ich jałowe.
� � Nie rozumieją jak tęsknić może serce kresowe – 
� � Nie mogą pojąć, że na Śląskiej Ziemi 
� � Lwów nam się marzy z kościoły swojemi.”
� � (Anonim – uczestnik ostatniego transportu ewakuacyjnego ze Lwowa)

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego  
Tadeusz Samborski zaprasza na IV Dolnośląskie     
Dni Pionierów  Osadnictwa na Ziemiach 
Odzyskanych, które odbędą się w dniach 10-13 maja 
na Zamku Piastowskim w Legnicy.



710 maja 2018
bezpłatny dwutygodnik regionalnyPOLKOWICE/CHOCIANÓW

r e k l a m a

Dąb „Chrobry” nadal walczy
 GMINA PRZEMKÓW. Na przełomie maja i czerwca można będzie 

ostatecznie ocenić kondycję dębu „Chrobry”. Drzewo od ponad trzech lat 
walczy o przetrwanie po tym, jak zostało podpalone.

Dobra wiadomość jest 
taka, że – jak informuje 
Tomasz Śmigielski 
z Nadleśnictwa 
Szprotawa, „na 
żywej części 
k o n a r ó w 
dębu roz-
wijają się 
liście, co 
pozwala 
z nadzie-
ją mówić 
o tego -
r o c z n e j 
przyszłości 
drzewa”.

– W mi-
nionym okre-
sie wegetacyjnym 
ulistnienie rozwinęło 
się prawidłowo jedynie 
na jednej czwartej głów-
nych konarów, na któ-
rych nie zaobserwowa-
no zewnętrznych oznak 
chorobowych – dodaje 
Tomasz Śmigielski. – 
Pozostała część korony 
drzewa była martwa, 
pozbawiona całkowicie 
ulistnienia. Na mar-
twych konarach wystę-
powały ubytki kory oraz 
owocniki grzybów, co 
jest oznaką postępującej 
martwicy drewna.

Obecnie stabilność 
drzewa jest prawidłowa, 
choć dębu nie oszczędził 
też orkan Ksawery, prze-
chodzący nad Polską na 
początku października 
zeszłego roku.

– Ostatecznie, kondy-
cję drzewa będzie można 
ocenić w maju lub na po-
czątku czerwca po cał-
kowitym rozwoju ulist-
nienia – dodaje Tomasz 
Śmigielski.

Jak podkreśla, na 
razie trudno jest wy-

rokować na temat 
przyszłości dębu 

„Chrobry”. Po-
nad 750-let-
nie drzewo 
pokonało 
wiele prze-
c i w n o -
ści losu. 
Wszyscy 
mają na-
d z i e j ę , 

że i tym 
razem się 

nie podda. 
Przypomnij-

my, w listopadzie 
2014 roku ktoś pod-

palił dąb. Ogień został 
podłożony we wnętrzu 
– pień jest pusty od środ-
ka. Przez cały czas trosk-
liwie zajmują się nim leś-
nicy, a także okoliczni 
mieszkańcy.

Dąb „Chrobry” roś-
nie w okolicy Piotrowic, 
gmina Przemków, ale 
administracyjnie znaj-
duje się w granicach 
województwa lubuskie-
go. W marcu 1966 roku 
uznany został za pomnik 
przyrody.

(UR)

BUDŻET OBYWATELSKI 
CORAZ WIĘKSZY
 CHOCIANÓW. Na budżet obywatelski gmi-
na planuje wydać 90 tysięcy złotych. Termin 
składania wniosków mija 25 maja.
Pierwotnie na budżet obywatelski, pierwszy w hi-
storii gminy, zaplanowano 50 tysięcy złotych. Te-
raz ma być to kwota 90 tys. zł. Tym samym pula 
na proponowane zadania na terenie miasta nie 
może przekroczyć 50 tys. zł, a na terenie wiejskim 
– 40 tys. zł. O podziale pieniędzy zdecydują miesz-
kańcy zgłaszając swoje projekty, a później na nie 
głosując.
– Budżet obywatelski to otwarty i przejrzysty pro-
ces dyskusji, który nie tylko pozwoli rozpoznać 
preferencje i oczekiwania mieszkańców, ale prze-
de wszystkim zaangażuje i zintegruje społecz-
ność lokalną – wyjaśnia Franciszek Skibicki, bur-
mistrz Chocianowa. – Przyczyni się on również do 
wzrostu świadomości mieszkańców oraz wiedzy 
na temat możliwości, zakresu oraz kosztów reali-
zacji zadań samorządu gminnego – dodaje.
Obywatelskie wnioski może zgłosić każdy miesz-
kaniec ujęty w rejestrze wyborców gminy Chocia-
nów. Trzeba jednak pamiętać, że projekty powin-
ny mieścić się w zakresie zadań własnych samo-
rządu i dotyczyć – pod względem lokalizacji – te-
renów, które są własnością gminy. Ale nie mogą 
to być inwestycje związane z remontem infra-
struktury drogowej, remontem i wyposażaniem 
ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich, czy też 
wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.
Głosowanie przeprowadzone zostanie na specjal-
nej, elektronicznej platformie i będzie polegało na 
wypełnieniu interaktywnego formularza. Każdy 
mieszkaniec gminy będzie mógł oddać tylko je-
den głos – na jeden projekt.  (UR)

N iektórzy ostatnie 
dni przed testem 
poświęcili na po-

wtórkę materiału, inni ra-
czej się relaksowali. Przed 
wejściem do sal emocje 
udzielały się już jednak 
wszystkim.

– No jest stres – mówiły 
maturzystki.

– Przed wyjściem z domu 
były kopniaki, życzenia po-
łamania długopisów i dłu-
gopis od babci, na szczęście 
– powiedziała nam Kamila, 
która chyba jako jedna z nie-

licznych osób do egzaminu 
podeszła na luzie. – Co będzie, 
to będzie – przekonywała.

Jeśli chodzi o tematy z ję-
zyka polskiego, to młodzież 
wymieniała „Dziady” Ada-
ma Mickiewicza i „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego 

lub motyw związany z set-
ną rocznicą odzyskania 
niepodległości.

Kolejny test – z matema-
tyki – czekał maturzystów 
w ubiegły poniedziałek. 
Ostatni egzamin odbędzie się 
23 maja.  Urszula Romaniuk

Maturzyści
wystartowali!

N iektórzy ostatnie – No jest stres – mówiły licznych osób do egzaminu lub motyw związany z set-

 POLKOWICE. Ponad 120 absolwentów Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy 

w Polkowicach przystąpiło w piątek, 4 maja, do pierwszego maturalnego egzaminu

– z języka polskiego. Emocji nie brakowało.
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N ikt nie ma wątpliwo-
ści, że decyzja o po-
wstaniu Aquafun 

przy ul. Stromej jest elemen-
tem nadchodzącej kampa-
nii wyborczej. Co ciekawe, 
prezydent poinformował 
o swych planach w niedziel-
ny wieczór na popularnym 
portalu społecznościowym. 
Nazajutrz zwołał konferencję 
prasową i przedstawił szcze-
góły dotyczące projektu.

Miasto dysponuje też zgo-
dą konserwatora zabytków, 

bowiem dawny Kabewiak 
podlega jego ochronie. Let-
ni Park Wodny usytuowa-
ny będzie na terenie niemal 
stuletniego Kąpieliska Po-
łudniowego. Pieczołowitej 
renowacji poddane zostaną 
budowle modernistyczne. 
Natomiast nowe nawiązywać 
będą do zabytkowego stylu. 
Cała infrastruktura wodna 
i wypoczynkowa spełniać 
ma najnowsze standardy 
technologiczne.

Budowa letniego centrum 

rekreacji 
ma się rozpo-
cząć jeszcze w tym roku. Jest 
plan, by całość była gotowa 
w czerwcu przyszłego roku. 
Wiadomo, że inwestorem 
będzie komunalna spółka, 
zajmująca się gospodaro-
waniem majątku po byłym 
lotnisku i zarządzaniem nie-
ruchomościami. Strefa Ak-

tywności Gospodarczej, bo 
o niej mowa, zaciągnie na ten 
cel kredyt bankowy. Inwesty-
cja ma pochłonąć kilkanaście 
milionów złotych. Zdaniem 
opozycji koszty będą jednak 
zdecydowanie wyższe.

