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LEGNICA/LUBIN. Bracia Cugowscy, ich ojciec 
Krzysztof, a także sopranistka Iwona Handzlik 
i baryton Marcin Bronikowski byli gwiazdami no-

worocznego koncertu zorganizowanego przez 
KGHM. Doroczne występy – które odbyły się w piątek 
w legnickiej katedrze i nazajutrz w lubińskim kościele 
– przyciągnęły tłumy widzów. Organizator gali, na ko-
niec, nagrodził konferansjera Tomasza Kammela za 
wieloletnią współpracę.  STR. 10-11

LUBI BRAWUROWĄ 
JAZDĘ  8

 JAWOR. Sprawca śmiertelnego 
potrącenia na przejściu dla pieszych 
przy ul. Rapackiego był pod wpływem 
środków odurzających i uciekł z miej-
sca wypadku. Początkowo sąd nie za-
stosował tymczasowego aresztu. Pro-
kurator złożył zażalenie. W końcu 
mężczyzna trafił do aresztu na dwa 
miesiące.

 LUBIN. Ponad 600 tysięcy wejść 
do parku Wrocławskiego. Takie staty-
styki zamknęły 2015 rok. Odwiedzają-
cych z Polski i zagranicy przyciągają 
liczne atrakcje i urok tego miejsca. Za-
rządcy robią wszystko, aby z roku na 
rok ogród stawał się coraz atrakcyj-
niejszy.
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Trzęsienie
na miedzi

Konsekwentnie 
skradli serca

KGHM. W ekspresowym tempie odwołano sześć osób zasiadających w radzie nadzorczej 

lubińskiej spółki. Poniedziałkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zrobiło 

czystki w nadzorze. Teraz czas na zmiany w zarządzie, na czele którego ma stanąć Krzysztof 

Skóra (z lewej), który osiem lat temu został odwołany z fotela prezesa miedziowego giganta. 

Ministerstwem Skarbu Państwa kieruje dziś Dawid Jackiewicz (z prawej), który ponoć już 

zdecydował o nominacji swego partyjnego kolegi. Spekuluje się jednak, że po likwidacji jego 

resortu, za kilka miesięcy, może zastąpić... Skórę.  STR. 3

REKORD NA PORODÓWCE

4

 LEGNICA. Z roku na rok w legnickim szpitalu rodziło się coraz mniej dzieci. Tendencja od-
wróciła się w 2014 roku, ale dopiero w ubiegłym nastąpił prawdziwy boom, gdzie na świat 
przyszło o 20 proc. noworodków więcej niż rok wcześniej. – Jeśli taka tendencja utrzyma się 
i w tym roku, czekać nas mogą problemy lokalowe – przyznaje ordynator Paweł Kowalik. 
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SOJUSZ WYBIERA 
SZEFA
KRAJ/LEGNICA. W sobotnim głoso-
waniu nowego szefa wybierało kilkana-
ście tysięcy członków Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w całym kraju. W szran-
ki stanęło 10 kandydatów. Wśród nich 
znalazł się przewodniczący legnickiego 
SLD Michał Huzarski.
– Mam dobry pomysł. Wiem, w którą 
stronę powinniśmy pójść, mam też spore 
poparcie – zapewniał tuż po ogłoszeniu 
wyników w mieście Huzarski. – W regio-
nie wygrałem z obecnie rządzącym sekre-
tarzem Krzysztofem Gawkowskim i uwa-
żam to za duży sukces – dodał.
Zwycięstwo w Legnicy i Jaworze, czy sil-
na pozycja na Dolnym Śląsku, gdzie Hu-
zarski uplasował się na trzeciej pozycji 
tuż za Włodzimierzem Czarzastym i Je-
rzym Wenderlichem, to jednak za mało.
– Musimy powrócić do korzeni, być bar-
dziej lewicowi, pomagać ludziom w ich 
trudnych sytuacjach. Kiedy państwo i sa-
morząd zawodzi, SLD powinien być 
z ludźmi – argumentował Huzarski.
Jego szanse ocenił legnicki poseł Platfor-
my Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. 
– Nie był posłem, nie jest bardzo popular-
ny w strukturach, ale osobiście bardzo 
się cieszę, kiedy legniczanie próbują, kie-
dy chcą się wybijać, bo tego też potrze-
bujemy tutaj, lokalnie. Ja zawsze kibicu-
ję w takich sytuacjach. Cieszę się, że Hu-
zarski próbował, bo na pewno zdobył ka-
pitał na przyszłość – zauważył parlamen-
tarzysta.
W pierwszej turze wyborów zwyciężył 
Włodzimierz Czarzasty. Ostateczne wy-
niki będą znane w sobotę. W Legnicy fre-
kwencja wyniosła ok. 65 proc. Przy urnie 
nie pojawił się m.in. prezydent Tadeusz 
Krzakowski, członek władz wojewódz-
kich SLD.  (BAR)
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Michał Huzarski

