
 LUBIN. Muzeum Historyczne mieszczące 
się w lubińskim ratuszu czeka już na 

zwiedzających. Każdy może obejrzeć 
dwie wystawy stałe i kilka czasowych 

w piwnicy, na parterze oraz na 
poddaszu. – Zapraszamy od poniedziałku 

do niedzieli. Wstęp jest jest bezpłatny – 
mówi Marek Zawadka, dyrektor Muzeum 

Historycznego w Lubinie.  STR. 5

Muzeum już otwarte
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SKŁADOWISKO 
NADAL DZIAŁA 4

 LEGNICA. Czy właściciele 
składowiska odpadów przy ul. 
Dobrzejowskiej w Legnicy unik-
ną odpowiedzialności? Decyzją 
SKO, Eko-Solar nadal może pro-
wadzić działalność, a w magi-
stracie przygotowują się właś-
nie do kolejnej wizji lokalnej.

TRZECIA SIŁA 2
 KRAJ/REGION. Wrocław 
i Warszawa były w ciągu ostat-
nich kilku dni miejscem spot-
kań samorządowców z całego 
kraju. W debatach nad przy-
szłością polskiej samorządności 
towarzyszyli im przedsiębiorcy, 
przedstawiciele świata nauki 
i działacze organizacji pozarzą-
dowych. 

EKSPONATY W INNYM ŚWIETLE
 REGION. Zwolennicy sztuki, kultury i niecodziennych 
wydarzeń spędzili minioną sobotę wraz z przedstawicielami 
muzeów w regionie. Taką okazję po raz kolejny mieli 
jaworzani czy legniczanie. W Lubinie z zaproszenia można 
było skorzystać po raz pierwszy.
 STR. 11

r e k l a m a

 KRAJ/REGION. O tym, 
że odcinek drogi 
ekspresowej S3 z Lubina 
do Polkowic nie zostanie 
ukończony 
w zaplanowanym 
terminie, wiadomo od 
dawna. Pytanie tylko, ile 
wyniesie opóźnienie i czy 
inwestor nie zdecyduje 
się na zerwanie umowy 
z obecnym wykonawcą? 
Niepokój budzi 
zwłaszcza ta druga 
kwestia. Tym bardziej, że 
kilka dni temu taki czarny 
scenariusz ziścił się 
w przypadku budowy S8 
pod Warszawą.  STR. 3

Droga 
-widmo
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PPE W SPÓŁKACH 
ZALEŻNYCH 
KGHM 2
 KGHM. Pracowniczy Pro-
gram Emerytalny obejmie też 
załogi w Grupie Kapitałowej 
KGHM. Taką decyzję podjął za-
rząd Polskiej Miedzi.
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PPE w spółkach zależnych KGHM
 KGHM. Pracowniczy Program Emerytalny obejmie też załogi w Grupie Kapitałowej KGHM. Taką decyzję podjął zarząd Polskiej Miedzi.

Pracowniczy Program 
Emerytalny jest grupowym 
programem inwestycyjnym 
w zakładzie pracy organizo-
wanym w celu oszczędza-
nia z przeznaczeniem na 
emeryturę.

– Wsłuchując się w głosy 
przedstawicieli pracowni-
ków, zarząd Polskiej Miedzi 
podjął decyzję o wprowa-
dzeniu Pracowniczego Pro-
gramu Emerytalnego w kra-
jowych spółkach Grupy 
Kapitałowej – mówi Rafał 

Pawełczak, prezes zarządu 
oraz wiceprezes ds. rozwoju 
KGHM Polska Miedź S.A. – 
Przeprowadziliśmy analizę 
skutków jego uruchomienia 
w podmiotach zależnych. 
Mimo dodatkowych kosz-
tów, jestem przekonany, 
że dzięki temu budujemy 
lepszą przyszłość zarówno 
Grupy jak i jej największego 
potencjału, czyli załogi Pol-
skiej Miedzi. Zabezpiecze-
nie potrzeb prorodzinnych 
i prospołecznych pracowni-

ków jest dla nas prioryteto-
we – podkreśla.

Do 31 grudnia zarządy 
spółek Grupy Kapitałowej 
KGHM mają podjąć działania 
związane z wdrożeniem PPE .

Pracowniczy Program 
Emerytalny w KGHM 
Polska Miedź S.A. zało-
żony został w 2003 roku. 
Jest jednym z najstarszych 
i największych programów 
w kraju. Prowadzony jest 
on w formie wnoszenia 
składek pracowników do 

funduszy inwestycyjnych 
zarządzanych przez TFI 
PZU S.A. Jak informuje 
Departament Komunikacji 
i CSR, jest to najkorzyst-
niejsza z form oszczędzania 
w ramach polskiego syste-
mu emerytalnego. Zgroma-
dzone środki są wyłączną 
własnością uczestników 
programu. Zasady tworze-
nia i funkcjonowania PPE 
reguluje ustawa z 20 kwiet-
nia 2004 roku.
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18 maja uczestni-
cy V Dolnoślą-
skiego Kongresu 

Samorządowego przypomi-
nali, że spotkanie to odby-
wa się przed ważnymi wy-
borami, w których Polacy 
będą musieli odpowiedzieć 
na pytanie, czy wolą Polskę 
samorządną, czy sterowa-

ną z Warszawy. O polityce 
samorządowej rozmawiano 
w rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Prof. 
Edward Czapiewski z Dol-
nośląskiej Szkoły Wyższej 
na wstępie przekonywał, że 
100-lecie niepodległości to 
też 100-lecie samorządności.

Samorządowcy pod-
kreślali także, że kongres 
odbywający się w roku wy-
borczym ma szczególne 
znaczenie, także polityczne. 
– Zmiany i reformy, które 
są planowane (przez rząd 
– przyp. red.), mogą być 
głęboko przeżywane przez 
samorządowców, bo one 
potwornie zakłócają orga-
nizację naszych miast. Te 
wybory będą ostatnią próbą 
odpowiedzi na pytanie, czy 
polskie społeczeństwo chce 
się samoorganizować, czy 
popadnie w letarg – przeko-
nuje Robert Raczyński, pre-
zydent Lubina.

Z d a -
niem Rafa-
ela Rokaszewi-
cza, prezydenta Głogowa, 
gdy państwo będzie za bar-
dzo ingerować w działalność 
samorządów, stracą na tym 
przede wszystkim obywate-
le. – Nadgorliwa ingerencja 
w samorządy sprawia, że 
co chwilę musimy zmagać 
się różnymi zmianami. Co 
chwilę coś się zmienia, żyje-
my w niepewności i zamiast 
skupić się na działaniach dla 
naszych mieszkańców, reali-
zacji inwestycji, musimy za-
stanawiać się, czy nie zosta-
niemy uderzeni przez którąś 

ze stron – 
t ł u mac z y 

Rokaszewicz.
W tym samym 

tonie wypowiadali się uczest-
nicy Ogólnopolskiej Konwen-
cji Ruchu Samorządowego 
Bezpartyjni, którzy dzień 
później spotkali się w Warsza-
wie. Przedstawiciele 11 woje-
wództw – łącznie ponad pół 
tysiąca osób – zapewniali, że 
ich celem jest obrona polskiej 
samorządności.

Według niedawnych 
sondaży IBRIS Bezpartyj-
ni Samorządowcy to dla 
wiodących polskich partii 
politycznych największa 
konkurencja w wyborach 

do sejmików wojewódzkich. 
Stanowią oni realną alterna-
tywę dla Prawa i Sprawiedli-
wości oraz Platformy Oby-
watelskiej, stanowiąc siłę, 
z którą partie muszą się już 
liczyć. Pozapartyjne komi-
tety lokalne od dawna wy-
grywają wybory w gminach 
i mniejszych miastach. Teraz 
samorządowcy chcą pójść 
dalej – działać w sejmikach 
wojewódzkich i dużych 
miastach. 

– Jeśli nie będziemy uczest-
niczyli w składzie tych sejmi-
ków, to tak naprawdę nie 
będziemy mieli pieniędzy 
na rozwój naszych miast. 
W związku z tym musieli-
śmy niejako porzucić naszą 
aktywność miejską na rzecz 
aktywności regionalnej. Ma-
my nadzieję, że ta aktywność 
przyniesie skutek taki, że bę-
dziemy mieć własnych rad-
nych wojewódzkich i ci radni 
będą pracować na nasze mia-

sta i gminy – wyjaśnia Robert 
Raczyński.

Ruch Samorządowy Bez-
partyjni to projekt, który ma 
zjednoczyć samorządowców 
w całej Polsce. Uczestnicy obu 
spotkań mocno podkreślają, 
że nie zgadzają się, by o tym, 
co się dzieję w ich miastach, 
decydowano w Warszawie.

– Samorządy to takie miej-
sce, gdzie ludzie sami chcą 
rozwiązywać swoje problemy, 
nie chcą, żeby ktoś z Warsza-
wy dyktował im, jak mają żyć. 
Tak naprawdę szkoła czy dro-
ga nie jest ani prawicowa, ani 
lewicowa, nie podlega tym 
kłótniom, które są w Warsza-
wie, więc mieszkańcy chcą 
sami mieć prawo decydować 
o tym, jak będzie funkcjono-
wała ich mała ojczyzna – do-
daje prezydent Zielonej Góry, 
Janusz Kubicki.

Agnieszka Jankowska, Bartosz 
Senderek (TuWrocław.com)

opr. Joanna Dziubek

WYBORY 2018: SAMORZĄDOWCY STAWIĄ CZOŁA PARTIOM POLITYCZNYM 

Trzecia siła

ną z Warszawy. O polityce 
samorządowej rozmawiano 
w rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Prof. 
Edward Czapiewski z Dol-
nośląskiej Szkoły Wyższej 
na wstępie przekonywał, że 
100-lecie niepodległości to 
też 100-lecie samorządności.

kreślali także, że kongres 
odbywający się w roku wy-
borczym ma szczególne 
znaczenie, także polityczne. 
– Zmiany i reformy, które 
są planowane (przez rząd 

 KRAJ/REGION. 
Wrocław i Warszawa 
były w ciągu 
ostatnich kilku dni 
miejscem spotkań 
samorządowców 
z całego kraju. 
W debatach nad 
przyszłością polskiej 
samorządności 
towarzyszyli im 
przedsiębiorcy, 
przedstawiciele 
świata nauki 
i działacze 
organizacji 
pozarządowych. 

FO
T. 

AG
N

IE
SZ

KA
 JA

N
KO

W
SK

A
, M

AG
D

A
LE

N
A

 P
A

SI
EW

IC
Z



324 maja 2018
bezpłatny dwutygodnik regionalnyREGION

r e k l a m a

Dywidendy nie będzie
 KGHM. W tym roku nie będzie bonusu dla udziałowców Polskiej Miedzi – taką rekomendację dla akcjonariuszy wydał we wtorek, 22 maja, zarząd KGHM.

W 2017 r. spółka wypra-
cowała 1 323 766 788,38 zł 
zysku, który władze KGHM 
chcą w całości przekazać na 
kapitał zapasowy. Pomysł ten 
zaaprobowała już rada nad-
zorcza KGHM. Po trzyna-
stu latach miedziowy gigant 
może wypaść z grona spółek 
dywidendowych.

– Opracowując rekomen-
dację, Zarząd KGHM Polska 
Miedź S.A. wziął pod uwa-
gę przede wszystkim aktu-

alną oraz prognozowaną 
sytuację finansową Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A. ze szczególnym 
uwzględnieniem poziomu 
planowanych krajowych 
wydatków inwestycyjnych 
przy wysokim poziomie za-
dłużenia Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. 
– czytamy w komunikacie 
spółki.

Należy zaznaczyć, że 
uchwała zarządu to reko-

mendacja. Ostateczną de-
cyzję o tym, w jaki sposób 
podzielony zostanie zysk, 
podejmą akcjonariusze 
na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu.

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku KGHM wypłacił 
udziałowcom po złotówce 
na każdą akcję. Dwa lata te-
mu było to 1,5 zł. Najwięk-
szym akcjonariuszem spół-
ki jest Skarb Państwa (31,8 
proc. z 200 milionów akcji). 

Istotny udział w kapitale 
fi rmy ma też Nationale-Ne-
derlanden OFE (6,1 proc.). 
Reszta udziałów (62,1 proc.) 
należy do akcjonariatu roz-
proszonego. W przeciwień-
stwie do mniejszościowych 
udziałowców, Skarb Pań-
stwa profi ty z działalności 
KGHM otrzymywać będzie 
nadal, za sprawą podatku 
miedziowego. Biorąc pod 
uwagę, że w zeszłym roku z 
dywidendy do państwowej 

kasy wpłynęło „zaledwie” 
63,5 mln zł, danina od 
wydobycia kopalin jest dla 
głównego właściciela bez 
porównania korzystniej-
szym rozwiązaniem. Tyko 
w pierwszym kwartale tego 
roku spółka zapłaciła z jej 
tytułu ponad 400 mln zł.

Jeśli ZWA przyjmie reko-
mendację zarządu, będzie 
to pierwszy raz od trzyna-
stu lat, kiedy udziałowcy 
nie otrzymają części zysku. 

KGHM po raz pierwszy wy-
płacił dywidendę w 1998 r. 
i powtórzył to rok później. 
Kolejny raz bonus dla akcjo-
nariuszy pojawił się w roku 
2001 i regularnie był wypła-
cany od 2005 r. Najwyższą 
kwotę dywidendy na jedną 
akcję, czyli aż 28,34 zł, spół-
ka wypłaciła w roku 2012 
– tym samym, w którym 
wprowadzony został poda-
tek miedziowy.

(JD)

BUDOWA S3: CZY SPRAWDZI SIĘ CZARNY SCENARIUSZ? 

Droga-widmo

K ilka dni temu na ofi -
cjalnej stronie Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad poja-
wiła się informacja o zerwaniu 
umowy z wykonawcą S8 mię-
dzy węzłami Marki i Kobyłka.

– Mimo wielokrotnych 
wezwań wykonawca nie re-
alizował prac objętych kon-
traktem, a mobilizacja sprzętu 
i kadry nie rokowała, by spraw-
nie zakończono inwestycję. 
Wykonawca deklarował, że 
w kwietniu ilość pracowni-
ków fizycznych na budowie 
wzrośnie do 476 osób, sprzętu 
do 201 sztuk a pojazdów trans-
portowych do 215 jednostek. 
Tymczasem według monito-
ringu prowadzonego przez 
nadzór pracowało 50 osób, 21 
jednostek sprzętu i 4 pojazdy 
do transportu – czytamy w ko-
munikacie Dyrekcji.

