
 GŁOGÓW/KRAJ. Opinią publiczną 
w całej Polsce wstrząsnęła śmierć Pawła 
Chruszcza. Głogowski radny zmarł 

w okolicznościach, które wyjaśniają dziś 
śledczy nadzorowani przez Prokuraturę 

Krajową.   STR. 2

Tragiczna 
śmierć radnego
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(NIE)POTRZEBNY 
MOST? 2

 KRAJ/REGION. Nowa prze-
prawa na Odrze ma stanąć na 
terenie gminy Pęcław. Tak po-
stanowił rząd, mocno zaskaku-
jąc władze niektórych samorzą-
dów z naszego regionu i kierow-
ców, którzy z niecierpliwością 
czekają na dodatkowy most 
w Głogowie. 

PÓŁ MILENIUM REFORMACJI
 JAWOR/KRAJ. Mało kto wie, że jeden z kamieni 
milowych polskiej reformacji miał miejsce w naszym 
regionie. Przypomnieli o tym goście przybyli do Jawora 
na uroczyste obchody 500-lecia reformacji na Śląsku.
 STR. 12

r e k l a m a

 KRAJ/REGION. Jak Polska długa 
i szeroka, płoną składowiska 
odpadów. Skala problemu jest tak 
duża, że na sposób 
gospodarowania śmieciami 
w naszym kraju zwrócił wreszcie 
uwagę rząd. Ministerstwo 
Środowiska zapowiada zmiany 
w przepisach, Prokuratura Krajowa 
szykuje – według nieoficjalnych 
doniesień – specjalny zespół 
śledczych, którzy przyjrzą się 
każdemu takiemu pożarowi. Być 
może dzięki temu samorządy, 
które do tej pory same musiały 
borykać się z płonącymi 
odpadami, dostaną prawne 
i administracyjne wsparcie, które 
uwolni je od kłębów dymu znad 
lokalnych składowisk. STR. 3 

Plaga
płonących 
odpadów
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W LEGNICY 20

 PIŁKA NOŻNA. W przy-
szłym sezonie drużyna Miedzi 
Legnica po raz pierwszy w hi-
storii klubu zagra w piłkarskiej 
elicie. Awans do ekstraklasy 
świętowało całe miasto. 
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Powstanie (nie)potrzebny most?
 KRAJ/REGION. – Przygotowaliśmy specjalny program budowy mostów – oznajmił premier Mateusz Morawiecki. Na ośmiu polskich rzekach staną 22 mosty. Jeden z nich 

usprawni przeprawę przez Odrę w naszym regionie.

Realizacja programu 
„Mosty plus” – jak określony 
został już inwestycyjny pro-
jekt – kosztować będzie 2,3 
mld zł. 80 proc. tej kwoty za-
pewni państwo, resztę będą 
musiały dołożyć samorządy. 
W naszym regionie most ma 
się pojawić na odcinku Odry 
między Głogowem i Ciecha-
nowem, w okolicach Leszko-
wic w gminie Pęcław.

– Chcemy budować 
mosty również po to, żeby 
przede wszystkim łączyć 
Polskę – zapewnia premier. 
– Chcemy tworzyć szanse 
do rozwoju dla mniejszych 
ośrodków, dla ośrodków 
powiatowych. A tutaj mo-

sty są w szczególności po-
trzebne. Przez poprzednie 
25 lat mieliśmy do czynie-
nia z rozwojem niezrów-
noważonym, gdzie wielkie 
aglomeracje rozwijały się 
szybciej – dodaje.

Rządowy program za-
skoczył samorządowców 
z powiatu głogowskiego. 
Przeprawa zaplanowana 
dla naszego regionu ma 
bowiem powstać 7,5 kilo-
metra od istniejącego już 
mostu w Ciechanowie.

– Byłem zaskoczony de-
cyzją pana premiera, było 
to dla nas szokiem, że jeste-
śmy brani pod uwagę – mó-
wi Artur Jurkowski, wójt 

gminy Pęcław, który przy-
znaje jednak, że to dobra 
informacja dla gminy, bo 
most zwiększy jej atrakcyj-
ność i może spowodować 
wzrost cen nieruchomości .

Pomysł budowy mostu 
otwarcie krytykuje za to 
wójt gminy Kotla: – To pa-
radoks.  Od tylu lat wspól-
nie walczymy, aby powstała 
w Głogowie druga przepra-

wa mostowa, a tu nagle 
taka informacja, że będzie 
budowany most kilka kilo-
metrów od mostu, który już 
powstał i jest wyśmiewany 
przez wszystkich, bo nikt 
tamtędy nie jeździ – mówi 
Łukasz Horbatowski.

Walka o to, aby w samym 
Głogowie powstała druga 
przeprawa na Odrze, twa od 
dawna. Budowa mostu wpi-
sana jest w Program Budowy 
Dróg Krajowych i Autostrad.

–  Nie obawiam się, że 
budowa naszego mostu jest 
zagrożona. Czym innym 
jest Krajowy Program Bu-
dowy Dróg, a czym innym 
jest program Mosty Plus. 

Tylko pytanie, czy na odcin-
ku trzydziestu kilometrów 
potrzebne są trzy mosty? – 
pyta Rafael Rokaszewicz, 
prezydent Głogowa.

Nowe mosty na Odrze 
powstaną też: między Ra-
ciborzem i Kędzierzynem-
-Koźle, na wysokości Obor-
nik Śląskich oraz między 
Zieloną Górą i Krosnem 
Odrzańskim. Oprócz tego 
do programu wytypowano 
już 16 innych lokalizacji. Po 
pięć przepraw stanie na Wi-
śle i Warcie, dwie na Bugu 
i po jednej na Narwi, Pilicy, 
Sanie i Noteci.

Joanna Dziubek, 
Daria Jęczmionka
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Według założeń rządu, nowe przeprawy 
mają powstać w ciągu siedmiu lat

 GŁOGÓW/KRAJ. 
Nie żyje znany 
głogowianin, radny 
miejski Paweł 
Chruszcz. 30 maja 
rodzina zgłosiła 
jego zaginięcie. 
Dzień później 
policja znalazła 
ciało mężczyzny. 
Dziś śledztwo w tej 
sprawie nadzoruje 
Prokuratura 
Krajowa.

O  zaginięciu Pawła 
Chruszcza policja 
powiadomiona 

została w środę wieczorem. 
Kilkanaście godzin później 
ciało radnego znaleziono 
powieszone. Już kolejnego 

dnia przeprowadzona została 
sekcja zwłok, która miała po-
móc śledczym w znalezieniu 
odpowiedzi na pytanie, czy 
śmierć radnego była wyni-
kiem samobójstwa, czy też 
przyczyniły się do niej osoby 
trzecie.

– Badamy wszystkie oko-
liczności i wszystkie możliwe 
wersje tego zdarzenia – mó-
wi Lidia Tkaczyszyn, rzecz-
niczka prasowa Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

Ze wstępnych ustaleń bie-
głych wynika, że przyczyną 
zgonu Chruszcza było udu-
szenie poprzez powieszenie. 
Ostateczna opinia zostanie 
jednak sporządzona po uzy-
skaniu wyników wszystkich 
zleconych badań.

4 czerwca Krzysztof Sierak, 
zastępca Prokuratora Gene-
ralnego, wydał polecenie, by 
śledztwo w tej sprawie przeję-
li z rąk głogowskich kolegów 
śledczy Prokuratury Okręgo-
wej w Legnicy. Dodatkowo 
sprawę śmierci popularnego 
radnego nadzorować będzie 

Prokuratura Krajowa, któ-
ra wyjaśnia, że powierzenie 
śledztwa prokuratorom leg-
nickim związane jest z pub-
liczną funkcją sprawowaną 
przez Pawła Chruszcza.

Śmierć radnego bar-
dzo poruszyła nie tylko 
głogowian. Chruszcz był 
powszechnie znanym dzia-
łaczem społecznym i poli-
tycznym. Jako jeden z pierw-
szych zaczął zwracać uwagę 
na problem zbyt wysokich 
stężeń arsenu w głogowskim 
powietrzu. Zorganizował 
m.in. konkurs, w którym za 
wskazanie źródła emisji tok-
sycznego pierwiastka ofero-
wał pieniężną nagrodę. Od 
tamtej pory minęły prawie 
trzy lata, zanim władze mia-
sta podpisały porozumienie 
z KGHM, który zaoferował 
pomoc w zadbaniu o zdro-
wie głogowian (należąca do 
spółki huta uważana jest za 
źródło arsenu).

Chruszcz zabiegał też o to, 
by na głogowskich ulicach 
stanęły elektroniczne tablice 

mierzące prędkość. Anga-
żował się w popularyzację 
wiedzy o powojennej historii 
Głogowa. Z jego inicjatywy 
w kwietniu odsłonięta zo-
stała tablica upamiętniająca 
przejazd przez miasto Błękit-
nej Armii Józefa Hallera.

Ostatnio radny krytyko-
wał sposób, w jaki miasto 
dofi nansowało działalność 
Zielonego Przedszkola – pry-
watnej placówki, w której do-
szło do przypadku znęcania 
się przedszkolanki nad nie-
pełnosprawnym dzieckiem. 
Niektóre media i użytkow-
nicy portali społecznościo-
wych sugerują wręcz, że 
śmierć radnego może być 
związana z jego publiczną 
aktywnością.

Opinie te skłoniły pre-
zydenta Głogowa Rafaela 
Rokaszewicza do opubliko-
wania listu otwartego do 
mieszkańców miasta, w któ-
rym czytamy m.in.: „[…] 
głogowski ratusz był, jest i bę-
dzie transparentny i otwarty. 
Z całą stanowczością zaprze-

czam wszel-
kim pseudo-
o p i n i o m 
i pomó-
wieniom 
o rzekomej 
a f e r z e 
w Urzę-
dzie Miej-
s k i m . 
W bez-
względ-
ny i nie-
s p r a -
w i e d -
l i w y 
sposób osą-
dzano mnie i moje 
otoczenie. Nie-
stety, bezkom-
promisowo, bezwzględnie, 
bezrefl eksyjnie i z ogromną 
nienawiścią wykorzystano 
tę tragedię do brudnej walki 
politycznej, zaciekle atakując 
także moich bliskich i współ-
pracowników. Przyznaję, że 
był to dla mnie i mojej rodzi-
ny czas szczególnie trudny 
i bolesny. Trwałem jednak 
w przekonaniu, że uszano-

wanie spokoju najbliższych 
śp. Pawła Chruszcza jest waż-
niejsze niż mój spokój. 

Składam szczere wyrazy 
współczucia najbliższym 
śp. Pawła Chruszcza.”

Paweł Chruszcz miał 42 
lata. Pozostawił żonę i osie-
rocił dwoje dzieci.