Radnym Platformy Ma-
ciejowi Kupajowi i Jarosła-
wowi Rabczence nie podo-
ba się prezydencja strategia. 
Opozycja przypomina, że 

prezydent basenowe in-
westycje zapowiada 

od 10 lat i jak dotąd 
żadnej nie zre-
alizował. Przy 
okazji wspomi-
na też wyrzu-
cone w błoto 
niemal 200 tys. 
zł na dokumen-

tację techniczną 
obiektu przy ul. 

Radosnej.
AquaFun Legnica bę-

dzie mógł jednorazowo po-
mieścić około trzech tysięcy 
osób. Roczny koszt obsługi 
oszacowano na 2 mln zł. Let-
ni Park Wodny jest dobrze 
skomunikowany z sąsiednim 
parkiem Miejskim, zbiorczą 
drogą południową i parkin-
giem przy ul. Bielańskiej.

Joanna Michalak

WŁODARZ LEGNICY PRZEDSTAWIA AMBITNY PLAN. 
OPOZYCJA NIE ZOSTAWIA NA NIM SUCHEJ NITKI

Basenowy
pomysł
w ogniu
krytyki

N
przy ul. Stromej jest elemen-
tem nadchodzącej kampa-
nii wyborczej. Co ciekawe, 
prezydent poinformował 
o swych planach w niedziel-
ny wieczór na popularnym 
portalu społecznościowym. 
Nazajutrz zwołał konferencję 
prasową i przedstawił szcze-
góły dotyczące projektu.

dą konserwatora zabytków, 

 LEGNICA. Prezydent Legnicy zdecydował 
o budowie Letniego Parku Wodnego, który 
ma powstać w pobliżu nowego mostu na 
Kaczawie. Opozycja nie kryje oburzenia 
i przypomina, że włodarz z nikim nie 
konsultował kosztownego pomysłu. Radni, 
którzy już w tym miesiącu mają się pochylić 
nad projektem uchwały w tej sprawie, 
mówią, że Tadeusz Krzakowski stosuje 
wobec nich szantaż emocjonalny.
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Radny do kolegów: 
nie boję się was!

 GŁOGÓW. Leszek Drankiewicz radny z KWW Jana Zubowskiego podpisał i poparł 
wniosek o odwołanie przewodniczącego Andrzeja Kolińskiego. Na sesji tłumaczył 

dlaczego podjął taką decyzję.

– Dotknęliście mojej rodziny, a tego się 
nie robi. Chcecie we mnie uderzyć to we 
mnie bijcie, ja się was nie boję. Z każdym 
z was mogę stanąć do dyskusji merytorycz-
nej – mówił do swoich klubowych kolegów 
z mównicy Leszek Drankiewicz z KWW 
Jana Zubowskiego.

Wiadomo że chodzi o wpisy na faceboo-
ku, w których zarzucono mu między inny-
mi korupcję polityczną. Wystąpienie Dran-
kiewicza skomentował Marek Sienkiewicz 
z KWW Jana Zubowskiego:

– Z kilku prywatnych wpisów radny 
Drankiewicz zrobił jakoby zorganizowaną 
falę czarnej kampanii skierowaną przeciw-

ko jego osobie. Nikt z radnych KWW Jana 
Zubowskiego nie umieszczał niepochleb-
nych, zarówno dla Leszka Drankiewicza 
jak i jego rodziny, komentarzy i wpisów – 
przekonywał Sienkiewicz.

Drankiewicz zapowiedział, że z klubu 
KWW Jana Zubowskiego nie zamierza się 
wypisywać. Może jednak zostać wykluczo-
ny przez pozostałych członków klubu.

– Poczekamy na szczerą rozmowę z rad-
nym, a potem będziemy podejmować decy-
zje – dodaje Sienkiewicz.

Leszek Drankiewicz zapisał się do partii 
Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego.

(DJ)

 GŁOGÓW. Zdaniem rad-
nego Sławomira Majewskie-
go w mieście za mało mówi 

się o arsenie. Dlatego na 
ostatniej sesji rady miej-
skiej złożył w tej spra-
wie wniosek…
– Kiedy prowadzę 
dyskusję z miesz-
kańcami, na przy-

kład na portalach 
społecznościowych, 

pytają mnie co radni 
robią w sprawie arsenu 

– przekonuje Sławomir 
Majewski.
Jego zdaniem za mało mówi 
się i robi w sprawie arsenu, 
który jest poważnym proble-
mem i zagrożeniem dla gło-

gowian. Dlatego złożył wnio-
sek, aby na każdej sesji rady 
miejskiej była informacja na 
temat arsenu.
– Mam nadzieję, że na każdej 
sesji będzie bieżąca informa-
cja na temat arsenu, żeby-
śmy wiedzieli co jest robione 
w tej sprawie. Dzięki temu 
mieszkańcy będą mieli infor-
macje. Zmobilizuje to też 
urzędników, aby konsekwen-
tnie szli w ochronę środowi-
ska w Głogowie – wyjaśnia 
radny.
Radni przyjęli wniosek.

(DJ)

SZEFOWA MORIUS W GŁOGOWIE CHCE NAPISAĆ DO MINISTERSTWA 

Uważa ona jednak, że 
te pieniądze powin-
ny trafiać do ośrod-

ków, które na co dzień pracują 
z dziećmi niepełnosprawnymi 
i zamierza w tej sprawie napisać 
do minister Elżbiety Rafalskiej.

Mirosława Krasicka jest 
dyrektorem palcówki zajmu-
jącej się rehabilitacją oraz sze-
roko pojętą pomocą niepełno-
sprawnym. Na co dzień pracuje 
z dziećmi niepełnosprawnymi 
i ma kontakt z ich rodzicami, 
dlatego z niepokojem śledzi to, 
co teraz dzieje się w sejmie.

Uważa, że dobrym rozwią-
zaniem byłoby zwiększenie 

wsparcia finansowego dla 
ośrodków, które zajmują się 
dziećmi niepełnosprawnymi. 
Godzina usługi specjalistycz-
nej w głogowskim MORiU-sie 
kosztuje 18 złotych.

– Dziecko w zależności od 
edukacji ma tych godzin trzy 
albo pięć i proszę sobie prze-
liczyć osiemnaście złotych za 
godzinę. Rodziców po prostu 
nie stać na to i muszą dopłacać 
– mówi Mirosława Krasicka 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Rehabilitacji i Usług Specjali-
stycznych w Głogowie. I za-
znacza, że nie wszystkim dzie-
ciom da się pomóc. Ma jednak 

nadzieję, że rząd znajdzie złoty 
środek.

– Trzeba się mocno pochylić 
nad pieniędzmi. My możemy 
robić rehabilitację. Dajcie nam 
szansę w tej usłudze specja-
listycznej. My teraz możemy 
tylko usprawniać te dzieci roż-
nymi terapiami, ale stricte re-
habilitacji nie możemy zrobić, 
bo to należy do służby zdrowia 
i może tutaj coś należy zrobić – 
mówi dyrektorka MORiUS-a.

Swoje zdanie na ten temat 
Mirosława Krasicka zamierza 
wysłać w piśmie do minister 
Elżbiety Rafalskiej.

Daria Jęczmionka

Są specjaliści, 
brakuje pieniędzy

 GŁOGÓW. Mirosława Krasicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług 
Specjalistycznych w Głogowie, solidaryzuje się z rodzicami protestującymi w sejmie, 

którzy walczą o 500 złotych od rządu. 

r e k l a m a

się o arsenie. Dlatego na gowian. Dlatego złożył wnio-

Ucichł problem arsenu?
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Karambol postawił Dolny 
Śląsk na nogi

 LEGNICA. Ok. 130 osób wzięło udział w ćwiczeniach na nieoddanym jeszcze 
do ruchu odcinku drogi S3 Nowa Sól-Legnica. Na miejscu byli strażacy, policja, 

pogotowie ratunkowe, żandarmeria wojskowa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
służby GDDKiA, pracownicy dolnośląskiego zarządzania kryzysowego i grupy 

ratowniczej PCK. – Chcemy być gotowi – komentowali zgodnie.