Jednym z powodów roz-
wiązania umowy miało być 
również nieregulowanie płat-
ności dla podwykonawców, 
usługodawców i dostawców 
materiałów. Jaki ma to jednak 
związek z budową 14-kilome-
trowego odcinka S3 łączącego 
Lubin z Polkowicami? Otóż 
w obu przypadkach liderem 

konsorcjum wykonawczego 
jest ta sama firma, czyli Salini 
Polska, a spółka Pribex jest 
jednym z jej partnerów. Więk-
szość problemów, z jakimi bo-
rykano się przy S8, miała miej-
sce również w przypadku trasy 
S3. 19 marca tego roku jeden 
z wierzycieli Pribeksu złożył 
nawet w Sądzie Rejonowym 
w Warszawie wniosek o upad-
łość budowlanej spółki. Sąd 
nie dopatrzył się ku temu pod-
staw i umorzył postępowanie. 
Na dziś wierzyciel nie odwołał 
się od tego postanowienia i je-
śli tak pozostanie, decyzja ta 
wkrótce będzie prawomocna.

Czy biorąc pod uwagę sy-
tuację, do jakiej doszło na Ma-
zowszu możemy się spodzie-
wać podobnego scenariusza 
na budowie między Lubinem 
a Polkowicami?

– Naszym celem jest jak 
najszybsze zrealizowanie za-
dania, przy bezwzględnym za-
chowaniu najwyższej jakości 
inwestycji. Prawdopodobień-
stwo wypowiedzenia umowy 
istnieje na każdej inwestycji, 
gdzie wykonawca nie realizu-
je przyjętego harmonogramu 
i minimalnego zakresu prac, 
jak chociażby miało to miej-

sce w przypadku kontraktu S8 
Marki-Kobyłka. Na budowie 
odcinka S3 od węzła Kaźmie-
rzów do węzła Lubin Północ 
wykonawca również ma opóź-
nienie względem pierwotnego 
harmonogramu, ale wprowa-
dził zaakceptowany przez nas 
program naprawczy i obecnie 
go realizuje. Tego niestety nie 
było na S8 w 2018 roku, gdzie 
wykonawca, mimo licznych 
mobilizacji z naszej strony, nie 
realizował nawet minimalne-
go wymaganego zaangażowa-

nia – stwierdza Jan Krynicki, 
rzecznik prasowy GDDKiA.

W opinii rzecznika feralny 
odcinek S3 przy „dobrych wia-
trach” ma szansę zostać odda-
ny do użytku z dwu- lub trzy-
miesięcznym opóźnieniem, bo 
według dokumentacji upły-
nęło już ponad 96 proc. czasu 
potrzebnego do ukończenia tej 
inwestycji, a zaawansowanie 
czasowe – postęp robót w sto-
sunku do czasu – wynosi około 
65 proc. Dla porównania, na 
sąsiednich odcinkach S3, gdzie 

wykonawcami są Mota-Engil 
i Budimex SA, proporcje te są 
mniej więcej równe: obydwa 
wskaźniki wynoszą ponad 90 
proc.

GDDKiA nie chce dopuścić 
do sytuacji, w której musiałaby 
zerwać kontrakt z wykonawcą. 
To mogłoby spowodować, że 
po nowej drodze pojedziemy 
nie za kilka, lecz za kilkanaście 
lub kilkadziesiąt miesięcy.

– Cały czas powtarzam, że 
to, co się wydarzyło, wynika 
tylko i wyłącznie z bardzo po-
ważnego sporu, który zaistniał 
wewnątrz konsorcjum pomię-
dzy liderem a partnerem. Ten 
spór spowodował, że mamy 
taką sytuację – podkreśla Lidia 
Markowska, dyrektor wroc-
ławskiego oddziału GDDKiA. 
– Dla nas, dla zamawiającego, 
najważniejsze jest, że wyko-
nawca cały czas prowadzi 
działania, aby to opóźnienie 
zniwelować. Liczę, że z ma-
łym opóźnieniem, ale droga 
zostanie oddana do ruchu. In-

ny wariant (zerwanie kontrak-
tu – przyp. red.) to opóźnienie 
co najmniej półtora roku – to 
jest inwentaryzacja, nowy 
przetarg, nieprzewidziane wa-
runki atmosferyczne i wiele in-
nych uwarunkowań, dlatego 
dla nas najważniejsze jest, że 
wykonawca pokazuje, że chce 
skończyć to zadanie. Na ten 
moment nie widzę podstaw do 
zerwania kontraktu – dodaje.

Na potwierdzenie tego dy-
rektor wskazuje też ostatnie po-
stępy w pracach: – Bardzo pod-
ciągnięte są już prace ziemne, 
roboty mostowe także są pod 
kontrolą, kluczowe są teraz ro-
boty bitumiczne. Ten tydzień 
pokaże, jak to wszystko się 
potoczy – wylicza Markowska.

Zapewnienia przedstawi-
cieli GDDKiA brzmią opty-
mistycznie, jednak rzut oka na 
aktualne zdjęcia z budowy S3 
w okolicy Polkowic wystarcza, 
by zwątpienie pozostało.

Szymon Kwapiński, 
Joanna Dziubek

K ilka dni temu na ofi - konsorcjum wykonawczego sce w przypadku kontraktu S8 nia – stwierdza Jan Krynicki, 

 KRAJ/REGION. Za trzy tygodnie mija umowny termin zakończenia budowy trasy S3. Część 

między Lubinem a Legnicą w dużej mierze jest już przejezdna. Odcinek prowadzący do Polkowic 

to nadal przede wszystkim ziemia i piach. Do naszej redakcji dzwonią Czytelnicy, którzy wątpią, 

by wykonawca w ogóle był w stanie dokończyć swoje zadanie i nie liczą już na to, że w wakacje 

będą mogli wygodnie dojechać nad morze.

Odcinek Lubin-Polkowice
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UWAGA, 
CZOŁGI!
 LEGNICA/KRAJ. 
„Skąd te czołgi? Ru-
skie wracają?!” – pyta 
jeden z naszych Czy-
telników, który przy-
tomnie zauważył nie-
typowe oznakowanie 
przy jednej z podleg-
nickich dróg. O znaki, 
który od początku 
maja umieszczała w 
całym kraju GDDKiA 
zapytaliśmy przed-
stawicieli jej wroc-
ławskiego oddziału.
Znaki przy drodze pro-
wadzącej z Legnicy do 
Prochowic zauważył 
przytomny kierowca, 
który codziennie poko-
nuje tę trasę, jadąc do 
pracy. Zaintrygowany 
nowymi oznakowania-
mi zwrócił się z zapyta-
niem do nas. – O czym 
informują? Albo przed 
czym ostrzegają? Skąd 
te czołgi? Ruskie wraca-
ją?! – pyta w żartobli-
wym tonie.
Jak się okazuje, Gene-
ralna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
na początku maja br. za-
częła oznakowywać 
wybrane mosty na tere-
nie całego kraju. Decy-
zja ma związek z mili-
tarnym wydarzeniem w 
naszym kraju, które po-
trwa do 17 czerwca. 
Mowa o międzynarodo-
wych ćwiczeniach woj-
skowych.
– W związku z tym fak-
tem wybrane obiekty 
mostowe w ciągu dróg 
krajowych zostały ozna-
kowane dodatkowymi 
znakami dla kierują-
cych pojazdami wojsko-
wymi. To znaki wojsko-
we klasyfikacji obciąże-
nia, klasy MLC – wyjaś-
nia Magda Szumiata 
pracująca we wrocław-
skiej GDDKiA na stano-
wisku ds. komunikacji 
społecznej.
Czym jest wojskowa 
klasyfikacja obciążenia 
(z ang. MLC – Military 
Load Classification)? To 
standardowy system 
NATO, klasyfikujący 
obiekty mostowe ze 
względu na obciążenie, 
jakie mogą przenieść 
dla przejazdu pojaz-
dów. Każdy wojskowy 
wóz posiada też klasę 
MLC. To z kolei informa-
cja, która precyzuje, na 
jaki most może wjechać 
dany pojazd. Znaki te są 
umieszczane najdalej 
100 metrów przed przy-
czułkami mostów.

(PP)

ZDP po remoncie i… 
przed remontem

 LEGNICA. Niespełna tydzień trwały prace na zbiorczej drodze południowej. W tym czasie 
kierowcy mogli jeździć nową trasą tylko w nocy. Dziś w magistracie zapowiadają, że 

wykonawca wróci na ZDP, by kontynuować remont w czerwcu.

Przypomnijmy, że o dziurach 
na pachnącej nowością asfaltów-
ce pisaliśmy niespełna dwa mie-
siące po jej otwarciu. W ratuszu 
podkreślali wtedy, że jeśli pojawi 
się konieczność łatania jezdni, 
wykonawca zrobi to w ramach 
zapisów umowy i nie będzie 
trzeba za to płacić. Remont miał 
ruszyć w poniedziałek, 14 maja, 
jednak stało się to dopiero dzień 
później. Dlaczego?

– Kierownik budowy poin-
formował nas, że ze względu na 
awarię frezarki, służącej do zdej-
mowania zewnętrznej ścieralnej 
warstwy asfaltu, trzeba będzie 
sprowadzić nowy sprzęt – poin-
formał Arkadiusz Rodak, rzecz-
nik prasowy prezydenta Legnicy.

Czy opóźnienie wpłynie na 
wskazany przez wykonawcę 
termin zakończenia prac? Przy-
pomnijmy, że oszacował on, iż 
proces frezowania, układania 

nowej masy asfaltowej i grubo-
warstwowych oznakowań po-
trwa do 15 czerwca. Dziś nic nie 
wskazuje na to, by prace miały się 
przeciągnąć.

– Do wykonania pozostało 
jeszcze nałożenie grubowar-
stwowych oznakowań na jezd-
ni. Zgodnie z zasadami tech-
nologicznymi prace te można 
wykonać po dwóch tygodniach 
od ułożenia nawierzchni. Wy-
konawca deklaruje, że wykona 
je w pierwszych dniach czerwca 
– informuje Arkadiusz Rodak, 
rzecznik prasowy prezydenta 
Legnicy.

Dla kierowców to świetna no-
wina, bo w trakcie prac nie mogli 
korzystać z najnowszej przepra-
wy przez Kaczawę między godz. 
6 a 18. W ratuszu, jakby na po-
cieszenie, przypominają jednak 
z uporem, że remont nie koszto-
wał podatników ani złotówki.

– Wykonawca przeprowa-
dził naprawy na własny koszt, 
w ramach 10-letniej gwarancji 
po tym, gdy komisja dokonują-
ca przeglądów gwarancyjnych, 
stwierdziła wady powstałe 
w warstwie ścieralnej nawierzch-
ni na odcinku od Bielańskiej do 
ronda przy Topolowej oraz na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 
Jaworzyńską w kierunku mostu 
– zaznacza Rodak.

Czy usunięcie dziur w no-
wiutkiej jezdni zakończy kłopo-
ty związane z jej realizacją? Przy-
pomnijmy, że inwestycja, która 
kosztowała 60 mln zł została nie-
dawno wyróżniona przez portal-
samorzadowy.pl na X Kongresie 
Gospodarczym w Katowicach.  
Nagrodę za przedsięwzięcie, 
którego realizację miasto będzie 
spłacać w ramach zaciągniętego 
kredytu odebrał osobiście prezy-
dent Tadeusz Krzakowski.  (PP) 

MILIONER 
Z PADEREWSKIEGO
 CHOJNÓW. 3, 17, 24, 27, 43 i 46 – 
takie liczby zakreślił szczęśliwy 
amator Lotto w Chojnowie, dzięki 
czemu zgarnął ponad 5,5 mln zł! 
Wygrana w kolekturze przy ul. Pa-
derewskiego 12 była pierwszą tej 
wysokości w podlegnickim mie-
ście.
Chojnów i Zgierz – to miasta, w któ-
rych przed dwoma tygodniami padły 
„szóstki”. W obu przypadkach były to 
najwyższe wygrane w historii – infor-
mują przedstawiciele Lotto na swojej 
oficjalnej stronie. W czwartek, 10 ma-
ja, w Chojnowie szczęśliwiec skreślił 
wybrane liczby w kolekturze przy ul. 
Paderewskiego. W nagrodę wzbogacił 
się dokładnie o 5 528 142,40 zł.  (PP)

Wracamy do spra-
wy legnickiego 
składowiska, na 

którym rok temu doszło do 
pożaru. W trwającej nie-
mal 40 godzin akcji brało 
udział 60 strażackich wo-
zów i 167 pożarników. Na 
miejscu były też dwa poli-
cyjne radiowozy i pracow-
nik WIOŚ. Kłopoty Eko 
Solar zaczęły się jednak 
wcześniej, na przełomie 

marca i kwietnia, gdy do 
pracowników miejscowego 
oddziału WIOŚ dzwonili 
przedstawiciele sąsiednich 
fi rm. Przekonywali wtedy, 
że na składowisku są spa-
lane śmieci. Inspektorzy 
podjęli interwencję i prze-
prowadzili kontrolę, która 
wykazała nieprawidłowo-
ści w zakresie gospodaro-
wania odpadami, m.in. 
brak utwardzenia terenu 

i stworzenia kanalizacji 
odpływowej.

Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska 
prześwietlał fi rmę, ale jego 
przedstawiciele zaznacza-
li, że w tym samym czasie 
swoje postępowania pro-
wadzą legniccy urzędnicy. 
W styczniu w magistracie 
zapadła decyzja: prezydent 
postanowił cofnąć pozwo-
lenie dla fi rmy Eko-Solar, 
co oznaczało, że składowi-

sko przy Dobrzejowskiej 
przestanie istnieć, bo przez 
2 lata nie będzie można tam 
gromadzić i przetwarzać 
śmieci.

Właściciel firmy skierował 
jednak sprawę do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoław-
czego, które… unieważniło 
decyzję władz Legnicy.

– Decyzją SKO jeste-
śmy zmuszeni ponownie 
rozpatrzyć sprawę, bo 
przedstawiciele fi rmy Eko-

-Solar wskazali kwestie, na 
podstawie których trzeba 
powtórzyć postępowanie – 
potwierdza Przemysław Ro-
gowski, dyrektor wydziału 
środowiska i gospodarowa-
nia odpadami w legnickim 
ratuszu.

Dziś więc składowisko 
nadal funkcjonuje, przynaj-
mniej do czasu, gdy urzędni-
cy ponownie rozpatrzą spra-
wę. Jak się dowiedzieliśmy, 
trwają przygotowania do 
kolejnej wizji lokalnej, która 
ma potwierdzić dotychcza-
sowy punkt widzenia władz 
nadkaczawskiego miasta.