Joanna Dziubek

TRAGICZNA ŚMIERĆ POPULARNEGO RADNEGO PORUSZYŁA 
OPINIĘ PUBLICZNĄ W CAŁYM KRAJU

Śledztwo w sprawie
śmierci radnego
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r e k l a m a

W POSZUKIWANIU 
PREZESA
 LUBIN/KRAJ. Rada nadzorcza KGHM znów 
szuka doświadczonych menedżerów. Tym razem 
rozpisany przez nią konkurs dotyczy całego składu 
zarządu. Rozmowy kwalifikacyjne zaczną się 
w drugiej połowie połowie czerwca.
W przypadku Polskiej Miedzi to już drugi konkurs, 
w którym do wzięcia jest posada członka zarządu 
spółki. Poprzedni został unieważniony, ponieważ 
rada nadzorcza chciała najpierw uporządkować 
zakresy kompetencji poszczególnych menedże-
rów. Porządki najwyraźniej zostały przeprowadzo-
ne, ponieważ nowy konkurs dotyczy już całego za-
rządu, a wymogi stawiane kandydatom są znacz-
nie spójniejsze i adekwatne do rangi stanowisk.
W przeciwieństwie do poprzedniej edycji, tym ra-
zem wszyscy członkowie zarządu muszą znać co 
najmniej język angielski. Co najmniej pięcioletni 
staż pracy, w tym co najmniej trzy lata na stanowi-
skach kierowniczych, wiedza na temat sektora, 
w którym działa firma, znajomość zasad działania 
spółek handlowych, wyróżniające zdolności orga-
nizatorskie i swoboda poruszania się w międzyna-
rodowym środowisku biznesowym oraz wiedza, 
która pozwoli miedziowemu menedżerowi dobrze 
doglądać interesów KGHM w kraju i za granicą – 
to niektóre z wymogów, które znalazły się w ogło-
szeniu o konkursie.
Każdy z kandydatów musi też przygotować kon-
cepcję prowadzenia spraw, które wiążą się z jego 
stanowiskiem. Zgodnie z ogłoszeniem, zarząd na-
dal będzie pięcioosobowy i oprócz prezesa zasią-
dą w nim wiceprezesi do spraw: finansowych, roz-
woju, produkcji i aktywów zagranicznych.
Rada nadzorcza czeka na zgłoszenia do 9 czerwca. 
Spośród zainteresowanych kandydatów wybierze 
„finalistów”, z którymi spotka się 21 i 22 czerwca, 
zastrzegając jednak prawo do zakończenia proce-
su rekrutacyjnego bez wyłonienia zwycięzców. 
Biorąc pod uwagę, że w czerwcu kończy się ka-
dencja obecnego zarządu, jest szansa, że tym ra-
zem konkurs zostanie rozstrzygnięty.
Oprócz zarządu samej spółki-matki na rozstrzyg-
nięcie czekają jeszcze konkursy na szefów kilku 
firm z grupy KGHM: Metraco (wiceprezes ds. fi-
nansowych), Cuprum-CBR i Lubinpex (prezes i wi-
ceprezes). Metraco ma już nowego prezesa, któ-
rym został Adrian Szymański. Z kolei Wojciech Ku-
rzyjamski został pełniącym obowiązki prezesa 
w Pol-Miedź Trans.
26 czerwca zbiorą się natomiast akcjonariusze 
KGHM. W porządku obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia jest m.in. udzielenie absolutorium 
władzom holdingu i radzie nadzorczej oraz wybór 
nowego składu rady. W ślad za tym pójdą zmiany 
w zarządzie spółki.  (JD)
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Pod koniec maja, 
w ciągu jednego tygo-
dnia, odpady spłonęły 

w Warszawie, Olsztynie, Zgie-
rzu, Trzebini, Jeleniej Górze 
i Wszedzieniu. Resort środo-
wiska ma wkrótce przedsta-
wić projekty rozwiązań, które 
ukrócą nielegalne składowa-
nie odpadów i pozbywanie 
się ich. Nowe przepisy mają 
przewidywać m.in. większe 
rygory dla fi rm prowadzają-
cych działalność w sektorze 
odpadowym, jak i zwiększenie 
uprawnień Inspekcji Ochrony 
Środowiska.

Być może dzięki temu 
uda się rozwiązać problem 
szczególnie uciążliwego skła-
dowiska w naszym regionie, 
w Kłopotowie (gmina Lubin). 
W ciągu trzech ostatnich lat co 
roku latem dochodziło na nim 
do groźnych pożarów. Mimo 
cofnięcia pozwolenia na skła-
dowanie, nadal zalegają tam 
śmieci. Ostatni właściciel tego 
miejsca, firma R-Power Polska, 
ma ustanowionego kuratora, 
ponieważ od wielu miesięcy nie 
miała powołanego zarządu. Po-
zbycie się kłopotu z Kłopotowa 
oznaczać będzie administra-
cyjny koszmar, bo nie wiado-
mo tak naprawdę, co tam się 
znajduje ani kto które śmieci 
ma usunąć.

O pomoc w rozwiązaniu 
sytuacji gmina Lubin prosiła 
Ministerstwo Środowiska już 
jakiś czas temu. 25 kwietnia sa-
morząd otrzymał odpowiedź. 
Resort poinformował wów-
czas, że przeanalizuje propozy-
cje gminy w ramach… kolejnej 
nowelizacji ustawy. Potrzebna 
była seria dużych pożarów 
w całej Polsce, by rząd oficjalnie 

wypowiedział walkę mafiom 
śmieciowym. Starostwo Po-
wiatowe w Lubinie postanowi-
ło skorzystać z okazji i również 
napisało do ministerstwa.

– W związku z licznymi 
podpaleniami składowisk 
odpadów, jakie obecnie mają 
miejsce w całym kraju, zwró-
ciłem się do Ministerstwa Śro-
dowiska z pismem, w którym 
przedstawiłem sytuację niele-
galnego składowiska odpadów 
w Kłopotowie – mówi starosta 
Adam Myrda. – Poinformo-
wałem pana ministra o sytu-
acji, która ma u nas miejsce, 
o wielokrotnych podpaleniach 
odpadów, o przewlekłych 
procedurach, rozdrobnieniu 
odpowiedzialności, a także 
o trwającym nadal nielegal-
nym procederze przywożenia 
i składowania odpadów oraz 
wyroku sądu, który zapadł 
w tej sprawie, a który uważam 
za dalece niewystarczający. 
Zaapelowałem też o objęcie 
nielegalnego składowiska 
w Kłopotowie szczególnym 
nadzorem służb w celu zabez-
pieczenia go przed ponownym 
podpaleniem – dodaje.

Podobnych miejsc w na-
szym regionie jest kilka. Histo-
ria składowiska w Jakubowie 
(gmina Radwanice) do złudze-
nia przypomina Kłopotów. 
Prowadzący je przedsiębiorca 
usłyszał już zarzut popełnie-
nia przestępstwa przeciwko 
środowisku. – Janusz G. został 
przesłuchany w charakterze 
podejrzanego, przyznał się do 
popełnienia tego czynu oraz 
złożył wyjaśnienia – poinfor-
mowała Lidia Tkaczyszyn, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. Śledz-

two nadal tu trwa, 
a gmina ma prob-
lem: wójt wydał 
decyzję w sprawie 
usunięcia niele-
galnego składowi-
ska. Termin minął 
w marcu 2017 r., 
a odpady nadal tam są.

Z kolei wątpliwości 
władz Legnicy wzbudziła 
działalność składowiska 
przy ul. Dobrzejow-
skiej, gdzie doszło do 
pożaru rok temu. 
Magistrat cofnął 
pozwolenie dla 
firmy Eko-Solar, 
ale jej właściciel  
poskarżył się do Sa-
morządowego Kole-
gium Odwoławczego, 
które decyzję prezyden-
ta unieważniło. Urzędnicy 
miejscy będą sprawę roz-
patrywać ponownie.

D z i a ł a j ą c ą 
w branży gospoda-
rowania odpada-
mi firmę Ecogold 
Paliwa z Jawora 
odwiedził niedaw-
no społeczny ko-
mitet, który utwo-
rzyli przedstawiciele 
mieszkańców, urzęd-
nicy miejscy i powiatowi 
oraz pracownicy Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. Za sprawą kilku 
pożarów, które miały miejsce 
w magazynach spółki, miesz-
kańcy nazywają obiekt spalar-
nią. Skarżą się też na przykre za-
pachy i pył, który dostaje się do 
mieszkań. Spółka utrzymuje, że 
prowadzi działalność zgodnie 
z prawem i zajmuje się nie spa-
laniem, lecz przetwarzaniem 
odpadów. Właściciele przyznali 
jednak, że jeszcze kilka miesię-
cy temu sprowadzali z Niemiec 
odpady w postaci opakowań 
po produktach spożywczych, 
m.in. jogurtach, sokach, na-
pojach, i prawdopodobnie to 
było przyczyną uciążliwego 
zapachu. – Umowę zerwaliśmy 
i nie przyjmujemy już takich 
odpadów – oznajmił proku-
rent spółki, Krzysztof Świtała. 
Kontrola nie wykazała niczego 
złego, ale mieszkańcy wciąż 
obawiają się kolejnych „zapoża-

rzeń”. Najchętniej pozbyliby się 
tego sąsiada, ale spółka nie za-
mierza likwidować działalności 
w Jaworze.

Centrum Informacyjne 
Rządu poinformowało, że 
w kraju ustalono około 120 
miejsc nielegalnego magazy-
nowania lub składowania od-
padów. Straż Pożarna potwier-
dza systematyczny wzrost 
liczby pożarów w takich 
obiektach: w 2010 r. miało 
miejsce 59 takich interwencji, 
w 2013 i 2014 r. – około 100, 
natomiast w latach 2016 i 2017 
– odpowiednio 130 i 150 inter-
wencji. W tym roku było to już 
około 70 pożarów, z czego nie-
mal połowę zakwalifi kowano 
jako duże i bardzo duże. W ku-
jawsko-pomorskim Wszedzie-
niu konieczna była ewakuacja 
mieszkańców.

Marta Czachórska,
 Joanna Dziubek

Plaga płonących
odpadów 
 KRAJ/REGION. Płonące jedno po drugim 
w różnych częściach kraju wysypiska śmieci 
sprowokowały wreszcie rząd do działania. 
Gdyby powstało jakieś systemowe 
rozwiązanie, być może zakończyłoby to 
m.in. problem składowiska w Kłopotowie, 
które płonie każdego lata, a hałda śmieci 
nie maleje.
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Prezydent tradycyjnie 
bez absolutorium

 LEGNICA. W dobiegającej końca kadencji prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski ani razu nie został skwitowany przez radnych. Trudno było zatem 

spodziewać się, że tym razem będzie inaczej.

– Gratuluję prezydento-
wi opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, ale abso-
lutorium to szerszy akt za-
ufania wobec prezydenta. 
To akceptacja lub dezapro-
bata dla przyjętego przez 
niego kursu politycznego, 
a także ocena fachowo-
ści, zdolności menadżer-
skich czy kompetencji do 
kierowania miastem i tu 
pojawiają się zgrzyty – 
mówił Jarosław Rabczen-
ko, przedstawiając stano-
wisko klubu Platformy 
Obywatelskiej, po czym 
zwrócił się bezpośrednio 
do gospodarza miasta: – 
Od początku kadencji nie 
chciał pan współpraco-
wać z PO. Uznał pan, że 
sojusz z PiS będzie panu 
bliższy. Nie oczekujmy 
dziś więc, że rękoma PO 
będziemy wyręczać pana 
koalicjanta.

To, że przedstawiciele 
PO nie zagłosują za udzie-
leniem absolutorium, było 
jasne na długo przed se-
sją. Podobnie jak to, że do 
skwitowania prezydenta 

będą zachęcać radni z jego 
komitetu. Opowiedzieli 
się za tym także człon-
kowie Porozumienia dla 
Legnicy.

– Dziś na sali widzę 
przynajmniej 11 osób, 
które były lub są dyrek-
torami albo prezesami. 
Każdy z was był podda-
wany takiej ocenie przez 
komisje czy zgromadze-
nia. Dlatego pytam: jak 
możecie państwo, widząc 
wykonanie budżetu i zna-
jąc opinię RIO, mieć tak 
odmienne zdanie? – mó-
wił Ryszard Kępa z KWW 
Tadeusza Krzakowskiego.

Kluczowy okazał się 
głos radnych PiS, w imie-
niu których Zbigniew 
Bytnar już wcześniej zapo-
wiadał, że absolutorium 
dla prezydenta nie poprą.