Biała księga ochrony złóż wycofana
REGION. – „Biała księga ochrony złóż” powinna trafi ć do kosza – tak o dokumencie mówi nowe kierownictwo resortu 

środowiska. Przeciwnicy budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego nie kryją zadowolenia. To ewidentnie sukces, ale co 
będzie dalej? – pytają. Ministerstwo wycofało na razie dokument.

Biała księga miała w pla-
nie ochronę pokładów węgla 
brunatnego między Legnicą 
a Głogowem. Takie były plany 
poprzedniego ministerstwa. 
Mieszkańcy Zagłębia Mie-
dziowego, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych i sa-
morządów od lat protestowali 
przeciwko odkrywce na tym 
obszarze. Manifestacje i ponad 
osiem tysięcy uwag złożonych 
do dokumentu przyniosło 
oczekiwany rezultat. Nowy 
minister środowiska wycofał 
się z tego pomysłu, przynaj-
mniej na razie.

– Minister miał podobnie 
jak my krytyczne stanowi-
sko wobec tego dokumentu, 

uznał, że jest on merytory-
cznie i metodologicznie bardzo 
słaby i po prostu należy go wy-
rzucić do kosza – mówi Tomasz 
Waśniewski, prezes Fundacji 
„Rozwój tak – odkrywki nie”.

Swojego zadowolenia nie 
kryją mieszkańcy regionu, 
dla których budowa kopalni 
oznaczałaby jedno – przepro-
wadzkę. – Wybudowałem tutaj 
dziesięć lat temu dom i po co? 
Gdybym wiedział, że tu bę-
dzie taka kopalnia, nie wpro-
wadzałbym się w to miejsce. 
Wystarczy przejechać się do 
Bełchatowa, żeby zobaczyć ja-
ki jest efekt, jeziora nie będzie, 
a my gdzie? Dobrze się stało, 
że to zostało odrzucone, mam 

nadzieję, że zapomną o tym 
– mówią mieszkańcy Kunic.

– Za deklaracjami powin-
ny iść czyny, w związku z tym 

oczekujemy przede wszyst-
kim odpowiedzi na nasze 
wspólne stanowisko, na razie 
jej nie ma, oczekujemy dal-
szej rozmowy, jak taki doku-
ment w nowej formie miałby 
wyglądać – mówi Tomasz 
Waśniewski.

Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych mają nadzie-
ję, że nowy dokument będzie 
uwzględniał ich postulaty, 
a także wnioski samorządów 
i mieszkańców. Złoża węgla 
brunatnego znajdują się na 
terenie sześciu gmin: Ścinawa, 
Legnica, Kunice, Prochowice, 
Ruja, Miłkowice i wiejskiej 
Lubin.

(MK)
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 – Za deklaracjami powinny iść 
 czyny – mówi Tomasz Waśniewski.