– Będziemy nadal pro-
wadzić postępowanie, a za-
czniemy właśnie od wizji 
w terenie. Trzeba pamiętać, 
że dbamy przede wszystkim 
o to, aby w efekcie działal-
ności składowiska nie było 
negatywnych skutków dla 
środowiska – podsumowuje 
Rogowski.  Paweł Pawlucy

SKO UNIEWAŻNIŁO DECYZJĘ MAGISTRATU W SPRAWIE 
KŁOPOTLIWEJ INSTALACJI PRZY DOBRZEJOWSKIEJ

Składowisko 
nadal działa

i stworzenia kanalizacji sko przy Dobrzejowskiej 

 LEGNICA. Czy właściciele składowiska odpadów przy ul. Dobrzejowskiej w 

Legnicy unikną odpowiedzialności? Decyzją SKO, Eko-Solar nadal może prowadzić 

działalność, a w magistracie przygotowują się właśnie do kolejnej wizji lokalnej.
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Stawiają 
na zdrowe zęby

  POWIAT LUBIŃSKI. Przedszkolaki i uczniowie 
rozpoczną darmowe wizyty w gabinetach 

stomatologicznych. To jeden z elementów 
profi laktycznego programu przeciwko próchnicy, który 

realizuje Starostwo Powiatowe w Lubinie.

Powiat do kwestii profi lak-
tyki stomatologicznej pod-
szedł poważnie, od kwietnia 
edukując nie tylko dzieci, 
ale także nauczycieli. W tym 
celu do Lubina przyjechała 
profesor Beata Kawala, kon-
sultant krajowy w dziedzinie 
ortodoncji.

– Bardzo ważna jest zarów-
no profilaktyka w leczeniu 
próchnicy, jak i rozpoczęcie 
leczenia w odpowiednim cza-
sie. Ostatni monitoring z 2015 
roku pokazuje, że problemy 
są duże. Tylko 3 procent dzie-
ci w wieku od 5 do 10 lat ma 
prawidłowy zgryz – alarmuje 
prof. Kawala. – Konsekwencją 
nieleczonych lub niewłaściwie 
leczonych zębów są problemy 
natury ortodontycznej, czy-
li stłoczone zęby, które nie 
mieszczą się w łukach zębo-
wych – dodaje.

Ekspertka podkreśla, że 
profi laktykę u dzieci należy 
zaczynać jak najwcześniej. – 

Błędne jest na przykład po-
wszechne przekonanie, że 
zębów mlecznych się nie 
leczy, bo one i tak wypadną. 
Wyraźnie podkreślamy, że te 
zęby są do leczenia – twierdzi 
Beata Kawala.

Szkoły i przedszkola, które 
przyłączyły się do powiato-
wego programu, otrzymały 
certyfikat „Szkoły promu-
jącej zdrowie”. Najbardziej 
zaangażowane placówki po-
jadą z dziećmi do Wrocławia. 
– W ramach programu dzieci 
zostaną przebadane w klini-
ce ortodoncji we Wrocławiu, 
gdzie sprawdzimy, czy mają 
właściwy zgryz. Jeżeli będzie 
trzeba, dzieci zostaną objęte 
programami i leczeniem, re-
alizowanym pod auspicjami 
krajowego konsultanta do 
spraw ortodoncji – tłumaczy 
Michał Huzarski, pełnomoc-
nik zarządu powiatu lubiń-
skiego do spraw promocji 
i ochrony zdrowia.

– Mówi się, że wszelkie 
nowotwory to choroba XXI 
wieku. Obawiam się, że 
próchnica będzie chorobą 
XXII wieku – mówi starosta 
lubiński Adam Myrda. – Nie 
chcemy do tego dopuścić, 
stąd nasz program, który 
kierujemy do najmłodszych, 
ich rodziców i opiekunów. 
Ten program to nie jest samo 
leczenie, to jest zapobieganie 
próchnicy zębów u dzieci 
i młodzieży.  (MS)FO
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Od czwartku, 17 
maja, do ratusza 
można po prostu 

wejść z ulicy, by pooglą-
dać to, co przygotowało 
lubińskie muzeum. Le-
piej się jednak wcześniej 
umówić, wtedy bowiem 
po muzeum oprowadzi 
nas przewodnik. Muzeum 
będzie czynne każdego 
dnia tygodnia od godziny 
9 do 17, być może wkrótce 
te godziny zostaną nieco 
wydłużone w weekendy.

– Wykorzystaliśmy różne 
techniki multimedialne i sce-
nograficzne, łącząc je w wy-
stawę mam nadzieję dosyć 
ciekawą dla zwiedzających 
– mówi Szymon Kowal z fir-
my Projekt Multimedia, któ-
ra przygotowała ekspozycję 
poświęconą życiu w Zagłę-
biu Miedziowym.

Przy wejściu do tej części 
wystawy zwiedzających wi-
ta… maluch, czyli fi at 126p. 
Jak mówi oprowadzający 

nas Karol Machi, to smaczek 
tej ekspozycji.

– Oczywiście maluch jest 
symbolem tamtych czasów, 
ale dlatego znalazł się w tym 
miejscu? Otóż pierwszy fi at 
126p, który zjechał z taśmy 
produkcyjnej w Tychach, 
dostał się w ręce lubińskiej 
rodziny Poniatowskich – 
wyjaśnia, wskazując prze-
druk z gazety dotyczący tego 
wydarzenia umieszczony na 
jeden ze ścian muzeum.

Oprócz stałych wystaw 
muzeum przygotowało też 
kilka czasowych ekspozycji. 
W piwnicy obecnie króluje 
przedwojenny Lubin. Na 
ścianach wiszą reprodukcje 
startych zdjęć z miasta.

– Ekspozycja została przy-
gotowana pod kątem nocy 
muzealnej – mówi Piotr Bie-
ruta z Muzeum Historyczne-
go w Lubinie. 

W piwnicy można tak-
że znaleźć salę poświęconą 
Mikołajowi Pruzi, czyli 

XIV-wiecznemu skrybie, 
który spisał kodeks o życiu 
świętej Jadwigi Śląskiej.

Kilka czasowych wystaw 
jest też po prostu wkompo-
nowanych w wystrój wnętrz 
ratusza. Na parterze, przy 
wejściu wiszą reprodukcje 
historycznych map Dolne-
go Śląska, a na pierwszym 
piętrze zdjęcia współczes-
nego Lubina. W punkcie 
informacyjnym można zaś 
obejrzeć fotografi e naszego 
miasta wykonane techniką 
mokrego kolodionu.

– Na klatce schodowej 
mamy sport w obiektywie 
Krzysztofa Raczkowiaka, 
później sport i kultura w la-
tach samorządu terytorial-
nego. Tych wystaw czaso-
wych jest kilka i będziemy 
się starać je zmieniać. Myślę, 
że każda będzie trwała oko-
ło roku – mówi dyrektor 
Muzeum Historycznego 
w Lubinie, dodając, że ta pla-
cówka to nie tylko wystawy, 

ale też działania naukowe 
i paranaukowe. W ratuszu 
znajdziemy również sale 
przystosowane do spotkań, 
pokazów i wykładów.

– Poza biblioteką publicz-
ną, nie mamy zgromadzo-
nych publikacji na temat 
Lubina, nie prowadzimy 
działalności badawczej 
czy popularyzatorskiej 
na temat historii Lubina, 
Zagłębia Miedziowego 
i ludzi, którzy tu przyje-
chali i budowali to miejsce. 
A pracując przy niektórych 
projektach, wiemy że na-
wet lata 90. są słabo zar-
chiwizowane, co dopiero 
mówić o latach 50. – dodaje 
Zawadka.

Wszystkie materiały, 
które uda się pozyskać mu-
zeum, będą udostępniane 
w internecie. Placówka jest 
także w trakcie przygotowy-
wania wystawy zewnętrznej 
w parku Leśnym.

Marta Czachórska

CO CZEKA NA PODDASZU LUBIŃSKIEGO 
RATUSZA? 

Muzeum 
już otwarte
 LUBIN. Muzeum Historyczne mieszczące się w lubińskim ratuszu czeka już na 

zwiedzających. Każdy może obejrzeć dwie wystawy stałe i kilka czasowych w piwnicy, na 

parterze oraz na poddaszu. – Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli. Wstęp jest jest 

bezpłatny – mówi Marek Zawadka, dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie.
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- ANIMACJE
- GRY I ZABAWY Z DJ-EM
- KONKURSY Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI
- STREFY KREATYWNE (PLASTYCZNE, ORIGAMI, ITP.)
- DARMOWA WATA CUKROWA I LEMONIADA
- FONTANNA Z CZEKOLADY
- - FOTOBUDKA
- MALOWANIE BUZIEK, KOLOROWE WARKOCZYKI, 
  TATUAŻE

ŚWIĘTUJ DZIEŃ DZIECKA 
W PLAY CITY! 
3.06.2018 godz. 14.00-18.00

DLA NASZYCH GOŚCI ZAPEWNIAMY 
NIECODZIENNE ATRAKCJE:

WSTĘP BEZPŁATNY!

PARTNER

 www.parkplaycity.pl               /playcityparkrozrywki
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Sejm Dzieci 
i Młodzieży 
odwołany

 POLKOWICE. „Z przyczyn niezależnych od 
Kancelarii Sejmu, mając na względzie kwestie 
organizacyjne oraz bezpieczeńtwo wszystkich 

osób przebywających w budynkach sejmowych, 
z przykrością informujemy, że podjęto decyzję 

o odwołaniu posiedzenia SDiM planowanego na| 
1 czerwca 2018 r.” – czytamy w komunikacie 

Centrum Informacyjnego Sejmu. „Za zaistniałą 
sytuację bardzo przepraszamy. Kancelaria Sejmu 

będzie informować mailowo wszystkich 
uczestników sesji SDiM o dalszych decyzjach”.

1 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Dziecka, 
w ławach poselskich XXIV Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży miało zasiąść 460 młodych parlamentarzystów 
z całego kraju. Na jedenaście zespołów zakwalifi -
kowanych z Dolnego Śląska, aż dwa są z powiatu 
polkowickiego: Damian Kłos i Jakub Opyrchał ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera 
w Polkowicach oraz Paulina Galus i Daria Hajduk 
z Gimnazjum w Gaworzycach.

Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest 
edukacja do świadomego uczestnictwa w życiu pub-
licznym na zasadach demokratycznych. Poruszane 
do tej pory tematy dotyczyły aktualnych kwestii 
społeczno-politycznych, kulturalnych czy gospodar-
czych zarówno w Polsce, jak i na świecie.  (UR)

 POLKOWICE. Po pra-
wie dziesięciu latach 
działalności w Porozu-
mieniu dla Mieszkań-
ców Polkowic, szeregi 
ugrupowania opuszcza 
Krzysztof Nester, obec-
nie przewodniczący Ra-
dy Powiatu Polkowi-
ckiego. Złożył już pisem-
ną rezygnację.
– Od pewnego czasu na-
sze władze nie słuchają 
mieszkańców, mają wizję 
rozwoju Polkowic, ale bar-
dziej jakby z myślą o tych, 
którzy kiedyś mogą tu za-
mieszkać, niż o tych, któ-
rzy tu mieszkają – powie-
dział nam Krzysztof 
Nester dodając, że do tej 
decyzji przygotowywał 
się już od pewnego czasu.
Jako przykład tego, że 
z PdMP nie jest mu już po 
drodze, podaje ostatnie 
problemy, o których się 
mówi. Dotyczą one 
mieszkańców ulicy 
Gruszkowej, naboru do 
żłobka miejskiego, zacią-
gania kredytów przez 
gminę, a także – jego zda-

niem – źle zaplanowa-
nych inwestycji drogo-
wych, które realizowane 
są w jednym czasie.
– Polityka i zapowiedzi 
władz miasta oderwa-
ne są od mojej wizji roz-
woju Polkowic, która 
bardziej skoncentrowa-
na jest na rozwiązywa-
niu doraźnych proble-
mów mieszkańców, 
a także na odpowied-
nio zaplanowanym roz-
woju miasta, a nie tak 
chaotycznym, jak obec-
nie – dopowiada 
Krzysztof Nester i do-
rzuca: – Wiele osób 
w Porozumieniu nie 
jest zadowolonych 
z polityki władz tego 
ugrupowania, ale z róż-
nych powodów nie mó-
wią o tym głośno.
Jak dodał, nie zamierza 
rezygnować z udziału 
w lokalnym życiu poli-
tycznym, ale nie podjął 
jeszcze decyzji, z jakim – 
ewentualnie – ugrupo-
waniem się zwiąże.

(UR)

 POLKOWICE. Po pra- niem – źle zaplanowa-

Nester opuścił 
obóz władzy GMINA POLKOWICE. Mieszkańcy nie muszą 

już jeździć na zabiegi związane z chirurgią 
stomatologiczną do Legnicy, Głogowa czy 
Lubina. Z pomocy lekarzy mogą korzystać na 
miejscu, w Polkowickim Centrum Usług 
Zdrowotnych.

W ykonujemy chi-
rurgiczne eks-
trakcje zębów, 

ekstrakcje tak zwanych zę-
bów mądrości oraz zębów 

i korzeni zatrzymanych, 
plastykę wędzidełek, wydłu-
żanie koron klinicznych zę-
bów, odsłonięcie zęba przed 
leczeniem ortodontycznym 

– wymienia Konrad Piskórz, 
lekarz stomatolog w Pol-
kowickim Centrum Usług 
Zdrowotnych. – Zabiegi są 
wykonywane w znieczule-
niu miejscowym lub prze-
wodowym. Gwarantuje to 
pacjentom całkowicie bez-
bolesne wykonywanie za-
biegu, a lekarzom niezbędny 
komfort pracy, przekładają-
cy się na odpowiednie lecze-
nie – dodaje.

Usuwanie zębów związa-
ne jest najczęściej z choroba-
mi przyzębia, kiedy podczas 

przewlekłego stanu zapalne-
go struktury podtrzymują-
cej ząb dochodzi do zaniku 
kości i rozchwiania zęba lub 
z urazami mechanicznymi: 
złamana korona zęba pozo-
stawiająca sam korzeń w zę-
bodole. Chirurdzy usuwają 
też tzw. zęby mądrości. Te 
wyrzynają się najpóźniej, ale 
najwcześniej podatne są na 
próchnicę.

– ,,Ósemki” są usuwane 
także wtedy, kiedy ząb nie 
może się przebić przez dzią-
sło lub też korona zęba jest 
przykryta przez jego część – 
wyjaśnia Konrad Piskórz. – 
Wyrzynanie ich jest bardzo 
bolesne, powoduje obrzęk 
twarzy i może prowadzić do 
poważniejszych schorzeń. 
Chorobom sprzyja także 
problem z utrzymaniem hi-
gieny w tej części jamy ust-
nej, bo dotarcie do ósemek 
ze szczoteczką czy nicią den-
tystyczną jest utrudnione.