Tadeusz Krzakowski 
musiał spodziewać się ta-
kiego obrotu wydarzeń, 
zdążył się już przecież 
przyzwyczaić do braku 
akceptacji podczas głoso-
wania nad udzieleniem 
absolutorium w poprzed-

nich latach. Zanim jed-
nak rajcy ostatecznie od-
mówili mu tego prestiżu, 
skomentował zarzuty 
o zawiązanie koalicji z PiS: 
– Jeśli będzie wola i będzie 
to mogło służyć miastu, 
możliwa jest koalicja 
z PO. Nie wybieram ludzi 
po barwach politycznych, 
tylko po tym, czy chcą 
działać na korzyść miasta. 
W takim kierunku zmie-
rzam zarządzając Legni-
cą. Z każdym – z panem 
Bytnarem, Rabczenką, 
Kupajem czy Żabickim – 
jeśli będzie wspólny cel, 
będziemy go realizować – 
zapewniał prezydent.

Radni postanowili, że 
zatwierdzą sprawozdanie 
fi nansowe – taką decyzję 
podjęło 14 z nich. Kiedy 
jednak przyszło im decy-
dować o udzieleniu ab-
solutorium, tylko ośmiu 
z nich było „za”. Kluczo-
wym okazał się fakt, że 
od głosu wstrzymali się 
członkowie PiS.

(PP)

O  tym, że podczas sesji 
28 maja najgorętsza 
dyskusja będzie doty-

czyć prezydenckiego projektu 
uchwały w sprawie budowy 
kompleksu basenów AquaFun 
w parku Miejskim, wiadomo 
było już od jakiegoś czasu. To 
się potwierdziło, a w trakcie 
wymiany zdań między rad-
nymi nie brakowało uszczy-
pliwości. Prezydent Tadeusz 
Krzakowski usłyszał m.in., że 
przekracza swoje uprawnienia 
i zataja strategiczne dokumen-
ty przed rajcami, zachowując 
się skandalicznie. Wiceprezy-
dent Jadwiga Zienkiewicz ri-
postowała, nazywając działa-
nia szefa klubu PO kampanią 
wyborczą.

Debatę poprzedziła prezen-
tacja założeń inwestycji. Do-
wiedzieliśmy się z niej m.in., 
że przedsięwzięcie pochłonie 
blisko 22 mln zł netto (bez 
VAT), z czego 3 mln będzie 
trzeba wydać jeszcze w tym ro-
ku. Dochody Ratusz oszacował 
na nawet 605 tys. zł, ale dopiero 
w sezonie letnim… 2034 r.

Największe emocje u opozy-
cji wzbudziły dwie rzeczy: brak 
zapisów świadczących o tym, 
że obok odkrytego basenu 
z czasem pojawi się pływalnia 
z zadaszeniem oraz to, że reali-
zacją zadania ma się zająć Strefa 
Aktywności Gospodarczej.

– Nie otrzymaliśmy zapre-
zentowanych dziś danych, 
choć zabiegaliśmy o to od 

dwóch tygodni. Trudno zało-
żyć, że podejmiemy decyzję 
o 30-milionowym zobowią-
zaniu, nie znając maksymal-
nie szeroko tego tematu – tłu-
maczył Jarosław Rabczenko 
z PO, po czym zwrócił się do 
prezydenta: – Jeszcze kilka ty-
godni temu odrzucał pan po-
mysł, by Legnica miała kolejny 
kryty basen. Dopiero krytyka 
mieszkańców spowodowała 
paniczną reakcję. Poszczyćmy 
się czymś, ale z głową, racjonal-
nie, a nie tak, by odpowiedzial-
ność finansowa przez długie 
lata spoczywała na barkach 
legniczan.

– Uważam, że zataja pan 
przed radą ważne informacje 
finansowe, które umożliwiły-

by nam podjęcie merytorycz-
nej decyzji. To skandaliczne! 
Jestem zszokowany, że nie 
mógł pan pokazać tej analizy 
na komisji, przed tygodniem – 
wtórował Maciej Kupaj.

Na odpowiedź prezydenta 
nie trzeba było czekać długo. 
Jadwiga Zienkiewicz zarzuciła 
opozycji, że protestuje dopiero 
dziś, choć zadanie było plano-
wane już w 2016 r. – Nie pamię-
tam, by wtedy krzyczał pan, że 
legniczanie chcą basenu od-
krytego. A wie pan doskonale, 
że proces inwestycyjny zaczyna 
się właśnie od opracowania do-
kumentacji, która definiuje to, 
co chcemy zrealizować. Kry-
tykuje pan to, bo mamy rok 
wyborczy. Robi pan kampanię 

– ripostowała wicepre-
zydent Legnicy.

Wśród wystąpień po-
zostałych radnych było też 
sporo lania wody. Hitem oka-
zało się wystąpienie radnej Ewy 
Czeszejko-Sochackiej, która 
przewagę odkrytych pływalni 
nad tymi z zadaszeniem argu-
mentowała m.in. tym, że dzięki 
słońcu jego bywalcy wzbogacą 
się o witaminę D.

Po krótkich słownych prze-
pychankach Rabczenko za-
proponował, by zmienić treść 
uchwały, dopisując do niej 
słowa: „kryty” oraz „działają-
cy całorocznie”. Jego wniosek 
przepadł, a gdy przyszedł czas 
na głosowanie nad uchwałą 
w niezmienionej treści, decydu-

jące okazało 
się stano-

wisko Prawa 
i Sprawiedliwo-

ści. Wszyscy człon-
kowie klubu wstrzymali się od 
głosu, co przy sprzeciwie rad-
nych PO oraz Mirosława Jan-
kowskiego z PdL, oznaczało, że 
pomysł Tadeusza Krzakowskie-
go został przyjęty.

Zgodnie z planami ma-
gistratu, kompleks basenów 
AquaFun miałby powstać 
w przyszłym roku, jeszcze 
przed rozpoczęciem sezonu let-
niego. Jak zapowiadają władze 
miasta, docelowo inwestycja 
będzie mogła zostać poszerzo-
na o basen kryty.

Paweł  Pawlucy

AQUAPARK ZA KILKADZIESIĄT MILIONÓW MA POWSTAĆ 
JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU

 LEGNICA. Było sporo lania wody, ale i merytoryczne argumenty. Prezydent usłyszał, że zachował 

się skandalicznie, ukrywając dokumenty przed radnymi, z kolei opozycji zarzucono, że jej radni 

działają w ramach kampanii wyborczej. Ostatecznie legniccy rajcy poparli większością głosów 

budowę parku letniego AquaFun Legnica. Decydujące okazało się stanowisko PiS-u.

 Było sporo lania wody, ale i merytoryczne argumenty. Prezydent usłyszał, że zachował 

Skandal, kampania 
i witamina D 
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PIERWSZE POCIĄGI MAJĄ WRÓCIĆ DO ZAGŁĘBIA 
MIEDZIOWEGO JUŻ JESIENIĄ

LUBIN

Baseny już otwarte
 LUBIN. To najważniejsza wiadomość dla spragnionych ochłody – Regionalne Centrum Sportowe  otworzyło baseny odkryte. 

Kompleks już pod ko-
niec maja był gotowy na 
przyjęcie mieszkańców Lu-
bina i okolic, jednak trwa-
jące obok prace – związane 
z rozbudową ośrodka – by-
ły zbyt dużym zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa i kom-
fortu gości. Dlatego też nie 
nie można było otworzyć 
obiektu w Dniu Dziecka.

– Na nasz wniosek wy-
konawca bardzo nadrobił 
zaległe prace, plac budowy 
został należycie zabezpie-
czony i uzyskaliśmy pi-
semne zapewnienie, że nie 
ma żadnego zagrożenia dla 
osób wypoczywających na 

terenie obiektu. 2 czerwca 
mogliśmy otworzyć nasze 
baseny – potwierdza Piotr 
Midziak, prezes RCS.

2 czerwca był w Lubi-
nie przedłużeniem Dnia 
Dziecka. Tego dnia, tak jak 
w minionych latach, wstęp 
na baseny był darmowy 
i dla małych pływaków, 
i dla tych starszych.

Aż do 22 czerwca, czyli 
do ostatniego dnia roku 
szkolnego, w tygodniu ba-
sen będzie czynny od go-
dziny 13 do 20, a w week-
endy – od 10 do 20. Później, 
przez całe lato, z obiektu 
będzie można korzystać 

codziennie w godzinach 
10-20.

Dodajmy, że budowana 
obecnie, nowa część base-
nu, ma zostać otwarta już 
w lipcu.

– Część rekreacyjna bę-
dzie powiększona o strefę 
dla naszych najmłodszych 
bywalców. Będzie plac za-
baw tradycyjny i wodny, 
powiększymy też plażę, 
przez co z basenów będzie 
mogła korzystać większa 
liczba mieszkańców. Po-
wstały też dodatkowe szat-
nie i toalety – dodaje Piotr 
Midziak.
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Strefa jest niezbędna
  LUBIN/REGION. Prezydent Lubina Robert 

Raczyński i marszałek województwa Cezary Przybylski 
podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia 

Dolnośląskiej Strefy Ekonomicznej S3. 

Samorządowi partnerzy 
wspólnie zdecydowali, że 
strefa będzie nosić nazwę, 
która precyzyjnie określi jej 
położenie.

– Tereny wzdłuż dróg 
ekspresowych i autostrad 
to bardzo dobre lokaliza-
cje dla wielu fi rm, nie tylko 
w Polsce, ale też za granicą. 
Stąd zdecydowaliśmy, że 
strefa będzie miała w na-
zwie drogę S3 jako wska-
zanie jej lokalizacji – tłu-
maczy Cezary Przybylski, 
dodając, że przedsięwzię-
ciem zainteresowanych jest 
wiele gmin, także z okolic 
Wrocławia.

Następnym krokiem 
będzie zaproponowanie 
współpracy dolnośląskim 
samorządom. – Utworzenie 
nowej strefy, ze względu na 
biurokrację, jest bardzo dłu-
gim procesem, ale powoli 
zaczyna się ona materiali-
zować. Naszym następnym 
krokiem jest powołanie or-
ganu zarządzającego, który 
tak naprawdę będzie już 
zajmował się zagospodaro-
waniem tego terenu – tłu-
maczy Robert Raczyński. 
– Koncepcja jest taka, że 
będziemy skupować grunty 

wzdłuż drogi S3 i liczymy 
tutaj na poważne wsparcie 
ze strony Agencji Nieru-
chomości Rolnych, który 
jest gospodarzem wielu te-
renów wzdłuż tej trasy. Ot-
warcie drogi S3 umożliwia 
zagospodarowanie terenów, 
które dotąd były wyłączone 
z użytkowania ze względów 
infrastrukturalnych – doda-
je prezydent.

– Zapraszamy do współ-
pracy wszystkie samorządy 
ulokowane wzdłuż dróg S3 
czy S5, a także te, które ma-
ją atrakcyjne tereny gospo-
darcze, żeby przyłączyły się 
do naszego przedsięwzięcia 
– zachęca marszałek, który 
zwraca uwagę na jeszcze 
jedną kwestię: – Strefa z no-
wymi przedsiębiorstwami 
i miejscami pacy jest też 
niezbędna, jeśli chodzi o za-
grożenia związane z pew-
ną monokulturą. Mówiąc 
wprost, przemysł w tym re-
gionie nie może się opierać 
wyłącznie o miedź, bo ta się 
kiedyś skończy. Obok kom-
binatu muszą powstawać 
nowe technologie i nowe 
miejsca pracy – podkreśla 
Przybylski.

