
 REGION. Dwudniowe wybory 
reprezentantów załogi do rady 
nadzorczej KGHM zapoczątkowały 

okres poważnych zmian w całej grupie 
kapitałowej. W ciągu najbliższych 

tygodni kadrowa karuzela może znów 
zacząć szybko wirować.  STR. 2

KGHM: nadchodzi 
zmiana
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POLITYCZNA 
PARTIA 
SZACHÓW 9

 CHOCIANÓW. Na kilka mie-
sięcy przed wyborami w chocia-
nowskim samorządzie zawrzało. 
Grupa rajców doprowadziła do 
odwołania szefa Rady Miejskiej.

MATKA I BABCIA SKAZANE
 GŁOGÓW. Dwie kobiety zostały skazane na karę 
więzienia za to, że doprowadziły do śmierci noworodka 
i znieważyły zwłoki dziecka. Ta sprawa w zeszłym roku 
wstrząsnęła niewielkim Kłobuczynem. 
 STR. 7

r e k l a m a

 REGION. 15 czerwca minął termin 
ukończenia trzech dolnośląskich 
odcinków drogi ekspresowej S3. Czy 
wykonawcom udało się wygrać walkę 
z czasem?  STR. 3 
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MOBBING 
W URZĘDZIE 4
 LEGNICKIE POLE. Dwóch 
gminnych urzędników mobbin-
gowało jednego z podwładnych 
– tak orzekł Sąd Rejonowy 
w Legnicy, przyznając rację pra-
cownikowi, który miał dość szy-
kanowania go.

S3 S3 S3 S3 S3 S3 po terminie
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POCIĄG 
DO SATYRY 10

 REGION. Do września mię-
dzy Legnicą a Wrocławiem kur-
sować będzie pociąg o nazwie 
„Satyrykon”. Jego premierowy 
kurs był jednym z wielu wyda-
rzeń, które wpisały się w pro-
gram tegorocznego międzyna-
rodowego święta satyry. 
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Rekordowo 
długie wakacje

 REGION/KRAJ. Już w najbliższy piątek uczniowie 
szkół w całej Polsce odbiorą świadectwa i rozpoczną 

upragnione wakacje. Tegoroczny wypoczynek będzie 
dla nich wyjątkowo długi, ponieważ potrwa aż 73 dni. 
Na zasłużone wolne z niecierpliwością czekają także 

nauczyciele, którym minione dziesięć miesięcy 
zdefi niowała wprowadzona przed rokiem reforma 

systemu edukacji.

Wakacje oficjalnie roz-
poczną się 23 czerwca 
i potrwają do końca sierp-
nia. Ponieważ w tym roku 
1 września wypada w sobo-
tę, przerwa od nauki potrwa 
o dwa dni dłużej. Początek 
roku szkolnego zaplanowa-
no więc na 3 września.

W naszym regionie świa-
dectwa odbierze blisko 60 
tys. uczniów – najwięcej 
w powiecie legnickim (18,1 
tys.), zaś najmniej w złoto-
ryjskim (4,2 tys.). Co cie-
kawe, z powodu reformy 
szkolnictwa w tym roku 
zabraknie absolwentów 
szkół podstawowych, które 
po kilkunastu latach znów 
są ośmioletnie. Kosztem 
wygaszanych gimnazjów 
o rok dłużej potrwa też 
edukacja na poziomie szkół 
ponadpodstawowych, czy-
li techników, liceów i szkół 
branżowych.

Nieco inne są również 
podstawy programowe 
z wielu przedmiotów. A co 
o wprowadzonych zmia-
nach sądzą sami nauczy-
ciele? – Nas jeszcze one 
bezpośrednio nie dotyczą, 
ani organizacyjnie, ani 
programowo. Wydaje się 
jednak, że w ciągu czterech 
lat uczniowie będą mieli 
więcej czasu na rzetelne 
przygotowanie się egzami-
nu maturalnego i w więk-
szym stopniu wpływ na to 
przygotowanie będą mieli 
nauczyciele – uważa Józef 
Marciniszyn, dyrektor I Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. Kopernika w Lubinie. 

– Ostatecznie, o tym, czy 
reforma była dobra czy nie, 
przekonamy się dopiero 
w 2023 roku. Wtedy bo-
wiem odbędzie się pierw-
sza matura na nowych za-
sadach – dodaje.

Dużo więcej na ten temat 
mówi natomiast dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Reymonta w Wyso-
kiej, Marzena Biała. Jej zda-
niem miniony rok szkolny 
był jednym z najcięższych 
w ostatnich latach. – Więk-
szość nauczycieli jest zado-
wolona, że reforma została 
wprowadzona i dostrzegają 
przede wszystkim dobre 
jej strony, w tym również 
rozszerzenie możliwości 
placówki. Pojawiły się nato-
miast nowe problemy psy-
chologiczno–pedagogiczne 
z racji uczęszczania do pla-
cówki starszych dzieci – 
mówi dyrektor. – Podstawy 
programowe w klasie siód-
mej są bardzo przeładowa-
ne, nie ma korelacji między 
przedmiotami. Jest to szcze-
gólnie widoczne w przypad-
ku chemii, fi zyki i matema-
tyki. Siódmoklasiści mają 
codziennie siedem godzin 
lekcji, do tego pojawiło się aż 
sześć nowych przedmiotów. 
To bardzo duże obciążenie 
dla tego rocznika. Więk-
szość z nich jest zadowolona 
z faktu, że za rok może kon-
tynuować naukę w szkole 
podstawowej. Zazwyczaj 
podobną opinię mają rów-
nież ich rodzice – komentuje 
pedagog.

Szymon Kwapiński

Powiat Szkoły 
podstawowe Gimnazja Szkoły ponad-

podstawowe
głogowski 6 606 1 629  4 188
jaworski 3 115 807 1 078
lubiński 7 486 1 883 3 497

polkowicki 4 587 1 090 1 142
złotoryjski 2 830 668 759
legnicki * 9 762 2 593 5 787

* suma powiatów ziemskiego i miasta Legnicy

LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY ZACZYNAJĄ WAKACJE 

Z  końcem czerw-
ca mija kadencja 
członków rady 

nadzorczej, których zało-
ga wybrała poprzednio – 
Bogusława Szarka, Józefa 
Czyczerskiego i Leszka 
Hajdackiego.

Te wybory nieco róż-
nią się od wcześniejszych, 
bo obejmują całą grupę 
kapitałową. Wcześniej 
do głosowania uprawio-
nych było 18,5 tys. pra-
cowników. Dzisiaj do urn 
może pójść ponad 34 tys. 
osób. – Sądzę, że to dobra 
zmiana. Rada nadzorcza 
przyjmuje skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe 
całej grupy kapitałowej, 
w związku z tym ludzie, 
którzy pracują w spół-
kach, też powinni mieć 
prawo wyboru i oceny 
rady nadzorczej z ramie-
nia załogi – mówi Leszek 
Hajdacki, przewodniczą-
cy Związku Zawodowego 

Pracowników Przemysłu 
Miedziowego ZG Rudna.

O trzy wolne miejsca, 
na trzyletnią kadencję, 
ubiega się osiem osób.

Dwie największe or-
ganizacje związkowe 
wytypowały po trzech 
k a ndyd atów.  M ie -
dziowa „Solidarność” 
wskazała swojego prze-
wodniczącego Józefa 
Czyczerskiego, Ireneusza 
Pasisa z PeBeKa oraz Bo-
gusława Szarka z ZG 
Polkowice-Sieroszowice.

Związek Zawodowy 
Pracowników Przemysłu 
Miedziowego również 
wskazał swojego przewod-
niczącego Ryszarda Zbrzy-
znego, a także Leszka Haj-
dackiego i Krzysztofa Łukę 
z Huty Miedzi Głogów.

Do rady kandydują 
również Marcin Leśków 
ze Związku Zawodowego 

Pracowników Tech-
nicznych i Administracji 

„DOZÓR” oraz Walde-
mar Brus.

Ponieważ w głosowa-
niu mogą wziąć udział pra-
cownicy z zagranicznych 
spółek, na wyniki trzeba 
będzie poczekać dłużej, 
uwzględniając różnice cza-
sowe względem Ameryki 
Południowej i Północnej. 
Wyniki powinny być zna-
ne 21 czerwca wieczorem.

Nowa kadencja to no-
we wyzwania: – W mo-
jej ocenie największym 
problemem są zaszłości, 
jakie dostaliśmy po nie-
obecności w radzie nad-
zorczej. Był taki moment 
w historii Polskiej Miedzi, 
że w radzie nadzorczej nie 
zasiadał nikt z ramienia 
załogi, a wówczas podej-
mowano bardzo istotne 
decyzje – mówi Józef Czy-
czerski, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Górni-

ctwa Rud Miedzi NSZZ 
„Solidarność”.

Kandydaci głośno mó-
wią o tym, jak dużym 
problemem jest podatek 
od wydobycia niektórych 
kopalin. – Musimy wyło-
żyć pieniądze na postęp 
technologiczny i poprawę 
warunków pracy, a także 
godnie płacić. To wszyst-
ko będzie możliwe, gdy 
ten podatek zostanie zli-
kwidowany – tłumaczy 
Hajdacki.

– Jesteśmy dławieni 
przez podatek od kopa-
lin. Pracujemy coraz głę-

biej, w coraz cięższych 
warunkach. Jeśli nie 
będzie inwestycji 
na przewietrzanie 
i budowę nowych 
szybów, to niedłu-
go nie będziemy 
w stanie praco-
wać w takich wa-
runkach – dodaje 
Czyczerski.

Rada nadzor-
cza obecnie liczy 
dziewięciu człon-
ków, w tym trzech 

przedstawicieli za-
łogi. 26 czerwca pod-

czas walnego zgroma-
dzenia akcjonariusze 

spółki wybiorą również 
pozostałych członków te-
go gremium. Powołanie 
rady w jej nowej kadencji 
pozwoli z kolei na wybra-
nie nowego składu zarzą-
du KGHM, który od mar-
ca pracuje w okrojonym 
składzie. 

Warto przypomnieć, że 
jeszcze przed ogłoszeniem 
wyników wyborów do ra-
dy nadzorczej rozpoczną 
się przesłuchania kandy-
datów, którzy ubiegają się 
o najwyższe stanowiska 
w Polskiej Miedzi. Po-
tencjalni członkowie za-
rządu będą prezentować 
swoje kompetencje 21 i 22 
czerwca. Wśród nich jest 
Ryszard Jaśkowski, który 
jako jedyny chce pozo-
stać we władzach spółki.  
W konkursie nie uczestni-
czy Rafał Pawełczak, wice-
prezes ds. rozwoju, który 
pełni obowiązki prezesa 
od czasu marcowej dymisji 
Radosława Domagalskie-
go-Łabędzkiego. Swojej 
kandydatury nie zgłosił 
też Stefan Świątkowski, 
obecny wiceprezes ds. fi -
nansowych i ds. aktywów 
zagranicznych. 

Katarzyna Skoczylas, (JD)

KGHM: 
nadchodzi
zmiana 
 REGION. 19 i 20 czerwca pracownicy wszystkich oddziałów 
i spółek grupy kapitałowej KGHM głosowali na tych, którzy 
w ich imieniu będą nadzorować zarząd Polskiej Miedzi. O trzy 
wolne miejsca, na trzyletnią kadencję, walczy ośmiu 
kandydatów.
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Bezpartyjni i DRS 
łączą siły

 REGION. Dolnośląski Ruch Samorządowy staje się 
częścią federacji Bezpartyjni – taką decyzję ogłosili na 

wspólnej konferencji marszałek województwa 
dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz prezydent Lubina 
Robert Raczyński. Pierwszym krokiem zjednoczenia ma 
być wspólny klub w sejmiku, później oba ugrupowania 

wystawią listy i kandydatów w wyborach samorządowych. 
Niewykluczone, że ruch wystartuje też w wyborach 

parlamentarnych.

– Po wielomiesięcznych roz-
mowach i ustaleniach uzna-
liśmy, że mamy wspólne cele 
i wspólne idee. Między innymi 
to, żeby utrzymać tempo roz-
woju Dolnego Śląska, który 
zalicza się do najdynamiczniej 
rozwijających się regionów nie 
tylko Polski i Europy Środko-
wej, ale całej Unii Europejskiej 
– mówi Cezary Przybylski, któ-
ry jest liderem Dolnośląskiego 
Ruchu Samorządowego.

DRS od teraz jest częścią 
konfederacji Bezpartyjni, któ-
ra składa się z wielu ugrupo-
wań lokalnych. We Wrocławiu 
częścią ruchu jest już stowarzy-
szenie Bezpartyjny Wrocław. 
Teraz oba ugrupowania mają 
przygotować program dla 
Wrocławia i wystawić wspól-
nych kandydatów do rady miej-
skiej oraz współpracować przy 
wyborach do sejmiku.

– Wspólnie tworzymy listę 
i program dla Dolnego Śląska. 
Poszczególne stowarzyszenia 
przystępują do nas, a my jeste-
śmy tak silni, jak te stowarzysze-
nia. Wzajemnie możemy zbu-
dować nowoczesny Dolny Śląsk 
i zapewnić lepszą przyszłość – 
twierdzi Robert Raczyński, lider 
Bezpartyjnych. – Partie politycz-
ne powinny unikać wyborów 
samorządowych i w interesie 
państwa polskiego leży to, żeby 
partie polityczne zrezygnowały 
z rejestracji własnych komitetów 
wyborczych. To wzmocniłoby 
miasta i gminy w całej Polsce 
– dodaje.

Bezpartyjni i DRS zamierza-
ją też wystawić jednego kan-

dydata na prezydenta Wroc-
ławia. Na konferencji pojawił 
się m.in. Jerzy Michalak, który 
już od pewnego czasu prowa-
dzi kampanię, jako kandydat 
DRS-u. Michalak początkowo 
liczył na poparcie Rafała Dut-
kiewicza, jednak nadzieję na 
takie ostatecznie stracił, gdy 
obecny prezydent formalnie 
poparł Jacka Sutryka, a rozmo-
wy o ewentualnej współpracy 
z DRS-em uzależnił od wyco-
fania kandydatury Michalaka.

– Jeśli ultimatum stawiane 
przez prezydenta Rafała Dut-
kiewicza było katalizatorem 
(do połączenia się Bezpartyj-
nych i DRS-u – przyp. red.), to 
pewnie warto mu za to podzię-
kować, ale nie to jest najważ-
niejsze – komentuje Michalak, 
który zapewnia, że nadal jest 
kandydatem na prezydenta 
Wrocławia popieranym przez 
swoje środowisko.

Przewodniczący dolnoślą-
skiego sejmiku Paweł Wrób-
lewski, który od początku 
był zwolennikiem połącze-
nia obu ugrupowań, nie krył 
zadowolenia, że w końcu 
doszło do zjednoczenia. – 
Mam nadzieję, że dzisiejsze 
deklaracje się spełnią i samo-
rządowcy w końcu stworzą 
wspólne ugrupowania – mó-
wił Wróblewski, który uwa-
ża, że projekt samorządowy 
w przyszłości może równo-
ważyć także kłótnie w poli-
tyce ogólnopolskiej.