D iecezja zachę-
ca rodziny do 
przyjęcia piel-

grzymów pod swój 
dach. Prosi nie tylko 
o zapewnienie wyżywie-
nia i noclegu, ale przede 
wszystkim o pokazanie 
polskich tradycji obco-
krajowcom. Do samej 
Legnicy trafi  około tysią-
ca pielgrzymów z całego 
świata. Połowa dalej nie 
ma gdzie się zatrzymać, 
księża apelują o pomoc.

– Na dziś możemy 
zakwaterować w rodzi-

nach ponad czterysta 
osób, to już niezły wy-
nik, za złożone dekla-
racje dziękujemy. Nadal 
prosimy o otwartość 
serca dla pielgrzymów 
z różnych stron świata 
– mówi ks. Przemysław 
Superson, diecezjalny 
koordynator Świato-
wych Dni Młodzieży.

W ramach ŚDM 
5 marca w Lubinie od-
będzie się spotkanie 
z ojcem Antonello Ca-
deddu, który mieszka 
w Brazylii. Pomaga lu-

dziom opuszczonym, 
dealerom narkotyków, 
prostytutkom. Wspólnie 
się modlą. Wiara wło-
skiego księdza podobno 
czyni cuda.

– Ludzie się zmienia-
ją. Prostytutki schodzą 
z drogi grzechu, bandyci 
i mordercy, którzy trud-
nili się zabijaniem, zmie-
niają się w żarliwych 
chrześcijan – mówi ks. 
Marcin Kozyra, dyre-
ktor Salezjańskiego 
Gimnazjum im. Domi-
nika Savio w Lubinie.

Do Krakowa przyje-
dzie około 2, 5 mln mło-
dych ludzi. W obliczu 
ubiegłorocznych wyda-
rzeń w Paryżu mnożą 
się pytania o bezpie-
czeństwo. To ma stać na 
najwyższym poziomie.

– Jako koordynatorzy 
diecezjalni wysyłamy do 
ministerstwa spraw we-
wnętrznych szczegóło-
we informacje o zakwa-
terowaniu pielgrzymów, 
o miejscach ich wspólne-
go gromadzenia się. Na 
podstawie tych informa-

cji policja, straż miejska 
i służby z całej Polski bę-
dą zabezpieczać te dni 
– mówi ks. Przemysław 
Superson.

Światowe Dni Mło-
dzieży będą trwały od 
26 do 31 lipca. Wszelkie 
informacje dotyczące 
przyjęcia pielgrzymów 
i zapisania się na to wy-
darzenie dostępne są 
w biurze diecezji przy ul. 
Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Legnicy.

Malwina Komarnicka

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Apel o pomoc
LEGNICA/LUBIN. Ponad dwa miliony młodych ludzi przyjedzie na Światowe Dni Młodzieży, które 

odbędą się w Krakowie. Diecezja legnicka również przygotowuje się do tego wydarzenia. Zamierza 

przyjąć około sześciu tysięcy pielgrzymów, dla których ciągle poszukuje noclegów.
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O  tym, kto i jaką 
funkcję obejmie, 
dowiemy się pod-

czas najbliższego posiedze-
nia nadzoru – już w nowym 
składzie. Będzie to najpra-
wdopodobniej w ponie-
działek, 25 stycznia.

W radzie nadzorczej 
nie zasiadają już ludzie 
z nadania Platformy Oby-
watelskiej: dotychczasowy 
przewodniczący Marcin 
Moryń, Barbara Wertelec-
ka-Kwater – przedstawi-

ciele Ministerstwa Skarbu 
Państwa oraz Tomasz Cy-
ran – zastępca przewodni-
czącego, Andrzej Kidyba, 
Jacek Poświata i Bogusław 
Fiedor.