Mariola Ankutowicz
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RUSZA BUDOWA GAZOCIĄGU
 ŚCINAWA. Jeden z najwięk-
szych projektów inwestycyjnych 
w Ścinawie rozpocznie się już za 
kilka dni. Gmina podpisała umo-
wę z firmą, która w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego 
(PPP) doprowadzi do ścinawskich 
domów gaz.

Zawarcie umowy w rzadko stosowa-
nej przez samorządy formule PPP po-
zwala na zmniejszenie finansowego 
udziału gminy w tym projekcie. Bizne-
sowy partner Ścinawy, spółka G.EN. 

GAZ ENERGIA z Tarnowa Podgórne-
go, wyłoniony w ramach postępowa-
nia o zawarcie umowy koncesji, bę-
dzie realizował i ponosił koszty robót 
budowlanych, utrzymywał wybudo-
waną infrastrukturę i zarządzał nią na 
własne ryzyko przez 20 lat. Samorząd 
w tym przedsięwzięciu musi ponieść 
koszty materiałów. Niedawno w prze-
targu wybrany został dostawca rur 
gazowych, za które gmina zapłaci 2,7 
mln zł.
Samorząd przygotował także projekt 
budowlany i wykonawczy z aktual-

nym pozwoleniem na budowę oraz 
zapewnił prawo do korzystania z nie-
ruchomości na potrzeby realizacji in-
westycji. Wcześniej na całym odcinku 
między Prochowicami a Ścinawą 
przeprowadził wycinkę drzew.
Prace budowlane mają ruszyć 
w pierwszych dniach czerwca. W cza-
sie wakacji budowana będzie sieć 
dystrybucyjna w mieście, a już na 
przełomie sierpnia i września gaz do-
trze do pierwszych odbiorców. Bę-
dzie ich około 200.

(JD)

P rezydent Lubina Ro-
bert Raczyński i Jerzy 
Michalak kilka dni 

temu rozmawiali o kształcie  
pasażerskiego połączenia 
kolejowego łączącego sto-
licę Zagłębia Miedziowego 
z Wrocławiem. Plany kreślo-
ne przez obu samorządow-
ców są coraz bliższe realizacji, 
bowiem remont linii kolejo-
wej nr 289 przebiega zgodnie 
z harmonogramem. 

Szybki pociąg pasażerski 
ma jeździć od października 
tego roku, czyli od począt-
ku roku akademickiego. 
Projekt jest istotny nie tylko 
dla studentów z Lubina, do-
jeżdżających do Wrocławia. 
Politechnika Wrocławska 
przygotowuje się do urucho-
mienia placówki dydaktycz-
nej na lubińskim lotnisku. 
W tamtym rejonie powstanie 
nawet druga stacja, oprócz 

centrum przesiadkowego 
przy ul. Kolejowej.

Jak już wielokrotnie pisali-
śmy, na remont linii kolejowej 
nr 289 lubinianie czekają od 
lat. Prace były kilka razy prze-
kładane, więc kiedy w końcu 
ruszyły, mieszkańcy ode-
tchnęli z ulgą. Równocześnie 
prezydent Lubina rozpoczął 
starania o uruchomienie do-
datkowych połączeń pasażer-
skich, co zbiegło się z planami 

zarządu województwa. W lu-
tym tego roku Jerzy Michalak 
zapowiedział, że w grudniu – 
kiedy zakończy się remont tra-
sy na odcinku prowadzącym 
z Lubina do Legnicy – miasto 
zostanie połączone w Wroc-
ławiem kilkunastoma połą-
czeniami kolejowymi. Dziś 
już wiadomo, że w jesiennym 
rozkładzie jazdy Kolei Dol-
nośląskich ma się znaleźć 12 
kursów dziennie.   (JD) 

Lubin 
i Wrocław
coraz bliżej

FO
T. 

KO
LE

JE
 D

O
LN

O
ŚL

Ą
SK

IE

P rezydent Lubina Ro- Szybki pociąg pasażerski centrum przesiadkowego zarządu województwa. W lu-

 REGION. 12 par kolejowych połączeń dziennie między Lubinem a stolicą Dolnego 

Śląska zapowiedział 5 czerwca Jerzy Michalak, członek zarządu województwa 

dolnośląskiego, odpowiadający m.in. za transport regionalny. Jesienny powrót 

pociągów pasażerskich do Zagłębia Miedziowego staje się coraz bardziej realny.
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Niskie podatki i opłaty lokalne, 
innowacyjne przedszkola publiczne, 
dobrze wyposażone szkoły, a także 
gminna służba zdrowia z  nowo-
czesnym sprzętem i specjalistami to 
główne powody, dla których warto 
zamieszkać w Gminie Męcinka. Bez-
pieczeństwo społeczności lokalnej 
zapewniają cztery ochotnicze straże 
pożarne zaopatrzone w nowoczesne 
samochody oraz sprzęt ratowniczo-
-gaśniczy. Standard życia w Gminie 
Męcinka na bieżąco podnoszony 
jest poprzez budowę chodników 
i nowych dróg, a także tworzenie 
miejsc rekreacji i odpoczynku. 

Dzieci i młodzież w Gminie 
Męcinka uczestniczą w bez-
płatnych zajęciach sportowych, 
zarówno w dziedzinach piłkar-
skich, jak i w sportach wodnych 
już od najmłodszych lat, a senio-
rzy w zajęciach rękodzielniczych, 
edukacyjnych, a także przedsię-
wzięciach rozrywkowych. Oso-
by w wieku 60+ mogą korzystać 
z bezpłatnej rehabilitacji na tere-
nie gminnego ośrodka zdrowia. 

Wygasłe wulkany i grzybo-
we lasy, a także największy na 
terenie Dolnego Śląska sztuczny 

zbiornik wodny Słup gwarantują 
nie tylko przepiękne widoki, ale 
także miejsce rekreacji. 

Przez teren Gminy Męcinka 
przebiega nowa droga S3. Bliska 
odległość od autostrady A4 (ok. 
15 km), Legnicy (ok. 15 km) oraz 
Wrocławia (ok. 60 km) są dodat-
kowymi atutami, które zachęca-
ją zarówno do osiedlania się, ale 
także podejmowania działalno-
ści gospodarczej.

Informacje o wolnych tere-
nach pod zabudowę mieszka-
niową, a także o terenach in-
westycyjnych można uzyskać 
w Urzędzie Gminy w Męcince 
pod numerem telefonu: 76 870 
86 23.

Gmina Męcinka 
– najlepsze miejsce do życia!

„Podejmujemy systemowe 
działania, które mają na celu 
zapewnienie w Gminie Męcinka 
przyjaznych warunków do ży-
cia. „Przyjazna Gmina” to nasz 
cel, kierunek działania i strate-
gia na przyszłość” 
– Mirosław Brzozowski, wójt 
Gminy Męcinka 

GMINA MĘCINKA to innowacyjne 
przedszkola publiczne

GMINA MĘCINKA to nowoczesna 
infrastruktura techniczna

Obecnie Gmina Męcinka realizuje 
inwestycje za ponad 11 mln zł
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 POWIAT GŁOGOWSKI. 
Udało się w końcu wybrać 
wykonawcę, który wybuduje 
trzy domy dziecka w Głogo-
wie. Władze starostwa ogła-
szały przetarg aż pięć razy. 
Budowa pierwszego budyn-
ku już ruszyła.
Prace przy budowie na ulicy 
Folwarcznej rozpoczęły się 
w połowie maja. Obecnie 
trwają wykopy pod funda-
menty. Na dniach ruszy budo-
wa kolejnego domu dziecka. 
 – Po pięciu przetargach na tę 
drugą część zamówienia, jaką 
była budowa domu przy ulicy 
Spadzistej, teraz podpisujemy 
umowę z wykonawcą – poin-
formował pod koniec maja 
Wojciech Borecki, wicestaro-
sta powiatu głogowskiego.
Konieczność zbudowania 
trzech mniejszych domów 
dziecka wymusza ustawa 
o pieczy zastępczej, która za-
kłada, że do 2021 roku muszą 
zniknąć duże domy dziecka, 
a w ich miejsce mają powstać 
małe, kameralne ośrodki, 
w których będzie przebywać 
nie więcej niż 14 dzieci.
Powiat głogowski pozyskał 
na budowę domów zewnętrz-
ne fundusze w wysokości bli-
sko 2,6 mln złotych, co stano-
wi 85 procent całej inwestycji. 
Pozostała kwota pochodzi 
z budżetu powiatu.  (DJ)

Do pięciu 
razy sztuka

Wojciech Borecki, 
wicestarosta głogowski

Pracownica wygrała z przełożoną
 GŁOGÓW. Prawie 13 tysięcy złotych odszkodowania będzie musiał wypłacić Miejski Ośrodek Kultury jednej z pracownic, Bożenie Rudzińskiej. Zdaniem głogowskiego sądu, 

dyrektorka ośrodka, zmieniając jej warunki pracy i płacy, naruszyła przepisy prawa.

Sąd Rejonowy w Głogo-
wie wydał wyrok w trwa-
jącej od miesięcy sprawie 
Bożeny Rudzińskiej, za-
trudnionej w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Oskarży-
ła ona swojego pracodawcę 

o to, że zmienił jej warunki 
pracy i płacy w sposób nie-
zgodny z prawem.

To zdanie podzielił także 
sędzia głogowskiego Sądu 
Rejonowego, który uznał, 
że pracodawca nie miał 

prawa zmienić Bożenie Ru-
dzińskiej warunków zatrud-
nienia, gdyż znajdowała się 
ona pod szczególną ochro-
ną związków zawodowych. 
Doszło zatem do naruszenia 
przepisów prawa pracy.

Sąd stwierdził rów-
nież, że nie może nakazać 
przywrócenia Bożeny Ru-
dzińskiej na poprzednie 
stanowisko kierownika 
programowego, gdyż zo-
stało ono zlikwidowane 

przez dyrektorkę ośrodka. 
W związku z tym sędzia 
przyznał kobiecie odszko-
dowanie. Miejski Ośrodek 
Kultury musi wypłacić Ru-
dzińskiej blisko 12,7 tys. 
złotych.

23 maja na ogłoszeniu 
wyroku nie pojawiła się 
żadna ze stron. Dyrektor-
ka MOK-u poinformowała 
nas, że z wyrokiem sądu się 
nie zgadza i będzie się od 
niego odwoływać.  (DJ)

Do dramatycz-
nych wydarzeń 
doszło 26 maja 

w Głogowie. Pocho-
dząca z Pabianic Kata-
rzyna G. przyjechała 
ze swoją czteroletnią 
córką w odwiedziny 
do krewnych. Wieczo-
rem udała się z Wik-
torią do łazienki, aby 
ją wykąpać. W trakcie 
kąpieli usiłowała po-
zbawić życia dziecko. 
Kiedy otworzyła drzwi 
łazienki, członkowie 
rodziny zauważyli, iż 
dziewczynka jest nie-

przytomna i nie daje 
oznak życia. Wezwa-
li pogotowie i zaczęli 
reanimować dziecko. 
Wiktoria w ciężkim 
stanie została przewie-
ziona do Wojewódz-
kiego Szpitala Specja-
listycznego w Legnicy, 
gdzie lekarze walczą 
o jej życie.