Bartosz Senderek 
(TuWroclaw.com)
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P rzypomnijmy, że 
budowa S3 w na-
szym regionie zo-

stała podzielona na trzy 
osobne zadania, a za każde 
z nich odpowiedzialny jest 
inny wykonawca.

Do tej pory najwięcej 
uwagi poświęcaliśmy pracy 
konsorcjum fi rm Salini Pol-
ska i Pribex-Export, które 
zajmuje się budową ponad 
14-kilometrowego odcinka 
z Lubina do Kaźmierzowa 
koło Polkowic. Niestety, 
zwykle nie były to dobre 
informacje. O opustosza-
łych placach budowy i gi-
gantycznych opóźnieniach 
na tej trasie po raz pierwszy 
pisaliśmy już na początku 
listopada ubiegłego roku. 
Z tygodnia na tydzień, 
z miesiąca na miesiąc, sytu-
acja nie poprawiała się. Do 
tego dochodziły jeszcze in-
ne problemy, jak chociażby 
niepłacenie podwykonaw-
com czy kradzież kruszywa 
i nielegalne składowiska na 

terenie budowy. Kierowcy 
codziennie jeżdżący tą dro-
gą do pracy mieli już dość 
ciągłego stania w korkach. 
Pokonanie tego odcinka 
nierzadko zajmowało im 
aż półtorej godziny.

Datą 15 czerwca jako 
kontraktowym terminem 
zakończenia budowy za-
słaniała się Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, która w ten 
sposób raczej próbowała 
odsunąć w czasie koniecz-
ność odpowiedzi na trud-
ne pytania. Wprawdzie od 
paru miesięcy widać już 
sprzęty i robotników na 
placach budowy, ale postę-
py w pracach są praktycznie 
żadne. Sam inwestor nie-
zbyt chętnie wypowiada 
się na temat tego feralnego 
odcinka. W ofi cjalnym ko-
munikacie GDDKiA, który 
podsumowuje budowę S3 
na Dolnym Śląsku, zadaniu 
powierzonemu konsorcjum 
Salini-Pribex poświęcono 

bardzo mało miejsca. Próż-
no szukać tam też informa-
cji o planowanym terminie 
oddania drogi do użytku 
czy ewentualnych karach 
dla wykonawców za niedo-
trzymanie warunków kon-
traktu. Właśnie o te kwestie 
zapytaliśmy rzeczniczkę 
dolnośląskiego oddziału 
Dyrekcji, Magdalenę Szu-
miatę. Do chwili oddania 
tego numeru do druku nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi.

Na szczęście dużo le-
piej wygląda sytuacja na 
dwóch pozostałych odcin-
kach. – Zasadniczo droga 
jest już ukończona. Na 
trasie głównej ułożyliśmy 
nawierzchnię bitumiczną, 
wykonane zostały bariery 
energochłonne i ekrany 
akustyczne, a w końcowej 
fazie są też prace związane 
z oznakowaniem pozio-
mym i pionowym. Te ele-
menty umożliwiają ruch 
publiczny na całej długości. 
Myślę, że jeszcze około mie-

siąca może potrwać przygo-
towanie dróg serwisowych 
– mówi Piotr Borcoń, kie-
rownik budowy z Budimex 
SA, która odpowiada za 
22-kilometrowy odcinek 
z Chróstnika do Legnicy.

Mieszkańców Lubina 
z pewnością najbardziej 
interesuje najkrótszy, bo 
zaledwie 11-kilometrowy 
odcinek, którego wykonaw-
cą jest firma Mota-Engil. 
Rozpoczyna się on od węzła 
Lubin Południe w okolicach 
Chróstnika, a kończy na 
węźle Lubin Północ. Jak za-
pewnia Lidia Markowska, 
dyrektor wrocławskiego od-
działu GDDKiA, pierwszy 
z nich ma zostać otwarty do 
końca czerwca, drugi zaś do 
10 sierpnia. Co za tym idzie, 
oddany do użytku będzie też 
węzeł Krzeczyn, znajdujący 
się w pobliżu planowanej 
strefy przemysłowej. Dzięki 
temu na lubińskich ulicach 
może zrobić się mniej tłocz-
no.  Szymon Kwapiński

ILE JESZCZE CZASU ZAJMIE BUDOWA JEDNEJ 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH DRÓG W POLSCE? 

S3 
 REGION. Pacta sunt servanda, czyli 
umów należy dotrzymywać. Gdyby 
do tej łacińskiej maksymy 
zastosowali się również wykonawcy 
drogi ekspresowej S3, znaczyłoby to, 
że najpóźniej 15 czerwca ukończony 
byłby fragment trasy prowadzący 
przez Zagłębie Miedziowe. Na 
komfortowy i szybki przejazd tą 
drogą będziemy musieli jednak 
jeszcze poczekać.
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NOWY 
OBROŃCA 
MIESZKAŃCÓW
 POWIAT LEG-
NICKI. To-
masz Stro-
jek wy-
grał kon-
kurs na 
stanowi-
sko rzecz-
nika konsu-
mentów w legni-
ckim magistracie. Za-
pewni pomoc prawną za-
równo dla legniczan, jak 
i mieszkańców powiatu 
legnickiego.
Tomasz Strojek to 42-letni 
legniczanin, absolwent Wy-
działu Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Jest radcą praw-
nym. Prowadził własną 
działalność gospodarczą, 
a następnie został kierowni-
kiem Ośrodka Certyfikacji 
Towarzystwa Konsultan-
tów Polskich BP Dekra ITS 
w Lubinie. Był też prawni-
kiem we wrocławskiej kan-
celarii Certus i zajmował się 
obsługą prawną w firmie 
prawniczej Consorcium, 
której został wspólnikiem.
Prowadzi własną kancela-
rię, która zajmuje się m.in. 
obsługą prawną przedsię-
biorców i osób fizycznych, 
prowadzeniem postępo-
wań sądowych, opiniowa-
niem umów i negocjacjami 
handlowymi.
– Zależy mi na szerokim wyj-
ściu z edukacją konsumen-
cką na zewnątrz, dotarciu 
do różnych środowisk, od 
młodzieżowych po senioral-
ne, zarówno w mieście, jak 
i w powiecie – mówi To-
masz Strojek. – Nowością 
będzie stworzenie na stro-
nie internetowej miasta spe-
cjalnej zakładki, zawierają-
cej bieżące porady, ale też 
wzory pism i informacje 
o zmianach w prawie konsu-
menckim – zapowiada.
Rzecznik konsumentów 
swoją pracę rozpoczął 18 
czerwca. Urzęduje w legni-
ckim ratuszu (przy pl. Sło-
wiańskim 8, pok. 18 na par-
terze, tel. 76 72 12 138). W za-
kres jego obowiązków 
wchodzą m.in. bezpłatne po-
rady i informacje prawne do-
tyczące ochrony interesów 
konsumentów oraz działa-
nia w indywidualnych spra-
wach konsumenckich na 
rzecz mieszkańców Legnicy 
i powiatu, dotyczące np. 
kupna–sprzedaży oraz 
usług i umów o dzieło, telefo-
nii, telewizji, usług kurier-
skich, pocztowych, tury-
stycznych, budowlanych, 
kredytów, ubezpieczeń 
i energii elektrycznej.  (SK)
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Sumienie złodzieja
 LEGNICA. Ta historia przypomina fi lmowy scenariusz. Ktoś kradnie rehablitacyjny rower chorej nastolatce. Jej mama zgłasza sprawę 
na policję oraz informacje na ten temat publikuje w mediach społecznościowych. Kilka dni później rower wraca do właścicielki wraz 

z niespodzianką.

Anna Kącka jest mamą 
14-letniej Nikoli z zespo-
łem Downa. Kilkanaście 
dni temu stwierdziła, że 
ktoś ukradł z klatki scho-
dowej rehabilitacyjny ro-
wer, którego używała jej 
córka.

– To był dzień, w któ-
rym Nikola miała wyjść 
z rehabilitantką na prze-
jażdżkę. Ja musiałam 
udać się do lekarza. Na 
chwilę zostawiliśmy ten 
rower na klatce. Gdy wró-
ciłam od lekarza, rowerka 

już nie było – opowiada 
kobieta.

Rehabilitacyjny sprzęt 
wart około tysiąca zło-
tych Nikola otrzymała od 
fundacji Eco-Textil. Anna 
Kącka postanowiła nie 
dawać za wygraną. Nie 
tylko powiadomiła poli-
cję, lecz również umieści-
ła informację o kradzieży 
w mediach społecznościo-
wych. – Miałam nadzieję, 
że dzięki temu ktoś ten 
rower zauważy. Jest trzy-
kołowy, więc bardzo cha-

rakterystyczny – dodaje 
mama Nikoli.

Wiadomość rozprze-
strzeniła się błyskawicz-
nie, docierając też do… 
złodzieja, którego najwy-
raźniej ruszyło sumienie. 
15 czerwca rano rower 
stał na podwórku. Wrócił 
do właścicielki z dodat-
kowymi światełkami i... 
listem: „Zwracamy i prze-
praszamy. Życzymy zdro-
wia. Złodziej”.

(MB)
opr. (JD)FO
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S ławomir Pienias 
pracował w Urzę-
dzie Gminy Legni-

ckie Pole od roku 2007 do 
2013, zajmując stanowisko 
inspektora ds. promocji 
i pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych. Jak twierdzi, 
jego współpraca z ówczes-
nym wójtem Aleksandrem 
Kostuniem, dziś przewod-
niczącym rady powiatu 
legnickiego, oraz sekreta-
rzem Krzysztofem Dusz-
kiewiczem, który teraz jest 
wiceprezydentem Legnicy, 
przebiegała wzorowo aż do 
2012 r. Później zaczęły się 
problemy. 

– Starali się na wszelkie 
możliwe sposoby obrzydzić 
mi pracę w urzędzie – twier-
dzi Sławomir Pienias. – To 
były wulgarne SMS-y, nie 
odpowiadanie na moje 
wnioski. Musiałem bardzo 

długo czekać na zgodę na 
urlop. Bywało też, że w cza-
sie urlopu musiałem stawiać 
się w urzędzie, bo podobno 
tego wymagała sprawa. Je-
sienią 2012 roku musiałem 
napisać wniosek in blanco, 
bez dat, o zwolnienie z pra-
cy za porozumieniem stron. 
Wniosek ten był trzymany 
w sejfi e u sekretarza Krzysz-
tofa Duszkiewicza – opo-
wiada były urzędnik.

Swoje zarzuty wobec 
danych szefów Pienias 
udowodnił w sądzie, 
który te praktyki określił 
jako mobbing. Krzysztof 
Duszkiewicz z wyrokiem 

się nie zgadza i złożył 
już apelację. Jak mówi, 
nie miał okazji zapoznać 
się z uzasadnieniem wy-
roku, a całą sprawę bę-
dzie komentował po jej 
zakończeniu. 

Były wójt, który również 
został uznany w tej sprawie 
za winnego, apeluje o ostu-
dzenie emocji. Zdaniem 
Aleksandra Kostunia, pier-
wotnie między Pieniasem 
a Duszkiewiczem pano-
wały koleżeńskie relacje, 
stąd dosadne słownictwo 
w SMS-ach: – Bywa, że mię-
dzy kolegami padają różne 
rzeczy. Podejrzewam, że 
gdyby byli na „pan”, to pan 
Duszkiewicz nigdy by się 
nie ważył. Znam go bardzo 
dobrze, jest to niezwykłej 
kultury człowiek, dlatego te 

SMS-y, z którymi się zapo-
znałem, gdzie padało coś ta-
kiego, dowodziły jednej rze-
czy, której sąd nie bierze pod 
uwagę: że oni nie byli tak do 
końca w stosunku służbo-
wym – mówi Kostuń. On 
również nie zgadza się z wy-
rokiem Sądu Rejonowego 
w Legnicy i uważa, że to nie 
gmina sprawiała problemy 
Sławomirowi Pieniasowi, 
ale Sławomir Pienias gminie 
– poprzez pogorszenie jako-
ści swojej pracy, co zdaniem 
byłego wójta miało wyni-
kać z problemów natury 
psychiatrycznej, z jakimi 
borykał się jego podwład-
ny. – Ten pan był na zwol-
nieniu lekarskim, które było 

trudne do skontrolowania 
– dodaje Kostuń. – Nad-
używanie alkoholu było 
przyczyną tego, że on miał 
jakieś senne koszmary, nie 
mógł przychodzić do pra-
cy, zdarzało się, że po kilka 
dni nawet – twierdzi.

Sąd nakazał gminie 
Legnickie Pole wypłacenie 
Sławomirowi Pieniasowi 
18 tys. zł zadośćuczynienia. 
Sprawa będzie miała jednak 
swój dalszy ciąg w sądo-
wych salach.

Maciej Biskup
opr. (JD)

SĄD UZNAŁ, ŻE BYŁY URZĘDNIK PADŁ OFIARĄ 
SZYKANÓW ZE STRONY PRZEŁOŻONYCH

Mobbing 
w urzędzie 
LEGNICKIE POLE. W Sądzie Rejonowym w Legnicy zapadł wyrok w sprawie Aleksandra Kostunia, byłego 

wójta gminy Legnickie Pole, i Krzysztofa Duszkiewicza, dawnego sekretarza gminy. Zdaniem sądu, 

urzędnicy stosowali mobbing wobec jednego z podwładnych. Sławomir Pienias, który w sądzie spotkał 

się ze swoimi przełożonymi, zarzucił im uporczywe szykanowanie, które w konsekwencji doprowadziło 

go do załamania nerwowego. 

trudne do skontrolowania 

Sławomir Pienias, dziś 
radny gminy Legnickie Pole,
 zarzucił niegdysiejszym 
przełożonym uporczywe 
szykanowanie

SMS-y, z którymi się zapo-
znałem, gdzie padało coś ta-
kiego, dowodziły jednej rze-
czy, której sąd nie bierze pod 

Krzysztof Duszkiewicz (z prawej) 
pracuje jako wiceprezydent 
Legnicy. Nie zgadza się 
z wyrokiem sądu. 
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Sąd nakazał gminie Legnickie Pole 
wypłacenie Sławomirowi Pieniasowi 
18 tys. zł zadośćuczynienia.
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P ieniądze te posłużą 
m.in. mieszkańcom 
Legnicko-Głogow-

skiego Okręgu Miedziowe-
go. Największym benefi-
cjentem jest powiat lubiński

Z rządowego programu 
wsparcia lokalnej infra-
struktury drogowej powiat 
lubiński otrzymał prawie 
6,24 mln zł. 4,47 mln wyda 
na tegoroczną przebudowę 
drogi relacji Lubin-Krze-
czyn Wielki.

– Cieszymy się, że woje-
woda wsparł tę inwestycję 
i otrzymaliśmy dofi nanso-
wanie. To bardzo ważny 
projekt, droga będzie klu-
czowa szczególnie po ot-
warciu drogi ekspresowej 

S3 i węzła Lubin Zachód, co 
ma nastąpić w najbliższych 
miesiącach. Wyremonto-
wana przez nas droga bę-
dzie głównym zjazdem na 
S3 z naszego miasta – pod-
kreśla Damian Stawikow-
ski, sekretarz Lubina.