Gabinet jest czynny w ponie-
działki i środy w godz. 14 – 19, 
we wtorki i czwartki w godz. 
8 – 13, a w piątki od godz. 8 do 
13 lub 14 -19. Zarejestrować się 
można codziennie od godz. 8, 
w gabinecie 126 b lub telefonicz-
nie pod nr 76 746 08 33.

Urszula Romaniuk

TO DOSKONAŁA NOWINA DLA POLKOWICZAN 

Chirurgia 
stomatologiczna 
już na miejscu
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ROZKOCHIWAŁ 
I PORZUCAŁ
 GŁOGÓW/KRAJ. Poli-
cjanci zatrzymali 24-letnie-
go mężczyznę, który oszu-
kiwał i okradał kobiety. Po-
dejrzany umawiał się z ni-
mi za pomocą portali rand-
kowych, nawiązywał zna-
jomość, a potem wyłudzał 
od nich pieniądze. Działał 
na terenie całego kraju.
24-letni mężczyzna miał 
swój schemat działania. 
Najpierw nawiązywał kon-
takt przy pomocy komuni-
katorów internetowych 
i portali randkowych. Szu-
kał kobiet samotnych. 
Wzbudzał ich zaufanie, na-
stępnie pożyczał pienią-
dze, a potem zrywał kon-
takt.
– Sprawca wykorzystywał 
zaufanie jakie zdobył u ko-
biet na tyle skutecznie, że po-
dając różnego rodzaju po-
wody takie jak kłopoty fi-
nansowe, chorobę, koniecz-
ność spłacenia długów, wy-
łudzał od nich pieniądze – 
opowiada Bogdan Kaleta 
z głogowskiej policji.
Jedną z jego ofiar była gło-
gowianka, od której 24-la-
tek wyłudził ponad 50 tysię-
cy złotych. Kobieta złożyła 
zawiadomienie na policji.
– Sprawa nie była łatwa. 
Sprawca zacierał za sobą 
ślady, zmieniał telefony 
i nie miał miejsca stałego 
zamieszkania, pracował je-
dynie dorywczo. Działania 
policjantów doprowadziły 
jednak do ustalenia podej-
rzewanego mężczyzny 
a następnie jego zatrzyma-
nia na terenie Kalisza – in-
formuje oficer prasowy 
z głogowskiej policji.
Mężczyzna usłyszał już za-
rzuty do których się przy-
znał. Był poszukiwany kil-
koma listami gończymi. 
Został przewieziony do za-
kładu karnego i tam bę-
dzie oczekiwał na dalsze 
zarzuty oraz proces sądo-
wy. 24-latkowi grozi kara 
pozbawienia wolności na-
wet do ośmiu lat.  (DJ)

GŁOGÓW

r e k l a m a

Wyróżniona za zasługi
 GŁOGÓW. Jadwiga Paliga, emerytowana pracownica głogowskiej huty, otrzymała złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa 

Dolnośląskiego. Przyznane jej przez wojewódzkich radnych odznaczenie odebrała podczas XIV Emeryckiej Biesiady Hutniczej.

Emerytowani pracowni-
cy Huty Miedzi Głogów w 
towarzystwie zaproszonych 
gości świętowali obchody 
Dnia Hutnika podczas bie-
siady w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Głogowie. 
Spotkanie było też okazją 
do nagrodzenia osób szcze-
gólnie wyróżniających się w 
lokalnej społeczności.

Wśród nagrodzonych 
była między innymi Ja-
dwiga Paliga, która obok 
wieloletniej pracy w hu-
cie, aktywnie działała 
m.in. w głogowskim kole 
Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym. 

Od ponad 20 lat szefuje 
warsztatom terapii zaję-
ciowej „Arka”, organizuje 
obchody „Dni Godności 
Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną”. Za 

tę działalność otrzymała 
wcześniej Medal Honoro-
wy Miasta Głogowa, tytuł 
„Człowieka Roku 2003” w 
lokalnym plebiscycie i Me-
dal „Fideliter et Constan-

ter” – Wiernie i Wytrwale, 
przyznany przez Polskie 
Stowarzyszenie Osób 
Upośledzonych Umy-
słowo. Kolejnym laurem 
jest odznaka przyznana 

przez dolnośląski Sejmik, 
w imieniu którego gratu-
lował Jadwidze Palidze 
Tymoteusz Myrda, radny 
województwa dolnoślą-
skiego.  (JD)

W iaty autobusowe posta-
wiono w okolicy stadio-
nu i pływalni Chrobry 

Głogów. Bramki piłkarskie jako 
przystanki autobusowe to inicjatywa 
obywatelska, a jej pomysłodawczynią 
jest Marta Dytwińska-Gawrońska.

– Kiedyś miałam okazję poje-
chać na mecz wyjazdowy do Tych 

i tam widziałam wokół stadionu 
takie wiaty przystankowe. To 
się świetnie komponowało i na-
dawało wyjątkowej atmosfery. 
Postanowiłam pomysł przenieść 
do Głogowa – opowiada autorka 
pomysłu.

W sumie powstały cztery ta-
kie przystanki. Zmienią się także 

ich nazwy, na: Stadion Chrobry 
Głogów.

Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach zeszłorocznego Budżetu 
Obywatelskiego.

– Mieszkańcy powinni brać 
przykład z tego, że warto mieć 
pomysły na najbliższe otoczenie 
i to co się dzieje w mieście. Budżet 

Obywatelski to świetne narzędzie, 
aby móc decydować co można zro-
bić – przekonuje prezydent Głogo-
wa, Rafael Rokaszewicz.

Ratusz czeka na tegoroczne po-
mysły głogowian. Projekty zadań 
można składać od 21 maja do 29 
czerwca.

Daria Jęczmionka

PRZEWOŹNIK DOTARŁ NA CZAS? GŁOGOWIANIE 
MOGĄ KRZYKNĄĆ: GOOL!

Autobus
przyjedzie...
pod bramkę
 GŁOGÓW. Wiaty autobusowe stylizowane na bramki piłkarskie w barwach głogowskiego klubu 

pojawiły się na terenie miasta. Zmieniła się także nazwa nowych przystanków.
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ZŁOMOWANIE
pojazdów

dokumenty od ręki, 
transport, gotówka 
tel. 725-725-300
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Od wielu już lat 
„Srebro” jest jed-
ną z najbardziej 

prestiżowych imprez ar-
tystycznych, skupiającą 
uwagę całej branży złot-
niczej. Dziś organizatorzy 
festiwalu mogą w każdej 
chwili zadzwonić do do-
wolnego światowej klasy 
projektanta, mając pew-
ność, że przyjmie on ich 
zaproszenie. Dzięki temu 
w legnickich salach wysta-
wowych można zobaczyć 
najnowsze trendy w złotni-
czym designie.

– Sztuka złotnicza zmie-
niła się bardzo. Pomijając 
już aspekty techniczne – 
powstało wiele nowych 
narzędzi, jak chociażby 

komputery, które wkradły 
się do warsztatów złotni-
ków – zmieniło się po-
strzeganie biżuterii. To już 
nie jest wyłącznie kwestia 
tezauryzacji kapitału, jego 
lokowanie w klejnotach, 
które są ileś tam warte. 
W tej chwili biżuteria to 
sposób manifestacji kultu-
rowej i osobowej: „jestem 
taki, jaki jestem i pokazuję 
to przez swoje ubranie, do 
którego należy też biżute-
ria” – opowiada Zbigniew 
Kraska, który jako dyrektor 
Galerii Sztuki w Legnicy od 
dwudziestu lat organizuje 
„srebrny” festiwal. – Zmia-
ny, którym podlega samo 
„Srebro” są reminiscencją 
zmian kulturowych, któ-

rych doświadczamy w ogó-
le. Zmienia się nasz tryb ży-
cia, postrzegania, zmienia 
się cały świat. Ważniejsze 
stało się „ja”. Co chwilę 
słyszy się słowa takie, jak 
„samorealizacja”. I to też 
dotyczy sfery sztuki.

Każdego roku Galeria 
Sztuki stawia przed artysta-

mi inne wyzwanie. W tym 
roku hasłem konkursu była 
„Iluzja”. Jurorom najbar-
dziej przypadła do gustu 
interpretacja młodej Kore-
anki Kyung Jin Kim, która 
zdobyła Grand Prix Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Wyniki „Iluzji” ogłoszo-
ne zostały 19 maja w Holu 
Starego Ratusza. Dodat-
kową atrakcją dla zgroma-
dzonej tam publiczności 
był performance jednego 

z uczestników tegoroczne-
go konkursu, Mieczysława 
Gryzy. 

W konkursie wzięło 
udział 195 artystów z 34 
krajów. Ich prace można 
oglądać w Galerii Sztu-
ki. Oprócz tego w ra-
mach festiwalu otwarte 
zostały inne wystawy, 
m.in. w Muzeum Mie-
dzi, Akademii Rycerskiej 
i Galerii Ring. Będą one 
czynne do 10 czerwca.

Joanna Dziubek

ROZMAITOŚCI
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Studenci rządzili miastem
 LEGNICA. Tradycyjnym korowodem i ofi cjalnym przekazaniem kluczy do bram 

Legnicy rozpoczęły się w czwartek, 17 maja, tegoroczne juwenalia. Przez kolejne 
dwa dni żacy bawili się na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy przy ul. Sejmowej. Emocji nie brakowało.

Pochód i przekazanie kluczy uczniom 
przez przedstawicieli magistratu to już 
tradycja. Tradycją jest też, że kolejne dni 
w ramach juwenaliów studenci spędzają na 
błogiej zabawie przy dźwiękach ulubionej 
muzyki. Tak było i w tym roku.

– Daję wam znacznie więcej niż tylko 
klucze do bram miasta – mówił w ich kie-
runku Krzysztof Duszkiewicz, wicepre-
zydent nadkaczawskiego miasta, a gdy 

symbol władzy trafił wreszcie w ręce 
młodzieży, rozpoczęło się ich doroczne 
święto.

W tym roku na scenie studenci mogli 
obejrzeć m.in. Pawła Stasiaka z zespołem 
PapaD czy legendę disco polo – Shazzę. 
Zanim jednak młodzi na dobre rzucili się 
w wir zabawy, obejrzeli pokaz ratowni-
ctwa medycznego, poprzedzony pozoro-
wanym atakiem terrorystycznym.   (PP) 

 ŚWIAT/LEGNICA. Kyung Jin Kim z Korei 
Południowej zwyciężyła w tegorocznym 
Międzynarodowym Konkursie Sztuki 
Złotniczej „Iluzja”. Stworzona przez nią 
praca była jedną z 395 dzieł sztuki, które 
obejrzeli jurorzy zaproszeni na Legnicki 
Festiwal „Srebro”.

Grand Prix MKSZ „Iluzja”: Kyung Jin Kim – „Zaopiekuj się mną”
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z uczestników tegoroczne-
go konkursu, Mieczysława 

W konkursie wzięło 
udział 195 artystów z 34 
krajów. Ich prace można 

i Galerii Ring. Będą one 

Joanna Dziubek

ŚWIAT/LEGNICA. ŚWIAT/LEGNICA. ŚWIAT/LEGNICA. Kyung Jin Kim z Korei 

Pokaż mi swoją biżuterię,
a powiem, kim jesteś
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W  Legnicy impre-
za upłynęła pod 
znakiem orien-

talnych niespodzianek. 
Były wystawy nawiązują-
ce do twórczości artystów 
z kraju kwitnącej wiśni, 
pokazy sztuk walki czy 
przyrządzania sushi. A na 
deser – koncert japońskich 
arystów, którzy w urokliwej 
scenerii Sali Królewskiej 
w Akademii Rycerskiej 
zaprezentowali nie tylko 
pieśni znane w ich ojczyź-
nie, ale też m.in. temat 
przewodni pochodzący 

z anime „Mononoke Hi-
me” czy dzieła Fryderyka 
Chopina. Z innych atrakcji 
warto wymienić choćby 
spacer po nieznanych po-
mieszczeniach dworca ko-
lejowego oraz przejażdżkę 
pociągiem maskotką Kolei 
Dolnośląskich – Endolino.

Jaworskie wydanie mu-
zealnej nocy okazało się dla 
mieszkańców... za krótkie. 
A przecież nie mogli narzekać 
na brak ciekawych propozy-
cji. Gościem wydarzenia był 
znany kompozytor i malarz 
Jan Kanty Paluśkiewicz, któ-
ry fi rmował wystawę „Voya-

ge”. Zwolennicy kulturalnych 
wydarzeń mogli również 
obejrzeć wystawę „Księstwo 
jaworskie i legnickie w kar-
tografi i niderlandzkiej” czy 
wstąpić do Kościoła Pokoju, 
gdzie największą popular-
nością fotografów-amatorów 
cieszyły się organy. Dlaczego? 
Być może za sprawą koncertu 
w wykonaniu dr Małgorzaty 
Zuchowicz.

Noc Muzealna była nato-
miast zupełną nowością dla 
lubinian. W stolicy polskiej 
miedzi najciekawiej było 
w Muzeum Historycznym, 
które otwarto zaledwie 

dwa dni wcześniej. Chęt-
nych do jego zwiedzenia nie 
brakowało.

– Cieszę się z frekwencji, 
w tym skromnym jeszcze 
muzeum, ale to my sami two-
rzymy historię tego miasta. 
Chcieliśmy pokazać ludziom 
codzienność, przeżycia, które 
często są trudne i bolesne, ale 
to one ukształtowały nasz re-
gion – mówił Robert Raczyń-
ski, prezydent miasta.

Ośmioletnia Karolina 
do muzeum przyszła z ma-
mą. Najpierw wzięła udział 
w warsztatach plastycznych, 
gdzie z materiałów ekologicz-

nych stworzyła zamek, które-
go strzegł plastelinowy rycerz 
i pies. Potem obie panie udały 
się na zwiedzanie. – Nie ma-
my już takich rzeczy w domu, 
ale ma je nasza babcia – opo-
wiadała Karolina, wskazując 
na przedmioty.

– To fajne i ciekawe miej-
sce w Lubinie. Cieszymy się, 
że możemy zobaczyć coś 
nowego w regionie. Na pew-
no będzie teraz gdzie przyje-
chać i pójść – mówili Sergiej, 
Svietlana i Mikołaj, którzy na 
co dzień pracują w Legnicy, 
a w naszym mieście pojawili 
się już drugi raz.