Choć ten odcinek drogi 
S3 wciąż nie został odda-
ny do użytku kierowców, 
dolnośląscy strażacy w po-
rozumieniu z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad postanowili 
sprawdzić swoją gotowość, 
jeśli przyjdzie im interwe-
niować przy poważnych 
wypadkach. W scenariu-
szu znalazł się zatem ka-
rambol, który zaczął się 
od pościgu żandarmerii 

wojskowej za przestępcą. 
To stało się powodem zde-
rzenia dwóch samocho-
dów, ale na tym nie koniec. 
W sumie w pozorowanym 
wypadku wzięło udział 5 
aut osobowych, ciężarów-
ka i autobus z pasażera-
mi. Zdarzenie wymagało 
mobilizacji dolnośląskich 
służb ratunkowych.

– Drogi szybkiego ru-
chu mają swoją specyfikę 
i prowadzi się na nich inne 

działania – tłumaczył Ma-
rek Kamiński, zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej

Manewry wymagały 
wsparcia m.in. ratowni-
ków specjalistycznych 
z Bolesławca czy helikop-
tera ratunkowego. W rolę 
ofiar karambolu wcieliło 
się ok. 30 osób, m.in. ucz-
niowie dolnośląskich szkół 
mundurowych.

(PP)
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W śród atrakcji 
w poszczegól-
nych miastach 

można było znaleźć jeden 
wspólny element – 2 maja, 
w Dzień Flagi RP, zrobiło 
się biało-czerwono. Tak by-
ło choćby w Legnicy, Polko-
wicach i Lubinie. 

W stolicy polskiej miedzi 
mieszkańcy utworzyli ży-
wą fl agę. Byli młodsi i starsi, 
sportowcy, harcerze i sa-
morządowcy. Tym razem 
pogoda nie spłatała psikusa, 
jak rok temu, gdy lał deszcz. 
Do rynku, by wziąć udział 
w niecodziennym wydarze-

niu, przyszło sporo mieszkań-
ców. Organizatorzy rozdali 
w sumie około 900 białych 
i czerwonych kartoników, 
z których punktualnie o go-
dzinie 18 stworzono polską 
fl agę.

– Myślę, że czujemy się pa-
triotami. Gdyby tak nie było, 

to nie byłoby nas tu dzisiaj 
tylu – zauważył tarosta lubiń-
ski Adam Myrda, przyznając, 
że cieszy się, iż od 2004 roku 
w Polsce świętowany jest 
Dzień Flagi. – Kiedyś mało się 
o tym mówiło, mało kto wy-
wieszał fl agę. A gdy w tym ro-
ku w czasie majówki przejeż-

dżałem przez Polskę, widać 
było bardzo dużo fl ag przy 
domach na wsiach – dodał.

W Legnicy także nie 
brakowało patriotycznych 
akcentów. Mieszkańcy 
świętowali Dzień Flagi, roz-
wijając wspólnie 300-me-
trowe biało-czerwone płót-

no. Pochód, który przeszedł 
przez serce miasta maszero-
wał w takt werbli młodych 
muzyków z Dziecięcio-Mło-
dzieżowej Legnickiej Orkie-
stry Dętej przy Legnickim 
Centrum Kultury.

Marta Czachórska, 
Paweł Pawlucy

PODCZAS MAJÓWKI MIESZKAŃCY WIĘKSZOŚCI MIAST W REGIONIE 
MOGLI PRZEBIERAĆ W ATRAKCJACH 
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 REGION. Długi weekend majowy tradycyjnie upłynął pod znakiem relaksu, ciekawych imprez 

i patriotycznego święta. Ci z nas, którzy odpowiednio wcześniej zaplanowali wypoczynek mogli wziąć 

udział w wielu wydarzeniach, które organizowała większość miast w naszym regionie. 

Cały region był
biało-czerwony 
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TŁUMY PODZIWIAŁY REKONSTRUKCYJNE WIDOWISKO 
POD LEGNICKIM POLEM 
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Chociaż zebrane przez Henryka 
II Pobożnego wojska 9 kwietnia 
1241 r. poniosły klęskę, a sam 

książę zginął, to bitwa przeszła do histo-
rii jako wydarzenie, które zatrzymało 
mongolski podbój Europy. Zabitemu 
władcy wrogowie odcięli głowę, stąd 
hasło przewodnie imprezy: „Legnickie 
Pole 1241 – tu można stracić głowę”. 
Z każdym rokiem przyciąga ona coraz 
więcej „rekoludków”, jak mówią o sobie 
ludzie, którzy nie tylko uczestniczą w in-
scenizacji bitwy, lecz również zapraszają 
mieszkańców regionu do wojskowego 
obozu i na średniowieczny rynek.

– Przyjechało do nas blisko trzystu re-
konstruktorów. Są tu nie tylko ludzie ze 
Śląska, w tym roku dotarła do nas grupa 
aż ze Starogardu Gdańskiego – cieszy się 
Marek Mojecki, który w historycznej in-
scenizacji odgrywał główną rolę – księ-
cia Henryka.

Rekonstrukcji bitwy towarzyszyły 
koncerty muzyki dawnej, pokazy walk, 
dawne gry i zabawy, pokazy alchemii, 
turnieje łucznicze, tańce i historyczne 
wykłady. Na rzemieślniczych straganach 
można było kupić coś do jedzenia, spró-
bować niełatwej sztuki garncarskiej, wy-
bić pamiątkową monetę, a nawet wziąć 
lekcję kaligrafi i u opata. Chętnych do 
udziału w żywej lekcji historii nie bra-
kowało.  Joanna Dziubek

POD LEGNICKIM POLEM 

Chociaż zebrane przez Henryka 

Mongołowie
pod Legnicą! 
 LEGNICKIE POLE. Galopujące konie, szczęk oręża, siejące postrach maski wrogów i dzielni 

rycerze broniący kraju przed bezwzględnymi najeźdźcami – tak równo 777 lat temu 

wyglądały podlegnickie pola. W sobotę, 5 maja, miłośnicy historii po raz kolejny pokazali, 

jak przebiegała jedna z najbardziej znanych walk w dziejach Polski. Rekonstrukcja bitwy 

pod Legnicą po raz kolejny przyciągnęła do Legnickiego Pola tłumy widzów.
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Podczas liczenia zebranych 
funduszy późną nocą wi-
dzieliśmy łzy szczęścia 

i wzruszenia. Tragiczny wypadek, 
w wyniku którego młody chło-
piec doznał poważnych poparzeń 
wzruszył wielu.

– Rodzina, sąsiedzi i przyja-
ciele postanowili pomóc i za-
proponowali charytatywną 
zbiórkę. Do akcji włączyły się 
lokalne stowarzyszenia i in-
stytucje. Z pomocą pierwsi 
przyszli strażacy, policjanci, 
ratownicy medyczni i tak to się 
zaczęło – mówi Artur Stachera 
z Mściwojowa. 

Przez kilka tygodni do Mściwo-
jowa wpłynęło ponad tysiąc po-
darków z przeznaczeniem na 
loterię i rehabilitację. Niektórzy 
zgłaszali się sami, ale też była 
wędrówka „od drzwi do drzwi” 
z prośbą o wsparcie. Nikt nie 
odmawiał.

Wśród fantów li-
cytowano m.in. 10 
ton kostki brukowej, 
pełną wywrotkę pia-
sku, ekogroszek, ko-
siarkę, drukarki, sprzęt 
AGD, koszulki z podpi-
sami sportowców i pióro 
od prezydenta Andrzeja 
Dudy.

Samorządowcy i polity-
cy licytowali chętnie, choć 
i tak często przebijali ich lokalni 
przedsiębiorcy. Festyn był pełen 
ciekawych wydarzeń. Można by-
ło strzelać z paintballa, karabinku 
z lunetą, były przejażdżki brycz-
ką, motorówką, motocyklami 
i zabytkowymi autami. Gospody-
nie z KGW nalepiły kilkaset pie-
rogów, panie z jaworskiego przed-
szkola upiekły ciasta, strażacy 
grillowali kiełbaski oraz serwowa-
li grochówkę z kotła. Wszystkich 
atrakcji nie sposób wymienić. 