Inwestycję wspólnie 
realizuje powiat i miasto. 
Pierwszy samorząd miał 
wydać na ten cel 3,5 mln 
zł, drugi – 6,5 mln zł. – 
Dzięki otrzymaniu dotacji, 
wspólnie wydamy mniej 
na tę inwestycję – podkreśla 
sekretarz.

Dodatkowo powiat lu-
biński otrzymał 1,77 mln zł 
na remont ulicy Legnickiej 
w Ścinawie, będącej jedną 

z głównych tras prowadzą-
cych przez to miasto.

Z państwowej kasy po-
płyną też pieniądze na 
przebudowę ul. Legnickiej 
w Polkowicach oraz jej 
skrzyżowania z ulicami 
Dąbrowskiego i Małą. Na 
ten cel miasto otrzymało 
prawie 1,7 mln zł. Z kolei 
w Prochowicach ponad 
350 tys. zł dotacji posłuży 
do przebudowy ul. Sienkie-
wicza, a powiat złotoryjski 
przyznane mu 1,33 mln 
zł wykorzysta do przebu-
dowy drogi w Wilkowie, 
razem z budową chodnika 
i kanalizacji.

Joanna Dziubek
współpraca (MS)

RZĄD DAŁ PIENIĄDZE NA DOLNOŚLĄSKIE 
DROGI. NAJBARDZIEJ SKORZYSTA 

ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE

Miliony
na drogi 

 REGION. – Drogowy krwiobieg Dolnego Śląska zostaje ponownie 

wzmocniony i oddala się wizja zastoju, zwłaszcza jeśli chodzi o drogi 

gminne i powiatowe – tak górnolotnie skomentował przeznaczenie 

prawie 30 mln zł na dolnośląskie inwestycje wojewoda Paweł Hreniak. 
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Jan M. wciąż 
na wolności

  KRAJ/LUBIN. – Podobno musi się leczyć? Podobno jest ciężko chory? 
To dziwne, bo wczoraj spotkałem go na zakupach – ironizuje jeden z czytelników 
portalu Lubin.pl, wskazując na byłego milicjanta skazanego na 3,5 roku więzienia 
za Zbrodnię Lubińską. Mężczyzna powinien odsiadywać wyrok, tymczasem – ze 

względu na zły stan zdrowia i konieczność leczenia – nadal przebywa na 
przepustce.

Historia Jana M. zakra-
wa dziś na absurd. Minęło 
wiele lat, nim został skaza-
ny i kilka kolejnych, nim 
trafi ł do więzienia. W 35. 
rocznicę Zbrodni Lubiń-
skiej ostatecznie rozpoczął 
odsiadywanie kary w aresz-
cie śledczym w Bytomiu. 
Spędził tam zaledwie kilka 
miesięcy, bo do Sądu Okrę-
gowego w Katowicach trafi ł 
wniosek o przerwę w karze. 
Powód?

– Stan zdrowia skazane-
go. Mimo przeprowadzonej 
operacji w dalszym ciągu 
wymaga intensywnego 
leczenia, pogłębionej spe-
cjalistycznej diagnostyki. 
Niezbędna jest również 
rehabilitacja kardiolo-

giczna przeprowadzana 
w ośrodku dysponującym 
odpowiednim wyposa-
żeniem, zapewniającym 
skuteczność terapii i właś-
ciwe, dalsze usprawnienie 
stanu zdrowia – tłumaczył 
dwa miesiące temu Jacek 
Krawczyk, rzecznik 
prasowy Sądu 
Okręgowego 
w Katowicach.

Sąd udzielił 
przerwy w ka-
rze na 45 dni. 
Dziś Jan M. 
wciąż jest na 
wolności. Jak 
informuje sę-
dzia Krawczyk, 
do katowickiego 
sądu wpłynął ponow-

ny wniosek od skazanego 
o przedłużenie przepustki. 
– Sąd wstrzymał wykonanie 
kary do czasu rozpatrzenia 
sprawy – tłumaczy rzecz-
nik.  (MS) 
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– Gdybym miał jesz-
cze raz podjąć decyzję, nie 
wahałbym się ani przez 
moment. To było najpięk-
niejsze dziewięć lat mojej 
prawie 30-letniej służby, 
zresztą pracowałem tu 
najdłużej – podsumował 
swoją służbę w Lu-
binie inspektor 
Gołaski. 8 czerw-
ca był ostatnim 
dniem jego pracy 
na stanowisku 
szefa lubińskiej 
komendy. Tego sa-

mego dnia jego miejsce – na 
razie jako pełniąca obo-
wiązki komendanta – zaję-
ła Joanna Cichla, związana 
z policją od 19 lat.

Do Lubina nadkomisarz 
Cichla przyszła z Polkowic, 
gdzie była zastępcą ko-

mendanta tamtejszej 
jednostki. Jej rzecz-
niczką została star-
sza aspirant Sylwia 
Serafi n. Niedawno 
zastąpiła na tym 
stanowisku aspiran-
ta sztabowego Jana 
Pociechę, który rów-

nież przeszedł na 
emeryturę.

W tej chwili lubińska policja 
to 230 etatów policyjnych, 
41 etatów cywilnych, 44 ra-
diowozów i dwa motocykle. 
Dba ona o bezpieczeństwo 
ponad 100 tysięcy miesz-
kańców całego powiatu.

– Jednostka w Lubinie 
jest zdecydowanie większa 
niż ta, w której pracowałam 
w Polkowicach – przyznaje 
Joanna Cichla. – Jest więcej 
funkcjonariuszy, pracow-
ników cywilnych, niemniej 
jednak po kilku dniach mo-
gę już stwierdzić, że mam 
do czynienia z fachowcami 
w pełnym zakresie.

Nowa szefowa komen-
dy na razie nie myślała 
o wprowadzaniu zmian 
w jej funkcjonowaniu. – 

Chcę pogłębiać współ-
pracę ze wszystkimi 
jednostkami pomo-

cowymi, czyli placów-
kami opieki społecznej, 
gdyż pragnę zwrócić uwa-
gę na przestępczość około-

rodzinną, czyli przemoc 
w rodzinie i znęcanie 

się nad dziećmi. To dla 
mnie priorytet w pracy, 
podobnie jak ogranicze-
nie przestępczości na te-
renie naszego powiatu, 
współpraca z innymi jed-
nostkami policji i dbałość 
o bezpieczeństwo miesz-
kańców – dodaje.

Marta Czachórska

Kobieta rządzi 
policjantami 

 POWIAT LUBIŃSKI. Komendant policji Tomasz Gołaski odszedł na emeryturę. 
Jego miejsce zajęła nadkomisarz Joanna Cichla.  
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S3 i węzła Lubin Zachód, co 
ma nastąpić w najbliższych 
miesiącach. Wyremonto-
wana przez nas droga bę-
dzie głównym zjazdem na 
S3 z naszego miasta – pod-
kreśla Damian Stawikow-
ski, sekretarz Lubina.

z głównych tras prowadzą-
cych przez to miasto.

Z państwowej kasy po-
płyną też pieniądze na 
przebudowę ul. Legnickiej 
w Polkowicach oraz jej 
skrzyżowania z ulicami 
Dąbrowskiego i Małą. Na 

na drogi na drogi na drogi na drogi 

 – Drogowy krwiobieg Dolnego Śląska zostaje ponownie  – Drogowy krwiobieg Dolnego Śląska zostaje ponownie  – Drogowy krwiobieg Dolnego Śląska zostaje ponownie 

wzmocniony i oddala się wizja zastoju, zwłaszcza jeśli chodzi o drogi 

gminne i powiatowe – tak górnolotnie skomentował przeznaczenie 

prawie 30 mln zł na dolnośląskie inwestycje wojewoda Paweł Hreniak. 
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niejsze dziewięć lat mojej 
prawie 30-letniej służby, 
zresztą pracowałem tu 
najdłużej – podsumował 
swoją służbę w Lu-
binie inspektor 
Gołaski. 8 czerw-
ca był ostatnim 
dniem jego pracy 
na stanowisku 
szefa lubińskiej 
komendy. Tego sa-

z policją od 19 lat.
Do Lubina nadkomisarz 

Cichla przyszła z Polkowic, 
gdzie była zastępcą ko-

mendanta tamtejszej 
jednostki. Jej rzecz-
niczką została star-
sza aspirant Sylwia 
Serafi n. Niedawno 
zastąpiła na tym 
stanowisku aspiran-
ta sztabowego Jana 
Pociechę, który rów-

nież przeszedł na 
emeryturę.

Dba ona o bezpieczeństwo 
ponad 100 tysięcy miesz-
kańców całego powiatu.

– Jednostka w Lubinie 
jest zdecydowanie większa 
niż ta, w której pracowałam 
w Polkowicach – przyznaje 
Joanna Cichla. – Jest więcej 
funkcjonariuszy, pracow-
ników cywilnych, niemniej 
jednak po kilku dniach mo-
gę już stwierdzić, że mam 
do czynienia z fachowcami 
w pełnym zakresie.

Nowa szefowa komen-
dy na razie nie myślała 
o wprowadzaniu zmian 
w jej funkcjonowaniu. – 

Chcę pogłębiać współ-
pracę ze wszystkimi 
jednostkami pomo-

cowymi, czyli placów-
kami opieki społecznej, 
gdyż pragnę zwrócić uwa-
gę na przestępczość około-

rodzinną, czyli przemoc 
w rodzinie i znęcanie 

się nad dziećmi. To dla 
mnie priorytet w pracy, 
podobnie jak ogranicze-
nie przestępczości na te-
renie naszego powiatu, 
współpraca z innymi jed-
nostkami policji i dbałość 
o bezpieczeństwo miesz-
kańców – dodaje.

Marta CzachórskaFO
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Potrzeba więcej pieniędzy na bulwar
 GŁOGÓW. Miasto otrzymało kolejne 2 mln zł z Unii Europejskiej na stworzenie bulwaru nadodrzańskiego. W sumie wysokość zdobytych na ten cel dotacji sięga 

prawie 9 mln zł, tj. 45 proc. kosztów całej inwestycji. Okazuje się jednak, że to wciąż nie wystarczało, by projekt ruszył z miejsca.

Zakres prac na bulwarze 
jest bardzo szeroki.

– Oprócz budowy ulic 
Garncarskiej, Młyńskiej 
i Kołłątaja, chodników 
oraz parkingów planuje-
my zamontować sieć Wi-
-Fi, oświetlenie, fontan-
nę posadzkową, a także 
wyposażyć bulwar w ele-
menty małej architektu-
ry: ławki, hamaki, stojaki 
rowerowe, stoliki oraz ele-
menty ozdobne – wymie-

nia Rafael Rokaszewicz, 
prezydent Głogowa. – Bul-
war to także miejsce wy-
poczynku mieszkańców, 
dlatego na terenie około 
1,6 hektara posadzimy 
prawie 150 drzew i ponad 
tysiąc krzewów. Zamon-
tujemy także budki lęgo-
we dla ptaków.

Na początku czerwca ot-
warte zostały oferty w dru-
gim już przetarg na budowę 
nowej miejskiej wizytówki.

– Wartość prac wyce-
niono na ponad 16 milio-
nów złotych, ale drugi już 
przetarg pokazał, że za te 
środki fi rmy bulwaru nam 
nie zrewitalizują – dodaje 
Rafael Rokaszewicz.

Do pierwszego prze-
targu zgłosiła się jedno 
przedsiębiorstwo z ofertą 
opiewającą na ponad 23 
miliony. Przetarg więc 
powtórzono. Też zgłosi-
ła się tylko jedna fi rma, 

która zaproponowała 
już nieco mniej, bo oko-
ło 20,6 mln zł. Dlatego 
prezydent miasta zapro-
ponował radnym zwięk-
szenie kwoty na rewitali-
zację bulwaru o 1,5 mln 
złotych. 18 czerwca rada 
miejska wyraziła zgodę 
na tę zmianę w budżecie, 
dzięki czemu wreszcie 
możliwe będzie zawarcie 
umowy z wykonawcą.
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Po kinie został 
tylko napis...

 GŁOGÓW. Ośrodek terapii zajęciowej, a może 
lokalne centrum nauki – to niektóre z propozycji 

zagospodarowania budynku po byłym kinie 
„Jubilat” w Głogowie. Miasto szuka optymalnego 

pomysłu.

Kultowe w mieście kino zakończyło działalność 
w maju, po 43 latach istnienia. Właściciel obiek-
tu, „Odra Film”, zamknął je ze względu na niską 
frekwencję, ale też coraz gorszy stan budynku. Bez 
kosztownych inwestycji nie było szans na dalsze 
funkcjonowanie na lokalnym rynku w tej bran-
ży. Pozostało pytanie, czy obiekt zupełnie zniknie 
z miejskiej przestrzeni publicznej, jako miejsce 
związane np. z życiem kulturalnym. Wniosek w tej 
sprawie zgłosił radny Sławomir Majewski. Mowa 
w nim o przejęciu na potrzeby miasta zamkniętego 
kina „Jubilat” i terenów przyległych.

– Mieszkańcy uważają, że ta nieruchomość i ten 
teren powinien należeć do miasta i służyć miesz-
kańcom, a nie sprzedać go prywatnemu właści-
cielowi, na przykład, pod kolejny market – dodaje 
radny Majewski, który uważa, że władze miasta 
powinny podjąć na ten temat rozmowy z dolno-
śląskim Urzędem Marszałkowskim, który jest właś-
cicielem Odra-Film.

Na poparcie swojego wniosku radny przedstawił 
kilkadziesiąt opinii i propozycji otrzymanych od 
głogowian na zagospodarowanie budynku. Doty-
czą one m. in. utworzenia ośrodka terapii zajęcio-
wej dla osób upośledzonych umysłowo i starszych 
dotkniętych chorobą Alzheimera, miejsca rozrywki 
dla dzieci i dorosłych, także w rodzaju lokalnego 
centrum nauki na wzór warszawskiej placówki, 
a nawet Koła Gospodyń Miejskich.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz odpo-
wiada, że miasto już od dwóch miesięcy prowadzi 
rozmowy z właścicielem budynku i chce znaleźć 
najlepszy sposób na to, by dawny „Jubilat” ponow-
nie ożył.  (UR)
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Z arówno 21-letnia An-
na R., jak i jej 46-let-
nia matka Teresa Sz. 

oskarżone zostały o naraże-
nie dziecka na utratę życia 
i nieumyślnie doprowadze-
nie do jego śmierci, a także 
o znieważenie zwłok nowo-
rodka. Sąd Rejonowy w Gło-
gowie po blisko dziewięciu 
miesiącach wydał wyrok 
w tej sprawie. – Mogę po-
twierdzić, że sąd uznał ko-

biety za winne zarzucanych 
im czynów i skazał je na 
cztery lata pozbawienia wol-
ności – informuje Jarosław 
Halikowski, rzecznik Sądu 
Okręgowego w Legnicy. 