Na tym nie koniec. W ryn-
ku rozstawiono scenę, na 
której grały zespoły Czerwie 
i Liverpool oraz puszczano 
Kroniki Filmowe. Lubinianie 
mogli oglądać inscenizacje hi-
storyczne, odgrywane przez 
profesjonalne grupy rekon-
strukcyjne. Była także boga-
ta wystawa broni i sprzętu 
wojskowego. Dla pragnących 
odpoczynku ustawiono ogró-
dek piwny, a zawodowi ani-
matorzy zapewniali atrakcje 
dzieciom.
Paweł Pawlucy Daniel Śmiłowski, 

Katarzyna Skoczylas

NOC MUZEALNA TO WYDARZENIE DOBRZE ZNANE MIESZKAŃCOM 
NASZEGO REGIONU 

w innym świetlew innym świetlew innym świetlew innym świetlew innym świetlew innym świetlew innym świetlew innym świetlew innym świetlew innym świetlew innym świetlew innym świetlew innym świetle
EKSPONATY 
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z anime „Mononoke Hi-
me” czy dzieła Fryderyka 

ge”. Zwolennicy kulturalnych 
wydarzeń mogli również 

 REGION. Zwolennicy sztuki, kultury i niecodziennych 
wydarzeń spędzili minioną sobotę wraz z przedstawicielami 
muzeów w regionie. Taką okazję po raz kolejny mieli jaworzani 
czy legniczanie. W Lubinie z zaproszenia można było skorzystać 

po raz pierwszy.
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nowoczesne miejskie
osiedle na skraju lasu

5 minut do centrum

Osiedle POLESIE

ZAMIESZKAJ
W LUBINIE

nowe działki na sprzedaż!

Osiedle POLESIE

• 155 działek od 390 do 1814 m2

• trzy wygodne drogi dojazdowe
• planowane uzbrojenie terenu
• ceny wywoławcze już
od 120 zł/m2 netto

1, 2
zabudowa szeregowa

3, 4, 5, 6, 7, 8
zabudowa wolnostojąca

9, 10
zabudowa bliźniacza
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Przetarg: 13.06.2018, godz. 9:00, wadium do: 07.06.2018
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4 750/75 911 120 000 zł 15 000 zł

2. 750/76 842 115 000 zł 15 000 zł
3. 750/77 844 115 000 zł 15 000 zł
4. 750/78 847 115 000 zł 15 000 zł
5. 750/79 849 115 000 zł 15 000 zł
6. 750/80 851 115 000 zł 15 000 zł
7. 750/81 853 115 000 zł 15 000 zł
8. 750/82 1045 140 000 zł 15 000 zł
9. 750/83 1040 140 000 zł 15 000 zł

10. 750/84 857 115 000 zł 15 000 zł
11. 750/85 859 115 000 zł 15 000 zł
12. 750/86 861 115 000 zł 15 000 zł
13. 750/87 863 115 000 zł 15 000 zł
14. 750/88 865 115 000 zł 15 000 zł
15. 750/89 868 115 000 zł 15 000 zł
16. 750/90 1006 135 000 zł 15 000 zł

Przetarg: 29.05.2018, godz. 9:00, wadium do: 23.05.2018
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750/9 672 100 000 zł 10 000 zł

2. 750/10 396 65 000 zł 10 000 zł
3. 750/11 396 65 000 zł 10 000 zł
4. 750/12 396 65 000 zł 10 000 zł
5. 750/13 396 65 000 zł 10 000 zł
6. 750/14 395 65 000 zł 10 000 zł
7. 750/15 395 65 000 zł 10 000 zł
8. 750/16 395 65 000 zł 10 000 zł
9. 750/17 791 115 000 zł 15 000 zł

10. 750/19 798 115 000 zł 15 000 zł
11. 750/20 392 65 000 zł 10 000 zł
12. 750/21 392 65 000 zł 10 000 zł
13. 750/22 392 65 000 zł 10 000 zł
14. 750/23 392 65 000 zł 10 000 zł
15. 750/24 391 65 000 zł 10 000 zł
16. 750/25 391 65 000 zł 10 000 zł
17. 750/26 391 65 000 zł 10 000 zł
18. 750/27 391 65 000 zł 10 000 zł
19. 750/28 779 115 000 zł 15 000 zł
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4 750/51 734 130 000 zł 15 000 zł

2. 750/52 573 85 000 zł 10 000 zł
3. 750/53 572 85 000 zł 10 000 zł
4. 750/54 571 85 000 zł 10 000 zł
5. 750/55 570 85 000 zł 10 000 zł
6. 750/56 569 85 000 zł 10 000 zł
7. 750/57 568 85 000 zł 10 000 zł
8. 750/58 567 85 000 zł 10 000 zł
9. 750/59 567 85 000 zł 10 000 zł

10. 750/60 565 85 000 zł 10 000 zł
11. 750/61 564 85 000 zł 10 000 zł
12. 750/62 905 105 000 zł 15 000 zł

Przetarg: 19.06.2018, godz. 10:00, wadium do: 13.06.2018
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4 750/63 994 130 000 zł 15 000 zł

2. 750/64 564 85 000 zł 10 000 zł
3. 750/65 566 85 000 zł 10 000 zł
4. 750/66 569 85 000 zł 10 000 zł
5. 750/67 571 85 000 zł 10 000 zł
6. 750/68 572 85 000 zł 10 000 zł
7. 750/69 575 85 000 zł 10 000 zł
8. 750/70 577 85 000 zł 10 000 zł
9. 750/71 579 85 000 zł 10 000 zł

10. 750/72 581 85 000 zł 10 000 zł
11. 750/73 583 85 000 zł 10 000 zł
12. 750/74 729 105 000 zł 15 000 zł

Przetarg: 12.06.2018, godz. 9:00, wadium do: 06.06.2018
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4 750/91 1070 140 000 zł 15 000 zł

2. 750/92 899 120 000 zł 15 000 zł
3. 750/93 908 120 000 zł 15 000 zł
4. 750/94 917 125 000 zł 15 000 zł
5. 750/95 926 125 000 zł 15 000 zł
6. 750/96 934 125 000 zł 15 000 zł
7. 750/97 943 125 000 zł 15 000 zł
8. 750/98 1197 160 000 zł 20 000 zł
9. 750/99 1239 165 000 zł 20 000 zł

10. 750/100 946 125 000 zł 15 000 zł
11. 750/101 939 125 000 zł 15 000 zł
12. 750/102 932 125 000 zł 15 000 zł
13. 750/103 924 125 000 zł 15 000 zł
14. 750/104 918 125 000 zł 15 000 zł
15. 750/105 909 120 000 zł 15 000 zł
16. 750/106 1103 145 000 zł 15 000 zł

Przetarg: 05.06.2018, godz. 10:00, wadium do: 29.05.2018
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750/126 1228 165 000 zł 20 000 zł
2. 750/127 897 120 000 zł 15 000 zł
3. 750/128 895 120 000 zł 15 000 zł
4. 750/129 893 120 000 zł 15 000 zł
5. 750/130 891 120 000 zł 15 000 zł
6. 750/131 888 120 000 zł 15 000 zł
7. 750/132 886 120 000 zł 15 000 zł
8. 750/133 842 115 000 zł 15 000 zł
9. 750/134 814 110 000 zł 15 000 zł

10. 750/135 1115 150 000 zł 15 000 zł
11. 750/136 1057 140 000 zł 15 000 zł
12. 750/137 1048 140 000 zł 15 000 zł
13. 750/138 1038 140 000 zł 15 000 zł
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750/30 699 100 000 zł 10 000 zł
2. 750/31 390 65 000 zł 10 000 zł
3. 750/32 390 65 000 zł 10 000 zł
4. 750/33 390 65 000 zł 10 000 zł
5. 750/34 390 65 000 zł 10 000 zł
6. 750/35 390 65 000 zł 10 000 zł
7. 750/36 390 65 000 zł 10 000 zł
8. 750/37 390 65 000 zł 10 000 zł
9. 750/38 390 65 000 zł 10 000 zł

10. 750/39 658 95 000 zł 10 000 zł
11. 750/41 854 125 000 zł 15 000 zł
12. 750/42 390 65 000 zł 10 000 zł
13. 750/43 390 65 000 zł 10 000 zł
14. 750/44 390 65 000 zł 10 000 zł
15. 750/45 390 65 000 zł 10 000 zł
16. 750/46 390 65 000 zł 10 000 zł
17. 750/47 390 65 000 zł 10 000 zł
18. 750/48 390 65 000 zł 10 000 zł
19. 750/49 390 65 000 zł 10 000 zł
20. 750/50 793 115 000 zł 15 000 zł

Przetarg: 14.06.2018, godz. 9:00, wadium do: 08.06.2018
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750/153 1264 170 000 zł 20 000 zł
2. 750/154 1108 145 000 zł 15 000 zł
3. 750/155 1125 150 000 zł 15 000 zł
4. 750/156 1345 180 000 zł 20 000 zł
5. 750/158 1417 190 000 zł 20 000 zł
6. 750/159 1160 155 000 zł 20 000 zł
7. 750/160 1155 155 000 zł 20 000 zł
8. 750/161 1523 185 000 zł 20 000 zł
9. 750/163 1222 160 000 zł 20 000 zł

10. 750/164 949 125 000 zł 15 000 zł
11. 750/165 948 125 000 zł 15 000 zł
12. 750/166 946 125 000 zł 15 000 zł
13. 750/167 1221 160 000 zł 20 000 zł
14. 750/168 1253 165 000 zł 20 000 zł
15. 750/169 951 125 000 zł 15 000 zł
16. 750/170 954 125 000 zł 15 000 zł
17. 750/171 957 130 000 zł 15 000 zł
18. 750/172 1167 155 000 zł 20 000 zł

Przetarg: 07.06.2018, godz. 9:00, wadium do: 01.06.2018
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4 750/107 868 115 000 zł 15 000 zł

2. 750/108 876 115 000 zł 15 000 zł
3. 750/109 875 115 000 zł 15 000 zł
4. 750/110 873 115 000 zł 15 000 zł
5. 750/111 872 115 000 zł 15 000 zł
6. 750/112 829 110 000 zł 15 000 zł
7. 750/113 870 115 000 zł 15 000 zł
8. 750/114 1055 140 000 zł 15 000 zł
9. 750/115 1106 145 000 zł 15 000 zł

10. 750/116 901 120 000 zł 15 000 zł
11. 750/117 906 120 000 zł 15 000 zł
12. 750/118 910 120 000 zł 15 000 zł
13. 750/119 903 120 000 zł 15 000 zł
14. 750/120 896 120 000 zł 15 000 zł
15. 750/121 888 120 000 zł 15 000 zł
16. 750/122 853 115 000 zł 15 000 zł

Prezydent Miasta Lubina informuje, że ogłoszono przetargi
na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie ulicy 
Legnickiej, parku Leśnego i ogrodów działkowych „Biedronka” (woj. 
dolnośląskie) na obrzeżach południowej części miasta w odległości 
około 700 m od zabudowań osiedla Przylesie, 1200 m od zabudo-
wań na terenie wsi Osiek oraz około 2500 m od ścisłego centrum 
miasta.
Obecnie teren jest niezagospodarowany, porośnięty roślinnością 
okrywową niską.
Planowany dojazd od ulicy Legnickiej - obecnie nieurządzony. 
Aktualnie, dojazd od ulicy Gajowej.

Uwaga:
Pełna treść ogłoszeń wywieszona jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzę-
du, II piętro oraz zamieszczona w dniach 27 i 30 kwietnia bieżące-
go roku na stronie internetowej: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl 
w zakładce aktualności i ogłoszenia.
Aby wziąć udział w przetargu należy wpłacić wadium w wysoko-
ści wskazanej w ogłoszeniu, w wysokości  ustalonej odrębnie dla 
każdej działki na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie 
Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 
0010 2750 7835 wpisując w treści przelewu:
„ przetarg na działkę nr  ..…”. Natomiast chcąc wziąć udział w prze-
targu na więcej niż jedną działkę należy wpłacić wadium w wyso-
kości wskazanej w ogłoszeniu, odrębnie na każdą działkę.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Lubinie w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony 
Środowiska przy ulicy Jana Kilińskiego 10, II piętro, pok. nr 200 lub 
pod numerem telefonu 76/ 74-68-156 oraz 76/74-68-155.

Przetarg: 06.06.2018, godz. 10:00, wadium do: 30.05.2018
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750/139 1028 140 000 zł 15 000 zł
2. 750/140 1814 220 000 zł 25 000 zł
3. 750/141 1783 215 000 zł 25 000 zł
4. 750/142 1011 135 000 zł 15 000 zł
5. 750/143 1022 135 000 zł 15 000 zł
6. 750/144 1034 140 000 zł 15 000 zł
7. 750/145 1062 140 000 zł 15 000 zł
8. 750/146 1149 155 000 zł 20 000 zł
9. 750/147 1186 160 000 zł 20 000 zł

10. 750/148 1094 145 000 zł 15 000 zł
11. 750/149 1134 150 000 zł 15 000 zł
12. 750/150 1083 145 000 zł 15 000 zł
13. 750/151 855 115 000 zł 15 000 zł

www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
w zakładce aktualności i ogłoszenia
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Szamowozy w rynku
 ZŁOTORYJA. Hiszpańskie churrosy, meksykańskie tacosy, belgijskie frytki, specjały prosto z Paryża, a dla porządnie głodnych prawdziwe amerykańskie albo bałkańskie 
burgery – to tylko kilka spośród szerokiej gamy kulinarnych propozycji, jakich w weekend, 12-13 maja, można było spróbować na złotoryjskiej starówce. Do najstarszego 

miasta w Polsce po raz pierwszy w historii zjechało kilkanaście food trucków, czyli furgonetek serwujących dania z kuchni całego świata.

W Złotoryi odbyło się 
prawdziwe święto jedzenia. 
Miejscowy rynek w samo 
południe wypełniły tzw. 
szamowozy, czyli mobilne 
kuchnie, oferujące orygi-
nalne dania z różnych kra-
jów i różnych kultur świata. 
Próbowaliście kiedyś frytek 
z batatów albo japońskiej 
zupy Ramen? A może ma-
cie ochotę na quasedillę 
lub kapsalona grzybiarza? 
Nie wiecie o czym mowa? 
W takim razie przegapili-

ście okazję, by nadrobić za-
ległości w ramach Festiwa-
lu Smaków Świata. Każdy 
znalazł coś odpowiedniego 
dla siebie. Niektórzy miesz-
kańcy mieli niemały kłopot 
z podjęciem decyzji. – Cho-
dzę tu już dwadzieścia mi-
nut i nie wiem, co wybrać. 
Zapachy są niesamowite. 
Najchętniej spróbowałoby 
się wszystkiego po trochę – 
mówi pani Bożena.