– Prokurator posta-
wił zarzut Katarzynie 
G. usiłowania pozba-
wienia życia mało-
letniej Wiktorii G., 
p o p r z e z 

podtopienie jej w wan-
nie, a następnie zadanie 
nożem ran gardła. Po 
przesłuchaniu kobiety 
w charakterze podej-
rzanej, prokurator skie-
rował wniosek do Sądu 
Rejonowego w Głogo-
wie o jej tymczasowe 
aresztowanie na okres 
trzech miesięcy. Jeszcze 
dziś wniosek ten ma 
być rozpoznany przez 
sąd – informuje  Lidia 
Tkaczyszyn, rzecznik 
prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. – 
Katarzyna G. przyzna-
ła się do popełnienia 
zarzucanego jej czynu 
i złożyła wyjaśnienia. 
Podała w nich motywy 
swojego czynu oraz opi-
sała przebieg zdarzenia. 
Z uwagi na do-

bro postępowania na 
obecnym etapie treść 
tych wyjaśnień nie mo-
że zostać ujawniona 
– dodaje.

Biegli zajmą się 
oceną poczytalności 
kobiety w chwili, gdy 
zaatakowała własne 
dziecko. W chwili za-
mykania tego wydania 
„Pulsu Regionu” czte-
rolatka wciąż walczyła 
o życie. – Dziewczyn-
ka przebywa obecnie 
w śpiączce farmakolo-
gicznej. Niestety, mogę 
tylko powiedzieć, że jej 
stan jest bardzo ciężki – 
mówi Tomasz Kozieł, 
rzecznik prasowy leg-
nickiego szpitala.

Szymon Kwapiński

DZIECKO WALCZY O ŻYCIE, MATKA Z ZARZUTEM 
USIŁOWANIA ZABÓJSTWA 

Próbowała 

Do dramatycz- przytomna i nie daje 

zabić
córeczkę
 GŁOGÓW. 
Prokuratura Rejonowa 
w Głogowie postawiła 
zarzuty 34-letniej 
Katarzynie G., matce 
czteroletniej 
dziewczynki, która 
trafiła do legnickiego 
szpitala 
z poderżniętym 
gardłem. Dziecko 
nadal jest w śpiączce 
farmakologicznej, 
a jego stan lekarze 
określają jako bardzo 
ciężki.

FO
T. 

JO
A

N
N

A
 M

IC
H

A
LA

K



8 7 czerwca 2018 
bezpłatny dwutygodnik regionalny REKLAMA



97 czerwca 2018
bezpłatny dwutygodnik regionalnyPOLKOWICE/CHOCIANÓW

ZŁOMOWANIE
pojazdów

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

 

r e k l a m a

GÓRNIK CIĘŻKO RANNY
 POLKOWICE. 29 maja, po południu, 
w Zakładach Górniczych Rudna na szy-
bie R-IX doszło do wypadku. 
Poszkodowany mężczyzna to 49-letni 
operator maszyn górniczych. W kopalni 
pracuje od 15 lat. – Mężczyzna pracował 
przy budowie muru w kopani. Konstruk-
cja osunęła się, przygniatając pracowni-
ka – informuje Jarosław Twardowski, 
dyrektor Departamentu Komunikacji 
i CSR KGHM.

Rannego pracownika wywieźli na po-
wierzchnię ratownicy. Potem został prze-
transportowany śmigłowcem Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego do wrocław-
skiego szpitala. Wypadek został zakwali-
fikowany jako ciężki.
Jak zawsze w podobnych sytuacjach, po-
wołana została specjalna komisja, która 
zbada przyczyny tego wypadku.

 (MS)

Poszli na 480-kilometrowy spacer
 POLKOWICE/KRAJ. Jakub Bojczuk i Piotr Szczyrbaty, tegoroczni maturzyści 

z polkowickiego Zespołu Szkół, wyruszyli 4 czerwca w podróż swoich marzeń. 
Chcą przejść 480 kilometrów wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego. 

Wyprawę planowali od dziewięciu mie-
sięcy. W trasę wyruszyli z Piasków, a dotrzeć 
zamierzają do Świnoujścia – jeśli wszystko 
pójdzie po ich myśli – pod koniec czerwca.

– Na trasie mamy 80 miast i 15 rzek – 
opowiadali młodzi podróżnicy przed wy-
jazdem. – Wszystko jest dokładnie zaplano-
wane. Mamy załatwione zgody od urzędów 
morskich. Przewidujemy także taką okolicz-
ność, by iść nocą, jeśli w dzień będzie bardzo 
gorąco. Jesteśmy bardzo podekscytowani. 
Mamy nadzieję, że przewidzieliśmy wszyst-
kie okoliczności, które mogą wystąpić, choć 
zdajemy sobie sprawę, że życie pisze różne 
scenariusze.

Noce zamierzają spędzać na polach na-
miotowych i na plażach.

– Ta wyprawa to spełnienie dziecięcych 
marzeń – podkreśla Jakub. – Gdy byłem 
małym chłopcem rodzice często zabierali 
mnie w czasie wakacji nad Bałtyk. Wówczas 
myślałem sobie, jak fajnie byłoby przejść 
wzdłuż linii brzegowej. W klasie maturalnej 

te marzenia zaczęły nabierać coraz bardziej 
realnego kształtu. Postanowiłem, że czemu 
nie. Trzeba podążać za marzeniami.

W tym przedsięwzięciu podróżnikom 
kibicują rodzice.

– Pewnie trochę się boją, ale pozwalają 
nam spełniać nasze marzenia i bardzo im za 
to dziękujemy – dodają maturzyści.

Młodych podróżników wsparła także 
gmina Polkowice.  (UR)

FO
T. 

A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E

GŁOSOWANIE 
JUŻ WKRÓTCE
 CHOCIANÓW. Dziewiętna-
ście projektów zostało złożo-
nych w chocianowskim ratu-
szu do pierwszego Budżetu 
Obywatelskiego (BO), w tym 
aż jedenaście przez mieszkań-
ców wsi.
Przyjmowanie projektów do 
BO zakończyło się w miniony 
piątek, 25 maja. Wpłynęło ich 
19. O tym, które zostaną zrea-
lizowane, zdecydują niedługo 
mieszkańcy.
– To pierwsza edycja budżetu 
partycypacyjnego w naszej 
gminie i cieszy mnie tak duża 
aktywność mieszkańców – 
mówi Franciszek Skibicki, 
burmistrz Chocianowa.
Czego brakuje mieszkańcom? 
W mieście pojawiły się propo-
zycje m.in. utworzenia ławek 
dla seniorów, placu zabaw, 
platformy dla niepełnospraw-
nych i strefy relaksu z darmo-
wym dostępem do Internetu. 
Z kolei mieszkańcy wsi wnio-
skowali najczęściej o doposa-
żenie jednostek OSP, a także 
organizację warsztatów edu-
kacyjnych dla dzieci i młodzie-
ży, utworzenie ścieżki eduka-
cyjno-przyrodniczej oraz stref 
rekreacji.
Obecnie wnioski sprawdzane 
są pod względem merytorycz-
nym i formalnym. Szczegóło-
wa lista projektów, które tra-
fią pod głosowanie zostanie 
ogłoszona 8 czerwca. Głoso-
wać będzie można od 11 do 
25 czerwca.
W tym roku pula chocianow-
skiego BO wynosi 90 tysięcy 
złotych. Koszt realizacji zada-
nia na terenie miasta nie mo-
że przekroczyć 50 tys. zł, a na 
terenie wiejskim – 40 tys. zł.

(UR)

Pojazdy kursują 
już po polkowi-
ckich ulicach od 

zeszłego roku. Wtedy też 
gmina wystąpiła z wnio-
skiem o dofi nansowanie 
ich zakupu. NFOŚiGW 
wydał pozytywną decy-
zję. Polkowice znalazły 
się w gronie takich miast, 

jak Szczecin, Poznań, 
Inowrocław i Gdynia, 
których projekty również 
zostały zaakceptowane.

– To duży sukces świad-
czący o tym, że potrafi my 
sięgać po środki zewnętrz-
ne na realizację różnego 
rodzaju zadań – mówi 
Wiesław Wabik, bur-

mistrz Polkowic. – Przy-
pomnę, że trwają prace 
termomodernizacyjne 
dwóch budynków uży-
teczności publicznej: bi-
blioteki oraz obiektu przy 
ulicy Górnej 2. Poza tym 
kontynuowana będzie 
budowa i przebudowa 
ścieżek rowerowych. Za-

dania te współfi nansowa-
ne są z pieniędzy unijnych 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020 
– dodaje.

Umowa fi nansowa na 
pokrycie części kosztów 
zakupu dwóch autobu-

sów elektrycznych zosta-
ła już zawarta, a jej rozli-
czenie zaplanowano na 
czerwiec. Pojazdy mają 
po 26 miejsc siedzących 
oraz 66 stojących. Na 
w pełni naładowanej ba-
terii mogą przejechać do 
190 kilometrów.

Urszula Romaniuk

ELEKTROMOBILNOŚĆ ZAWITAŁA NA POLKOWICKIE DROGI

1,5 mln zł1,5 mln zł1,5 mln zł
za autobusy

 POLKOWICE. Takie dofinansowanie otrzymało miasto z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej jako częściowe pokrycie kosztu zakupu dwóch autobusów elektrycznych marki SOR.
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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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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: 20.06.2018, godz. 10:00, wadium do: 14.06.2018
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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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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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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: 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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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

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 zabudowań 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 nie-
urządzony. Aktualnie, dojazd od ulicy Gajowej.

Pełna treść ogłoszeń wywieszona jest na 
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, II piętro oraz 
zamieszczona w dniach 27 i 30 kwietnia bie-
żącego roku na stronie internetowej: www.
bip.um-lubin.dolnyslask.pl w zakładce aktu-
alności i ogłoszenia.
Aby wziąć udział w przetargu należy wpłacić 
wadium w wysokości wskazanej w ogłosze-
niu, w wysokości  ustalonej odrębnie dla 
każdej działki na konto depozytowe Urzędu 
Miejskiego w Lubinie Bank PeKaO S.A. Od-
dział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 

0010 2750 7835 wpisując w treści przelewu:
„ przetarg na działkę nr  ..…”. Natomiast 
chcąc wziąć udział w przetargu na więcej niż 
jedną działkę należy wpłacić wadium w wy-
sokości 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 telefo-
nu 76/ 74-68-156 oraz 76/74-68-155.

www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
w zakładce aktualności i ogłoszenia

Uwaga:Opis nieruchomości
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Sesja z owacjami
 GMINA MĘCINKA. Podczas majowej sesji radni udzielili wójtowi absolutorium 

z wykonania ubiegłorocznego budżetu. To nie był jednak jedyny powód, dla 
którego na sali słychać było brawa.

Majowa sesja była za-
planowana pod kątem 
Święta Samorządu Te-
rytorialnego. Przewod-
niczący Rady, Wojciech 
Lichoń zaprosił na nią 
duchownych, działaczy 
lokalnych stowarzyszeń, 
klubów sportowych oraz 
pracowników Urzędu. 
Kluczowym punktem ob-
rad było głosowanie nad 
absolutorium dla wójta.

– Gmina Męcinka to 
miejsce najlepsze do 
życia tylko i wyłącz-
nie dzięki wspólnej 
pracy – dziękował 
radnym za aproba-
tę Mirosław Brzo-
zowski, wymieniając 
przy okazji przykłady 
wspólnie zrealizowa-
nych przedsięwzięć.

Finansowe wyniki 
gminy za rok 2017 były 
często zestawiane z ro-
kiem 2014 r., kiedy gmina 
prowadziła szereg kosz-
townych inwestycji. Za-
dłużenie gminy od tego 
czasu minimalnie spadło 
i wyniosło na koniec 2017 
r.  ponad 5,22 mln.

W swoim sprawozda-
niu wójt poruszył także 

prob-
lematyczne kwestie. 
Gmina weszła w sądowy 
spór z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa 
Dolnośląskiego. Kością 
niezgody był brak dotacji 
na budowę wodociągu 
w Myślinowie. Gmina 
boryka się też z brakiem 
oferentów zainteresowa-

nych realizacją inwestycji. 
Coraz częściej też trzeba 
usuwać skutki nieko-
rzystnej pogody – czę-
ste wichury powodują 
duże straty fi nansowe 
i zagrażają bezpieczeń-
stwu mieszkańców. 