Przypomnijmy, do tych 
dramatycznych wydarzeń do-
szło we wrześniu ubiegłego ro-
ku w Kłobuczynie, niewielkiej 
wsi w powiecie polkowickim. 
Anna R., mieszkanka Chocie-
myśli, urodziła w domu syna. 

Niedługo potem ciało nowo-
rodka odnaleziono zakopane 
w przydomowym ogrodzie. 
Zarówno Anna R., jak i jej 
matka trafi ły do aresztu. 

Pod koniec marca proku-
ratura Okręgowa w Legni-
cy złożyła w tej sprawie akt 
oskarżenia do Sądu Rejono-
wego w Głogowie. Śledczy 
ustalili, że dziecko urodzi-
ło się żywe, choć mocno 
niedotlenione. Kobiety nie 

udzieliły mu pomocy i uzna-
jąc, że nie żyje, nie wezwały 
pogotowia. Potem włożyły 
dziecko do foliowego worka 
i zakopały je na terenie pose-
sji, w miejscu starego, nieuży-
wanego wychodka. Matka 
i babcia dziecka przyznały się 
wówczas do części zarzutów. 

Wydany przez sąd pierw-
szej instancji wyrok nie jest 
prawomocny.

Urszula Romaniuk

JEST WYROK W SPRAWIE ŚMIERCI 
NOWORODKA Z KŁOBUCZYNA

Matka 
i babcia
skazane

 REGION. Sąd Rejonowy w Głogowie skazał na cztery lata więzienia Annę R., matkę 

noworodka, którego zwłoki znaleziono w przydomowym ogródku. Taką samą karę 

orzeczono wobec Teresy Sz., babci dziecka.
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– Mamy mozaikę ce-
ramiczną, a w zasadzie 
kompozycję kafelków cera-
micznych, stworzoną przez 
polkowiczan – mówi Stani-
sław Rapczuk, koordynator 
Pracowni Ceramicznej. – Pra-
wie 400 osób pracowało nad 
nią od listopada. Efektem są 
kamieniczki i inne charakte-
rystyczne obiekty dla Polko-
wic i naszego regionu.

W utworzeniu mozaiki 
uczestniczyły grupy z 12 
różnych instytucji, które 

mają zajęcia w pracowni ce-
ramicznej. Wśród nich były 
maluchy z polkowickiego 
Przedszkola Miejskiego nr 4.

– Każde dziecko zrobiło 
domek, według własnego 
pomysłu, najpierw lepiło 
go, ozdabiało i szkliło – opo-
wiada Iwona Herbut z PM 
nr 4. – Dzieciom bardzo po-
dobały się te zajęcia. Teraz 
na wystawie szukają swoich 
domków.

Zarówno mozaika, jak 
i inne ceramiczne prace, 

które można 
było też kupić, wzbu-
dziły duże zainteresowanie 
mieszkańców.

– Bardzo dobrze, że są one 
pokazywane na zewnątrz, 
w mieście – mówiła jedna 
z polkowiczanek.

Ceramiczna mozai-
ka ma być w przyszłości 
ozdobą elewacji jednego 
z budynków, być może 
w centrum miasta. Tym-
czasem są już kolejne 
plany związane z tą dzia-

łalnością Stowarzy-
szenia „Żyć Godnie”.

– Powstają produkty do 
makietki, którą promujemy 
na zewnątrz Polkowic – do-
daje Stanisław Rapczuk. – Są 
to breloki do kluczy, magne-
sy czy doniczki, wszystko 
w charakterze domków 
i kamieniczek.

Te prace mają trafi ć m.in. 
do Korei i Włoch.  (UR)

 CHOCIANÓW. Pierwsza w tym mieście i druga w kra-
ju kryta pływalnia „Delfinek” jest już otwarta. Basen 
powstał w ramach pilotażowego programu samorzą-
du województwa dolnośląskiego przy wsparciu Urzę-
du Marszałkowskiego.
Do dyspozycji uczniów i dorosłych mieszkańców gminy jest 
czterotorowy basen o powierzchni 8,5 x 16,67 m i głębokości 
do 1,35 m. Pływalnia wyposażona jest w dwie sauny – suchą 
i na podczerwień – oraz jacuzzi o średnicy 2,22 m do masażu 
wodno-powietrznego z 32 dyszami.
„Delfinka” zbudowano przy Szkole Podstawowej w Chocia-
nowie, gdzie realizowany będzie wojewódzki program 
„Umiem pływać”.
– To duża inwestycja, która przysłuży się przede wszystkim 
dzieciom – mówi Franciszek Skibicki, burmistrz Chociano-
wa. – Każde dziecko będzie miało szansę nauczyć się pły-
wać. Pływalnia udostępniona będzie także dorosłym miesz-
kańcom w godzinach popołudniowych – dodaje.
Pływalnia przystosowana jest także do potrzeb niepełno-
sprawnych.
Szacunkowy koszt inwestycji wyniósł ok. 7 mln złotych, 
z czego 1,25 mln zł przekazał Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Inwestycję wsparło też Minister-
stwo Sportu i Turystyki.  (UR)

 CHOCIANÓW. Pierwsza w tym mieście i druga w kra-

„Delfi nek” już gotowy
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Rynek ceramiką zdobiony 
 POLKOWICE. Licząca około trzech tysięcy elementów ceramiczna mozaika pojawiła się 14 czerwca 

w polkowickim Rynku. Każdy jej element – w tym miejskie kamienice, kładka i kopalniane szyby 
– został wykonany przez uczestników zajęć w pracowni ceramicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie 

Charytatywne „Żyć Godnie”. 
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N a 15 czerwca zwo-
łano sesję nadzwy-
czajną, podczas 

której w tajnym głosowaniu 
za odwołaniem Krzysztofa 
Leszczyńskiego z funkcji 
przewodniczącego opowie-
działo się ośmiu radnych, 
sześciu było przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu.

– To przykre. Myślałem, że 
to tylko polityczne warcaby, 
a to już poważna partia sza-
chów – mówił Leszczyński po 
odwołaniu go z funkcji prze-
wodniczącego rady, dodając: 

– Wszystko zaczęło się, od 
kiedy zrezygnowałem z kan-
dydowania na burmistrza. 
Kierując się dobrem gminy 
poparłem innego kandydata 
na to stanowisko, Tomasza 
Kulczyńskiego. Nadal uwa-
żam, że będzie on najlepszym 
zastępcą po obecnym burmi-
strzu Skibickim, który więcej 
o tę funkcję nie będzie zabie-
gał. To obrócono przeciw mo-
jej osobie i kilku radnych po-
stanowiło na tym skorzystać.

Wniosek o odwołanie 
Krzysztofa Leszczyńskiego 

został podpisany przez pięciu 
radnych. Powód? Według 
nich przewodniczący rady 
był stronniczy w prowadze-
niu obrad, arogancko przery-
wał wypowiedzi niektórych 
radnych i dzielił ich na tych 
lepszych i gorszych.

– Papier przyjmie wszyst-
ko. Uzasadnienie we wniosku 
o odwołanie mnie z funkcji 
przewodniczącego nie za-
wiera żadnych konkretów. 
To tylko polityczna rozgryw-
ka – stwierdził Krzysztof 
Leszczyński.

– Z zażenowaniem czyta-
łem uzasadnienie odwołania 
przewodniczącego – powie-
dział burmistrz Chocianowa, 
Franciszek Skibicki. – W ogóle 
nie zgadzam się z tymi oskar-
żeniami. To wieloletni polityk 
związany z Chocianowem. 
Nie bez powodu był przewod-
niczącym. Tylko on potrafi ł 
utrzymywać porządek i ład 
wśród radnych na sesji. To co 
było, zanim objął to stanowi-
sko, to wstyd powtarzać. Nie 
wyobrażam sobie żebyśmy do 
tego chaosu wrócili – dodał.

Odwołanie przewodni-
czącego wywołało także 
sprzeciw wśród zebranych na 
sali sołtysów. Kilkoro z nich 
wyraziło swoje niezadowole-
nie z takiego przebiegu wyda-
rzeń. – To nie jest na miejscu. 
To nie powinno się zdarzyć. 
Komu zaledwie cztery miesią-
ce przed wyborami potrzebne 
są takie zmiany? Zachowanie 
radnych jest co najmniej nie-
stosowne – komentowały soł-
tyski Trzebnic i Rakowa.

Funkcję szefa Rady Miej-
skiej w Chocianowie objął 

dotychczasowy wiceprze-
wodniczący Janusz Zielony – 
jedyny kandydat na to stano-
wisko. Przyznał on także, że 
jego kolejnym krokiem będzie 
kandydatura na stanowisko 
burmistrza Chocianowa.

– Uważam, że w Chocia-
nowie potrzebne są nowe 
twarze i młodzi ludzie, a do 
tej pory były to ciągle te same 
osoby – skomentował po sesji 
Zielony. W swojej karierze już 
cztery razy – nieskutecznie – 
ubiegał się o fotel burmistrza 
miasta.  Anna Tatarynowicz

NA CZTERY MIESIĄCE PRZED WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 
W MIEŚCIE DOSZŁO DO PRZEWROTU

Polityczna partia
szachów 
 CHOCIANÓW. Krzysztof Leszczyński stracił fotel szefa 
Rady Miejskiej. Decyzja wśród rajców nie zapadła 
jednomyślnie. Nowym przewodniczącym został Janusz 
Zielony, który przyznał, że po raz piąty będzie chciał także 
startować na stanowisko burmistrza.
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które można 

łalnością Stowarzy-

Charytatywne „Żyć Godnie”. 
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TWOJEGO DZIECKA  W PLAY CITY
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www.parkplaycity.pl

facebook.com/playcityparkrozrywki

LUB ZADZWOŃ 

kom. +48 602 260 933

SPRAWDŹ OFERTĘ NA

www.parkplaycity.pl

facebook.com/playcityparkrozrywki

LUB ZADZWOŃ 

kom. +48 602 260 933

r e k l a m a

Pierwszego dnia, 16 czerwca, 
publiczność rozbawiły kabarety 
Ciach i Skeczów Męczących. Po-
tem sceną zawładnęła muzyka. 
Fani stali w kolejce po autografy 
i wspólne zdjęcia z Mateuszem 
Ziółko.  Gwiazdą sobotniego wie-
czoru była Agnieszka Chylińska. 
– Ona ma tyle energii i jest taka 
autentyczna w tym, co śpiewa, 
tyle emocji jest w jej piosenkach – 
powiedziała nam lubinianka, któ-
ra przyjechała na koncert z grupą 
znajomych.

W niedzielnym programie Dni 
Polkowic znalazł się występ Aloszy 
Awdiejewa, któremu publiczność 
podziękowała owacją na stojąco. 
Po raz dwunasty w turniejowe 
szranki stanęli reprezentanci Urzę-
du Gminy Polkowice i Starostwa 
Powiatowego. Bilans dotychcza-
sowej rywalizacji był korzystny 
dla powiatu, który miał na koncie 
pięć zwycięstw, a gmina – trzy. Po 
tegorocznym turnieju przewaga 
powiatu wzrosła o kolejny punkt.

Wieczorem wystąpił natomiast 
raper Quebonafide, na którego 
koncert przyjechali fani z całego 
regionu. Po jego występie nad mia-
stem zawisły burzowe chmury. Na 
szczęście deszcz nie przeszkodził 
polkowiczanom w zabawie, którą 
zakończyły jeszcze koncerty Grze-
gorza Hyżego i Kultu.

(UR)

Energetyczne święto miasta
 POLKOWICE. Występy kabaretowe, koncerty i sportowe rywalizacje przyciągnęły tłumy mieszkańców do Centrum Piknikowego na tegoroczną odsłonę Dni Polkowic.

LEGNICZANIE MAJĄ KĄPIELISKO, O KTÓRYM NIE PAMIĘTAJĄ

Rok 2018 jest dol-
nośląskim rokiem 
Odry. W ramach 

tego nasza fundacja po-
zyskała grant z Urzędu 
Marszałkowskiego na 
organizację tej imprezy. 
„Rodzinne granie na Kor-
moranie” to wydarzenie, 
którego celem jest promo-
wanie aktywnego wypo-
czynku całych rodzin 
nad akwenami wodnymi 
– mówi Monika Maziarz, 
prezes fundacji „Pro Arte 
Et Studio”.

Legniczanie mogli 
rywalizować w grach 

zespołowych i popły-
wać motorówką. Szcze-
gólnym zaintereso-
waniem cieszyła się 
piłka nożna, co nie 
powinno dziwić, bo 
w wydarzeniu wzięli 
udział podopieczni 
Młodzieżowego Klu-
bu Sportowego Miedzi 
Legnica, który współor-
ganizował imprezę.

– Naszych zawodni-
ków długo nie trzeba by-
ło namawiać, żeby tutaj 
przyszli i wzięli udział 
w rozgrywkach. Rzuci-
liśmy tylko hasło i oto 

na plaży „Kormorana” 
gra ponad 70 naszych 
podopiecznych, którzy 
ze sobą przyprowadzili 
tutaj rodziców i rodzeń-
stwo – opowiada Piotr 
Piwowarczyk, prezes 
klubu.

Wydarzenie miało na 
celu nie tylko zachęcić 
legniczan do aktywnego 
wypoczynku nad wo-
dą. Chodziło również 
o przypomnienie im o sa-
mym kąpielisku.

– „Kormoran” jest 
usytuowany w takiej 

części miasta, że tak 
naprawdę wielu 
legniczan nie wie 
o istnieniu tego 
akwenu! A jest to 
bardzo przyjazne 
miejsce, dlatego 
ta impreza odby-

wa się właśnie tu-
taj – dodaje Monika 

Maziarz.
Według organizato-

rów pikniku, „Kormo-
ran” może być latem 
świetną alternatywą 
chociażby dla krytych 
basenów. W zbiorniku 
cyklicznie wymienia-
na jest woda, a na 
terenie kąpie-
liska znaj-
dują się 
też boiska 
do siat-
k ó w k i , 
piaszczy-
sta plaża 
i miejsca do 
grillowania.

Maciej Biskup

 LEGNICA. Na sportowo 
i w rodzinnej atmosferze 
upłynęła sobota na 
miejskim kąpielisku 
Kormoran. Fundacja „Pro 
Arte Et Studio” wspólnie 
z Młodzieżowym Klubem 
Sportowym Miedzi 
Legnica zorganizowała 
tam familijny piknik. 
Wydarzenie miało 
z jednej strony promować 
aktywne spędzanie czasu 
nad wodą, a z drugiej 
przypomnieć 
mieszkańcom o ich 
kąpielisku.

Patronat medialny nad piknikiem 
objęły redakcje „Pulsu Regionu” 
i TV Regionalna.pl
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miejsce, dlatego 
ta impreza odby-

wa się właśnie tu-
taj – dodaje Monika 

Maziarz.
Według organizato-

rów pikniku, „Kormo-
ran” może być latem 

zespołowych i popły-
wać motorówką. Szcze-

cyklicznie wymienia-
na jest woda, a na 
terenie kąpie-
liska znaj-

grillowania.