Oprócz zagranicznych 
specjałów nie brakowało 

też rodzimych potraw. Był 
bigos myśliwski, oscypki 
z grilla z żurawiną, pajda 
wiejskiego chleba z domo-
wym smalcem i ogórkiem 
kiszonym. Dla miłośników 
słodkości – desery lodowe 
w „Tajskim Misiu”. Lody 
przyrządzane były tam 
na specjalnej płycie mro-
żącej, bezpośrednio przed 
podaniem. W ich składzie 
są tylko naturalne i świeże 
składniki, bez konserwan-
tów, polepszaczy i „innych 

E”. – Dzieciaki właśnie 
mnie namówiły na drugą 
porcję. Sobie jeszcze nie 
zdążyłem nic zamówić, 
a już zaczynam się robić 
głodny – uśmiechał się pan 
Marek, który przyjechał 
z Legnicy.

Na złotoryjskim zlocie 
food trucków można było 
nie tylko dobrze zjeść, ale 
też skosztować kwasu chle-
bowego lub regionalnego 
piwa z Gór Sowich.

(SK)

BĘDZIE PRACA!
 ZŁOTORYJA. Za kwotę 420 tys. złotych ratusz 
sprzedał działkę przemysłową przy ul. Strefo-
wej. Jej nowym właścicielem została spółka 
Euromill z Wilkowa. Firma zamierza postawić 
w tym miejscu halę produkcyjną, w której za-
trudnienie ma znaleźć około 50 osób.
Składająca się z dwóch działek nieruchomość znaj-
duje się obok złotoryjskiej podstrefy Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, po lewej stronie ul. 
Strefowej. Jest niezabudowana i ma powierzchnię 
1,41 hektara. Obecnie są to grunty orne, ale w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczone są pod zabudowę przemysłową.
– Chcemy do końca 2019 roku wybudować halę pro-
dukcyjną o powierzchni tysiąca metrów kw. wraz 
z częścią biurową liczącą 400 metrów kw. To na po-
czątek. Działka jest rozwojowa, będziemy dyspono-
wali zapleczem, które pozwoli nam na ewentualną 
rozbudowę hali, jeśli takie będą wymagania rynku. 
Jesteśmy nastawieni na rozwój – mówi Jakub Ko-
siński, prezes spółki.
Euromill to przedsiębiorstwo w stu procentach 
z polskim kapitałem, które zajmuje się wyginaniem 
rur i profili stalowych oraz obróbką plastyczną me-
tali na zimno. Główny zakład firmy znajduje się we 
Wrocławiu. Pięć lat temu utworzony został oddział 
w Wilkowie, który w tym roku przekształcił się 

w osobną spółkę pod nazwą Grupa Euromill. Funk-
cjonuje on w wynajętych pomieszczeniach na tere-
nie dawnych zakładów górniczych Lena, które jed-
nak szybko okazały się za ciasne. Dynamiczny roz-
wój spółki i coraz większa liczba zleceń wymagają 
znacznego zwiększenia zatrudnienia. Jeszcze 
w 2013 roku pracowały w niej dwie osoby, teraz jest 
ich 20.
Szacowany koszt budowy hali kształtuje się w gra-
nicach 3-4 mln zł. Do tej kwoty należy doliczyć inwe-
stycje w park maszynowy. Euromill planuje zainwe-
stować m.in. w spawalnictwo i obórkę CNC, czyli to-
czenie i frezowanie sterowane numerycznie.
  (SK)
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Spotkanie zostało zaini-
cjowane przez starostę 
złotoryjskiego Ryszar-

da Raszkiewicza. Oprócz lo-
kalnych władz wzięli w nim 
udział również przedstawicie-
le fi rmy Eurovia Polska, która 
wygrała przetarg na wykona-
nie obwodnicy oraz poszkodo-
wani rolnicy (głównie miesz-
kańcy Kopacza i Rokitnicy).

– Docierały do nas liczne 
skargi w tej sprawie. Prob-
lem polega na tym, że pra-
cownicy fi rmy wykonawczej 
bez zapowiedzi i żadnych 
wyjaśnień wchodzą na 
działki tych ludzi, żeby zro-
bić konieczne pomiary czy 
odwierty, a przy tym depczą 
i niszczą im uprawy. Rzeko-
mo o wszystkim miało wie-

dzieć i wszystkim kierować 
starostwo, co jest nieprawdą. 
To jest zwykła samowolka 
– uważa Jacek Grabowski, 
rzecznik prasowy Starostwa 
Powiatowego w Złotoryi.

Po burzliwej dyskusji 
przedstawiciele spółki Eu-
rovia zadeklarowali, że jej 
pracownicy zmienią swój 
sposób działania. W związ-

ku z tym wkrótce ma zostać 
przygotowany harmono-
gram wejść na prywatne 
grunty.

Zgodnie z postanowie-
niami przetargu obwod-
nica Złotoryi powinna 
być gotowa w ciągu trzech 
lat od podpisania umowy 
z wykonawcą.

Szymon Kwapiński

INWESTYCJA JESZCZE NIE RUSZYŁA, 
ALE JUŻ WZBUDZA PROTESTY

Budowa
problemem
dla
rolników
 ZŁOTORYJA. Mimo że budowa obwodnicy miasta jeszcze się na dobre nie rozpoczęła, 

już dochodzi do pierwszych konfliktów. Skarżą się okoliczni rolnicy, którzy mają swoje 

uprawy na terenie planowanej inwestycji. W siedzibie starostwa powiatowego odbyło się 

spotkanie poświęcone temu problemowi.
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Awans 
na wyciągnięcie ręki
 PIŁKA NOŻNA. Do zakończenia rozgrywek Nice 1. 

Ligi pozostały już tylko dwie kolejki a Miedź Legnica 
wciąż pewnie przewodzi stawce. Już tylko katastrofa 
mogłaby pokrzyżować plany podopiecznym Dominika 

Nowaka.

Legniczanie na fi niszu 
rozgrywek mają cztery 
punkty przewagi nad Za-
głębiem Sosnowiec i sześć 
nad Chojniczanką Choj-
nice. To oznacza, że aby 
postawić przysłowiową 
kropkę nad „i” wystar-
czy by Miedź w jednym 
z dwóch ostatnich spot-
kań wywalczyła remis. 
Okazja do tego będzie 
idealna już w najbliższą 
niedzielę, gdy podopiecz-
ni trenera Nowaka zmie-
rzą się na własnym boisku 
z trzecią siłą ligi – Chojni-
czanką Chojnice. Każdy 
inny rezultat niż zwycię-
stwo gości premiuje awan-
sem legniczan, jednak jak 
wszyscy podkreślają, nie 
ma mowy o jakimkolwiek 
kunktatorstwie i Miedź 
w niedzielę zagra o pełną 
pulę, by potwierdzić, że to 
ona jest najlepszym zespo-
łem w tym sezonie.

Na finiszu I-ligowych 
zmagań nieco powietrza 

zeszło z drugiego z naszych 
przedstawicieli, czyli Chro-
brego Głogów. Jeszcze 
kilka tygodni temu zespół 
był bardzo blisko miejsc 
premiowanych awansem, 
ale podopieczni Grzegorza 
Nicińskiego ewidentnie 
stracili parę, czego efektem 
jest dopiero dziewiąta loka-
ta w tabeli. Dla głogowian 
w tym sezonie najważniej-
sze było jednak, by poka-
zać, że w Chrobrym istnieje 
życie po odejściu Ireneusza 
Mamrota. To się udało a no-
wy trener już poprawił wy-
nik byłego szkoleniowca 
o dwa punkty. Pamiętajmy, 
że wciąż do rozegrania w Ni-
ce 1. Lidze pozostały dwie 
kolejki.   (DAM)
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Zdobywając dwie 
bramki w meczu 
z Pogonią, Marquitos 
przybliżył Miedź do 
awansu

Lubinianie rozgryw-
ki rozpoczęli z Pio-
trem Stokowcem, 

z którym zakończono 
współpracę 27 listopada 
2018, gdy KGHM Zagłębie 
zajmowało ósme miejsce 
w tabeli. Pod wodzą szko-
leniowca, który wprowa-
dził zespół do ekstraklasy 
a później zajął z nim trze-
cie miejsce. Miedziowi 
zdobyli dwadzieścia czte-
ry punkty w siedemnastu 
meczach. Po erze Stokow-
ca przyszedł czas na Ma-
riusza Lewandowskiego. 
KGHM Zagłębie, które 

za poprzedniego trenera 
było bardzo mocne na 
własnym boisku stało się 
niesłychanie niewygod-
nym rywalem na boiskach 
przeciwników. Niestety 
w parze nie poszła z tym 
dobra forma w meczach 
domowych, co spowodo-
wało, że bilans wycho-
wanka lubińskiego klubu 
jest porównywalny do te-
go, jakim legitymował się 
Stokowiec. W dwudziestu 
meczach pod wodzą Ma-
riusza Lewandowskiego 
lubinianie zdobyli dwa-
dzieścia osiem punktów.

Poza premiami za za-
jęcie siódmego miejsca 
w tabeli klub otrzyma 
w tym roku również 600 
tysięcy złotych za trzecią 
lokatę w klasyfi kacji Pro 
Junior System. Co prawda 
lubinianie zostali zdystan-
sowani przez Górnika 
Zabrze i Lecha Poznań, 
ale na ostatniej prostej, 
dzięki występom Pawła 
Żyry a w szczególności 
Filipa Jagiełlo, udało się 
im przeskoczyć Cracovię 
i to KGHM Zagłębie Lu-
bin kończy rywalizację na 
pudle.

S ezon 2017/2018 
jest już historią a teraz 
przed szkoleniowcem 
i władzami klubu czas 
rozliczeń. Już wiemy, 
że w przyszłym sezonie 
w barwach lubińskie-
go zespołu nie zagra 
na pewno Aleksandar 
Todorovski a wszystko 
wskazuje na to, że to nie 
koniec pożegnań. Tym 
bardziej, że funkcję dy-
rektora sportowego klu-
bu obejmie Michał Że-
właków, który zastąpi 
Dariusza Motałę.

Adam Michalik

LUBINIANIE ZAKOŃCZYLI SEZON NA 7. MIEJSCU 
W TABELI LOTTO EKSTRAKLASY 

Minimum 
nie wystarczy.

Przygoda Todorovskiego 
z Zagłębiem dobiegła końca

Czas 
na zmiany FO
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 PIŁKA NOŻNA. Legia Warszawa została mistrzem Polski w sezonie 2017/2018 

a KGHM Zagłębie Lubin rozgrywki zakończyło na siódmym miejscu w tabeli. Co 

prawda cel minimum założony przez zarząd przed sezonem został zrealizowany, ale 

ciężko nie mieć niedosytu, ponieważ liga w tym roku była słaba jak nigdy wcześniej.
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KS Legnickie Pole – Kaczawa Bieniowice 5:3
Zamet Przemków – Odra Chobienia 3:0
Płomień Radwanice – UKS Huta Przemków 3:0
Sparta Rudna – Grom Gromadzyń-Wielowieś 6:0
Prochowiczanka Prochowice – Czarni Rokitki 6:0
KS Męcinka – Konfeks Legnica 1:0
Kuźnia Jawor – Iskra Kochlice 2:0
Dąb Stowarzyszenie Siedliska – Iskra Księginice 1:3

Generuj PDF

KLASA OKRĘGOWA 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Prochowiczanka Prochowice 25 21 2 2 65 82-20
2. Sparta Rudna 26 19 4 3 61 80-26
3. Odra Chobienia 26 17 4 5 55 57-27
4. Konfeks Legnica 26 14 8 4 50 60-25
5. Kuźnia Jawor 25 16 1 8 49 60-33
6. KS Legnickie Pole 26 13 3 10 42 63-40
7. Zamet Przemków 25 13 2 10 41 58-45
8. KS Męcinka 25 12 2 11 38 39-34
9. UKS Huta Przemków 26 11 2 13 35 46-63
10. Iskra Księginice 26 9 7 10 34 46-49
11. Płomień Radwanice 26 9 7 10 34 51-49
12. Iskra Kochlice 26 6 7 13 25 44-62
13. Kaczawa Bieniowice 26 6 5 15 23 40-62
14. Czarni Rokitki 26 5 1 20 16 26-86
15. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 26 3 3 20 12 39-92
16. Grom Gromadzyń-Wielowieś 26 2 2 22 8 20-98

Kolejka 26:
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Victoria Siciny – Mieszko Ruszowice 1:3
Zawisza Serby – Korona Czernina 6:0
Zadzior Buczyna – Łagoszovia Łagoszów 3:3
Gwardia Białołęka – LZS Komorniki 6:0
Iskra Droglowice – Kalina Sobin 2:8
Dragon Jaczów – Sokół Jerzmanowa 0:2
Stal II Chocianów – Pogoń Góra 1:3
Victoria Parchów – Orzeł Czerna 4:5

Generuj PDF

A-KLASA, GRUPA I 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Pogoń Góra 26 22 2 2 68 105-39
2. Zawisza Serby 26 21 3 2 66 112-43
3. Sokół Jerzmanowa 26 18 2 6 56 118-59
4. Dragon Jaczów 26 14 3 9 45 80-54
5. Mieszko Ruszowice 26 14 3 9 45 66-36
6. Orzeł Czerna 26 13 2 11 41 86-75
7. Stal II Chocianów 26 12 4 10 40 81-54
8. Korona Czernina 26 12 2 12 38 76-82
9. Gwardia Białołęka 26 11 3 12 36 48-41

10. Zadzior Buczyna 26 11 3 12 36 58-62
11. Łagoszovia Łagoszów 26 8 3 15 27 65-108
12. Kalina Sobin 26 8 1 17 25 59-72
13. Victoria Siciny 26 7 2 17 23 55-97
14. LZS Komorniki 26 7 1 18 22 40-99
15. Iskra Droglowice 26 6 3 17 21 42-97
16. Victoria Parchów 26 4 1 21 13 42-121

Kolejka 26:

22.05.2018 sport.system-3.com.pl/cms/modules/generate/matrix.php?tax=1&searchMenu=19&round=26&matrix=newspaper&title=&fromNumb…

http://sport.system-3.com.pl/cms/modules/generate/matrix.php?tax=1&searchMenu=19&round=26&matrix=newspaper&title=&fromNumber=&toNumber=

Sparta Parszowice – Mewa Kunice 0:7
Unia Miłoradzice – Wilki Różana 1:9
Rodło Granowice – Orzeł Mikołajowice 2:1
Albatros Jaśkowice – Park Targoszyn 5:3
Krokus Kwiatkowice – Zjednoczeni Snowidza 0:0
Kolejarz Miłkowice – Zryw Kłębanowice 0:9
Czarni Dziewin – Fortuna Obora 4:2