Wystarczy zazna-
czyć, że impreza trwała 
do godz. 2 w nocy.

Na leczenie i rehabilitację 
Kamila można nadal wpłacać 
pieniądze na konto Jaworskiego 

Stowarzyszenia Charytatywnego 
DAMY RADĘ (nr 84 2030 0045 
1110 0000 0409 6940) z dopi-

skiem „Kamil Dębicki”. Na 
portalu zrzutka.pl jest również 
założone konto z opisem: „Na 
operację i rehabilitację dla Kamila 
Dębickiego”.

Daniel Śmiłowski

HISTORIA CHŁOPCA POPARZONEGO W WYPADKU PORUSZYŁA TŁUMY 

Razem dla Kamila!
 JAWOR. Kilka tysięcy osób pojawiło się w sobotę, 5 maja, na 
charytatywnym festynie w Mściwojowie, gdzie trwała zbiórka na 

rzecz poparzonego w wypadku Kamila Dębickiego. Na leczenie 
chłopca zebrano w sumie ponad 77 tys. zł!
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ZŁOMOWANIE
pojazdów

dokumenty od ręki, 
transport, gotówka 
tel. 725-725-300
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Początkowa koncep-
cja zakładała, aby 
zaprojektowanie 

i budową ronda zajęła się ta 
sama fi rma. Chętnych by-
ło jednak jak na lekarstwo. 
W dwóch przetargach, 
ogłoszonych w styczniu 
i lutym tego roku, złożona 
została tylko jedna oferta, 
która o ponad 60 procent 
przewyższała kwotę, jaką 
miasto było gotowe wydać 
na ten cel. To skłoniło zło-
toryjski ratusz do rezygna-
cji z formuły „zaprojektuj 
i wybuduj” i rozdzielenia 
części projektowej inwe-
stycji od budowlanej.

Kilkanaście dni temu 

Urząd Miejski w Złotoryi 
podpisał umowę z przed-
siębiorstwem robót inży-
nieryjnych Trakt z Mar-
ciszowa na opracowanie 
projektu przebudowy 
krzyżówki, wraz z orga-
nizacją ruchu, zarówno 
docelową, jak i tą wprowa-
dzoną na czas robót. Cała 
dokumentacja ma koszto-
wać 123 tys. zł. i powinna 
być gotowa przed końcem 
wakacji.

Dlatego, jeśli miastu 
udałoby się nawet znaleźć 
wykonawcę robót bu-
dowlanych za pierwszym 
podejściem, to szanse, że 
ukończy on prace w tym 

roku są niewielkie. – Trud-
no na razie mówić o ter-
minach, bo są potężne 
problemy na rynku usług 
budowlanych. Firmom 
z tego sektora brakuje pra-
cowników. Chcielibyśmy, 
aby jeszcze w tym roku 
powstał projekt i została 
wykonana część robót bu-
dowlanych, przede wszyst-
kim tych na sieciach pod 
placem Reymonta – tłuma-
czy Jacek Janiak, naczelnik 
Wydziału Architektury 
Geodezji i Rozwoju Miasta 
w UM.

Przypomnijmy, że za 
budowę ronda mają po 
połowie zapłacić miasto 

i Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu, 
która zarządza drogą wo-
jewódzką nr 328 przebie-
gającą przez pl. Reymonta. 
Wstępnie szacowano, że 
łączny koszt inwestycji 
wyniesie około 2,2 mln 
złotych, jednak dwa nie-

udane przetargi pokazały, 
że kwota ta jest niewystar-
czająca. Dlatego też Urząd 
Miejski w Złotoryi pro-
wadzi obecnie rozmowy 
z DSDiK mające na celu 
zwiększenie środków na 
budowę ronda.

Szymon Kwapiński 

MIASTO ZMIENIA ZASADY PRZETARGU NA DROGOWĄ 
INWESTYCJĘ PRZY PL. REYMONTA 

ZŁOTORYJA. Prawdopodobnie na kolejny rok 
przeciągnie się budowa ronda na pl. Reymonta. 
Miasto ma bowiem problem ze znalezieniem 
wykonawcy tej inwestycji. Tymczasem ratusz zmienił 
formułę przetargu, osobno zlecając przygotowanie 
projektu przebudowy skrzyżowania.

BUDYNEK ZAWALIŁ 
SIĘ NA ULICĘ
 GMINA ZAGRODNO. W Grodźcu 
częściowo zawalił się stary budy-
nek. Gruz w dużym stopniu zatara-
sował ulicę. Na miejscu pracowały 
okoliczne jednostki straży pożarnej 
oraz powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego.
Do pierwszego zawalenia doszło 
w sobotę, 21 kwietnia, w godzinach 
popołudniowych. Około jedna trzecia 
niezamieszkanego od 40 lat budynku 
samoczynnie runęła na pobliską dro-
gę powiatową. Na szczęście w tym 
czasie nie przejeżdżał tamtędy żaden 
pojazd, jak również nikt nie przecho-
dził. Na miejsce przybyli strażacy 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Złotoryi, ochotnicy z Grodźca i Za-
grodna, a także powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego ze Złotoryi.
Teren został zabezpieczony i ogrodzo-
ny taśmami, konieczne było również 
wstrzymanie ruchu na drodze. Ze 
względu na realne zagrożenie całko-
witego zawalenia się rudery, na jedną 
noc przekwaterowani zostali miesz-
kańcy sąsiedniego budynku.
– Obecnie budynek nie nadaje się już 
do żadnego użytku. Praktycznie cały 
jest już zrównany z ziemią. Trwają 
prace związane z wywożeniem gru-
zu. Do końca dzisiejszego dnia droga 
powiatowa nr 25 D będzie zamknięta 
dla ruchu pojazdów. Jutro rano posta-
ramy się ją otworzyć – informuje Jaro-
sław Łozowski, inspektor budowlany 
PINB w Złotoryi.  (SK)

Kto 
ZŁOTORYJA. Prawdopodobnie na kolejny rok 

wybuduje
rondo?

Ściernisko coraz bliżej!
 POWIAT LEGNICKI. 9 czerwca w Miłogostowicach powinien pojawić się 

każdy, kto lubi dobrą zabawę. Na pierwszych w regionie Letnich Spotkaniach 
Kabaretowych Ściernisko wystąpią najpopularniejsze polskie kabarety.
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Ściernisko to ogólnopol-
ski festiwal. Jak wskazuje 
jego nazwa, spotkania or-
ganizowane są w małych 
miejscowościach. Ich inicja-
torem jest Robert Motyka 
z grupy Paranienormalni, 
który pierwszą edycję festi-
walu zorganizował w swojej 
rodzinnej Sieniawie Żarskiej.  
W tym roku idea Ścierniska 
dotarła do kolejnych miejsco-
wości, w tym Miłogostowic.

– Bardzo się cieszymy, 
że nasza impreza, która po-
wstała spontanicznie trzy 
lata temu, tak się spodobała, 
że zainteresowały się nią inne 
gminy. Uwielbiamy ten luź-
ny klimat występów w plene-
rze, które raczej przypomina 
spotkania z przyjaciółmi niż 
występy artystyczne. Mamy 
nadzieję, że widzom przy-
padnie do gustu program 
występów i wpiszemy się 
w kalendarz kulturalny Mi-
łogostowic na stałe – mówi 
Robert Motyka.

9 czerwca Paranienor-
malni zaprezentują m.in. 
dwa premierowe skecze: 
komedię pomyłek mającą 
miejsce w kinie oraz anga-
żujący publiczność skecz 
integracyjny. Ci artyści kon-

sekwentnie nie uprawiają 
satyry politycznej oraz nie 
dotykają tematów religii. 
Bacznie obserwują za to zja-
wiska obyczajowe i społecz-
ne, fenomeny popkultury, 
relacje damsko-męskie, ab-
surdalne postacie i sytuacje 
z życia codziennego.