Maciej Biskup

LEGNICZANIE MAJĄ KĄPIELISKO, O KTÓRYM NIE PAMIĘTAJĄ

 LEGNICA. Na sportowo 

Rodzinne granie na Kormoranie
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MIEJSCE W REGIONIE
 GMINA KUNICE. Tłumy 
widzów pojawiły się na 
pierwszym kabaretowym 
„Ściernisku” w Miłogosto-
wicach. Na scenie zapre-
zentowali się „Kabaret 
Młodych Panów”, Kabaret 
„Jurki” i kabaret „Paranie-
normalni”. Artyści przez 
ponad trzy godziny bawili 
publiczność.
Na co dzień boisko Ikara Mi-
łogostowice to miejsce spor-
towych emocji, jednak w so-
botni wieczór, 9 czerwca, by-
ło inaczej. Obiekt zamienił się 
w prawdziwe królestwo do-
brego polskiego humoru.
– Pochodzę z Sieniawy Żar-
skiej – to bardzo mała miej-
scowość, nieco ponad 800 
mieszkańców. Jak tylko ka-
baret „Paranienormalni” od-
palił i staliśmy się popularni, 
miałem takie marzenie, aby 

w swojej miejscowości 
postawić scenę na łą-
ce i wystąpić dla 
moich sąsiadów, 
rodziny, przyja-
ciół. To się uda-
ło dwa lata te-
mu, a później 
postanowi-
łem robić to 
cyklicznie i ot-
worzyć się na 
inne małe miej-
scowości – opo-
wiada Robert Moty-
ka z kabaretu „Paranie-
normalni”.
Według kabaretowych twór-
ców wydarzenia tego typu 
są wyjątkowe, bo cieszą się 
dużym zainteresowaniem 
małych lokalnych społeczno-
ści. Przychodzi na nie bardzo 
dużo osób, a atmosfera bywa 
bardzo podniosła.

– W małych miejscowościach 
nie zawsze dużo się dzieje, je-
śli chodzi o kulturę, a prze-
cież kabaret to również kultu-
ra. Nie każdy ma możliwość 
pojechać na jakiś duży festi-
wal np. do Opola. „Ścierni-
sko” to dla wielu szansa zoba-
czenia pierwszoligowych ka-
baretów pokazywanych 
w telewizji. Miłe jest to, że 
niektórzy są bardzo elegan-
cko ubrani, jakby przyszli do 
teatru – dodaje Michał 
Paszczyk z „Paranienormal-
nych”.

(MB)

MIEJSCE W REGIONIE
NAJZABAWNIEJSZE
MIEJSCE W REGIONIE

w swojej miejscowości 
postawić scenę na łą-
ce i wystąpić dla 
moich sąsiadów, 
rodziny, przyja-
ciół. To się uda-
ło dwa lata te-

cyklicznie i ot-
worzyć się na 
inne małe miej-
scowości – opo-
wiada Robert Moty-
ka z kabaretu „Paranie-

Według kabaretowych twór-
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Energetyczne święto miasta
 POLKOWICE. Występy kabaretowe, koncerty i sportowe rywalizacje przyciągnęły tłumy mieszkańców do Centrum Piknikowego na tegoroczną odsłonę Dni Polkowic.
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LEGNICZANIE MAJĄ KĄPIELISKO, O KTÓRYM NIE PAMIĘTAJĄ

Nieprzypadkowo wybrano na 
tę okazję 15 czerwca. Właśnie tego 
dnia rozpoczęło się bowiem wyda-
rzenie o istotnym znaczeniu, nie 
tylko w skali lokalnej czy regional-
nej, ale i światowej. Mowa oczy-
wiście o Międzynarodowej Wy-
stawie Satyrykon – Legnica 2018, 
która w tym roku zorganizowana 

została już po raz 41. Z tej okazji 
Koleje Dolnośląskie i Legnickie 
Centrum Kultury przygotowały 
nie lada niespodziankę dla pasa-
żerów. Tuż przed podpisaniem 
porozumienia zaprezentowały 
podróżnym pociąg o nazwie „Sa-
tyrykon” który kursować będzie 
na trasie Legnica – Wrocław aż do 

września tego roku. Można w nim  
znaleźć informacje o tegorocz-
nej edycji festiwalu i nadchodzą-
cych wystawach prezentowanych 
w Galerii Satyrykon.

Po części ofi cjalnej pasażerowie 
zostali zaproszeni w niezwykłą po-
dróż z artystami. Chętni otrzyma-
li pamiątkę z podróży – ich portret 

narysowany podczas przejazdu 
pociągiem.

Przy okazji organizatorzy saty-
rycznego przeglądu zachęcają do 
odwiedzania legnickich sal wysta-
wowych, w których prezentowane 
są prace konkursowe i autorskie 
ekspozycje. 
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Rodzinne granie na Kormoranie Nadjechał „Satyrykon” 
 REGION/LEGNICA. 15 czerwca na peron trzeci stacji kolejowej w Legnicy wjechał pociąg „Satyrykon”, który do września będzie 
kursował między Legnicą a Wrocławiem. W tych niecodziennych okolicznościach szefowie Legnickiego Centrum Kultury i Kolei 
Dolnośląskich podpisali umowę o współpracy. Był to również sygnał do rozpoczęcia międzynarodowego święta satyry i humoru. 
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Nika Jaworowska – „Po ptakach” (wyróżnienie)Zbigniew Woźniak – „Nasz kolorowy świat” (Grand Prix Satyrykon 2018)
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ZŁOMOWANIE
pojazdów

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

 

r e k l a m a

Cenzurki dla seniorów
  JAWOR. Od dwóch lat w mieście z powodzeniem funkcjonuje Uniwersytet 

Trzeciego Wieku. Z jego oferty skorzystało już prawie 120 seniorów. W Europejskim 
Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa odbyło się kolejne zakończenie roku 

akademickiego. Wszyscy studenci otrzymali pamiątkowe dyplomy, a dla prymusów 
były wyróżnienia.

Uroczystość rozpoczę-
ła się od podziękowań. 
A tych było sporo, ponie-
waż w działalność senioral-
nego uniwersytetu włącza 
się wiele osób i instytucji. 
Następnie przystąpiono 
do nagradzania studentów. 
Za naukę trzech języków 
obcych tytuł „Prymusa 
Roku” otrzymali: Jadwiga 
Grochot, Halina Łuba, Ali-
cja Samojedna, Izabela Za-
cher-Hemerling, Zbigniew 
Sobczyk. Tytuł „Talent Ro-
ku” przyznano natomiast 
Ryszardowi Terledze. Z ko-
lei „Miss Foto” została wy-
brana Danuta Mikołajska.

– Studenci mieli możli-
wość nauki języka angielskie-

go, niemieckiego i rosyjskie-
go. Przeprowadziliśmy także 
kursy z zakresu gastronomii 
i dietetyki, zajęcia sportowe 
z gimnastyki a także, co by-
ło nowością ćwiczenia Tai 
Chi. Dodatkową atrakcją 
studiowania były wyjazdy 
do Wrocławia. Studenci po-
dziwiali m.in. egzotyczne 

zwierzęta w Afrykarium i ko-
rzystali z oferty Narodowego 
Forum Muzyki – mówi An-
na Tomaszewska, manager 
ECMEN.

Studenci przygotowali 
też występ artystyczny, a po 
zakończeniu części ofi cjal-
nej bawili się przy muzyce.

(DS)
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 JAWOR. W centrum 
miasta, przy ul. Wyszyń-
skiego (dawna Rapackie-
go) znajduje się kilkadzie-
siąt mogił. Nie ma tam 
krzyży, jest natomiast duża 
gwiazda na wysokim coko-
le. A na tablicy spis z na-
zwiskami w języku rosyj-

skim. Czy to tylko symbo-
liczne mogiły, czy rze-

czywiście pochowa-
ni są tam ludzie? 
Z tymi wątpliwoś-
ciami udaliśmy się 
do Mirosława 
Szkiłądzia, regio-
nalisty i kustosza 
Muzeum Regional-

nego w Jaworze.
– To autentyczny 

cmentarz, który jest 
chroniony prawem – wy-
jaśnia kustosz i na dowód 
pokazuje imienną listę po-
chowanych tam żołnierzy. 
Spis powstał po wojnie 
i sporządzony jest w języku 
rosyjskim.
Z listy wynika, że pocho-
wano w tym miejscu 610 
żołnierzy, w tym 220 bez-
imiennych. Niektórzy 

z nich zginęli lub zmarli już 
po zakończeniu działań wo-
jennych, bo data pochów-
ku wskazuje na lipiec 1945 
r. Dokument informuje też, 
że na cmentarz przenoszo-
no w latach powojennych 
szczątki żołnierzy z innych 
miejsc, takich jak Bolków, 
Sokola, Żarek (obecnie 
Słup). Ostatni pochówek 
miał miejsce w 1952 r.
Obecnie opiekę nad tym 
miejscem sprawuje gmina 
Jawor. Jak dowiedzieliśmy 
się w magistracie, raz w ro-
ku miasto otrzymuje na ten 
cel dotację z województw. 
Szczególny status tego 
miejsca sprawił, że znajdu-
jące się tu pomniki i mogiły 
pozostały na miejscu mimo 
ustawy dekomunizacyjnej.

(DS)

skim. Czy to tylko symbo- z nich zginęli lub zmarli już 

Tu leży żołnierz… 
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G ala finałowa kon-
ku r su  odbyła 
się 9 czerwca we 

Mściwojowie. Jak się oka-
zało nieprzypadkowo, 
bowiem to tutaj działa 
pierwszy laureat sołeckiego 
konkursu. Seweryn Mazur, 
oprócz zasłużonych okla-
sków, otrzymał też pamiąt-
kową statuetkę oraz bon 
o wartości 500 zł. – Pienią-
dze trafi ą oczywiście do ka-
sy sołeckiej, to nasz wspólny 
sukces – powiedział nagro-
dzony sołtys. Wyróżnienia 
za pracę na rzecz swoich 
wsi otrzymali: Małgorzata 
Czaja (Małuszów) i Robert 
Fudali (Kosiska).

Nagrody wręczał sta-
rosta jaworski Stanisław 
Laskowski w towarzystwie 
wicemarszałka  Dolnego 
Śląska Tadeusza Sambor-
skiego i prezesa Kółek Rol-

niczych Radosława Zysnar-
skiego. Wszyscy obecni na 
gali sołtysi otrzymali kwia-
ty i pamiątkowe parasole. 
– Niech te parasole będą 
symbolem i chronią was 
przed kolejnymi obowiąz-
kami narzucanymi przez 
ustawodawcę – mówił mar-
szałek Samborski.

Podczas spotkania był 
też czas na omówienie bie-
żących tematów i aktual-
nych problemów, a także 
na wymianę doświadczeń. 
Gabriela Męczyńska ze Sto-
warzyszenia „LGD Partner-
stwo Kaczawskie” przedsta-
wiła prezentację na temat 
pracy sołectw. Okazuje się, 
że sołtysi doskonale sobie 
radzą z organizowaniem ży-
cia kulturalnego w swoich 
miejscowościach. Wspoma-
gają pracę Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz skutecznie 

pozyskują pieniądze pisząc 
projekty. – Jest dużo pracy, 
pomagają nam mieszkańcy, 
a najbliżsi już przyzwyczai-
li się do pracy społecznej – 
mówi Małgorzata Czaja.

Organizatorzy zadbali 
też o część rozrywkową. 
Wystąpił kabaret 0-99 
z Wiadrowa oraz zespół 
PERŁA z Przybyłowic. 
– Sądząc po frekwencji 

i humorach widzę, że taka 
formuła przyjęła się i od-
powiada. Tytuł był tylko 
jeden, ale gratuluję wszyst-
kim sołtysom. Mam na-
dzieję, że za rok na scenie 

staną kolejni sołtysi i na-
sze spotkania będą konty-
nuowane – podsumował 
Stanisław Laskowski.

Daniel Śmiłowski

SWOIM SOŁTYSOM MIESZKAŃCY WSI ZAWDZIĘCZAJĄ WIELE DOBREGO 

Sołtys roku
wybrany

 POWIAT JAWORSKI. Po raz pierwszy Starostwo 
Powiatowe ogłosiło konkurs na sołtysa roku. 
Z każdej gminy wytypowano po trzech kandydatów, 
spośród których komisja sędziowska wybrała  
najaktywniejszych i najskuteczniejszych w działaniu. 
Zwycięzcę poznaliśmy podczas I Spotkania 
Samorządowego Sołtysów Powiatu Jaworskiego.

FO
T. 

D
A

N
IE

L 
ŚM

IŁ
OW

SK
I



14 21 czerwca 2018 
bezpłatny dwutygodnik regionalny ZŁOTORYJA

NOWE STAWKI 
ZA WODĘ I ŚCIEKI
 GMINA ZŁOTORYJA. 
Radni gminy wiejskiej 
uchwalili nowe stawki 
taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków. Ceny 
wody pozostały na tym 
samym poziomie, wzro-
sła natomiast opłata za 
ścieki. 
Stawka za metr sześcienny 
wody pitnej wynosi tyle sa-
mo co w poprzednim roku, 
czyli 4,61 zł brutto. W cenę 
tę wliczona jest dopłata z 
budżetu gminy w wysoko-
ści 30 gr. Za ścieki nato-
miast mieszkańcy gminy za-
płacą teraz 7,69 zł brutto/
m³ – o 40 gr więcej niż do-
tychczas. Wzrost ten wyni-
ka ze zmniejszenia dopłaty 
gminy z 1,80 zł do 1,40 zł.
Bez zmian pozostała staw-
ka miesięczna opłaty abo-
namentowej za usługę od-
czytu, rozliczenia wodomie-
rza głównego i gotowości 
do świadczenia usług. Na-
dal wynosi ona 3,24 zł brut-
to na jednego odbiorcę.
Stawki te będą obowiązy-
wać na terenie gminy wiej-
skiej Złotoryja od czerwca 
tego roku.  (SK)

Autobus nie pojedzie na basen
 ZŁOTORYJA. Na czas wakacji Urząd Miejski zawiesza kursowanie autobusu dowożącego złotoryjan na basen w Chojnowie.

Ostatni wyjazd zaplanowany 
jest na czwartek, 28 czerwca. W 
lipcu i sierpniu autobus nie będzie 
jeździł. W „rozkładzie jazdy” po-
nownie pojawi się od września.

Przypomnijmy, że że cotygo-
dniowe przejazdy zostały uru-
chomione 4 stycznia tego roku. 
Mieszkańcy, którzy z nich ko-
rzystają, płacą tylko za wejście 

na pływalnię. Autobus odjeżdża 
w każdy czwartek o godz. 17:30 
spod Złotoryjskiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji. Za przejazd 
płaci złotoryjski ratusz.

Od 4 stycznia do 7 czerwca au-
tobus kursował 19 razy. Łącznie 
na basen w Chojnowie przewiózł 
427 osób.

(SK)

Radni jednomyślni 
w sprawie absolutorium

 ZŁOTORYJA. Burmistrz Robert Pawłowski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r. Oznacza to, że założony plan pracy 
i budżet za rok ubiegły, zdaniem rady gminy, został przez niego wykonany prawidłowo. 