Ostatecznie jednak ze-
szłoroczny budżet udało 
się zrealizować zgodnie 
z planem.

Po jednomyślnym gło-
sowaniu wójt otrzymał 
kwiaty i oklaski. Kolejne 
punkty sesji były jeszcze 
przyjemniejsze: zdolni 
uczniowie z Zespołu Szkół 
w Męcince otrzymali sty-
pendia i zaprezentowali 
radnym swoje umiejętno-
ści taneczne i muzyczne.

(DS)
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 GMINA BOLKÓW. Kłęby dymu nad miej-
scowością Świny koło Bolkowa widoczne 
były aż w Jaworze. 27 maja, około godz. 
18:30, na placu obok miejscowego sklepu
i hurtowni lakierniczej wybuchł tu duży po-
żar.
Do walki z żywiołem ruszyły trzy zastępy ja-
worskiej straży pożarnej oraz ochotniczy ra-
townicy z sąsiadujących z Bolkowem miej-
scowości. W gotowości były też wozy z po-
wiatu świdnickiego.
Ogień ogarnął około 100 drewnianych palet 
oraz skrzynki po napojach spożywczych. 
Strażacy w pierwszej kolejności zadbali, by 
płomienie nie rozprzestrzeniły się na sąsia-
dujące budynki.
– Niedaleko znajduje się stolarnia. Przybyli-
śmy w samą porę i wszystko skończyło się 
szczęśliwie dla właścicieli – powiedział 
nam kierujący akcją starszy aspirant Ma-
riusz Uhornicki z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej Jawor.
Obecnie policja ustala przyczyny powstania 
pożaru. W związku ze zdarzeniem przez kil-
kadziesiąt minut trasa Bolków-Dobromierz 
była zablokowana.  (DS)

 GMINA BOLKÓW. 

Groźny pożar
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W  samym Jaworze 
już od kilku mie-
sięcy odbywają się 

konferencje, sympozja i orga-
nizowane są tematyczne wy-
stawy. 1 i 2 czerwca uroczyście 
uczczono tu pół tysiąclecia 
reformacji.

Na jubileusz przybyli du-
chowni protestanccy z Pol-
ski i Niemiec, m.in. z Drezna 
i Görlitz, oraz biskup diecezji 
wrocławskiej kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego ks. Wal-
demar Pytel. Rolę gospodarza 
obchodów pełnił ks. pastor 
Tomasz Stawiak, proboszcz 
jaworskiego Kościoła Pokoju.

Podczas konferencji w Mu-
zeum Regionalnym mówio-

no o olbrzymim wpływie 
protestantyzmu na państwo, 
społeczeństwo i śląską kultu-
rę. Podczas spotkania Honoro-
wy Obywatel Jawora i przed-
wojenny mieszkaniec tego 
miasta, Reinhard Blaschke 
przekazał do muzealnych 
zbiorów liczne książki, cza-
sopisma i pamiątki związane 
z miastem. Dary pochodziły 
od obecnych mieszkańców 
Niemiec, którzy kiedyś miesz-
kali na tych terenach.

W uroczystym nabożeń-
stwie w Kościele Pokoju oprócz 
hierarchów kościoła protestan-
ckiego na mszy uczestniczyli 
duchowni z jaworskich para-
fi i katolickich i zboru zielono-

ś w i ą t -
k o w e g o . 
Obecny był także biskup die-
cezji legnickiej, ks. Zbigniew 
Kiernikowski.

Po mszy goście udali się 
do Nowego Kościoła k. Świe-
rzawy. Właśnie tam 500 lat 
temu uczeń Marcina Lutra, 
Melchior Hoffman, wygłosił 
pierwsze ewangelickie kaza-
nie, co przyjmuje się jako po-
czątek reformacji na Śląsku. 
Niestety, po pałacu, w któ-
rym przemawiał wówczas 

kaznodzieja, 
nie ma dziś już 

śladu, dlatego w tym 
miejscu odsłonięto pamiątko-
wy obelisk.

Jubileuszowy program za-
kończył koncert w Kościele 
Pokoju w wykonaniu Wyż-
szobramskiego Chóru Kame-
ralnego z Cieszyna, poświę-
cony pamięci artysty, który 
opisywał i sławił swoją sztuką 
urodę śląskiej ziemi – poety 
i pieśniarza z Chróstnika, Ben-
jamina Schmolcka.

Daniel Śmiłowski

NA HISTORYCZNY JUBILEUSZ PRZYBYŁO WIELU 
ZNAMIENITYCH GOŚCI Z POLSKI I NIEMIEC

Pięć wieków
reformacji 

W  samym Jaworze no o olbrzymim wpływie 

 REGION/JAWOR. W Polsce najwięcej ewangelików 
żyje na Śląsku. W wielu parafiach protestanckich 
świętowanie wystąpienia Marcina Lutra z 1517 r. 
wspominane jest już od roku. 
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Co wkurza mieszkańców?
 ZŁOTORYJA. „KochaMy Złotoryję” – akcję pod tym hasłem przeprowadzili wolontariusze ze stowarzyszenia Nasze Rio. Podczas święta miasta zorganizowali zabawy 

dla dzieci i swoisty plebiscyt dla dorosłych.

Mieszkańcy mieli możli-
wość ocenienia swojego mia-
sta. Na specjalnych tablicach 
każdy mógł nakleić karteczkę 
z odpowiedzią w wybranej 
kategorii. „Brakuje mi…”, 
„Podziwiam…”, „Wkurza 
mnie…”, Polecam…”, „Ścia-
na płaczu”  – to tytuły niektó-
rych z nich.

– W czasie, gdy wielu ludzi 
narzeka na to miasto i wyty-
ka, że brakuje w nim tego czy 
tamtego, chcieliśmy przypo-
mnieć naszym mieszkańcom, 
że jednak jest je za co kochać 
– mówi Barbara Zwierzyńska-

-Doskocz, prezes Naszego 
Rio.

Za co więc złotoryjanie 
kochają swoje miasto i co 
jest w nim godne polecenia? 
Wśród odpowiedzi znalazły 
się m.in.: Baszta Kowalska, 
zajęcia z nordic walking, pro-
gram Aktywni 50+, kebab, 
piękne widoki, Nasze Rio, 
koncert Dody, Wilcza Góra.

Niestety, więcej było jed-
nak opinii negatywnych 
i tu nie było niespodzianek. 
Chociaż niektórzy narzekali 
na brak ścieżek rowerowych, 
małą liczbę parkingów i pla-

ców zabaw czy psie odchody 
na ulicach, to zdecydowanie 
najczęściej na kolorowych 

karteczkach przewijało się 
słowo „basen”.

– Okazuje się, że brak ba-

senu w Złotoryi to nie tylko 
problem, o którym głośno 
w Internecie i który od jakie-
goś czasu staje się już nawet 
tematem żartów. Widać, że 
ludziom naprawdę zależy na 
powstaniu pływalni w tym 
mieście. Myślę, że nie jest to 
sprawa niemożliwa do zro-
bienia. Skoro mniejszy od nas 
Chocianów może mieć swo-
jego „Delfi nka”, to dlaczego 
u nas nie mogłoby coś takie-
go powstać? – pyta Barbara 
Zwierzyńska-Doskocz.

Marzenia złotoryjan 
o własnym basenie wydają się 

być zrozumiałe. Przypomnij-
my, że jeszcze w 2010 r., naj-
starsze miasto w Polsce mogło 
się szczycić najpiękniejszym 
chyba otwartym basenem 
na Dolnym Śląsku. Od tam-
tej pory mieszkańcy złotego 
grodu muszą szukać ochło-
dy w Kaczawie lub w odda-
lonym o kilka kilometrów 
zalewie. Ewentualnie mogą 
skorzystać z bezpłatnego au-
tobusu, który raz w tygodniu 
zawiezie ich na basen miejski 
do Chojnowa. Najwyraźniej 
jednak to im nie wystarcza.

(SK)
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Dni Złotoryi to 
również l iczne 
plenerowe koncer-

ty. W tym roku do miasta 
zawitali Poparzeni Kawą 
Trzy. Zespół nie zawiódł 
swoich fanów, zapewniając 
im dobrą zabawę, rozdając 
autografy i chętnie pozując 
do wspólnych zdjęć. Sami 
artyści byli pod wielkim 
wrażeniem najstarszego 
miasta w Polsce.  Muzycz-
ną gwiazdą złotoryjskiego 
święta była jednak Doda. 
Z zespołem Virgin zagrała 
koncert, który z pewnoś-
cią na długo pozostanie 
w pamięci mieszkańców. 
Występowi charyzmatycz-
nej piosenkarki towarzy-

szyły widowiskowe efekty, 
a całość wywarła niemałe 
wrażenie na publiczności: 
– Byliśmy w piątek ze zna-
jomymi na koncercie Popa-
rzonych Kawą Trzy i było 

naprawdę sporo osób. Ale 
jednak to Doda jest w ten 
weekend największą gwiaz-
dą. Wiadomo, że królowa 
jest tylko jedna – mówiła 
jedna z mieszkanek.

Jubileuszowe, bo zorga-
nizowane już po raz 25., 
Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Polski w Płukaniu 
Złota też miały wyjątkowy 
charakter. W tegorocznej 
edycji wzięła udział rekor-
dowa liczba zawodników. 
Do płuczni rozstawionych 

nad złotoryjskim zalewem 
weszło łącznie około 180 
poszukiwaczy. 

Oprócz Polaków w tej 
ciekawej rywalizacji wzięli 
udział również obywatele 
Niemiec, Szwecji, Holandii, 
Czech, Słowacji, Włoch, 
Austrii, Finlandii, Brazylii 
oraz Bułgarii. Zadania nie 
ułatwiał im blisko 30-stop-
niowy upał, ale miał on też 
swoje plusy: – W słońcu le-
piej widać złoto, od którego 
odbija się światło. Gorzej 

jest natomiast, gdy pada 
deszcz, bo może wtedy 
dojść do sytuacji, że woda 
spłucze już znalezione dro-
binki – mówi Konrad Mar-
dyła, członek Polskiego Bra-
ctwa Kopaczy Złota.

W prestiżowej kategorii 
profesjonalistów najlepszy 
był reprezentant gospoda-
rzy, Tadeusz Wasilewicz, 
który 11 drobinek złota 
wypłukał w minutę i 41 se-
kund. Jeszcze szybsza była 
Alessandra Prause Santos 

z Brazylii, która zwyciężyła 
w kategorii profesjonali-
stek: cały kruszec znalazła 
w 92 sekundy. 

Dużym zainteresowa-
niem, zwłaszcza wśród 
mężczyzn, cieszyła się ka-
tegoria „Spragniony płu-
kacz”. Tu uczestnicy, zanim 
przystąpili do szukania 
najcenniejszego kruszcu, 
musieli najpierw wypić dwa 
kufl e złotego trunku.

Szymon Kwapiński 

TAKIEJ FREKWENCJI PODCZAS ŚWIĘTA MIASTA NIE BYŁO 
OD CO NAJMNIEJ KILKUNASTU LAT

się bawi 
złoty gród
się bawi się bawi się bawi się bawi 
Tak  ZŁOTORYJA. Gdy kilkutysięczny korowód przeszedł ulicami Złotoryi, 

był to znak, że w stolicy polskiego złota rozpoczęło się trzydniowe święto. 