Przedstawiciel Skarbu 
Państwa zaproponował 
cztery kandydatury, które 
zostały przegłosowane: 
Miłosza Stanisławskiego, 
Michała Czarnika, Ceza-
rego Godziuka i Radosła-
wa Barszcza. Poniedział-
kowe wnioski przeszły 
zdecydowaną, bo ponad 
70-procentową większo-
ścią głosów. W skład rady 
musi wchodzić także co 
najmniej dwóch niezależ-
nych członków. OFE PZU 
Złota Jesień zapropono-
wało mecenasa Domini-
ka Hunka oraz Jarosława 
Witkowskiego.

– Brakuje mi ludzi, 
którzy są związani z tym 
przemysłem – mówi Józef 
Czyczerski, szef miedzio-
wej „Solidarności”. – Zoba-
czymy, ile czasu zajmie im 
nauczenie się tego przedsię-
biorstwa. Tu są potrzebne 
szybkie decyzje, ponieważ 
spółka znajduje się w tru-
dnym okresie – dodaje.

– Myślę, że minister 
skarbu państwa powołał 
osoby, którym ufa – twier-
dzi Leszek Hajdacki, wice-
przewodniczący Związku 
Zawodowego Pracowni-
ków Przemysłu Miedzio-
wego. – Jak dalece są one 
zorientowane w specyfi ce 
działalności KGHM, po-
znam to na pierwszym po-
siedzeniu rady. Nie znam 
żadnej z tych osób. Widzę, 
że wywodzą się z grona za-
rządczego i prawniczego. 
W takim zestawie brakuje 

mi ludzi potrafi ących oce-
nić zasady produkcji, ale 
wszystko przed nami – ko-
mentuje Hajdacki.

Maksymalnie za dwa ty-
godnie możemy się spodzie-
wać posiedzenia nadzoru 
KGHM w nowym składzie. 
Wtedy będzie wiadomo, kto 
zostanie jej przewodniczą-
cym. Przed nową radą stoją 
spore wyzwania. Bowiem 
kondycja fi nansowa spółki 
– m.in. przez spadające ceny 
miedzi i kiepską sytuację na 
rynku w Chinach – nie jest 
dobra.

– Teraz najważniejsze 
są: cena miedzi, zagrani-
czne inwestycje, zadłużenie 
fi rmy i ryzyko jej wrogiego 
przejęcia. Oczywiście na ce-
ny surowca Skarb Państwa 
nie ma wpływu, ale trzeba 
się skupić na podatku od 
kopalin. Spółka powin-
na bardziej koncentrować 
się na tworzeniu miejsc 
pracy w kraju, a nie zagra-
nicą – mówi Bogusław 
Szarek, członek nadzoru 
z Solidarności.

Podczas nadzwyczajne-
go walnego zgromadzenia 
bezpiecznie mogli się czuć 
jedynie przedstawicie-
le z wyboru załogi: Józef 
Czyczerski, Leszek Hajda-
cki i Bogusław Szarek. Nie-
długo poznamy zapewne 

nazwisko nowego prezesa 
miedziowej spółki. Obe-
cny szef zarządu, Herbert 
Wirth, nie chciał komento-
wać sprawy.

Milczący jest także 
były prezes KGHM Krzy-
sztof Skóra, który typo-
wany jest na nowego szefa 
zarządu miedziowego gi-
ganta. O tym, że ma wró-
cić do spółki mówiło się je-
szcze przed wyborami 
parlamentarnymi.

Pochodzący z Legnicy 
Krzysztof Skóra jest obe-
cnie radnym PiS w sejmi-
ku dolnośląskim. Z Polską 
Miedzią, po dwóch latach 
pracy, rozstał się dokładnie 
osiem lat temu. W tym cza-
sie KGHM stał się globalną 
spółką. Powracającemu do 
władzy prezesowi przydał-
by się ktoś, kto mu ułatwi 
pracę w nowej rzeczywisto-
ści. Nieoficjalnie mówi się, 
że taką „prawą ręką” ma 
zostać Jarosław Romano-
wski, obecny pierwszy wice-
prezes KGHM. Nie byłoby 
w tym większego zaskocze-
nia, zwłaszcza że również po-
chodzący z Legnicy Jarosław 
Romanowski od dawna pełni 
kluczowe role w miedziowym 
koncernie, również za poprze-
dnich rządów Prawa 
i Sprawiedliwości.