Kabaret Młodych Panów 
jak zawsze rozbawi ironicz-
nymi komentarzami, które 
doprowadzają do łez – ze 
śmiechu oczywiście – fanów 
nie tylko w kraju, ale i poza 
jego granicami. 

Pochodzący z Zielonej 
Góry artyści kabaretu Jurki 
po raz kolejny dowiodą, że 
są mistrzami improwiza-

cji i budowania kontaktu 
z publicznością. 

Miłogostowickie Ścier-
nisko rozpocznie się o godz. 
20. Bilety na to wydarzenie 
kosztują 50 zł, a dla dużych 
rodzin i dzieci przewidzia-
ne są atrakcyjne zniżki. Na 
publiczność będą czekały 
leżaki oraz bary z przekąs-
kami i napojami.

Więcej  informacji można 
znaleźć na stronie interneto-
wej www.scierniskokabare-
ty.pl

Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęły redak-
cje Regionfan.pl, „Pulsu Re-
gionu” i TVRegionalna.pl. 

 (RED)
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KS Legnickie Pole – Grom Gromadzyń-Wielowieś 6:0
Zamet Przemków – Płomień Radwanice 6:1
KS Męcinka – Czarni Rokitki 2:0
Dąb Stowarzyszenie Siedliska – Konfeks Legnica 2:2
Prochowiczanka Prochowice – Odra Chobienia 2:0
Sparta Rudna – UKS Huta Przemków 6:0
Kuźnia Jawor – Kaczawa Bieniowice 4:0
Iskra Kochlice – Iskra Księginice 1:1

Generuj PDF

KLASA OKRĘGOWA 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Prochowiczanka Prochowice 23 19 2 2 59 75-20
2. Sparta Rudna 23 16 4 3 52 63-25
3. Odra Chobienia 23 15 4 4 49 52-22
4. Konfeks Legnica 23 13 7 3 46 55-21
5. Kuźnia Jawor 23 14 1 8 43 56-32
6. KS Legnickie Pole 24 12 2 10 38 57-36
7. KS Męcinka 23 10 2 11 32 36-33
8. UKS Huta Przemków 23 10 2 11 32 44-58
9. Zamet Przemków 22 10 2 10 32 44-42
10. Iskra Księginice 23 8 7 8 31 40-43
11. Płomień Radwanice 23 8 6 9 30 45-44
12. Iskra Kochlice 23 6 6 11 24 38-52
13. Kaczawa Bieniowice 23 6 4 13 22 35-54
14. Czarni Rokitki 23 5 1 17 16 24-72
15. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 23 3 2 18 11 36-81
16. Grom Gromadzyń-Wielowieś 23 2 2 19 8 19-84

Kolejka 24:
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Kalina Sobin – LZS Komorniki 1:3
Victoria Siciny – Pogoń Góra 1:2
Victoria Parchów – Sokół Jerzmanowa 2:5
Zadzior Buczyna – Orzeł Czerna 2:3
Gwardia Białołęka – Łagoszovia Łagoszów 1:2
Iskra Droglowice – Korona Czernina 3:1
Dragon Jaczów – Stal II Chocianów 1:6
Zawisza Serby – Mieszko Ruszowice 3:1

Generuj PDF

A-KLASA, GRUPA I 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Pogoń Góra 23 19 2 2 59 89-36
2. Zawisza Serby 23 18 3 2 57 100-41
3. Sokół Jerzmanowa 23 15 2 6 47 106-58
4. Dragon Jaczów 23 14 3 6 45 77-44
5. Stal II Chocianów 23 12 4 7 40 83-43
6. Korona Czernina 23 12 1 10 37 72-66
7. Mieszko Ruszowice 23 11 3 9 36 56-33
8. Zadzior Buczyna 23 11 2 10 35 54-54
9. Gwardia Białołęka 23 10 2 11 32 39-37

10. Orzeł Czerna 22 9 2 11 29 71-67
11. Łagoszovia Łagoszów 23 8 2 13 26 58-98
12. Iskra Droglowice 22 6 3 13 21 38-78
13. Victoria Siciny 23 6 2 15 20 51-91
14. LZS Komorniki 23 6 1 16 19 37-86
15. Kalina Sobin 23 6 1 16 19 47-65
16. Victoria Parchów 23 2 1 20 7 28-115

Kolejka 24:
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Sparta Parszowice – Park Targoszyn 5:0
Albatros Jaśkowice – Rodło Granowice 2:4
Krokus Kwiatkowice – Mewa Kunice 0:5
Fortuna Obora – ZZPD Górnik Lubin 1:1
Kolejarz Miłkowice – Wilki Różana 2:4
Czarni Dziewin – Zryw Kłębanowice 1:5
Unia Miłoradzice – Orzeł Mikołajowice 1:0

Generuj PDF

A-KLASA, GRUPA II 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Zryw Kłębanowice 22 18 0 4 54 92-26
2. Mewa Kunice 22 17 2 3 53 92-20
3. Sparta Parszowice 22 14 5 3 47 67-30
4. Czarni Dziewin 23 14 4 5 46 67-36
5. Rodło Granowice 21 14 2 5 44 72-31
6. ZZPD Górnik Lubin 23 13 2 8 41 75-42
7. Orzeł Mikołajowice 21 12 2 7 38 48-30
8. Albatros Jaśkowice 22 9 4 9 31 43-46
9. Wilki Różana 21 10 1 10 31 74-63
10. Unia Miłoradzice 22 6 6 10 24 41-50
11. Park Targoszyn 22 6 1 15 19 26-76
12. Kolejarz Miłkowice 22 4 3 15 15 31-97
13. Fortuna Obora 22 4 3 15 15 43-97
14. Krokus Kwiatkowice 21 3 1 17 10 24-82
15. Zjednoczeni Snowidza 22 1 2 19 5 19-88

Kolejka 24:
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Błękitni Kościelec – Wilkowianka Wilków 1:3
Chojnowianka Chojnów – Fenix Pielgrzymka 2:1
LZS Lipa – Ur-Pal Sokół Krzywa 2:3
Radziechowianka Radziechów – Nysa Wiadrów 1:6
Bazalt Piotrowice – Płomień Michów 3:0
Przyszłość Prusice – Orzeł Zagrodno 5:1
Burza Gołaczów – Huragan Proboszcżów 3:2
Skora Jadwisin – LZS Nowy Kościół 10:1

Generuj PDF

A-KLASA, GRUPA III 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Skora Jadwisin 24 18 3 3 57 119-43
2. Przyszłość Prusice 23 17 5 1 56 123-20
3. Chojnowianka Chojnów 23 18 2 3 56 92-22
4. Ur-Pal Sokół Krzywa 23 13 3 7 42 61-48
5. LZS Lipa 24 11 5 8 38 69-62
6. Orzeł Zagrodno 23 11 4 8 37 83-52
7. Huragan Proboszcżów 23 9 7 7 34 55-66
8. Fenix Pielgrzymka 22 9 5 8 32 54-56
9. Bazalt Piotrowice 23 8 3 12 27 45-62
10. Błękitni Kościelec 24 7 5 12 26 52-71
11. LZS Nowy Kościół 23 7 3 13 24 54-89
12. Burza Gołaczów 22 7 2 13 23 42-72
13. Nysa Wiadrów 23 6 4 13 22 53-109
14. Płomień Michów 23 6 3 14 21 39-69
15. Wilkowianka Wilków 23 6 2 15 20 49-87
16. Radziechowianka Radziechów 24 2 4 18 10 30-92

Kolejka 24:
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Amator Wierzchowice – Sparta Przedmoście 0:1
Tęcza Kwielice – PDE LKS Gaworzyce 3:0
Viktoria Borek – Odra Grodziec Mały 5:1
Perła Potoczek – Zryw Kotla 2:1
Kłos Moskorzyn – LZS Ostaszów 4:2
Kupryt 02 Sucha Górna – LZS Koźlice 4:2