Generuj PDF

A-KLASA, GRUPA II 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Zryw Kłębanowice 24 20 0 4 60 106-27
2. Mewa Kunice 24 19 2 3 59 100-20
3. Czarni Dziewin 25 16 4 5 52 73-39
4. Rodło Granowice 24 16 2 6 50 77-34
5. Sparta Parszowice 24 15 5 4 50 72-38
6. ZZPD Górnik Lubin 24 13 2 9 41 76-44
7. Wilki Różana 24 13 1 10 40 95-66
8. Orzeł Mikołajowice 24 12 2 10 38 51-42
9. Albatros Jaśkowice 25 11 4 10 37 54-53
10. Unia Miłoradzice 24 6 6 12 24 42-60
11. Park Targoszyn 24 6 1 17 19 29-83
12. Kolejarz Miłkowice 25 5 3 17 18 33-109
13. Fortuna Obora 25 5 3 17 18 47-107
14. Krokus Kwiatkowice 24 3 2 19 11 26-92
15. Zjednoczeni Snowidza 24 2 3 19 9 21-88

Kolejka 26:
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Płomień Michów – Nysa Wiadrów 3:2
Przyszłość Prusice – LZS Nowy Kościół 7:0
Radziechowianka Radziechów – Ur-Pal Sokół Krzywa 0:3
LZS Lipa – Huragan Proboszcżów 3:2
Bazalt Piotrowice – Orzeł Zagrodno 3:5
Skora Jadwisin – Wilkowianka Wilków 3:1
Błękitni Kościelec – Fenix Pielgrzymka 4:1
Burza Gołaczów – Chojnowianka Chojnów 1:7

Generuj PDF

A-KLASA, GRUPA III 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Przyszłość Prusice 26 20 5 1 65 144-20
2. Chojnowianka Chojnów 26 21 2 3 65 106-25
3. Skora Jadwisin 26 19 3 4 60 125-48
4. Ur-Pal Sokół Krzywa 26 16 3 7 51 71-51
5. LZS Lipa 26 13 5 8 44 76-66
6. Orzeł Zagrodno 26 13 4 9 43 90-58
7. Huragan Proboszcżów 26 11 7 8 40 63-72
8. Fenix Pielgrzymka 25 11 5 9 38 63-64
9. Błękitni Kościelec 26 8 5 13 29 58-75
10. LZS Nowy Kościół 26 8 4 14 28 63-100
11. Bazalt Piotrowice 26 8 3 15 27 50-76
12. Płomień Michów 26 7 3 16 24 42-73
13. Burza Gołaczów 25 7 2 16 23 46-94
14. Nysa Wiadrów 26 6 4 16 22 56-119
15. Wilkowianka Wilków 26 6 3 17 21 56-98
16. Radziechowianka Radziechów 26 2 4 20 10 30-100

Kolejka 26:
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Amator Wierzchowice – PDE LKS Gaworzyce 3:0
Tęcza Kwielice – Zryw Kotla 0:13
Viktoria Borek – LZS Ostaszów 7:2
Perła Potoczek – LZS Koźlice 0:0
Kłos Moskorzyn – Kupryt 02 Sucha Górna 6:2
Sparta Przedmoście – Odra Grodziec Mały 4:2

Generuj PDF

B-KLASA, GRUPA I 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. LZS Ostaszów 20 16 2 2 50 88-39
2. Kłos Moskorzyn 20 15 2 3 47 65-25
3. Viktoria Borek 20 14 3 3 45 76-41
4. Zryw Kotla 20 10 2 8 32 54-41
5. Perła Potoczek 20 9 4 7 31 65-45
6. Sparta Przedmoście 20 9 2 9 29 54-52
7. Amator Wierzchowice 20 8 2 10 26 52-63
8. LZS Koźlice 20 6 6 8 24 59-69
9. Kupryt 02 Sucha Górna 20 7 2 11 23 53-59

10. Odra Grodziec Mały 20 5 1 14 16 36-64
11. Tęcza Kwielice 20 4 1 15 13 26-95
12. PDE LKS Gaworzyce 20 3 1 16 10 29-64

Kolejka 20:
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Błysk Studzionki – Unia Szklary Górne 1:6
Victoria Tymowa – Sokół Niechlów 3:1
Wiewierzanka Wiewierz – Platan Siedlce 5:1
LZS Żelazny Most – Skarpa Orsk 1:5
Błyskawica Luboszyce – Huzar Raszówka 4:2
Victoria Niemstów – KS Kłopotów 0:11

Generuj PDF

B-KLASA, GRUPA II 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. KS Kłopotów 20 14 2 4 44 62-31
2. Platan Siedlce 20 14 1 5 43 66-41
3. Huzar Raszówka 20 11 4 5 37 53-32
4. Sokół Niechlów 20 11 2 7 35 51-33
5. Skarpa Orsk 20 11 2 7 35 67-44
6. Unia Szklary Górne 20 11 1 8 34 58-36
7. Wiewierzanka Wiewierz 20 10 1 9 31 55-42
8. Błyskawica Luboszyce 20 8 4 8 28 42-37
9. Błysk Studzionki 20 7 4 9 25 31-54
10. Victoria Tymowa 20 7 3 10 24 45-52
11. Victoria Niemstów 20 3 0 17 9 26-79
12. LZS Żelazny Most 20 1 0 19 3 21-96

Kolejka 20:
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Orlik Okmiany – Lubiatowianka Lubiatów 2:1
Iskra II Kochlice – Iskra Niedźwiedzice 4:0
Relaks Szklary Dolne – LZS Biała 3:4
Start Osetnica – Kryształ Chocianowiec 3:6
LZS Nowa Wieś Lubińska – Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 5:5

Generuj PDF

B-KLASA, GRUPA III 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Orlik Okmiany 18 16 1 1 49 106-21
2. Lubiatowianka Lubiatów 18 13 2 3 41 81-38
3. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 19 11 3 5 36 95-54
4. Kryształ Chocianowiec 18 9 5 4 32 56-40
5. Iskra II Kochlice 19 10 1 8 31 65-61
6. LZS Nowa Wieś Lubińska 18 9 3 6 30 65-53
7. Sokół II Krzywa 18 7 4 7 25 49-50
8. LZS Biała 18 7 1 10 22 58-68
9. Iskra Niedźwiedzice 18 2 3 13 9 30-79
10. Relaks Szklary Dolne 18 2 3 13 9 24-70
11. Start Osetnica 18 0 2 16 2 33-128
12. Czarni II Rokitki 0 0 0 0 0 0-0

Kolejka 20:
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LZS Budziszów Wielki – Polder Damianowo 3:3
Tęcza Kwietno – Orzeł Pichorowice 6:0
Cicha Woda Tyniec Legnicki – Orzeł Konary 6:0
Czarni Golanka Dolna – Kam-Pos Lusina 4:2
Gama Ujazd Górny – Ikar Miłogostowice 1:8
Zjednoczeni Gościsław – Korona Kawice 3:3

Generuj PDF

B-KLASA, GRUPA IV 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Tęcza Kwietno 21 18 2 1 56 90-14
2. Ikar Miłogostowice 20 16 0 4 48 99-29
3. Cicha Woda Tyniec Legnicki 21 14 0 7 42 92-40
4. Unia Rosochata 20 13 1 6 40 66-35
5. Polder Damianowo 21 9 4 8 31 46-56
6. Zjednoczeni Gościsław 20 9 4 7 31 53-46
7. Korona Kawice 20 9 2 9 29 59-41
8. Orzeł Pichorowice 21 9 0 12 27 30-54
9. LZS Budziszów Wielki 20 7 5 8 26 36-57

10. Orzeł Konary 20 6 1 13 19 35-70
11. Kam-Pos Lusina 20 4 2 14 14 40-92
12. Gama Ujazd Górny 20 4 2 14 14 34-86
13. Czarni Golanka Dolna 20 2 1 17 7 22-82
14. Wilki II Różana 0 0 0 0 0 0-0

Kolejka 22:
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Górnik II Złotoryja – Platan Sichów 8:0
Płomień Nowa Wieś Grodziska – Orzeł Wojcieszyn 2:1
Rataj Paszowice – LKS Chełmiec 0:1
Tatra Krzeniów – Kuźnia II Jawor 3:0
Iskra Jerzmanice Zdrój – KS Winnica 0:4
Sokół Sokołowiec – Lechia Rokitnica 3:3

Generuj PDF

B-KLASA, GRUPA V 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Górnik II Złotoryja 20 16 2 2 50 117-25
2. KS Winnica 20 16 1 3 49 75-18
3. Orzeł Wojcieszyn 20 14 3 3 45 92-27
4. LKS Chełmiec 20 13 2 5 41 83-53
5. Płomień Nowa Wieś Grodziska 20 11 2 7 35 52-34
6. Tatra Krzeniów 20 10 3 7 33 47-50
7. Kuźnia II Jawor 20 8 3 9 27 62-59
8. Platan Sichów 20 7 3 10 24 48-63
9. Iskra Jerzmanice Zdrój 20 5 0 15 15 31-89
10. Lechia Rokitnica 20 4 2 14 14 52-81
11. Sokół Sokołowiec 20 2 2 16 8 18-107
12. Rataj Paszowice 20 2 1 17 7 24-95

Kolejka 20:

Tabele niższych lig
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Dwa miesiące 
do PNL Cup!

  PIŁKA NOŻNA. Do trzeciej edycji turnieju 
Piłkarskie Niższe Ligi Cup pozostało już niewiele ponad 
dwa miesiące. Przypomnijmy, że impreza odbędzie się 

w dniach 21-22 lipca 2018 roku na boiskach 
Regionalnego Centrum Sportowego 

i ZZPD Górnika Lubin. 

– Jesteśmy już praktycz-
nie gotowi do zorganizo-
wania turnieju – zapewnia 
Adam Michalik, koordyna-
tor PNL Cup.

Twórcy telewizyjnego 
programu już po raz trzeci 
podjęli się organizacji zawo-
dów, które w naszym regionie 
cieszą się coraz większą popu-
larnością. Wszystko wskazuje 
na to, że tym razem do Lubi-
na przyjedzie rekordowa licz-
ba zespołów. – Jesteśmy coraz 
bliżej zakończenia zapisów. 
Pozostało nam tylko kilka 
wolnych miejsc, więc wszyst-
kich, którzy wciąż zwlekają 
zachęcamy do jak najszybsze-
go kontaktu z nami – podkre-
śla Radosław Salamon, orga-
nizator zawodów. Z zapisem 
na turniej warto pośpieszyć 
się także z innego powodu, bo 
przypomnijmy, że tylko do 
końca maja opłata wpisowe 
wynosi 200 złotych. Później 
zostanie podwyższona.

Organizatorzy w tym 
roku zdecydowanie pod-
wyższyli poprzeczkę, jeśli 
chodzi o nagrody przygo-
towane dla drużyn. Praw-
dziwym hitem z całą pew-
nością będzie możliwość 
odbycia profesjonalnego 
treningu pod okiem Ma-
riusza Lewandowskiego. – 
Postaramy się zrobić jakiś 
fajny trening dla zwy-
cięskiego klubu. Za-
praszam serdecznie, 
ale taryfy ulgowej nie 
będzie, także niech 
oni popatrzą jak za-
wodnicy ciężko tre-
nują w pierwszym 
zespole – zapowiada 
szkoleniowiec KGHM 
Zagłębia.

Poza gratyfi kacją w po-
staci treningu pod okiem 

wybitnego reprezentanta 
Polski na zwycięzcę III edy-
cji PNL Cup czekać będą 
także nagrody ufundowane 
przez markę Saller. Wśród 
nich nagroda główna, którą 
będzie voucher o wysokości 
3 tys. złotych do wykorzy-
stania na sprzęt sportowy. 

– Od początku jeste-
śmy wierni tej inicjatywie 
i cieszymy się, że możemy 
uczestniczyć w tym projek-
cie. Jak co roku wspólnie 
staramy się rozwijać, więc 
w tym roku zdecydowanie 
podwyższyliśmy nagrody, 
które można w nim zdobyć 
– komentuje Dominik Ły-
sak, ofi cjalny dystrybutor 
marki Saller w Polsce.

Przypomnijmy, że w tur-
nieju mogą uczestniczyć 
drużyny na co dzień rywa-
lizujące w ramach rozgry-
wek prowadzonych przez 
Okręgowe Związki Piłki 
Nożnej. Tym razem zagrają 
one jednak sześcioosobo-
wą odmianę. Podobnie jak 
przed rokiem tak i tym ra-
zem patronat nad rozgryw-
kami objął Polski Związek 
Piłki Nożnej. (LL)

FOT. PAWEŁ ANDRACHIEWICZ

Chocianowianie 
wydawali się być 
zdecydowanym 

faworytem spotkania z Su-
detami, choć podopieczni 
Konrada Janczaka w run-
dzie wiosennej nie impo-
nują formą. Od samego 
początku walka toczyła 
się w środkowej strefi e, 
ale gdy piłka przenosiła 
się pod bramkę jednej, 
bądź drugiej drużyny 
to karygodne błędy 

popełniali defensorzy. 
Żaden z zespołów nie był 

w stanie tego wykorzystać, 
choć bliscy otwarcia wyni-
ku byli gospodarze. Faulo-

wany w polu karnym był 
Podziewski i sędzia podyk-
tował rzut karny. Do piłki 
podszedł sam poszkodo-
wany, którego intencję 
wyczuł jednak golkiper 
gości i wciąż mieliśmy 0:0. 
Niewykorzystana sytuacja 
zemściła się w końcówce 
i Sudety strzeliły gola, któ-
ry dawał im prowadzenie 
do przerwy.

Tradycyjnie już na 
meczach Stali po zakoń-
czeniu pierwszej połowy 
na murawie pojawili się 
uczestnicy konkursów 
rzutów karnych, którzy 
rywalizowali o koszulkę 

reprezentacji Polski poda-
rowaną przez wiceprezesa 
PZPN Andrzeja Padew-
skiego a także o gadżety 
chocianowskiego klubu, 
ufundowane przez To-
masza Kulczyńskiego. Co 
ciekawe, nie była to jedy-
na atrakcja przygotowana 
przez niego dla kibiców, 
ponieważ przez cały mecz 
najmłodsi mogli korzystać 
z dmuchańców, zaś ci star-
si – rozkoszować się kiełba-
są z grilla. Całość złożyła 
się w naprawdę ciekawie 
przygotowaną „Strefę 
Kibica”. Fani chocianow-
skiego klubu nie ukry-

wali zadowolenia z takiej 
inicjatywy i zapowiadali 
uczestnictwo w kolejnych 
tego typu akcjach.

W drugiej połowie 
emocji mieliśmy niewie-
le więcej niż w pierwszej. 
Z tym wyjątkiem, że to 
Stal zdobyła gola na 1:1. 
Jego strzelcem okazał się 
Oskar Trojniarz, który zo-
stał ostatecznie wybrany 
najlepszym zawodnikiem 
meczu. W związku z tym, 
po zakończeniu spotkania 
odebrał z rąk Tomasza 
Kulczyńskiego pamiątko-
wy puchar.