Za skwitowaniem 
burmistrza był każdy 
z dwunastu obecnych na 
sesji radnych. Szef zło-
toryjskiego samorządu 
podziękował im za dobrą 
ocenę swojej pracy i za 
współpracę przy realizacji 
budżetu. – Podejmowali-
ście trafne decyzje służą-

ce dobru miasta, przede 
wszystkim decyzje odpo-
wiedzialne – podkreślił 
Pawłowski.

Podziękowania otrzy-
mali też współpracowni-
cy włodarza Złotoryi. – To 
także ich praca. Ja mam 
tylko przyjemność kiero-
wać tym dobrym zespo-

łem. Szczególnie dziękuje 
pani skarbnik Grażynie 
Soi, która czuwała nad 
fi nansami i wybijała nam 
z głowy dziwne pomysły, 
żebyśmy z tym budżetem 
nie poszaleli – zaznaczył 
burmistrz.

Sprawozdanie z wyko-
nania ubiegłorocznego 

budżetu, przygotowa-
ne w marcu tego roku, 
uzyskało pozytywną 
opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Przed 
sesją absolutoryjną było 
omawiane na wszystkich 
komisjach rady miejskiej. 
Miasto w 2017 r. zreali-
zowało ponad 93 proc. 

planowanych dochodów 
– do budżetu wpłynęło 
61 mln 842 tys. 45 zł. 
Wydatki ostatecznie wy-
niosły 59 mln 779 tys. 
901 zł (blisko 98 proc. 
planu). Miastu udało się 
sprzedać majątek za bli-
sko 4,3 mln zł.

(SK)

 ZŁOTORYJA. 
W tegorocznym 
kalendarzu imprez 
miejskich zabraknie 
jednych 
z najważniejszych 
zawodów sportowych: 
Biegu Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów. 
Zdaniem organizatorów 
powodem jest słaba 
frekwencja. 

D ziewiąta edycja „Biegu 
Wulkanów” zaplano-
wana została na ostatni 

weekend czerwca. Dziś wiadomo 
już, że dwie najbardziej prestiżowe 
konkurencje tej imprezy – biegi na 
7 i 13 km – nie odbędą się. Złoto-
ryjski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
który w tym roku przejął organi-
zację zawodów, swoją decyzję tłu-
maczy słabym zainteresowaniem 
ze strony uczestników. Osobom, 
które wniosły już opłatę startową, 
pieniądze zostaną zwrócone.

– Do piątku 8 czerwca na 13 km 
zapisało się 129 osób, a na 7 km tyl-
ko 84. Jeszcze mniej biegaczy wpła-
ciło opłatę startową, jedynie 125. 
To znacznie mniej od oczekiwań 
organizatora – tłumaczy Zbigniew 
Gruszczyński, dyrektor ZOKiR-u. – 
Przy tak niskiej frekwencji bieg nie 
zbilansowałby się od strony fi nan-
sowej. Pewne koszty organizacyjne, 
jak choćby ochrona czy budowa 
przeszkód, są stałe, niezależne od 
liczby zawodników – dodaje.

Biegi Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów odbywały się od 2010 

r. i z każdą kolejną edycją przy-
ciągały do Złotoryi coraz więcej 
uczestników, zarówno z Polski, 
jak i zza granicy. Głównym or-
ganizatorem i pomysłodawcą tej 
prestiżowej imprezy był Mirosław 
Kopiński. Mimo że organizacja 
zawodów od lat stała na bardzo 
wysokim poziomie, co zresztą 
potwierdzali sami zawodnicy, to 
ostatnio wokół niej zaczęła się 
tworzyć nieprzyjemna atmosfe-
ra. Zdaniem niektórych radnych 
ratusz zbyt hojnie wspierał ją fi -
nansowo. Podczas jednej z ubie-

głorocznych sesji, podczas której 
radni próbowali rozliczyć Kopiń-
skiego z „Biegu Wulkanów”, ten 
wyznał, że chętnie odda organi-
zację biegu miastu, zaś sam może 
poświęcić się jego promocji. – Nie 
chcę tych wszystkich pieniędzy 
z wpisowego, wpłat sponsorskich, 
weźcie je – mówił wtedy.

Tak też się stało i organiza-
cją tegorocznej edycji zajął się 
ZOKiR. Dotychczasowy orga-
nizator miał jedynie pomagać 
w przygotowaniach m.in. przy 
budowie trasy.

– Liczyliśmy na to, że pomy-
słodawca „Wulkanów” wykaże 
większe zaangażowanie w ich orga-
nizację w tym roku – przyznaje bur-
mistrz Robert Pawłowski. – Z dru-
giej strony nieprzychylny klimat, 
jaki na przestrzeni ostatnich mie-
sięcy zbudowała wokół biegu część 
radnych, z pewnością nie posłużyły 
jego popularności. To wielokrotne 
podważanie sensu jego organizacji 
mogło podciąć skrzydła wszystkim 
tym, którzy przy nim pracowali 
– dodaje.

Na słabe zainteresowanie tego-
rocznymi „Wulkanami” mogła 
mieć też wpływ opłata startowa 
w wysokości 170 zł. Została usta-
lona jeszcze przez poprzedniego 
organizatora biegu. Nieofi cjalnie 
wiadomo, że dla wielu zawodników 
to kwota zaporowa i mało konku-
rencyjna na tle podobnych imprez 
w kraju. „Rozpatrując tegoroczne 
sugestie uczestników wcześniej-
szych edycji, podczas organizacji 
następnej edycji tego biegu organi-
zator weźmie pod uwagę zgłaszane 
propozycje, które szczególnie doty-
czą wysokości opłat startowych” – 
czytamy w komunikacie ZOKiR-u.

– Wierzę, że był to tylko wypa-
dek przy pracy. Teraz jest pełna mo-
bilizacja i za rok wracamy silniejsi 
– zapowiada Mirosław Kopiński.

Cały czas natomiast przyjmo-
wane są zgłoszenia na Bieg Małego 
Zdobywcy Wulkanów – na stronie 
www.biegwulkanow.pl. Dzieci 
będą się też mogły zapisać w dniu 
zawodów. Impreza odbędzie się 
w sobotę 23 czerwca.

Szymon Kwapiński

FANI POPULARNYCH „WULKANÓW” MAJĄ NADZIEJĘ, 
ŻE ZA ROK IMPREZA WRÓCI DO MIEJSKIEGO KALENDARZA 

 ZŁOTORYJA. – Do piątku 8 czerwca na 13 km r. i z każdą kolejną edycją przy- głorocznych sesji, podczas której – Liczyliśmy na to, że pomy-

Biegi Wulkanów odwołane!

FO
T. 

SZ
YM

O
N

 K
W

A
PI

Ń
SK

I



1521 czerwca 2018
bezpłatny dwutygodnik regionalnySPORT

r e k l a m a

GÓRNIK ODETCHNĄŁ Z ULGĄ!
 PIŁKA NOŻNA. Chociaż czwartoligowy sezon zakoń-
czył się tydzień temu, to dopiero wczoraj piłkarze Górnika 
Złotoryja mogli odetchnąć z ulgą i cieszyć się z utrzyma-
nia w lidze. Wszystko dzięki korzystnym rozstrzygnię-
ciom w rozgrywkach trzecioligowych.
Przypomnijmy, że w ostatniej kolejce podopieczni trenera Euge-
niusza Oleśkiewicza rozgromili Nysę Zgorzelec aż 11:0. Ten im-
ponujący wynik nie zapewnił im jednak opuszczenia strefy 
spadkowej w czwartej lidze dolnośląskiej (grupa zachodnia). 
Złotoryjanie w tabeli zajęli 13. miejsce, czyli najwyższe w stre-
fie spadkowej. Wcale nie musiało to jednak oznaczać gry w 
okręgówce w następnym sezonie. Warunek był taki, aby z trze-
ciej ligi nie spadł żaden z zespołów z naszego regionu, czyli KS 
Polkowice, Zagłębie II Lubin i Miedź II Legnica. 
Jeszcze dwa tygodnie temu ostatnia z wymienionych drużyn 
znajdowała się w strefie spadkowej. Ostatecznie jednak legni-
czanom udało się wywalczyć utrzymanie. To spowodowało ra-
dość także wśród kibiców i zawodników złotoryjskiego Górni-
ka, dla którego przyszły sezon będzie drugim w czwartej lidze.

(SK)

Ikar bez skrzydeł
 PIŁKA NOŻNA. Na boisku Iskry Kochlice odbył się 

pojedynek barażowy o awans do A-klasy. KS Winnica 
zmierzyła się z Ikarem Miłogostowice. Oba zespoły 

zajęły w swoich B-klasowych grupach drugie miejsca, 
ale zawiłości regulaminowe sprawiły, iż dopiero 

dodatkowy mecz rozstrzygnął o awansie. 

Od kilku tygodni w ca-
łym regionie mówiło się, 
że może dojść do sytuacji, 
w której dwa kluby będą 
miały taką samą średnią 
liczbę punktów zdoby-
wanych na mecz. Tak się 
stało i do wyłonienia kolej-
nego zespołu, który zagra 
w A-klasie, potrzebny był 
dodatkowy mecz. Rywali-
zacje lepiej rozpoczęli za-
wodnicy z Winnicy, którzy 
już w drugiej minucie, po 
trafieniu Krzysztofa Ma-

lickiego, wyszli na prowa-
dzenie. Na odpowiedź Ikara 
kibice czekali do 26. minu-
ty, gdy do wyrównania do-
prowadził Jacek Chruściel. 
W regulaminowym czasie 
gry więcej bramek nie zo-
baczyliśmy i o awansie za-
decydowały rzuty karne. 
Te lepiej egzekwowali pod-
opieczni trenera Kazimierza 
Melskiego, którzy wygry-
wając 3:0 awansowali do 
wyższej klasy.

(DAM) 
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KS Winnica debiutancki sezon
kończy z awansem do A-klasy Lubin, Dzierżoniów, 

Wrocław czy Lądek 
Zdrój – w wielu mia-

stach piłka nożna staje się 
coraz bardziej popularna 
wśród dziewcząt w różnym 
wieku. – Myślę, że im są 
starsze, tym bardziej poja-
wia się aspekt rywalizacji 
sportowej. Młodsze raczej 
chcą się bawić w piłkę noż-
ną. Najważniejsze, aby 
dzieci zajmowały się spor-
tem – komentuje Damian 
Błaszczyk, szkoleniowiec 
żeńskiej sekcji piłki nożnej 
Polonii Świdnica.

Piłkarki najpierw zdo-
bywają punkty dla swojego 
zespołu, a po zakończeniu 
kariery często zajmują się 
szkoleniem młodszych 
zawodniczek. Tak było 
w przypadku Kariny Sta-
nisławskiej, byłej kapitan 
trzecioligowej ekipy UKS 
Bierutów, która przyjechała 
na  turniej ze swoją grupą 

U-9. – Ja zaczęłam przy-
godę z piłką nożną, 
kiedy miałam 
osiem lat. 
Dokładnie 
w takim wieku są dziewczę-
ta, które teraz szkolę. Naj-
ważniejsze, aby dzieci miały 
jak najwięcej ruchu. Z tre-
ningu na trening rozwijają 
się błyskawicznie – mówi 
trenerka.

Starsza grupa FemGol 
rozpoczęła rozgrywki od re-
misu 2:2 z Chrobrym Gło-
gów. To dobry rezultat, choć 
gospodynie miały apetyt 
na zwycięstwo. – Mecz wy-
równany. Na pewno w tym 
meczu pomogły nam po-
przednie turnieje, których 
grałyśmy wiele – podkreśla 
Izabela Ligudzińska z Fe-
mGol Lubin.

Ślęza Wrocław pojawiła 
się na turnieju w sile kilku 
zespołów. Jak podkreślił 
szkoleniowiec tej drużyny, 

w stolicy Dolnego Śląska 
futbol jest coraz to bardziej 
popularny wśród dziewcząt. 
– Rozwijamy sekcję. Mamy 
coraz więcej dziewcząt, po-
cząwszy od orlika. Coraz 
więcej wrocławianek chce 
grać w zespole, a my stwa-
rzamy im odpowiednie ku 
temu warunki – podkreśla 
Arkadiusz Domaszewicz, 
trener Ślęzy Wrocław.

Dziewięć klubów na 
pięciu przygotowanych 
boiskach, a w roli sędziów 
piłkarki trzecioligowej eki-
py LUKS Ziemi Lubińskiej 
Czerniec – gospodynie 
turnieju były bardzo zado-
wolone z organizacji całej 
imprezy. W tym roku do 

rywalizacji przystąpiło trzy 
razy więcej zawodniczek 
niż w poprzedniej edycji. – 
Można powiedzieć, że to 
święto kobiecej piłki nożnej 
w Lubinie. Wiele zespołów 
do nas przyjechało. Ponad 
sto siedemdziesiąt zawodni-
czek z całego województwa. 
Będzie to chyba stały punkt 
w kalendarzu naszej aka-
demii – twierdzi Damian 
Rynio, trener i założyciel 
Akademii FemGol.

Akademia już myśli o po-
dobnych rozgrywkach w ha-
li podczas sezonu zimowego. 
Klub dynamicznie się rozwi-
ja – obecnie należy do niego 
prawie 60 zawodniczek.

Mariusz Babicz

GOSPODYNIE TURNIEJU FEMGOL 
MIAŁY POWODY DO ZADOWOLENIA 

Żeński
futbol
rośnie
w siłę 
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 PIŁKA NOŻNA. Prawie dwieście 
zawodniczek wzięło udział w drugiej 
edycji FemGol Cup, rozegranych 
w Lubinie. Młode piłkarki nożne 
rywalizowały w czterech kategoriach 
wiekowych.