Magdalena Rzemień, 
Joanna Michalak

 MIŁOSZ STANISŁAWSKI
Dr nauk ekonomicznych, inżynier. Ma 33 lata, 
jest członkiem Kościoła rzymskokatolickiego, 
osobą o poglądach konserwatywnych i pra-
wicowych, która dwukrotnie pielgrzymowała 
do Ziemi Świętej. Bóg, honor, ojczyzna to ide-
ały, a zarazem wartości, którymi stara się za-
wsze kierować w swoim życiu. Absolwent Wy-
działu Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 
oraz Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki 
Wrocławskiej (kierunek: górnictwo i geologia, specjalność: eksplo-
atacja podziemna złóż). Pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Polskiego Górnictwa, jest radnym stołeczne-
go Targówka. Udziela się również społecznie w Archikonfraterni 
Literackiej Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie. (źródło tar-
gowek.waw.pl)

 MICHAŁ CZARNIK
Radca prawny, doradca podatkowy. Ma 38 lat. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center of 
American Law Studies, University of Florida. 
Specjalizuje się w prawie podatkowym, pra-
wie handlowym, obsłudze transakcji restruktu-
ryzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regu-
lacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych 
firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte. Posługuje 
się językiem angielskim. (źródło czrnikwspolnicy.pl)

 CEZARY GODZIUK
Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Ma 54 la-
ta. W 2013 roku ukończył studia doktoranckie 
na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdań-
skiego. W 2004 roku zdał egzamin dla człon-
ków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 
W latach 2003-2009 pracował w radzie nadzorczej 
Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Odznaczo-
ny m.in. za szczególne zasługi dla Spółdzielczych Kas Oszczędno-
ściowo-Kredytowych oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. (źródło tfskok.pl)

 RADOSŁAW BARSZCZ
Absolwent Politechniki Warszawskiej Insty-
tut Organizacji i Zarządzania kierunek Orga-
nizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Obecnie 
jest doradcą ministra w departamencie repry-
watyzacji i rekompensat. Wcześniej pełnił 
funkcję dyrektora departamentu nadzoru wła-
ścicielskiego i prywatyzacji, pełnił funkcje w radach 
nadzorczych spółek prawa handlowego: Elektrownia 
Skawina, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Elektrownia Turów, 
Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Lotos. (źródła Lotos, MSP)

 DOMINIK HUNEK
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie 
Wrocławskim w 2002 r. Ma 39 lat. Odbył apli-
kację adwokacką w wałbrzysko-jeleniogór-
skiej oraz wrocławskiej Izbie Adwokackiej. 
Adwokat od 2007 r. Pracował dla wrocławskie-
go i warszawskiego oddziału międzynarodowej 
korporacji doradczej, następnie dla dużych kancela-
rii dolnośląskich. Partner we wrocławskiej kancelarii 
Lis i Partnerzy. Znany jako pełnomocnik obecnego ministra skarbu, 
Dawida Jackiewicza. (źródło lisipartnerzy.pl)

 JAROSŁAW WITKOWSKI
profesor doktor habilitowany, ekonomista, lo-
gistyk. Kierownik Katedry Zarządzania Stra-
tegicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu oraz profesor nad-
zwyczajny w Katedrze Logistyki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Ekspert Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej w Warszawie do oceny jakości kształ-
cenia na kierunkach studiów ekonomicznych. Stypen-
dysta rządu Japonii na Uniwersytecie Studiów Zagranicznych 
i Uniwersytecie Hitotsubasi w Tokio. Autor i współautor podręczni-
ków akademickich oraz artykułów naukowych o tematyce logi-
stycznej. (źródło nkl.cba.pl).