(DAM)

BEZ ZWYCIĘZCY W STARCIU ŚREDNIAKÓW 

Najciekawiej
poza boiskiem
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 PIŁKA NOŻNA. Spotkanie Stali Chocianów z Sudetami Giebułtów momentami 

wiało nudą pod względem sportowym. Rywalizacja drużyn ze środka stawki 

zakończyła się remisem 1:1, jednak trzeba przyznać, że to co najciekawsze działo się 

poza boiskiem, ponieważ najmłodsi kibice mogli korzystać z strefy kibica 

przygotowanej przez klub i Tomasza Kulczyńskiego.

Ostatnie działania chocianowskiego
klubu docenił wiceprezes
PZPN Andrzej Padewski
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Mikołaj Kupaj 
na podium

 MOTOCROSS. Doskonale spisał się 
podczas III Rundy Mistrzostw Strefy 
Polski Zachodniej w Motocrossie 
zawodnik KS Metraco Polkowice Mikołaj 
Kupaj. Polkowiczanin rywalizujący w 
klasie MX 85 stanął na trzecim stopniu 
podium.

III Runda Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej rozegrana została w Rosówku. 
Najlepiej z polkowickich motocyklistów 
spisał się jadący na Suzuki - Mikołaj Ku-
paj zajmując wysoką 3-cią lokatę. Tuż za 
podium na 4. miejscu uplasował się  Se-
bastian Kałużny startujący w klasie MX 
Masters, który w klasyfi kacji generalnej 
jest drugi. 

Tomasz Kupaj startujący w tej samej 
klasie co Kałużny był 6-ty. Po trzech run-
dach KS Metraco Polkowice w klasyfi ka-
cji klubowej zajmuje 7. miejsce. 3 czerwca 
polkowiczanie wystartują w Ostrowie 
Wielkopolskim. 

 (LL)

W  ostatnim dniu 
kolarze mieli 
do pokonania 

154-kilometrową trasę, 
wiodącą z Moelv do Lille-
hammer. Zawodnicy CCC 
Sprandi Polkowice jechali 
bardzo aktywnie na fina-
łowym, mocno pagórko-
watym etapie. Szczególnie 
agresywny był Paweł Ber-
nas, który dwukrotnie ata-
kował i brał udział w dwóch 
różnych ucieczkach.

Żadna z nich nie była 
jednak w stanie uzyskać 
większej przewagi, przekra-

czającej minutę. Wyścig się 
łączył, ale też dochodziło do 
selekcji, która przerzedzała 
peleton. Jonas Koch był jed-
nak wśród najmocniejszych 
i kontrolował sytuację, albo 
poprzez udział w uciecz-
ce, albo jazdę w grupie 
pościgowej.

Ostatecznie Niemiec 
przyjechał w drugiej grup-
ce, 26 sekund za zwycięz-
cą, Alexandrem Kampem 
z grupy Team Virtu Cycling. 
Był on najszybszy z lideru-
jącej trójki, która oderwała 
się na ostatnim podjeździe 

wyścigu. Koch ostatecz-
nie zameldował się na 15. 
miejscu, co dało mu awans 
w generalce na ósmą lokatę. 
Triumfował reprezentant 
Hiszpanii Eduardo Prade-
sem (Euskadi – Murias).

Jako 56. linię mety prze-
kroczył Paweł Bernas, na-
tomiast pozostali „poma-
rańczowi” nie ukończyli 
ostatniego odcinka wyści-
gu dookoła Norwegii (Alan 
Banaszek, Frantisek Sisr, 
Michal Schlegel, Adrian 
Kurek).

Szymon Kwapiński

UDANY START ZAWODNIKA CCC SPRANDI POLKOWICE

 KOLARSTWO. Jonas Koch zajął  15. miejsce na 
ostatnim etapie Tour of Norway. Ostatecznie zawodnik 
CCC Sprandi Polkowice ukończył norweskie zmagania 
na wysokiej, ósmej pozycji w klasyfikacji generalnej. 

Koch ósmy 
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Jonas Koch zajął  15. miejsce na 

Koch ósmy 
w Norwegii

Mikołaj Kupaj 

Tomasz Kupaj startujący w tej samej 
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Siódemka dyktowała warunki
 PIŁKA RĘCZNA. Dobre spotkanie rozegrali szczypiorniści Siódemki Miedź Legnica. 

Podopieczni Pawła Wity odprawili z kwitkiem MKS Wieluń, wygrywając 25:22.

SPORT

MŁODZIEŻ POWALCZY O MEDALE
 PIŁKA RĘCZNA. Znakomity występ w Kielcach zaliczyli juniorzy młodsi 
MKS SMS Zagłębie Lubin. Miedziowi już po dwóch meczach zapewnili sobie 
awans do Final Four Mistrzostw Polski. Do decydującej fazy rozgrywek awan-
sowali również młodzicy Siódemki Miedź Legnica.

W turnieju półfinałowym, rozgrywanym 
w Kielcach podopieczni Tomasza Ko-
złowskiego pokonali najpierw Wybrzeże 
Gdańsk 22:21 (11:10), a następnie gospo-
darzy – Vive Kielce 24:22 (14:8). Dwa zwy-
cięstwa w dwóch pierwszych spotka-
niach sprawiły, że Miedziowi zapewnili 
sobie awans do czwórki najlepszych dru-
żyn w kraju w swojej kategorii. Na koniec 
lubinianie ulegli drużynie KS Szczypior-
niak Olsztyn, ale zameldowali się 
w czwórce najlepszych zespołów w Pol-
sce.
Turniej finałowy odbędzie się 25-26 maja 
w Białej Podlaskiej. Oprócz szczypiorni-
stów Zagłębia Lubin wystąpią w nich go-
spodarze oraz Anilana Łódź i PGE Vive 
Kielce. Podopiecznych Tomasza Kozłow-
skiego w walce o wielki finał czeka star-
cie z ekipą gospodarzy.

Młodzicy Siódemki po dwóch dniach kra-
kowskiego turnieju mieli na koncie dwie 
porażki i niewiele wskazywało na to, że 
zdołają wywalczyć awans. Legniczanie 
po zaciętej walce przegrali najpierw z go-
spodarzami – Kusym Kraków, a w sobotę 
z Iskrą Bydgoszcz – W obu tych meczach 
zagraliśmy nieźle, choć z Kusym szwan-
kowała obrona. Po prostu zabrakło nam 
trochę szczęścia. Na szczęście turniej 
ułożył się dla nas korzystnie i zachowali-
śmy szanse na awans do niedzieli – mó-
wi trener Piotr Będzikowski.
W ostatni dzień turnieju Siódemka pewnie 
wygrała z MUKS 21 Płock i musiała czekać 
na rozstrzygnięcie w ostatnim spotkaniu, 
w którym zmierzył się Kusy z Iskrą. Wiado-
mo było, że legniczanie awansują do 1/8 fi-
nału z drugiego miejsca, jeśli wygrają go-
spodarze. I tak też się stało.  (LL)

Spotkanie drużyn ze środka tabeli przebiegało pod 
dyktando gospodarzy, chociaż ich przewaga nie była 

zbyt wysoka. Bramek w meczu kibice nie ogląda-
li zbyt wiele, za to łącznie kar aż 30 minut (18 

Siódemka – 12 MKS).
Po raz kolejny na wysokości zadania 

stanął golkiper legnickiej ekipy. Łukasz 
Mazur odbijał kolejne piłki rywali i 
łącznie 16 razy uratował swój zespół 
przed utratą bramki. Skutecznie 
zagrał Kacper Majewski, którego 
sześć bramek walnie przyczyniło się 
do zdobycia trzech punktów przez 
zespół Siódemki.  (LL)

Spotkanie drużyn ze środka tabeli przebiegało pod 
dyktando gospodarzy, chociaż ich przewaga nie była 

zbyt wysoka. Bramek w meczu kibice nie ogląda-
li zbyt wiele, za to łącznie kar aż 30 minut (18 

Siódemka – 12 MKS).
Po raz kolejny na wysokości zadania 

stanął golkiper legnickiej ekipy. Łukasz 
Mazur odbijał kolejne piłki rywali i 
łącznie 16 razy uratował swój zespół 
przed utratą bramki. Skutecznie 
zagrał Kacper Majewski, którego 
sześć bramek walnie przyczyniło się 
do zdobycia trzech punktów przez 
zespół Siódemki.  

SIÓDEMKA 
MIEDŹ LEGNICA 

25:22
(12:7)

MKS 
WIELUŃ

Siódemka: Mazur, Stachurski – Mosiołek 2, Majewski 9, Przybylak, Pła-
czek 2, Piróg, Ziemiński 3, Piwko 1, Drozdalski 5, Światłowski, Gregu-
łowski 1, Skiba 2.
MKS: Waloch – Więcek 3, Książek 2, Famulski 4, Helman 4, Piwnicki, Ce-
pielik 3, Pawelec3, Bernaś3, Madela, Klimas, Królikowski, Młodzieniak. 

MIEDŹ LEGNICA 
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Spotkanie drużyn ze środka tabeli przebiegało pod 
dyktando gospodarzy, chociaż ich przewaga nie była 

P r z ed  m e c z e m 
wszystko było jas-
ne. Perła do tego 

spotkania przystępowa-

ła jako mistrz, Metraco 
Zagłębie jako wicemistrz 
Polski. Pomimo tego że 
karty zostały rozdane z te-

go niezwykle prestiżowe-
go spotkania każdy chciał 
wyjść zwycięsko.

Miedziowe rozpoczęły 
z animuszem i po niespełna 
dwóch minutach prowadzi-
ły 2:0. Pierwsze bramki dla 
Metraco Zagłębia rzuciły 
Kinga Grzyb i Karolina Se-
meniuk, które były wyróż-
niającymi się postaciami na 
parkiecie. Ozdobą spotkania 
wspomnianej dwójki była 
akcja z 25. minuty, wrzutka 
Karoliny Semeniuk do Kingi 
Grzyb zaowocowała bramką 
dla lubinianek, w dodatku 
bramką zdobytą w osłabie-
niu. Generalnie pierwsza po-
łowa upłynęła pod znakiem 
przewagi podopiecznych 
Bożeny Karkut i Renaty 
Jakubowskiej, które przez 
większość tej części spotka-
nia prowadziły różnicą 3-4 
bramek. Ekipa z Lubelszczy-

zny starała się zmniejszyć 
straty, ale na jej srodze sta-
wała świetnie dysponowana 
Monika Maliczkiewicz oraz 
szczelna obrona lubinianek. 
Również ofensywa grała na 
wysokim poziomie, a Mie-
dziowe w pierwszej połowie 
miały blisko 70-procentową 
skuteczności rzutową Do 
przerwy było 16:12 dla Me-
traco Zagłębia.

Pierwszą bramkę po prze-
rwie lubinianki zdobyły po 
sześciu minutach, ale w tym 
czasie rywalki na swoim kon-
cie też miały zaledwie jedno 
trafienie. Perła w końcu prze-
łamała barierę trzech bramek 
straty, ale z wyniku 16:18 
Metraco Zagłębie w kilka mi-
nut wyszło na 16:21. Na trzy 
bramki Miedziowych trzema 
trafieniami odpowiedziały 
gospodynie i zrobiło się 19:21. 
Półtorej minuty przed za-

kończeniem spotkania dwie 
bramki z rzędu Aleksandry 
Rosiak dały miejscowym re-
mis, a emocje w hali Globus 
sięgnęły zenitu. O czas popro-
siła Bożena Karkut, a pół mi-
nuty przed końcową syreną 
prowadzenie Miedziowym 
dała Małgorzata Buklarewicz. 

O czas poprosił jeszcze trener 
Robert Lis, jednak lubinianki 
odebrały piłkę rywalkom, a na 
pustą bramkę rzuciła Karolina 
Semeniuk, która tym właśnie 
rzutem, dającym wygraną po-
żegnała się z Zagłębiem Lubin!

– Przychodząc do Lubi-
na nie spodziewałam się, że 
spędzę tutaj aż piętnaście 
lat. W tym czasie było wiele 
wspaniałych i emocjonują-
cych momentów i ciężko by 
mi było wybrać te najlepsze. 
Bardzo się cieszę, że kończę 
karierę w Zagłębiu. Tak na-
prawdę nie dociera to jeszcze 
do mnie i na pewno jest to 
trudny moment dla sportow-
ca, kiedy musi powiedzieć 
sobie „już dość” i zacząć inne 
życie. Zagłębie Lubin dało mi 
bardzo wiele, bardzo dużo 
mnie nauczyło. To klub na 
bardzo wysokim poziomie 
i z tego względu przez tyle lat 
nie zmieniłam barw klubo-
wych, bo tutaj nie musimy się 
o nic martwić, tylko grać. Za-
wsze walczyłyśmy o najwyż-
sze cele i medale mistrzostw 
Polski – powiedziała Karolina 
Semeniuk, która z Zagłębiem 
Lubin wywalczyła 11 medali 
Mistrzostw Polski i 4 krajowe 
puchary.  (LL)

METRACO ZAGŁĘBIE Z MEDALEM MISTRZOSTW POLSKI 

go niezwykle prestiżowe-
go spotkania każdy chciał 
wyjść zwycięsko.

z animuszem i po niespełna 
dwóch minutach prowadzi-
ły 2:0. Pierwsze bramki dla 
Metraco Zagłębia rzuciły 
Kinga Grzyb i Karolina Se-
meniuk, które były wyróż-
niającymi się postaciami na 
parkiecie. Ozdobą spotkania 
wspomnianej dwójki była 

 PIŁKA RĘCZNA. Ostatni mecz sezonu 
2017/2018 za nami! W prestiżowym starciu 
PGNiG Superligi Kobiet w hali Globus w 
Lublinie Metraco Zagłębie pokonało 
miejscową Perłę 27:25 (16:12). Po spotkaniu 
odbyła się dekoracja świeżo upieczonych 
mistrzyń i wicemistrzyń Polski.

MKS PERŁA 
LUBLIN 

 25:27
(12:16)

METRACO 
ZAGŁĘBIE LUBIN

MKS Perła: Gawlik, Januchta – Rola 2, Gęga, Matuszczyk 3, Stasiak 3, 
Repelewska, Drabik, Nocuń 2, Skrzyniarz 4, Rosiak 8, Achruk 3, Nazar, 
Kowalska, Suszek, Szyszkowska, Ziętek.
Metraco Zagłębie: Maliczkiewicz, Wąż, Czyż – Bilik, Kurdzielewicz, 
Grzyb,7 Mączka 6, Semeniuk 6, Trawczyńska 1, Buklarewicz 3, Wasiak 
1, Rosińska, Górna 2, Belmas, Milojević 1. 

Lublin zdobyty,
Zagłębie ze srebrem
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Karolina Semeniuk zakończyła
 sportową karierę 