Dokładnie 
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Prochowiczanka Prochowice – Iskra Księginice 5:0
KS Męcinka – Kuźnia Jawor 1:2
Zamet Przemków – Czarni Rokitki 4:0
UKS Huta Przemków – Grom Gromadzyń-Wielowieś 3:0
Odra Chobienia – Konfeks Legnica 4:1
Płomień Radwanice – Kaczawa Bieniowice 5:0
Sparta Rudna – Iskra Kochlice 5:0
KS Legnickie Pole – Dąb Stowarzyszenie Siedliska 4:3

Generuj PDF

KLASA OKRĘGOWA 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Prochowiczanka Prochowice 30 24 2 4 74 97-24
2. Sparta Rudna 30 22 5 3 71 96-29
3. Odra Chobienia 30 20 5 5 65 82-31
4. Kuźnia Jawor 30 19 2 9 59 71-37
5. Konfeks Legnica 30 16 8 6 56 71-35
6. KS Legnickie Pole 30 15 4 11 49 83-53
7. Zamet Przemków 30 15 3 12 48 67-52
8. KS Męcinka 30 13 2 15 41 42-42
9. Płomień Radwanice 29 11 7 11 40 63-56
10. UKS Huta Przemków 30 12 3 15 39 51-68
11. Iskra Księginice 30 10 8 12 38 53-60
12. Kaczawa Bieniowice 30 8 5 17 29 43-74
13. Iskra Kochlice 30 7 7 16 28 48-82
14. Czarni Rokitki 30 6 2 22 20 30-98
15. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 30 5 3 22 18 50-102
16. Grom Gromadzyń-Wielowieś 29 2 2 25 8 21-125

Kolejka 30:
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Victoria Siciny – Kalina Sobin 7:1
Dragon Jaczów – Orzeł Czerna 2:6
Pogoń Góra – Mieszko Ruszowice 4:1
Sokół Jerzmanowa – Łagoszovia Łagoszów 2:4
Stal II Chocianów – Korona Czernina 4:2
Victoria Parchów – LZS Komorniki 6:3
Zadzior Buczyna – Iskra Droglowice -:-
Zawisza Serby – Gwardia Białołęka 3:1
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A-KLASA, GRUPA I 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Pogoń Góra 30 26 2 2 80 123-44
2. Zawisza Serby 30 25 3 2 78 140-44
3. Sokół Jerzmanowa 30 19 3 8 60 129-72
4. Mieszko Ruszowice 30 16 3 11 51 80-43
5. Orzeł Czerna 30 15 3 12 48 100-86
6. Korona Czernina 30 15 2 13 47 97-87
7. Dragon Jaczów 30 14 3 13 45 83-72
8. Stal II Chocianów 30 13 4 13 43 89-68
9. Gwardia Białołęka 30 13 3 14 42 61-49

10. Zadzior Buczyna 29 12 4 13 40 62-67
11. Łagoszovia Łagoszów 30 12 3 15 39 80-114
12. Victoria Siciny 30 10 2 18 32 69-106
13. Kalina Sobin 30 9 2 19 29 64-86
14. LZS Komorniki 30 7 1 22 22 46-122
15. Iskra Droglowice 29 6 2 21 20 41-116
16. Victoria Parchów 30 5 2 23 17 50-144

Kolejka 30:
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Orzeł Mikołajowice – Wilki Różana 1:4
Park Targoszyn – Zjednoczeni Snowidza 2:2
Albatros Jaśkowice – Mewa Kunice 0:3
Rodło Granowice – Zryw Kłębanowice 0:1
Sparta Parszowice – ZZPD Górnik Lubin -:-
Unia Miłoradzice – Fortuna Obora 3:1
Krokus Kwiatkowice – Czarni Dziewin 0:3

Generuj PDF

A-KLASA, GRUPA II 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Zryw Kłębanowice 28 24 0 4 72 118-27
2. Mewa Kunice 28 23 2 3 71 126-22
3. Czarni Dziewin 28 19 4 5 61 81-39
4. Rodło Granowice 28 17 2 9 53 79-45
5. Sparta Parszowice 27 16 5 6 53 86-44
6. Wilki Różana 28 16 2 10 50 109-73
7. ZZPD Górnik Lubin 27 14 3 10 45 84-55
8. Orzeł Mikołajowice 28 13 2 13 41 57-62
9. Albatros Jaśkowice 28 12 4 12 40 56-57
10. Unia Miłoradzice 28 8 7 13 31 50-71
11. Kolejarz Miłkowice 28 6 3 19 21 39-119
12. Park Targoszyn 28 6 3 19 21 38-98
13. Fortuna Obora 28 6 3 19 21 52-113
14. Krokus Kwiatkowice 28 4 2 22 14 32-102
15. Zjednoczeni Snowidza 28 2 4 22 10 26-106

Kolejka 30:

18.06.2018 sport.system-3.com.pl/cms/modules/generate/matrix.php?tax=1&searchMenu=20&round=30&matrix=newspaper&title=&fromNumb…

http://sport.system-3.com.pl/cms/modules/generate/matrix.php?tax=1&searchMenu=20&round=30&matrix=newspaper&title=&fromNumber=&toN… 1/1

Orzeł Zagrodno – Wilkowianka Wilków 2:1
Bazalt Piotrowice – LZS Nowy Kościół 2:4
Nysa Wiadrów – Ur-Pal Sokół Krzywa 3:5
Płomień Michów – Huragan Proboszcżów 1:4
Przyszłość Prusice – Fenix Pielgrzymka 7:0
Radziechowianka Radziechów – Chojnowianka Chojnów 1:8
Skora Jadwisin – Burza Gołaczów 5:6
LZS Lipa – Błękitni Kościelec 1:4
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A-KLASA, GRUPA III 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Chojnowianka Chojnów 30 25 2 3 77 124-30
2. Przyszłość Prusice 30 23 5 2 74 162-24
3. Skora Jadwisin 29 19 4 6 61 133-58
4. Ur-Pal Sokół Krzywa 30 19 3 8 60 83-59
5. Orzeł Zagrodno 30 16 4 10 52 102-66
6. LZS Lipa 29 14 5 10 47 80-75
7. Huragan Proboszcżów 30 13 8 9 47 75-78
8. Fenix Pielgrzymka 28 12 6 10 42 72-74
9. LZS Nowy Kościół 30 11 4 15 37 76-109
10. Błękitni Kościelec 30 10 6 14 36 70-84
11. Bazalt Piotrowice 30 10 4 16 34 65-89
12. Burza Gołaczów 30 8 3 19 27 62-115
13. Płomień Michów 30 8 3 19 27 47-82
14. Wilkowianka Wilków 30 8 3 19 27 66-107
15. Nysa Wiadrów 30 6 4 20 22 64-136
16. Radziechowianka Radziechów 30 2 4 24 10 32-127

Kolejka 30:
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Amator Wierzchowice – Odra Grodziec Mały 3:4
PDE LKS Gaworzyce – Zryw Kotla 0:3
Sparta Przedmoście – LZS Ostaszów 1:8
Tęcza Kwielice – LZS Koźlice 2:4
Viktoria Borek – Kupryt 02 Sucha Górna 6:4
Perła Potoczek – Kłos Moskorzyn 1:1
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B-KLASA, GRUPA I 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. LZS Ostaszów 22 18 2 2 56 99-40
2. Kłos Moskorzyn 22 16 3 3 51 74-27
3. Viktoria Borek 22 15 4 3 49 84-47
4. Zryw Kotla 22 12 2 8 38 61-43
5. Perła Potoczek 22 10 4 8 34 72-53
6. Sparta Przedmoście 22 9 2 11 29 57-64
7. LZS Koźlice 22 7 6 9 27 69-78
8. Amator Wierzchowice 22 8 2 12 26 56-75
9. Kupryt 02 Sucha Górna 22 8 2 12 26 60-66

10. Odra Grodziec Mały 22 7 1 14 22 43-67
11. Tęcza Kwielice 22 4 1 17 13 28-102
12. PDE LKS Gaworzyce 22 3 1 18 10 29-70

Kolejka 22:
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Błysk Studzionki – KS Kłopotów 0:2
Unia Szklary Górne – Sokół Niechlów 2:2
Victoria Niemstów – Platan Siedlce 0:9
Victoria Tymowa – Skarpa Orsk 1:0
Wiewierzanka Wiewierz – Huzar Raszówka 2:3
LZS Żelazny Most – Błyskawica Luboszyce 0:0
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B-KLASA, GRUPA II 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. KS Kłopotów 22 15 2 5 47 65-34
2. Platan Siedlce 22 15 1 6 46 76-44
3. Sokół Niechlów 22 13 3 6 42 60-33
4. Huzar Raszówka 22 12 5 5 41 58-36
5. Unia Szklary Górne 22 12 2 8 38 63-39
6. Skarpa Orsk 22 11 3 8 36 69-47
7. Błyskawica Luboszyce 22 9 5 8 32 44-37
8. Wiewierzanka Wiewierz 22 10 2 10 32 59-47
9. Victoria Tymowa 22 8 3 11 27 47-54
10. Błysk Studzionki 22 7 4 11 25 31-58
11. Victoria Niemstów 22 3 0 19 9 26-94
12. LZS Żelazny Most 22 1 2 19 5 23-98
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Sokół II Krzywa – LZS Biała 2:5
LZS Nowa Wieś Lubińska – Lubiatowianka Lubiatów 2:5
Relaks Szklary Dolne – Kryształ Chocianowiec - : -
Orlik Okmiany – Iskra Niedźwiedzice 11:3
Start Osetnica – Iskra II Kochlice 7:2
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B-KLASA, GRUPA III 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Orlik Okmiany 20 17 1 2 52 119-28
2. Lubiatowianka Lubiatów 20 15 2 3 47 95-40
3. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 20 12 3 5 39 103-55
4. Kryształ Chocianowiec 19 10 5 4 35 60-42
5. Iskra II Kochlice 20 10 1 9 31 67-68
6. LZS Nowa Wieś Lubińska 20 9 3 8 30 70-62
7. LZS Biała 20 9 1 10 28 67-73
8. Sokół II Krzywa 20 7 4 9 25 52-63
9. Iskra Niedźwiedzice 20 2 3 15 9 35-93
10. Relaks Szklary Dolne 19 2 3 14 9 24-79
11. Start Osetnica 20 2 2 16 8 43-132
12. Czarni II Rokitki 0 0 0 0 0 0-0
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Polder Damianowo – Korona Kawice 6:3
Tęcza Kwietno – Kam-Pos Lusina 4:1
Cicha Woda Tyniec Legnicki – Ikar Miłogostowice 1:9
Unia Rosochata – Gama Ujazd Górny 0:0
Zjednoczeni Gościsław – Czarni Golanka Dolna 9:2
LZS Budziszów Wielki – Orzeł Konary 1:1
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B-KLASA, GRUPA IV 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Tęcza Kwietno 24 21 2 1 65 102-16
2. Ikar Miłogostowice 24 20 0 4 60 122-32
3. Unia Rosochata 24 15 2 7 47 74-43
4. Cicha Woda Tyniec Legnicki 24 15 1 8 46 102-55
5. Zjednoczeni Gościsław 24 11 4 9 37 68-59
6. Orzeł Pichorowice 24 12 0 12 36 39-57
7. Polder Damianowo 24 10 4 10 34 59-69
8. Korona Kawice 24 9 3 12 30 68-56
9. LZS Budziszów Wielki 24 8 6 10 30 43-70

10. Orzeł Konary 24 7 2 15 23 42-82
11. Gama Ujazd Górny 24 6 3 15 21 42-94
12. Kam-Pos Lusina 24 5 2 17 17 48-107
13. Czarni Golanka Dolna 24 2 1 21 7 32-101
14. Wilki II Różana 0 0 0 0 0 0-0
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Górnik II Złotoryja – Orzeł Wojcieszyn 5:2
Platan Sichów – LKS Chełmiec 2:5
Płomień Nowa Wieś Grodziska – Lechia Rokitnica 1:1
Rataj Paszowice – Kuźnia II Jawor 2:3
Sokół Sokołowiec – KS Winnica 0:7
Tatra Krzeniów – Iskra Jerzmanice Zdrój 0:3
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B-KLASA, GRUPA V 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Górnik II Złotoryja 22 18 2 2 56 136-27
2. KS Winnica 22 18 1 3 55 85-18
3. Orzeł Wojcieszyn 22 15 3 4 48 106-33
4. LKS Chełmiec 22 15 2 5 47 91-57
5. Płomień Nowa Wieś Grodziska 22 11 3 8 36 55-38
6. Kuźnia II Jawor 22 10 3 9 33 72-65
7. Tatra Krzeniów 22 10 3 9 33 47-56
8. Platan Sichów 22 7 3 12 24 51-80
9. Lechia Rokitnica 22 5 3 14 18 55-83
10. Iskra Jerzmanice Zdrój 22 6 0 16 18 34-103
11. Sokół Sokołowiec 22 2 2 18 8 22-121
12. Rataj Paszowice 22 2 1 19 7 27-100

Kolejka 22:

Tabele niższych lig
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CZYNNE DO KOŃCA WAKACJI
codziennie od 10.00 do 20.00

ZAPRASZAMY NA BASENY ZEWNĘTRZNE W LUBINIE!

r e k l a m a

Brytyjskie 
wzmocnienie 

CCC
 KOSZYKÓWKA. CCC Polkowice kontynuuje 
budowę składu na przyszły sezon. Kolejną 

zawodniczką, która ma pomóc 
„pomarańczowym” w obronie mistrzowskiego 

tytułu została Johannah Leedham-Warner.

Doświadczona Brytyj-
ka gra na pozycji niskiej 
skrzydłowej i rzucające-
go obrońcy. Profesjonal-
ną karierę rozpoczęła 
w 2010 r. w Gorzowie 
Wielkopolskim. W ko-
lejnym sezonie grała 
w Melbourne Boomers, 
a w latach 2013-17 re-
prezentowała barwy 
francuskiego Bourges 
Basket, pełniąc tam 
rolę kapitana zespołu. 
Ostatni sezon spędziła 
w ESBVA Lille Metropo-
le, gdzie w rozgrywkach 
Euroligi popularna „Jo” 
zdobywała średnio 
10,4 pkt., dokładała 
4,4 zbiórki i 3,8 asysty. 
W lidze francuskiej  no-
towała średnio 9 pkt., 
4,5 zbiórki i 2,6 asysty.

Mierząca 180 cm 
zawodniczka w 2012 r. 
z kadrą Wielkiej Bryta-
nii wystąpiła na Igrzy-
skach Olimpijskich 

w Londynie, a w 2013 
r. została wybrana naj-
lepszą koszykarką kra-
ju. Leedham-Warner 
doskonale zna Temi 
Fagbenle, z którą w re-
prezentacji dzierżą mia-
no liderek. Na swojej 
koszykarskiej ścieżce 
spotkała także Miljanę 
Bojović, z którą wystę-
powała we francuskim 
Bourges. Sztab szko-
leniowy wierzy, że jej 
doświadczenie zdobyte 
na europejskich par-
kietach pomoże dru-
żynie w walce o obro-
nę mistrzostwa oraz 
w Eurolidze.

Aktualny skład CCC 
Polkowice: Miljana Bo-
jović, Temi Fagbenle, 
Weronika Gajda, Ka-
rolina Puss, Sofi ja Alek-
sandravicius, Agnieszka 
Kaczmarczyk, Styliani 
Kaltsidou, Johannah 
Leedham-Warner.  (SK)
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Zwycięzcą tegorocznej 
edycji Małopolskiego 
Wyścigu Górskiego 

został Amaro Antunes.  Osta-
teczny triumf w całej imprezie 
Portugalczyk zapewnił sobie 
wygrywając w znakomitym 
stylu królewski etap z Chocho-
łowskich Term do Przehyby, 
gdzie do pokonania był dy-
stans 157 km. Drugie miejsce 
w tych zawodach, zarówno na 
ostatnim etapie, jak i w klasy-
fi kacji generalnej wywalczył 
Paweł Cieślik. Drużynowo 
ekipa CCC Sprandi Polkowice 
stanęła na najwyższym stop-
niu podium.