NOWI CZŁONKOWIE 
RADY NADZORCZEJ

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZROBIŁO CZYSTKI W NADZORZE

Trzęsienie
na miedzi
KGHM. 
W ekspresowym 
tempie odwołano 
sześć osób 
zasiadających 
w radzie 
nadzorczej spółki. 
Ministerstwo 
Skarbu Państwa 
złożyło wniosek 
o odwołanie 
wszystkich, oprócz 
trzech członków 
z wyboru załogi. To 
kolejne zmiany 
w spółkach 
z udziałem resortu 
po wygranej 
w wyborach 
parlamentarnych 
Prawa 
i Sprawiedliwości.

Krzysztof Skóra 
i Wacław Szetelnicki 
mają wkrótce 
decydować 
o personalnych 
zmianach w spółce 
i podmiotach 
zależnych.

Obecni wiceprezesi 
zarządu: Jacek 
Kardela i Jarosław 
Romanowski 
pracowali już 
z Krzysztofem Skórą. 
Od tamtej pory 
minęło jednak 
osiem lat.
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Rekord 
na porodówce

LEGNICA. Z roku na rok w legnickim szpitalu rodziło 
się coraz mniej dzieci. Tendencja odwróciła się w 2014 

roku, ale dopiero w ubiegłym nastąpił prawdziwy boom, 
gdzie na świat przyszło o 20 proc. noworodków więcej 

niż rok wcześniej.

W całym 2015 roku 
w Legnicy przyszło 
na świat 1736 
dzieci, o 258 wię-
cej niż w roku 
poprzednim. Co 
ciekawe, do maja 
2015 roku w Wo-
jewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Legni-
cy trwał remont oddziału 
położniczego. Pomimo tego 
pacjentki nadal decydowały 
się na porody w tej lecznicy.

Pracownicy oddziału 
przyznają, że kobiety mogą 
rodzić w doskonałych wa-
runkach. Ten pogląd po-
dziela m.in. wałbrzyszanka, 
która na drugi poród zdecy-
dowała się w Legnicy, a nie 
– jak poprzednio – w swym 
rodzinnym mieście. Ko-
bieta pierwszą córkę 11 lat 
temu urodziła w Wałbrzy-
chu. – Teraz zdecydowałam 
się na Legnicę, bo są tutaj 
znacznie lepsze warunki. 
Nie można też mieć żad-
nych zastrzeżeń do opieki 
– mówi pacjentka.

Okazuje się, że z legni-
ckiej placówki korzysta-

ją także mieszkanki 
znacznie większych 

od Legnicy miast. 
Na poród tutaj 
decyduje się na 
przykład wiele 

wrocławianek. 
Zdaniem Iwony 

Kowalik, położnej ko-
ordynującej oddziałem po-
łożniczo-ginekologicznym, 
pacjentki dzielą się między 
sobą opiniami na temat 
legnickiej lecznicy i stąd 
tak wiele z nich wybiera to 
miejsce.

Kobiety mają do dys-
pozycji dwuosobowe sale 
z łazienką. Zdaniem ordy-
natora Pawła Kowalika, 
komfort lokalowy to nie 
wszystkie atuty tego oddzia-
łu. – Nieskromnie powiem, 
że cały personel dba o to, by 
opieka nad matką i dziec-
kiem z każdym rokiem się 
poprawiała. Jeśli jednak tak 
wysoka tendencja utrzyma 
się również i w tym roku, 
czekać nas mogą problemy 
lokalowe – przyznaje Paweł 
Kowalik.