Generuj PDF

B-KLASA, GRUPA I 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. LZS Ostaszów 18 15 2 1 47 83-32
2. Kłos Moskorzyn 18 14 1 3 43 57-21
3. Viktoria Borek 18 12 3 3 39 65-36
4. Perła Potoczek 18 9 3 6 30 64-43
5. Zryw Kotla 18 9 2 7 29 39-36
6. Amator Wierzchowice 18 7 2 9 23 48-59
7. Sparta Przedmoście 18 7 2 9 23 47-50
8. LZS Koźlice 18 6 4 8 22 57-67
9. Kupryt 02 Sucha Górna 18 6 2 10 20 47-52

10. Tęcza Kwielice 18 4 1 13 13 24-75
11. Odra Grodziec Mały 18 4 1 13 13 27-58
12. PDE LKS Gaworzyce 18 3 1 14 10 29-58

Kolejka 18:
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Błysk Studzionki – Victoria Niemstów 2:1
Victoria Tymowa – Unia Szklary Górne 4:1
Wiewierzanka Wiewierz – KS Kłopotów 7:1
LZS Żelazny Most – Sokół Niechlów 2:6
Błyskawica Luboszyce – Platan Siedlce 1:3
Huzar Raszówka – Skarpa Orsk 1:4
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B-KLASA, GRUPA II 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Platan Siedlce 18 13 1 4 40 62-35
2. KS Kłopotów 18 12 2 4 38 44-30
3. Huzar Raszówka 18 11 3 4 36 49-26
4. Sokół Niechlów 18 11 2 5 35 50-29
5. Skarpa Orsk 18 9 2 7 29 59-42
6. Unia Szklary Górne 18 9 1 8 28 47-33
7. Błyskawica Luboszyce 18 7 4 7 25 37-32
8. Wiewierzanka Wiewierz 18 8 1 9 25 49-41
9. Błysk Studzionki 18 7 3 8 24 28-46
10. Victoria Tymowa 18 6 3 9 21 41-44
11. Victoria Niemstów 18 3 0 15 9 24-63
12. LZS Żelazny Most 18 1 0 17 3 19-88

Kolejka 18:
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Iskra II Kochlice – Lubiatowianka Lubiatów 6:0
Relaks Szklary Dolne – Sokół II Krzywa 1:1
Iskra Niedźwiedzice – Kryształ Chocianowiec 1:3
Start Osetnica – LZS Biała 1:5
Orlik Okmiany – Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 8:2
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B-KLASA, GRUPA III 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Orlik Okmiany 16 14 1 1 43 99-20
2. Lubiatowianka Lubiatów 16 12 2 2 38 75-34
3. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 17 10 2 5 32 86-49
4. Iskra II Kochlice 17 9 1 7 28 58-56
5. LZS Nowa Wieś Lubińska 16 8 2 6 26 53-45
6. Kryształ Chocianowiec 16 7 5 4 26 45-34
7. Sokół II Krzywa 17 7 4 6 25 46-43
8. LZS Biała 16 6 1 9 19 54-60
9. Iskra Niedźwiedzice 17 2 3 12 9 30-75
10. Relaks Szklary Dolne 16 2 3 11 9 21-62
11. Start Osetnica 16 0 2 14 2 28-117
12. Czarni II Rokitki 0 0 0 0 0 0-0

Kolejka 18:
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LZS Budziszów Wielki – Tęcza Kwietno 1:9
Cicha Woda Tyniec Legnicki – Polder Damianowo 9:0
Unia Rosochata – Orzeł Pichorowice 2:0
Gama Ujazd Górny – Korona Kawice 3:1
Ikar Miłogostowice – Kam-Pos Lusina 9:0
Zjednoczeni Gościsław – Orzeł Konary 10:3
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B-KLASA, GRUPA IV 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Tęcza Kwietno 19 16 2 1 50 82-13
2. Ikar Miłogostowice 18 14 0 4 42 88-28
3. Unia Rosochata 19 12 1 6 37 63-34
4. Cicha Woda Tyniec Legnicki 19 12 0 7 36 83-40
5. Polder Damianowo 19 9 3 7 30 42-51
6. Zjednoczeni Gościsław 19 9 3 7 30 50-43
7. Korona Kawice 18 8 1 9 25 48-38
8. LZS Budziszów Wielki 18 7 4 7 25 33-51
9. Orzeł Pichorowice 19 8 0 11 24 29-48

10. Orzeł Konary 18 6 1 11 19 34-61
11. Kam-Pos Lusina 18 4 2 12 14 37-85
12. Gama Ujazd Górny 18 3 2 13 11 30-77
13. Czarni Golanka Dolna 18 2 1 15 7 21-71
14. Wilki II Różana 0 0 0 0 0 0-0

Kolejka 20:
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Górnik II Złotoryja – Płomień Nowa Wieś Grodziska 5:1
Rataj Paszowice – Platan Sichów 2:2
Sokół Sokołowiec – Orzeł Wojcieszyn 1:9
Tatra Krzeniów – LKS Chełmiec 4:4
Iskra Jerzmanice Zdrój – Lechia Rokitnica 2:1
KS Winnica – Kuźnia II Jawor 6:0
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B-KLASA, GRUPA V 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Górnik II Złotoryja 16 13 2 1 41 98-23
2. KS Winnica 17 13 1 3 40 65-17
3. Orzeł Wojcieszyn 16 12 3 1 39 85-20
4. LKS Chełmiec 16 9 2 5 29 66-53
5. Płomień Nowa Wieś Grodziska 17 9 1 7 28 42-31
6. Tatra Krzeniów 16 8 3 5 27 37-37
7. Kuźnia II Jawor 17 7 3 7 24 45-50
8. Platan Sichów 16 6 2 8 20 36-45
9. Iskra Jerzmanice Zdrój 16 4 0 12 12 23-56
10. Lechia Rokitnica 16 3 1 12 10 37-68
11. Sokół Sokołowiec 16 2 1 13 7 13-85
12. Rataj Paszowice 17 2 1 14 7 22-84

Kolejka 18:

Tabele niższych lig
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Derby dla 
rezerw Stali

 PIŁKA NOŻNA. Nie było 
niespodzianki w starciu rezerw Stali 

Chocianów z Victorią Parchów. Bo być 
nie mogło! 

Gospodarze wygrali 6:0 i trzeba przy-
znać, że wynik mógł być jeszcze wyższy, 
jednak Stal nie wykorzystała wielu stu-
procentowych sytuacji. Ciekawie było 
również poza sportową rywalizacją, po-
nieważ kilka interesujących inicjatyw 
przygotował Tomasz Kulczyński.

Stal w derbowym meczu musiała so-
bie radzić bez swojego trenera Roberta 
Kruka a także bez prezesa Dominika 
Jaskólskiego, który z powodów oso-
bistych na stadionie obecny był przed 
meczem, a także dopiero podczas jego 
końcowych fragmentów. Pomimo tych 
osłabień w kadrze chocianowskiego ze-
społu roiło się wręcz od zawodników, 
którzy mają za sobą debiuty w czwartej 
lidze. Tak mocna ekipa nie miała proble-
mu z pokonaniem rywali i dwie bramki 
strzeliła jeszcze przed przerwą, a kolej-
ne cztery dołożyła w drugiej połowie. 
Bardzo dobre zawody zagrał Adrian 
Iwańczak, który zgarnął z rąk Tomasza 
Kulczyńskiego pamiątkowy puchar za 
MVP meczu.