– To był idealny podjazd 
pode mnie: długi i sztywny. 
Czułem się bardzo dobrze 

przez cały etap, więc rozpo-
cząłem fi nałową wspinaczkę 
z pozytywnym nastawianiem. 
Drużyna spisała się świetnie, 
pilnowała, bym nie marnował 
energii i pod koniec musiałem 
tylko wykończyć ich pracę. 
Zaatakowałem i ostatnie trzy 
kilometry wzniesienia poko-
nałem samotnie. Bardzo się 
cieszę z tego zwycięstwa i jest 
ono solidną dawką motywacji 
na kolejne starty – komento-
wał Antunes.

Pozostali zawodnicy CCC 
Sprandi Polkowice zajęli w 
klasyfi kacji generalnej dalsze 
lokaty: Łukasz Owsian (15), 
Patryk Stosz (19), Leszek Plu-
ciński (36) i Kamil Małecki 
(54).

Jeden z największych suk-
cesów w swojej dotychcza-
sowej karierze zanotował za-
wodnik młodszego pokolenia 
Szymon Sajnok, który jako 
trzeci przekroczył linię mety 
w niemieckiej jednodniów-
ce Rund um Koln. Pozostali 
„pomarańczowi” startujący 
w tym wyścigu uplasowali się 
na dalszych lokatach: Paweł 
Franczak (25), Michał Paluta 
(68), Kamil Gradek (77), Jonas 
Koch (87), Mateusz Taciak 
(88), Frantisek Sisr (99).

Tydzień później Łukasz Ow-
sian i Kamil Małecki dzień po 
dniu zwyciężali w Grand Prix 
Doliny Baryczy – Memoriał 
Grundmana i Wizowskiego. 
Pierwszy z zawodników trium-

fował w sobotę w Żmigrodzie, 
natomiast drugi w niedzielę w 
Miliczu. Również w niedzielę 
zakończył się pięciodniowy 
wyścig dookoła Słowenii, gdzie 
polkowiczanie rywalizowali 
z kolarzami ze światowej czo-
łówki.  Bardzo dobrze na zakoń-
czenie tych zawodów pojechał 
Jan Tratnik. Słoweniec dał się 
wyprzedzić jedynie swojemu 
rodakowi Primozowi Roglicowi 
z grupy Team LottoNL-Jumbo. 
W „generalce” cykliści CCC nie 
wypadli już tak dobrze, jak we 
wcześniejszych startach: Michal 
Schlegel (15), Michał Paluta 
(57), Leszek Pluciński (64), Jan 
Tratnik (92), Adrian Kurek (95), 
Marko Kump (109).

Szymon Kwapiński

POLKOWICCY KOLARZE NOTUJĄ SUKCES 
ZA SUKCESEM

Dobra
passa 
trwa

Amaro Antunes świętował 
zwycięstwo w Małopolskim 
Wyścigu Górskim

 KOLARSTWO. 
Okazuje się, że walka na 
kilku frontach wcale nie 
musi kończyć się 
niepowodzeniem. 
Udowadniają to kolarze 
CCC Sprandi Polkowice, 
którzy ostatnio 
znakomicie spisują się 
na krajowym podwórku 
i niewiele gorzej 
podczas zagranicznych 
startów.
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Szymon Sajnok odnotował jeden
z największych sukcesów 
w dotychczasowej karierze
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NOWY NABYTEK 
CUPRUM LUBIN
 SIATKÓWKA. Bartło-
miej Zawalski, młody 
zawodnik z Akademii 
Talentów Jastrzębskie-
go Węgla, dołączy do 
miedziowej drużyny 
i uzupełni skład na pozy-
cji środkowego bloku.  

Urodzony 13 lutego 1999 r. 
w Szczekocinach, pierw-
sze siatkarskie kroki sta-
wiał dwa lata temu w Nor-
widzie Częstochowa, 
a w zeszłym roku zasilił 
drugi zespól Jastrzębskie-
go Węgla, gdzie uzyskał ty-
tuł najlepszego blokujące-
go finałowego Turnieju 
Mistrzostw Śląska Ju-
niorów 2018. Jak 
sam mówi, lubi 
zdrowy tryb ży-
cia i różnorodną 
aktywność fi-
zyczną. Miłością 
do siatkówki zara-
ził go brat Mateusz, 
również środkowy blo-
ku. 

Bartłomiej Zawalski 
podpisał z lubińskim 
klubem roczny kontrakt.

(MISZ)

Bartłomiej Zawalski:
Wiek: 19 lat
Wzrost: 204 cm
Zasięg w ataku: 330 cm
Zasięg w bloku: 310 cm

Podróż za jeden uśmiech
 PIŁKA NOŻNA. W ramach promocji klubu oraz swojego miasta piłkarze I zespołu KGHM ZANAM Polkowice wybrali się do  Lubina, gdzie odwiedzili pacjentów 

Miedziowego Centrum Zdrowia. 

To nie pierwsza już ta-
ka akcja organizowana 
przez polkowicki klub. 
Piłkarze co rusz wyrusza-
ją na zewnątrz, by promo-
wać swój klub i miasto. 
„Zielono-czarni” mają 
już za sobą kilkanaście 
wizyt w szkołach, przed-
szkolach, placówkach 

kulturalnych i medycz-
nych. W ubiegłym roku 
z okazji Mikołajek odwie-
dzili małych pacjentów na 
oddziale pediatrycznym 
szpitala przy ul. Bema 
w Lubinie. Teraz z drob-
nymi upominkami dotarli 
do Miedziowego Centrum 
Zdrowia.

– Takie wizyty są dla nas za-
wsze cenne i bardzo je przeży-
wamy. Nikt nie chce chorować 
i nie każdy chce leżeć w szpita-
lu, dlatego mamy nadzieję, 
że nasza obecność i te drobne 
podarunki sprawią pacjen-
tom ogromną radość – mówi 
Wojciech Konefał, pomocnik 
polkowickiej drużyny.

Wraz z nim do MCZ 
przyjechali jeszcze obrońcy: 
Mateusz Magdziak i Jakub 
Ostrowski. Sportowcy od-
wiedzili m.in. salę dziecię-
cą, oddział laryngologiczny 
i onkologiczny, na każdym 
z nich wręczając pacjentom 
klubowe gadżety. 
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K apitan Chrobrego po-
żegnał się już z kolega-
mi i kibicami. Zrobił to 

w wyjątkowy sposób, bo na  spe-
cjalny mecz zaprosił przyjaciół, 
z którymi przez lata spotykał się 
na parkiecie. Do Głogowa przy-
jechali między innymi: Mikołaj 
Szymyślik, Jarosław Paluch, 
Grzegorz Gowin, Adrian No-
gowski, Krzysztof Misiaczyk, 
Fryderyk Musiał, Michał Wol-
ny, Bartosz Jurecki, Premek Pi-
toń czy Paweł Piwko.

Podczas pożegnalnej roz-
grywki Marek Świtała zagrał 
w obu zespołach, dla których 
rzucał bramki tego dnia.  Oka-
zję d celnych rzutów mieli także 
jego synowie: Kamil i Kuba.

Lewoskrzydłowy zadomowił 
się w zespole z Głogowa, gdzie 
spędził 16 lat, z krótką przerwą 
na występy w Zagłębiu Lubin. 
Z obecnej kadry tylko on sięgnął 
po jedyny medal w historii klu-
bu w  sezonie 2005/06, kiedy to 
na szyjach głogowskich zawod-
ników zawisły srebrne krążki.

Łukasz Lemanik

TO BYŁ WYJĄTKOWY MECZ, TAK SAMO, JAK WYJĄTKOWY 
DLA CHROBREGO BYŁ MAREK ŚWITAŁA

Pożegnanie
legendy

 PIŁKA RĘCZNA. 16 sezonów w jednym 
zespole i ponad tysiąc bramek w PGNiG 
Superlidze – Marek Świtała zyskał status 
legendy Chrobrego Głogów. Sezon 
2018/2019 był dla niego ostatnim 
w karierze.
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Zagrali dla „Gumy”
 PIŁKA NOŻNA. Ponad setka zawodników stanęła w szranki podczas turnieju „Górzyński Cup” #Gramy dla Gumy. Była to znakomita okazja, aby uczcić pamięć wielkiego 

miłośnika piłki nożnej, Marcina „Gumy” Grabowskiego.

Rodzina, przyjaciele i ko-
ledzy z boiska uczcili pamięć 
tragicznie zmarłego Marci-
na „Gumy” Grabowskiego 
– Jesteśmy bardzo wdzięczni 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji  tur-
nieju. Tak naprawdę ciężko 
w słowach wyrazić naszą 
wdzięczność. Dzięki wam 
wszystkim Marcin jest z na-
mi i na pewno patrzy na nas 
z góry – mówiła Agnieszka 
Grabowska.

Pomysłodawcą turnie-
ju był Tomasz Górzyński, 

który chętnie angażuje się 
w turnieje charytatywne. To 
dzięki niemu odbywa się tur-
niejowa liga szóstek, podczas 
której zbierane są środki dla 
potrzebujących. – W porów-
naniu do wszystkich osób, 
które były tego dnia na boisku 
to ja znałem Marcina zapew-
ne zdecydowanie najmniej 
ale dzięki organizacji tych 
zawodów mogłem go poznać 
o wiele lepiej, choć nie ma go 
już z nami. Ten turniej z całą 
pewnością zostanie w ka-
lendarzu lubińskich imprez 

na kolejne lata – podkreślał 
Górzyński.

W organizację turnieju 
włączyło się także Stowarzy-
szenie Lubin 2006. – Zawsze 
chętnie wspieramy inicjaty-
wy, które promują aktywną 
formę spędzania wolnego 
czasu. Piłka nożna w na-
szym mieście i powiecie jest 
sportem popularnym, co 
było dzisiaj widać na boisku. 
Graniu w piłkę przyświecał 
dziś szczytny cel – mówił 
prezes stowarzyszenia, Ty-
moteusz Myrda.

Uczestnicy turnieju spotka-
li się na dwóch boiskach w Lu-
binie. Chociaż każdy podkre-
ślał, że wynik nie jest sprawą 
najważniejszą, z każdą kolej-
ną rundą emocję rosły. W de-
cydującym meczu zmierzyły 
się zespoły PSK Lubin oraz 
My Travel Lubin. Do przerwy 
było 4:0 dla tych pierwszych, 
w drugiej połowie jednak 
zespół w czerwonych koszul-
kach zagrał zupełnie inaczej 
i przechylił szalę zwycięstwa 
na swoją korzyść, wygrywając 
5:4.  (MISZ)FO
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 PIŁKA NOŻNA. Miedź przedłużyła 
kontrakt z trenerem Dominikiem 
Nowakiem o pięć lat! Umowę 
obowiązującą do 2023 roku podpisał 
także drugi trener, Grzegorz Mokry. 

C ieszę się, że trene-
rzy przystali na 
nasze warunki. 

To zdecydowanie nasz 
najważniejszy ruch ka-
drowy w letnim okienku 
transferowym – oznajmił 
na konferencji prasowej 
właściciel Miedzi Andrzej 
Dadełło.

Dominik Nowak ma 
46 lat i licencję UEFA Pro. 
Miedź pod jego wodzą by-
ła rewelacją zakończonego 

sezonu Nice 1 Ligi – grała 
ofensywny futbol, wygrała 
rozgrywki w bardzo do-
brym stylu i awansowała 
do Ekstraklasy. Jego nowa, 
długa umowa może być 
zaskoczeniem, bo to wciąż 
rzadkość w polskiej piłce. 
– Trener Nowak nie tylko 
osiąganymi wynikami, ale 
przede wszystkim jakością 
swojej codziennej pracy po-
kazał, że zasługuje na taki 
kontrakt. Tak długa umowa 

daje nam też spokój budo-
wania zespołu w dłuższej 
perspektywie, niezależnie 
od wyników i ewentualnych 
ofert, jakie nasi trenerzy mo-
gą otrzymywać od innych 
klubów – mówi właściciel 
Miedzi Andrzej Dadełło.

– Cieszę się, że Miedź 
obdarzyła mnie i cały sztab 
trenerski bardzo dużym za-
ufaniem, ale też zdaję sobie 
sprawę, że to ogromna odpo-
wiedzialność i zapewniam, 
że zrobimy wszystko, aby 
tego zaufania nie zawieść – 
powiedział po podpisaniu 
nowej umowy Dominik 
Nowak.

Z Miedzią na pięć lat 
związał się także drugi tre-
ner Grzegorz Mokry, który 
ma 33 lata i licencję UEFA 

A (aktualnie jest w trakcie 
kursu na licencję UEFA 
Pro). Z Dominikem No-
wakiem pracuje nie tylko 
w Miedzi – wcześniej z po-
wodzeniem współpracowa-
li także w Wigrach Suwałki. 
Obaj panowie znakomicie 
się rozumieją i uzupełniają, 
czego jednym z dobitnych 
dowodów jest niedawny, hi-
storyczny awans legnickie-
go klubu do Ekstraklasy.

Adam Michalik

TAK DUŻY KREDYT ZAUFANIA W POLSKIEJ 
PIŁCE NADAL JEST RZADKOŚCIĄ

PIŁKA NOŻNA. PIŁKA NOŻNA. 

Nowak
trenerem
Miedzi 
przez kolejne
pięć lat

Trener Dominik 
Nowak został 
obdarzony dużym 
zaufaniem przez 
właściciela klubu 
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Serafin Szota grą w Odrze 
ma udowodnić, że zasługuje
na szansę w Ekstraklasie

Szota przenosi się 
do Odry

 PIŁKA NOŻNA. 19-letni obrońca rezerw Zagłębia 
Lubin Serafi n Szota został wypożyczony do I-ligowej 
Odry Opole. Młody defensor na Opolszczyźnie spędzi 
najbliższy sezon. Lubiński klub zagwarantował sobie 

możliwość skrócenia wypożyczenia po rundzie jesiennej 
rozgrywek 2018/19.

Szota trenował z pierw-
szym zespołem KGHM Za-
głębia Lubin od początku 
sezonu 2017/2018, jednak 
nie zdołał przebić się do ka-
dry na mecze Ekstraklasy 
i Pucharu Polski. W zakoń-
czonym sezonie rozegrał 
24 mecze w III-ligowych 
rezerwach oraz trzy spot-
kania w Centralnej Lidze 
Juniorów U-19.

– Wypożyczenie Serafi -
na Szoty do Odry Opole to 
początek współpracy na-
szych klubów. Serafi n jest 
bardzo utalentowanym 
graczem, który w zakoń-
czonym sezonie wyróżniał 
się na tle rywali w III 
lidze. Uważamy, że ko-
lejne wyzwanie, jakim 
będzie wywalczenie miej-
sca w składzie Odry Opole, 
wpłynie pozytywnie na je-
go rozwój i w odpowiedni 
sposób przygotuje do walki 
o grę w KGHM Zagłębiu 
Lubin. Ponadto zawodnik 
ten będzie walczył o powo-
łanie do reprezentacji Polski 
do lat 20, 
d latego 
u w a ż a -
my, że 
już teraz 
powinien 

regularnie grać na wyż-
szym poziomie niż trzecia 
liga – mówi Michał Żewła-
kow, dyrektor sportowy Za-
głębia Lubin.  (DAM)