(JOM)

Paweł Kowalik
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NOWY RADNY
LEGNICA. Samorząd 
ma nowego radnego. 
Został nim Zbigniew 
Rogalski, który swój 
mandat zawdzięcza 
partyjnej koleżance 
Ewie Szymańskiej 
z Prawa i Sprawiedli-
wości. Wieloletnia rad-
na wygrała wybory 
parlamentarne i zosta-
ła posłanką.
Zbigniew Rogalski 
w ubiegłorocznych wy-
borach samorządo-
wych otrzymał zale-
dwie 141 głosów – dla 
porównania jego po-
przedniczkę poparło 
630 wyborców więcej. 
Reprezentant osiedla 
Piekary na ostatniej se-
sji złożył uroczyste ślu-
bowanie. Gratulacje 
otrzymał z rąk prezy-
denta Tadeusza Krza-
kowskiego oraz prze-
wodniczącego rady, 
Wacława Szetelnickie-
go.  (JOM)
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Zbigniew Rogalski

Była siedziba fiskusa 
pójdzie pod młotek

LEGNICA. Mieszkańcy dopytują, co się będzie mieścić w budynku po urzędzie 
skarbowym przy ul. Najświętszej Marii Panny. Okazuje się, że miasto zamierza 

wystawić tę nieruchomość na sprzedaż. Pytanie tylko czy obiekt nie podzieli losów 
parceli z naprzeciwka, gdzie od dawna straszą pustką dawny dom towarowy 

Sawia i targowisko Manhattan.

Ten budynek nigdy nie 
cieszył się dobrą sławą. Naj-
pierw swą siedzibę miały 
tu władze wojewódzkie 
Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej, a następnie 
fi skus. Miasto stanie się wła-
ścicielem budynku dopiero 
1 lutego, ale już ma wobec 
niego konkretny plan.

– Planujemy wystawić tę 
nieruchomość na sprzedaż. 
Inwestora będziemy poszu-
kiwać w drodze przetargu 
– ujawnia Arkadiusz Rodak, 
rzecznik prasowy prezyden-

ta Legnicy, którego zdaniem 
teren ten szybko znajdzie 
nabywcę.

Urzędnik nie ma obaw, 
że były fi skus może podzie-
lić los Manhattanu i domu 
towarowego. Obie te nieru-
chomości należą dziś do Te-
sco. Spółka ta wielokrotnie 
zapewniała władze Legnicy, 
że znajdzie nabywcę na tę 
zabytkową nieruchomość. 
Jak widać wciąż nie ma chęt-
nego, który byłby skłonny 
zainwestować w centrum 
Legnicy.

Choć sam budynek po 
skarbówce nie przedstawia 
żadnych walorów archite-
ktonicznych, to położony jest 
w zabytkowej części miasta. 
Plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje, że 
w tym miejscu może powstać 
obiekt o funkcjach usługo-
wo-mieszkalnych. Jego bryła 
musi być podobna do poło-
żonych po sąsiedzku zabu-
dowań, takich jak były dom 
towarowy Sawia, który – jak 
na ironię – zaczyna właśnie 
popadać w ruinę.  (JOM)

FO
T. 

JO
A

N
N

A
 M

IC
H

A
LA

K

MIESZKAŃCY NIE WIEDZĄ O NOWYCH PRZYWILEJACH

Troszkę lżej
LEGNICA. Większość 
legniczan nie ma 
pojęcia, że od nowego 
roku w mieście zaczęły 
obowiązywać dwie 
znaczące ulgi. 
Obniżone o 30 groszy 
zostały zniżkowe 
przejazdy komunikacją 
miejską. Ponadto 
całkowicie zniesiona 
została danina za 
posiadanie psa – do jej 
zapłaty zobowiązani są 
tylko ci właściciele, 
których obciążają 
ubiegłoroczne 
zaległości.

Magistrat szacuje, że 
wprowadzenie 
jednakowych ulg 
będzie kosztować MPK 
około 800 tys. zł 
rocznie.

W ielu właścicieli 
czworonogów 
wciąż nie wie, 

że po wielu latach obowią-
zywania opłaty za psa pre-
zydent postanowił zlikwi-
dować 40-złotową daninę. 
Ci, którzy chcą ją opłacać 
w kasie magistratu, na bie-
żąco są informowani o jej 
zniesieniu. Niektórzy je-
dnak dokonują płatności 
przelewem. I co wtedy?