To nie była jedyna atrakcja przygo-
towana przez niego, ponieważ w prze-
rwie kibice mogli zmierzyć się o gadżety 
Stali (koszulka Polo, kubek i breloczek 
- wszystko z logotypem klub) w konkur-
sie rzutów karnych. Ponadto fani, któ-
rzy pojawili się na stadionie otrzymali 
zaproszenia od Tomasza Kulczyńskiego 
na spotkanie piłki ręcznej pomiędzy 
Metraco Zagłębiem Lubin i Energą AZS 
Koszalin.  (DAM) 
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Po meczu Adrian Iwańczak 
otrzymał nagrodę za MVP spotkania

N ajwiększym przegra-
nym była z całą pew-
nością Odra Chobie-

nia. Pretendent do awansu 
do IV ligi w ciągu dziewięciu 
dni musiał się zmierzyć z KS-
em Męcinka, Iskrą Kochlice, 
Sparta Rudna i Prochowiczan-
ką Prochowice. Pech chciał, że 
w tej rozpisce dwa ostatnie me-
cze to starcia z bezpośrednimi 
rywalami w wyścigu o awans. 
Wysokie tempo odbiło się na 
zespole z gminy Rudna, który 
w ostatnim starciu słaniał się 
już na nogach, nie sprawiając 
żadnych problemów lidero-

wi z Prochowic. – Niech pan 
przyjdzie do szatni i zobaczy 
jak zawodnicy wyglądają. Ma-
my świadomość, że oni pracu-
ją w kopalni, mają fi rmy i my-
ślę, że większość drużyn ma 
takie problemy jak my – ubo-
lewał po porażce z Prochowi-
czanką Andrzej Słowakiewicz.

O ile w czołowych zespołach 
klasy okręgowej można mówić 
o stosunkowo dobrze przepra-
cowanych okresach przygoto-
wawczych, co może procento-
wać w trakcie rozgrywek, o tyle 
w B-klasie ciężko o takowych 
mówić, a rozgrywanie czterech 

spotkań w ciągu ośmiu dni to 
prawdziwa udręka. Od kilku 
lat włodarzom OZPN Legnica 
przypominają o tym same klu-
by, które potem muszą zmagać 
się z wieloma problemami. – 
Jak co roku sytuacja się powta-
rza w tych ligach niższych. To 
jest jednak problem, bo granie 
meczów co dwa dni to masa-
kra. Jeżeli ktoś nie pójdzie po 
rozum do głowy i nie zrobi cze-
goś, by to wyglądało inaczej, 
to kluby będą wychodziły na 
mecze w dziewięcio- czy dzie-
sięcioosobowych składach. Są 
kontuzje, kartki i to się wszyst-

ko w tym okresie kumuluje i co 
roku mamy taką samą sytuację 
– komentuje Mariusz Nawro-
cki, trener Iskry Niedźwiedzice.

Decyzje dotyczące rozgry-
wek B-klasy jest tym dziw-
niejsze, że kluby rywalizujące 
na tym szczeblu rozgrywko-
wym swoje zmagania kończą 
już w maju, więc przełożenie 
spotkań na czerwiec nie po-
winno być większym proble-
mem. Niestety, po raz kolejny 
potwierdziło się, że OZPN 
Legnica pod tym względem 
nie słucha swoich klubów.

Adam Michalik

LAWINA KRYTYKI POD ADRESEM OZPN. KLUBY NIE 
CHCĄ WYCIEŃCZAJĄCYCH MARATONÓW!

niż w Premiership 
 PIŁKA NOŻNA. 
Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej 
zaserwował wielu 
klubom prawdziwy 
maraton meczów. 
Podczas 
przedłużonego 
weekendu majowego 
rekordziści musieli 
rozegrać cztery 
spotkania w ciągu 
ośmiu dni. Większość 
z nich mówi 
stanowczo – takie 
sytuacje zabijają 
radość z grania. 

Dla wielu klubów majówka była 
naprawdę ciężkim orzechem do zgryzienia

niż w Premiership niż w Premiership 
Grają więcej 
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Puchary nie dla Zagłębia
 PIŁKA NOŻNA. Niedzielne spotkanie KGHM Zagłębia Lubin z Górnikiem Zabrze było meczem 

ostatniej szansy dla Miedziowych na włączenie się do walki o czwarte miejsce, premiowane awansem 
do europejskich pucharów. Niestety ostatecznie podopieczni Mariusza Lewandowskiego przegrali 
0:2 i marzenia o grze w Europie muszą odłożyć o co najmniej rok.

Lubinianie fatalnie rozpoczęli 
mecz i po błędzie w wyprowa-
dzeniu piłki przez Adama Ma-
tuszczyka goście prowadzili już 
1:0. W kolejnych fragmentach 
KGHM Zagłębie próbowało kon-
struować akcje i doprowadzić do 
wyrównania, jednak to Górnik 
ukąsił po raz drugi. W 34. minucie 
prowadzenie podwyższył Kądzior 
i lubinianie do przerwy przegry-
wali 0:2.

– Pierwsze minuty były dla nas 

bardzo nerwowe, a pierwsza poło-
wa była najgorsza, od kiedy jestem 
tutaj trenerem. Rozdaliśmy dwa 
prezenty i Górnik strzelił dwie 
bramki – mówił już po meczu tre-
ner Lewandowski.

W drugiej połowie styl się nie 
zmienił. Gospodarze wciąż pró-
bowali stwarzać sytuacje, jed-
nak nic z nich nie wychodziło. 
Najgroźniejszą stworzyli KGHM 
Zagłębiu sami goście, gdy po błę-
dzie defensywy w 74. minucie 

w sytuacji sam na sam z Loską 
stanął Starzyński. Jego strzał tra-
fi ł w poprzeczkę i stało się jasne, 
że Górnik tego meczu już nie bę-
dzie w stanie przegrać. Porażka 
z zabrzanami spowodowała, że 
lubinianie stracili kontakt z pod-
opiecznymi Marcina Brosza, 
a także iluzoryczne szanse na za-
jęcie czwartego miejsca w tabeli, 
które da awans do europejskich 
pucharów.
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W ostatnich meczach
w składzie Zagłębia 
można spodziewać się
kolejnych wychowanków.

B ilans czołowych 
zespołów Nice 
1. Ligi z ostatniej 

kolejki prezentuje się za-
trważająco, bo porażki 
poniosły cztery pierwsze 
drużyny w stawce: Miedź 
Legnica, GKS Katowice, 
Chojniczanka Chojnice 
i Wigry Suwałki, co po-
nownie wprawiło w osłu-
pienie kibiców pierw-
szoligowych zespołów. 
Podobnie jak w poprzed-
nich latach powraca py-
tanie czy do ekstraklasy 
awansuje najlepszy, czy 
raczej ten, który będzie 
tak naprawdę tego chciał. 
Na pięć kolejek przed 
końcem niemal pewnym 
awansu może być Miedź, 

która ma pięć punktów 
przewagi nad grupą po-
ścigową i trzy mecze do 
rozegrania na własnym 
stadionie. Terminarz też 
wydaje się być sprzymie-
rzeńcem podopiecznych 
Dominika Nowaka, bo 
przed nimi aż cztery spot-
kania z zespołami z dol-
nej części tabeli. Wydaje 
się więc, że jeśli legniczan 
w walce o awans może 
powstrzymać ktokolwiek, 
to tylko… oni sami.

W obliczu zaskakują-
cych wyników w ostat-
niej kolejce dość ciekawie 
wygląda sytuacja drugie-
go przedstawiciela nasze-
go regionu, czyli Chrobre-
go Głogów. Podopieczni 

Grzegorza Nicińskiego 
do końcówki sezonu pod-
chodzą z trzypunktową 
stratą do miejsca premio-
wanego awansem. Ponad-
to głogowianie mają aż 
trzy mecze z innymi kan-
dydatami do gry w ekstra-
klasie, więc w przypadku 
zwycięstw w tych spotka-
niach będą automatycz-
nie przeskakiwać w tabeli 
swoich rywali. Oczywi-
ście w Chrobrym nikt nie 
myśli na razie o awansie, 
ale jeśli głogowianie prze-
trwają wyczerpujący fi-
nisz to niewykluczone, że 
mogą okazać się najwięk-
szym wygranym sezonu 
2017/2018.

Adam Michalik

MIEDŹ GUBI PUNKTY, A RYWALE… GRAJĄ DLA MIEDZI 

Czołówka złapała zadyszkę
 PIŁKA NOŻNA. 29. kolejka Nice 1. Ligi stanęła pod znakiem niespodzianek 

w meczach faworytów do awansu. Porażkę zanotowała także Miedź, która przegrała 

w Tychach 0:1. W Legnicy wszyscy liczą, że nie powtórzy się sytuacja z poprzednich 

lat, gdy w ostatnich kolejkach piłkarze wypuszczali awans z rąk.
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Chrobry blisko sensacji. Słaby mecz Siódemki
 PIŁKA RĘCZNA. Drużyny szczypiorniaka z naszego regionu ostatnich meczów nie mogą zaliczyć do udanych. Co prawda Chrobry Głogów zremisował w Puławach, ale do 

półfi nału play-off  awansowały Azoty. Słaby mecz rozegrali też szczypiorniści Siódemki Miedź Legnica.