Tradycyjnie przy tej okazji oficjalnie otwarto również Mistrzostwa Polski 

w Płukaniu Złota. Nowością było natomiast odsłonięcie Alei Złotych Ludzi, 

na której jako pierwsi uhonorowani zostali prof. dr hab. Andrzej Filip 

Grodzicki i Herbert Helmrich. 
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Dni Złotoryi to szyły widowiskowe efekty, 
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WEHIKUŁ 
MUZYCZNY

CZASU
WEHIKUŁ 
MUZYCZNY

CZASU

/PIĄTEK/

/NIEDZIELA/

8 CZERWCA

GODZ. 10.00

10 CZERWCA

GODZ. 12.30

/GALERIA ZAMKOWA/

MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU, czyli cykl koncertów 
w Galerii Zamkowej. W koncertach wystąpią 
uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież kształcące                     
się w Centrum Artystyczno – Edukacyjnym                      
„ZG – MUZYK”, z Państwowej Szkoły Muzycznej              
w Lubinie oraz zaproszone z innych ośrodków 
muzycznych. Można będzie usłyszeć prezentacje 
pianistyczne, gitarowe, skrzypcowe, fletowe            
z różnych epok – od renesansu po współczesność.

Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie ul. Mikołaja Pruzi 7 i 9 

ZAPRASZA

Godziny otwarcia:

ul.Rynek 23 (Ratusz Miejski)
59-300 Lubin

pon.-pt. 9:00-17:00
sob.-niedz. 10:00-16:00  
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Niepewny los Górnika
 PIŁKA NOŻNA. W skomplikowanej sytuacji znaleźli się piłkarze Górnika Złotoryja, 

którzy, aby utrzymać się w czwartej lidze na następny sezon, muszą liczyć na dobrą 
dyspozycję trzecioligowych rezerw Miedzi Legnica i Zagłębia Lubin. 

Bez względu na wynik, 
jaki „Górnicy” uzyskają 
w ostatniej kolejce, zajmą 
13. miejsce w zachodniej 
grupie IV ligi dolnoślą-
skiej. Aby zespół uniknął 
spadku do okręgówki, musi 
utrzymać przewagę nad ich 
rywalem z grupy wschod-
niej, Wiwą Goszcz, która 
również plasuje się na 13. 
pozycji w tabeli. Zawodni-

cy z powiatu oleśnickiego 
w dotychczasowych 29 
spotkaniach zgromadzili na 
swoim koncie 29 punktów. 
Górnik ma ich o jeden wię-
cej i, żeby marzyć o utrzy-
maniu, musi zachować ten 
stan na zakończenie sezonu. 
To akurat nie powinno być 
trudne, bo w ostatniej kolej-
ce piłkarze ze złotego grodu 
przed własną publicznością 

podejmą pogodzoną już ze 
spadkiem Nysę Zgorzelec.

Na drugi ważny waru-
nek do spełnienia złotory-
janie nie mają już większego 
wpływu: do IV ligi nie może 
spaść żaden z trzecioligow-
ców grających w naszym 
regionie: KS Polkowice, 
Zagłębie II Lubin i Miedź 
Legnica.

(SK)

Dwóch zawodni-
ków polkowickiej 
ekipy stanęło na 

podium w prestiżowym 
Wyścigu Walk Majora Hu-
bala. Mateusz Taciak  na 
ostatnim etapie zmagań 
z nawiązką odrobił stratę 
do lidera i ostatecznie zo-
stał triumfatorem całej im-
prezy. Bardzo dobrze spisał 
się również Kamil Gradek, 
który w „generalce” upla-
sował się na trzeciej pozycji. 
Klasyfi kację punktową wy-
grał natomiast przedstawi-
ciel młodszego pokolenia 
Szymon Sajnok, a CCC 
Sprandi Polkowice było 
bezkonkurencyjne w kate-
gorii drużynowej.

Niestety, dobry nastrój 
popsuł paskudny wypadek 

Piotra Brożyny, który na 
około 20 kilometrów przed 
metą w Końskich uderzył 
w zaparkowany na poboczu 
samochód i na noszach zo-
stał przeniesiony do karetki 
i odwieziony do szpitala.

Pozostali zawodnicy 
CCC uplasowali się w tych 
zawodach na następujących 
pozycjach: Szymon Saj-
nok (7), Paweł Bernas (25), 
Michał Paluta (28), Paweł 
Franczak (71).

Z kolei w Skoda Tour de 
Luxembourg drugie miej-
sce zajął Jan Tratnik. Lepiej 
od Słoweńca wypadł tylko 
Włoch Andrea Pasqualon 
z grupy Wanty – Groupe 
Gober. Dodajmy, że zawod-
nik CCC był też czwarty 
w klasyfi kacji punktowej.

W kategorii górskiej od-
powiednio drugie i trzecie 
miejsce wywalczyli: Patryk 
Stosz i Amaro Manuel An-
tunes, zaś CCC Sprandi 
Polkowice stanęło na naj-
niższym stopniu podium 
w „drużynówce”. Pozostali 
„pomarańczowi” zajęli dal-
sze lokaty: Łukasz Owsian 
(23), Amaro Manuel An-
tunes (24), Paweł Cieślik 
(39), Jonas Koch (40), Patryk 
Stosz (55).

W najbliższym czasie 
cyklistów z Polkowic cze-
kają trzydniowe zmagania 
w Małopolskim Wyścigu 
Górskim i w niemieckiej 
jednodniówce Rund um 
Koln.

Szymon Kwapiński

„POMARAŃCZOWI” JUŻ NIE PO 
RAZ PIERWSZY RYWALIZOWALI NA 

DWÓCH FRONTACH NARAZ 

CCC 
mknie 
coraz
szybciej

 KOLARSTWO. Udane starty mają za sobą kolarze 
CCC Sprandi Polkowice, którzy z powodzeniem ścigają się 
zarówno na krajowym podwórku, jak i za granicą. 
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SPORTOWY 
PIKNIK 
NA KONIEC 
SEZONU
 PIŁKA NOŻNA. Już w najbliższą sobo-
tę, 9 czerwca, w Chocianowie odbędzie 
się piknik rodzinny połączony z zakończe-
niem sezonu przez czwartoligową Stal. 
Fani Stali przyzwyczaili się już do tego, że 
na ich meczach pojawia się strefa kibica. 
Dzięki niej rodzice na mecze mogą przy-
chodzić wraz z pociechami, które mają 
okazję bezpłatnie pobawić się na dmu-
chańcach. Starsi kibice Stali natomiast 
mogą zjeść kiełbaskę z grilla czy zaopa-
trzyć w gadżety lokalnego klubu. – Cieszę 
się, że moja inicjatywa przypadła do gu-
stu kibicom i mam nadzieję, że wspólnie 
będziemy mogli tą strefę rozwijać, dzięki 
czemu Stali jeszcze bardziej przybędzie 
oddanych kibiców – mówi organizator 
strefy, Tomasz Kulczyński. 
Najbliższa sobota na chocianowskim sta-
dionie będzie wyjątkowa, ponieważ dzię-
ki współpracy z grupą nieformalną Kocha-
my Miasto i Gminę Chocianów w mieście 
odbędzie się spory piknik. Szczególnie za-
dowoleni powinni być najmłodsi, dla któ-
rych przygotowano szereg atrakcji i za-
baw. Nie zabraknie również wspólnych 
gier i okazji do aktywności fizycznej. Na 
koniec dnia zaplanowano ostatni mecz 
Stali w tym sezonie. Podopieczni Konrada 
Janczaka wciąż walczą o piąte miejsce 
w tabeli, jednak, aby tak się stało, muszą 
w ostatnim spotkaniu pokonać w derbach 
powiatu polkowickiego Spartę Grębocice. 
Początek imprezy na chocianowskim sta-
dionie zaplanowano na godzinę 14:00, zaś 
piłkarska rywalizacja rozpocznie się o go-
dzinie 17:00.  (DAM) 
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przeciskanie się przez 
wąziutkie szczeliny skal-

ne czy podnoszenie ciężkich 
głazów przy użyciu odpowied-
nich technik – to tylko niektóre 
z zadań, jakie mieli do pokona-
nia uczestnicy tegorocznych 
zmagań.

Trasa składała się z trzech 
odcinków, na których jedno-
cześnie znajdowało się trzech za-
wodników. Pierwszy i zarazem 
najdłuższy odcinek obejmował 
poręczowanie, które co roku 
przysparza zawodnikom naj-
więcej problemów. Drugim od-
cinkiem była tyrolka, zaś w trze-
cim zawodnicy musieli zmierzyć 
się z drabinką i tzw. „fi rankami”. 
Walka była zacięta, co potwier-
dzają rezultaty uzyskane przez 
zawodników. Różnica między 
pierwszym a drugim miejscem 
w kategorii kobiet wyniosła za-
ledwie 16 sekund. Oczywiście 
na wyniki wpływ miał nie tyl-
ko czas, ale także poprawność 
techniczna. Każdy błąd karany 
był bowiem dodaniem dziesięciu 
procent czasu uzyskanego przez 
najlepszego zawodnika.

W kategorii kobiet zwyciężyła 
Fatima Garcia Roman, natomiast 
wśród mężczyzn złoto wywal-
czył Jesus Pérez Fernández. Oboje 
należą do hiszpańskiego klubu ja-
skiniowego – Grupo Espeleológi-
co de Villacarrillo (GEV). Wśród 
pań dalsze lokaty zajęły: Sonia 
Dudziak (Wielkopolski Klub Ta-
ternictwa Jaskiniowego, WKTJ) 
i Marta Walczewska (Sopocki 
Klub Taternictwa Jaskiniowe-
go). Warto również wspomnieć 
o czwartym miejscu Joanny 
Zdżalik z Akademickiego Klubu 

Grotołazów (Kraków), która de-
biutowała na tego typu imprezie.

Pozostałe miejsca na podium 
w kategorii mężczyzn zajęli na-
tomiast odpowiednio: Witold 
Hoffmann i Piotr Stelmach (obaj 
z Wielkopolskiego Klubu Tater-
nictwa Jaskiniowego). 

W sumie w zawodach wy-
startowało 14 zawodników 
i zawodniczek.

Tradycyjnie w przeddzień 
zawodów odbył się mecz pił-
ki nożnej, w którym grotołazi 
zmierzyli się z oldbojami Orła 

Wojcieszów. Po zaciętej grze górę 
wzięli gospodarze (8:7). 

Kolejnym punktem progra-
mu było spotkanie w „Dziuśko-
wej Chacie”, gdzie wyświetlone 
zostały fi lmy z mistrzostw sprzed 
20 lat, a także relacje z wypraw 
organizowanych przez przybyłe 
na mistrzostwa kluby. 

Głównym organizatorem za-
wodów był Speleoklub „Bobry” 
Żagań, a pomagały mu: Wał-
brzyski Klub Górski i Jaskiniowy 
oraz Polski Związek Alpinizmu.

Szymon Kwapiński

W TYM ROKU PRYM WIEDLI GROTOŁAZI 
Z PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO

HiszpanieHiszpanieHiszpanieHiszpanieHiszpanieHiszpanieHiszpanie
najlepsi 
na „Gruszce” 
 WSPINACZKA. Nie lada umiejętnościami i sprawnością fizyczną musieli się 

wykazać uczestnicy Mistrzostw Polski w Technikach Jaskiniowych „Złoty 

Karabinek”, które już po raz 24. odbyły się na terenie kamieniołomu „Gruszka” 

w Wojcieszowie. Tegoroczną rywalizację zdominowali Hiszpanie.
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CZYNNE DO KOŃCA WAKACJI
codziennie od 10.00 do 20.00

ZAPRASZAMY NA BASENY ZEWNĘTRZNE W LUBINIE!
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Transferowa karuzela
 KOSZYKÓWKA. Po niezwykle udanym sezonie 2017/18, w którym CCC cieszyło się z mistrzostwa Polski, zaczęło się 

wzmacnianie składu polkowickiej drużyny. Władze klubu nie próżnują, o czym świadczą kolejne nazwiska koszykarek.