Podopieczni Pawła Wi-
ty zagrali chyba najsłabsze 
spotkanie w obecnym se-
zonie. Siódemka przegrała 
najwyżej od początku roz-
grywek, nie mogąc znaleźć 
sposobu na świetnie dys-
ponowanych gospodarzy. 
W Chrzanowie potwier-
dziła, że jest drużyną kom-
pletnie nieobliczalną. Przed 
tygodniem zdołała przecież 
odprawić z kwitkiem czoło-
wą ekipę ligi – Olimpię Pie-
kary Śląskie.

Zacięty, nerwowy i pe-
łen emocji mecz obejrzeli 

za to kibice w Puławach. 
W rewanżowym starciu 
ćwierćfi nału PGNiG Super-
ligi Azoty-Puławy zremiso-
wały z Chrobrym Głogów 
po 24 i obroniły trzybram-
kową zaliczkę z pierwszego 
meczu. Na kwadrans przed 
końcem gry głogowianie 
mieli jeszcze nadzieję na od-
wrócenie losów rywalizacji, 
gdy po bramce Jakuba Or-
pika wygrywali 18:16. Puła-
wianie doprowadzili jednak 
do remisu, czym pozbawili 
rywali awansu.

(LL)

SPORT

r e k l a m a

Podopieczne trenera 
Marosa Kovacika 
przystąpiły do ostat-

niego spotkania maksymal-
nie skoncentrowane. Cho-
ciaż pierwsze dwa punkty 
padły łupem przyjezdnych, 
to już chwilę później gospo-
dynie prowadziły 12:2. Ta-
ką też różnicą zakończyła się 
pierwsza kwarta pojedynku 
(22:12), na co największy 
wpływ miała agresywna 
obrona polkowiczanek oraz 
kombinacyjna gra w ataku. 
Drugą odsłonę celnym rzu-
tem za trzy punkty rozpo-
częła wychowanka klubu 
Karolina Puss, a później po-
marańczowe prezentowały 
się jeszcze lepiej. W ataku 
wreszcie odblokowała się 
Artemis Spanou, która w te-
gorocznych play-offach była 
raczej mało widoczna. Tym 
razem Greczynka trafi ła aż 
sześć na osiem oddanych 
rzutów z gry i z dorobkiem 
15 „oczek” była najskutecz-

niejszą zawodniczką swoje-
go zespołu. Do przerwy ko-
szykarki znad Brdy zdobyły 
zaledwie 20 pkt. i do szatni 
schodziły z 17-punktową 
stratą (37:20). Po zmianie 
stron CCC nie zamierzało 
odpuszczać. Podopieczne 
Tomasza Herkta zaczęły 
wprawdzie zdecydowanie 
lepiej bronić, ale były nie-
mal bezradne wobec upo-
rządkowanej i zespołowej 

defensywy przeciwniczek. 
Trzecia partia zakończyła się 
wynikiem 10:7 na korzyść 
zespołu z Dolnego Śląska 
i tylko sportowa katastrofa 
mogłaby odebrać mu złoto. 
Na szczęście nic takiego się 
nie stało. Polkowiczanki 
kontrolowały wydarzenia 
na boisku do ostatniego 
gwizdka sędziego, nie do-
puszczając do nerwowej 
końcówki, tak jak to miało 

miejsce w dwóch poprzed-
nich starciach.

Ostatecznie koszykarki 
CCC Polkowce pokonały 
Artego Bydgoszcz 59:46 
i po raz drugi w historii 
klubu wywalczyły tytuł 
mistrzyń Polski (pierwszy 
w 2013 roku). Końcówkę 
meczu fani oglądali na 
stojąco, a wraz z ostatnią 
syreną polkowicka hala 
odleciała. Ilość decybeli 

emitowanych przez gardła 
kibiców oraz klaskacze po-
wodowała, że trudno było 
usłyszeć własne myśli. Cała 
sala podziękowała zawod-
niczkom owacją na stojąco 
oraz okrzykami „Mistrz, 
mistrz CCC!” za piękny 
sezon zakończony złotymi 
medalami.

– Nie wiem co powie-
dzieć. Nie spodziewałam 
się, że będziemy niepoko-
nane w play-off. Finały 
z Artego były najtrudniej-
sze. Pierwsze dwa u nich 
ułożyły się po naszej myśli, 
wygrałyśmy, choć nie do 
końca grałyśmy tak jak 
chciałyśmy. Do dzisiejsze-
go meczu przystąpiłyśmy 
maksymalnie skoncentro-
wane. Bardzo chciałyśmy to 
skończyć dziś, by cieszyć się 
z fanami i się udało. Jestem 
bardzo szczęśliwa – komen-
towała tuż po spotkaniu 
Weronika Gajda.

Szymon Kwapiński
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MTS 
CHRZANÓW

31:19 
(13:8)

SIÓDEMKA MIEDŹ 
LEGNICA

MTS: Gil, Górkowski, Wiatr – Put 1, Madeja 5, Rola 2, Dudek, Wierzbic 2, 
Gasin 1, Żelezik, D. Skoczylas 8, Olszewik 2, Bogacz 1, M. Skoczylas 7, 
Romian 2.
Siódemka: Mazur, Stachurski – Majewski 2, Przybylak, Płaczek 1, Ko-
prowski, Piróg, Cegłowski 1, Ziemiński 2, Piwko 4, Drozdalski 3, Mosio-
łek 2, Światłowski, Skiba 4. 

AZOTY-
PUŁAWY 

24:24  
(10:11)

CHROBRY 
GŁOGÓW

Azoty-Puławy: Koshovy, Bogdanov – Panic 7, Łyżwa 3, Skrabania 3, 
Podsiadło 2, Ostroushko 2, Prce 2, Gumiński 2, Masłowski 1, Jurecki 1, 
Seroka 1, Kuchczyński, Kowalczyk, Grzelak.
Chrobry: Stachera – Świtała 8, Babicz 4, Płócienniczak 3, Klinger 3, 
Krzysztofik 2, Wierucki 1, Tylutki 1, Orpik 1, Kubała 1, Rydz.

POLKOWICZANKI PO RAZ DRUGI W HISTORII BEZKONKURENCYJNE 
NA KRAJOWYCH PARKIETACH

Pomarańczowe całe w złocie! 
P
niego spotkania maksymal-
nie skoncentrowane. Cho-
ciaż pierwsze dwa punkty 
padły łupem przyjezdnych, 
to już chwilę później gospo-
dynie prowadziły 12:2. Ta-
ką też różnicą zakończyła się 
pierwsza kwarta pojedynku 
(22:12), na co największy 
wpływ miała agresywna 
obrona polkowiczanek oraz 
kombinacyjna gra w ataku. 
Drugą odsłonę celnym rzu-
tem za trzy punkty rozpo-
częła wychowanka klubu 
Karolina Puss, a później po-
marańczowe prezentowały 
się jeszcze lepiej. W ataku 
wreszcie odblokowała się 
Artemis Spanou, która w te-
gorocznych play-offach była 
raczej mało widoczna. Tym 
razem Greczynka trafi ła aż 
sześć na osiem oddanych 
rzutów z gry i z dorobkiem 
15 „oczek” była najskutecz-

 KOSZYKÓWKA. „Mistrz, 
mistrz CCC!” – te okrzyki 
z pewnością pozostaną 
w pamięci koszykarek CCC 
Polkowice. 
Pomarańczowe po 
wspaniałym widowisku 
i znakomitym finale 
pokonały ekipę Artego 
Bydgoszcz i tym samym 
zdobyły upragniony tytuł 
mistrza Polski. W fazie 
play-off polkowiczanki nie 
miały sobie równych, 
wygrywając wszystkie 
konfrontacje bez straty 
meczu! 
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