W Polkowicach zagra 
doświadczona skrzydłowa 
Styliani Kaltsidou. Gre-
czynka dwa ostatnie se-
zony spędziła w Olympia-
kosie Pireus. Kaltsidou na 
swoim koncie ma występy 
w znanych europejskich 
klubach i jest etatową re-
prezentantką Grecji. Pod-
czas ostatnich mistrzostw 
Europy w barwach naro-
dowych notowała średnio 

13,7 punktu i 5,6 zbiór-
ki. W przeszłości grała 
m.in. w Bourges Basket 
i ESBVA-LM.

W barwach CCC na po-
zycji centra zobaczymy Sofi ję 
Aleksandravicius. Mierząca 
192 cm Litwinka poprzed-
ni sezon rozegrała w Gdy-
ni, gdzie była zawodniczką 
pierwszej piątki. W zespole 
Basketu 90 zdobywała śred-
nio 10,5 pkt. i z dorobkiem 

8,1 zbiórek w meczu była 
najlepiej zbierającą zawod-
niczką drużyny.

Do CCC dołączy też 
jedna z czołowych pol-
skich koszykarek, Agniesz-
ka Kaczmarczyk. Ostatnie 
sezony nowa skrzydłowa 
CCC spędziła we Wroc-
ławiu, gdzie z zespołem 
Ślęzy wywalczyła trzy me-
dale – złoto oraz dwukrot-
nie brąz. Jest jedną z naj-

bardziej wartościowych 
Polek na pozycji silnej 
skrzydłowej.

Klub przedłużył też kon-
trakty z zawodniczkami, 
które w ubiegłym sezonie 
sięgały po złote medale. 
W ekipie „pomarańczo-
wych” zostają: Weroni-
ka Gajda, Karolina Puss, 
Miljana Bojović i MVP fi -
nałów Temi Fagbenle, 

(SK) 
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MVP finałów Temi Fagbenle 
zostaje w CCC

Zagłębie ma nowego 
prezesa

  PIŁKA NOŻNA. Mateusz Dróżdż został nowym 
prezesem KGHM Zagłębia Lubin. Kandydatów na 

sternika klubu było sześciu, w tym niedawno odwołany Robert 
Sadowski. Ostatecznie rada nadzorcza pozwoliła kontynuować 

pracę dotychczasowemu pełniącemu obowiązki prezesa. 

Ostatnie tygodnie 
w lubińskim klubie 
były gorące. Rada 
nadzorcza odwo-
łała w kwietniu 
Sadowskiego, a 
obowiązki preze-
sa przekazała Ma-
teuszowi Dróżdżowi. 
Wkrótce potem z klubem po-
żegnał się dyrektor sportowy 
Dariusz Motała, a rezygnację 
złożył dział prasowy z rzecz-
nikiem Zygmuntem Kogu-
tem na czele. Możliwość do-
konania tak istotnych zmian 
przez zaledwie pełniącego 
obowiązki prezesa świadczy-
ła o jego silnej pozycji.

Poza Dróżdżem do walki o 
fotel prezesa przystąpiło jesz-
cze pięciu innych kandyda-
tów, a wśród nich... odwołany 
Sadowski. Prezesem Zagłębia 
chciał być także Paweł Jeż, 
który rządził klubem w latach 
2008-09 oraz były działacz lu-
binian Rafał Helbik, sprowa-
dzony do Zagłębia w 2010 r., za 
prezesury Jerzego Kozińskiego, 
by zajmował się transferami. 

Dwaj pozostali kan-
dydaci to najpraw-
dopodobniej oso-
by niezwiązane 
wcześniej z klu-
bem, które raczej 

nie mają szans na 
objęcie najwyższego 

stanowiska w nim.
Zdecydowanym fawory-

tem w tym wyścigu był jed-
nak 31-letni Mateusz Dróżdż, 
który od wielu lat jest kibicem 
lubińskiego klubu. Nowy 
prezes Zagłębia Lubin jest 
z zawodu radcą prawnym. 
Wykładał w Katedrze Prawa 
Gospodarczego na Uczelni 
Łazarskiego w Warszawie. 
Wielokrotnie reprezentował 
interesy Ogólnopolskiego 
Zrzeszenia Stowarzyszeń 
Kibiców. Jest współautorem 
nowelizacji zmian do ustawy 
o bezpieczeństwie imprez 
masowych. W kwietniu 2016 
r. został  przewodniczącym ra-
dy nadzorczej Zagłębia Lubin, 
a tego samego roku we wrześ-
niu dołączył do nadzoru Eks-
traklasy S.A.  (DAM, MISZ) 
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Gortat wybrał
Lubin  KOSZYKÓWKA. Jedyny Polak grający w amerykańskiej lidze 

NBA w lipcu przeprowadzi trening z młodymi lubinianami.
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M arcin Gortat jest 
pierwszym sportow-
cem w Polsce, który 

zorganizował zajęcia dedykowa-
ne dzieciom. Teraz, wraz ze swoją 
fundacją, rozpoczyna 11. sezon 
wspólnych treningów. Koszykarz 
odwiedzi w tym roku pięć miast: 
rodzinną Łódź oraz Włocławek, 
Rumię, Warszawę i Lubin. – To bę-
dzie miły powrót do przeszłości. 
Dawno nie byliśmy z campem na 
Dolnym Śląsku, w początkowych 
edycjach odwiedziliśmy Wrocław. 
Teraz przyszedł czas na Lubin, 
a poza tym – wasza hala sporto-
wa jest naprawdę ładna i nada 
się znakomicie – zapewnia Paweł 
Stalmach z fundacji MG134.

W spotkaniu wezmą udział 
dzieci w dwóch grupach wie-
kowych: 9-13 lat oraz 14-17 lat. 
Gortat nie zapomina również 
o dzieciach niepełnosprawnych 
i dla nich też organizuje osobny, 
specjalny camp w Łodzi, gdzie 
przyjeżdżają młodzi z całej Polski.

Do Lubina koszykarska gwiaz-
da zawita 18 lipca. – Pierwsze roz-
mowy w tej sprawie odbyły się już 
w grudniu zeszłego roku. Dowie-
dzieliśmy się, że Fundacja Marcina 
Gortata poszukuje lokalizacji do 

przeprowadzania swoich cam-
pów, więc zgłosiliśmy lubińską ha-
lę RCS. Przyjechał przedstawiciel 
fundacji i usłyszeliśmy, że obiekt 
doskonale nadaje się do przeprowa-
dzenia treningu. Jesteśmy jedynym 
miastem na Dolnym Śląsku, które 
odwiedzi w tym roku sportowiec 
– tłumaczy Tymoteusz Myrda, 
prezes Stowarzyszenia Lubin 2006.

Zapisy na Marcin Gortat 
Camp ruszyły 1 czerwca, w Dzień 
Dziecka. Liczba miejsc ograniczo-
na. Formularz do wypełnienia 
będzie można znaleźć na stronie 
fundacji MG13.

Podczas całej imprezy, wybie-
rane są najbardziej wyróżniające 
się dzieci. Marcin Gortat wskazuje 
najlepszą dziewczynkę i najlep-
szego chłopca. – Pojadą później 
na mecz Gortat Team vs Wojsko 
Polskie, który odbywa się w Łodzi. 
W przerwach meczu dzieci rywa-
lizują ze sobą. Zwycięzcy mają do 
zgarnięcia wyjazdy na mecze oraz 
cenne nagrody rzeczowe. Dla kibi-
ców na trybunach również mamy 
przewidziane atrakcje. Będą rozda-
wane koszulki, piłki, frotki i inne 
gadżety – zachęca Paweł Stalmach. 

Wstęp dla uczestników i kibi-
ców będzie bezpłatny.  (KS)
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nie kibice Miedzi 
Legnica czekali od 

dawna. Trudno po-
wiedzieć, by poważne 
plany o ekstraklasie snuli 
od początku istnienia klu-
bu, ale nerwowe wycze-
kiwanie awansu trwało 
przynajmniej od kilku lat, 

gdy stery przy Orła Białego 
przejął biznesmen Andrzej 
Dadełło. Jak się okazało, 
sezon 2017/18 będzie tym, 
który ostatecznie zapisze 
się w historii zielono-nie-
biesko-czerwonych jako 
przełomowy.

W przedostatniej ko-
lejce Nice I Ligi w sezonie 
2017/18 Miedź Legnica wy-
grała z Chojniczanką Choj-

nice 5:1 (2:0) i wywalczyła 
awans do ekstraklasy. Na 
listę strzelców tego przeło-
mowego meczu wpisali się 
Omar Santana, Marqui-
tos, Mateusz Piątkowski, 
Grzegorz Bartczak i Fabian 
Piasecki.

Ostatnie spotkanie w Ni-
ce 1 Lidze legniczanie roze-
grali na wyjeździe z Pusz-
czą Niepołomice. Miało 

ono dla nich już charakter 
niemalże towarzyski, bo na-
wet porażka nie zmieniłaby 
w ich ligowych planach już 
niczego.

W przyszłym sezo-
nie Miedź po raz pierw-
szy w historii zamelduje 
się w najwyższej klasie 
rozgrywkowej!

Paweł Pawlucy 

CAŁA LEGNICA ŚWIĘTOWAŁA AWANS SWOJEJ DRUŻYNY DO PIŁKARSKIEJ ELITY KRAJU

MIEDŹ 
LEGNICA

5:1 
(2:0)

CHOJNICZANKA 
CHOJNICE 

Bramki: 14. Santana, 26. Marquitos, 67. Piątkowski, 84. Bartczak, 90. 
Piasecki – 58. Boczek
Miedź: Sapela – Zieliński, Osyra, Bożić Ż, Bartczak – Łobodziński (83. 
Garguła), Purzycki, Santana, Forsell (74. Piasecki), Marquitos (89. Bart-
kowiak) – Piątkowski.
Chojniczanka: Janukiewicz – Fila, Boczek, Jończy, Pietruszka – Pio-
trowski, Zawistowski – Paprzycki, Bąk, Drozdowicz (58. Ryczkowski) – 
Górski (46. Mikołajczak)

PUSZCZA 
NIEPOŁOMICE

1:1 
(0:0)

MIEDŹ 
LEGNICA 

Bramki: 80. Zieliński, 90. Mikulec
Puszcza: Staniszewski (23. Mleczko) – Zagórski, Stawarczyk, Czarny, 
Bartków – Ryndak (81. Mikołajczyk), Zawadzki, Stefanik, Domański (68. 
Orłowski), Mikulec – Drzazga
Miedź: Smołuch – Bartczak, Osyra, Bożić, Bartulović – Zieliński, Gargu-
ła, Mystkowski (61. Gardzielewicz), Augustyniak, Piasecki (75. Łobo-
dziński) – Piątkowski (88. Idzik).

 PIŁKA NOŻNA. Tysiące 
ludzi ustrojonych na 
niebiesko, race i flagi 
oraz autobus, którym 
piłkarze przyjechali 
świętować wspólnie 
z mieszkańcami – tak 27 
maja, po przedostatnim 
meczu rozgrywek I ligi, 
wyglądało serce Legnicy. 

FO
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niebiesko, race i flagi 
oraz autobus, którym 
piłkarze przyjechali 
świętować wspólnie 
z mieszkańcami – tak 27 
maja, po przedostatnim 
meczu rozgrywek I ligi, 
wyglądało serce Legnicy. 
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