– Osoby te otrzyma-
ją pisemną informację 
o niesłusznej nadpłacie 

i będą musieli wystąpić 
z prostym wnioskiem do 
urzędu o zwrot tej opła-
ty – tłumaczy Arkadiusz 
Rodak, rzecznik prasowy 
prezydenta Legnicy.

Rzadko kto też słyszał, 
że od 1 stycznia ulgowy bi-
let na autobus MPK kosz-
tuje wszystkich upraw-
nionych 1,50 zł, czyli 
połowę stawki za przejazd, 
która w Legnicy wynosi 
3 zł. Trzydziestogroszo-
wa obniżka to wynik 
akcji seniorów, którzy 

zebrali pod swym wnio-
skiem 400 podpisów.

– Dzięki tej inicjatywie, 
której władze Legnicy nie-
specjalnie były przychyl-
ne, udało się stworzyć oby-
watelski projekt uchwały, 
który rada miejska zaak-
ceptowała na swym posie-
dzeniu w lipcu ubiegłego 
roku – przypomina Mi-
rosław Jankowski, radny 
miejski klubu Porozumie-
nie dla Legnicy i szef Le-
gnickiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Obywatelskich.

Dotąd z pięćdziesię-
cioprocentowej ulgi na 
przejazdy MPK mogli ko-
rzystać wyłącznie studen-
ci. Młodzież szkolna czy 
emeryci płacili od nich 
o 30 groszy więcej. Lipco-
wa uchwała rady miejskiej 
rozszerzyła grono upra-
wnionych.

– Aktualnie z ulgi tej 
mogą ponadto korzystać 
dzieci powyżej czterech lat, 
młodzież szkolna do lat 24, 
emeryci, renciści oraz oso-
by niepełnosprawne – wy-

licza Stefan Maciejowski, 
kierownik działu przewo-
zów Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjne-
go w Legnicy.

Magistrat szacuje, że 
wprowadzenie jednako-
wych ulg będzie koszto-
wać MPK około 800 tys. 
zł rocznie. Z kolei auto-
rzy oddolnej inicjatywy 
obliczyli, że nowe ulgi 
dotyczą około 35 tys. le-
gniczan, z czego 20 tys. to 
uczniowie.

Joanna Michalak
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OTRULI SIĘ LEKAMI?
 GMINA LUBIN. Wszy-
stko wskazuje na to, że 
małżeństwo z Księginic 
popełniło samobójstwo. 
Przeprowadzona na zlece-
nie prokuratury sekcja 
zwłok wykluczyła udział 
osób trzecich. Nie wskaza-
ła też bezpośredniej przy-
czyny śmierci.
Nieoficjalnie mówi się, że 
małżeństwo farmaceutów 
najprawdopodobniej się 
otruło. To wykażą jednak 
dopiero specjalistyczne 
wyniki, które poznamy za 

kilka tygodni. Podczas au-
topsji małżeństwa nie zna-
leziono na ich ciałach żad-
nych obrażeń, które mo-
głyby wskazywać, że było 
to morderstwo.
– Nadal najbardziej praw-
dopodobna przyczyna zgo-
nu to samobójstwo – mówi 
Liliana Łukasiewicz – 
rzecznik prasowy Proku-
ratury Okręgowej w Legni-
cy.
Ciała 70-letniej kobiety 
i 80-letniego mężczyzny 
znaleziono 4 stycznia 

w ich domu w Księgini-
cach. Mimo że sekcja 
zwłok nie wykazała udzia-
łu osób trzecich, to nie uda-
ło się też ustalić, co było 
przyczyną śmierci obojga 
małżonków.
– Najbardziej prawdopo-
dobną przyczyną zgonu 
małżonków jest zatrucie. 
W związku z tym prokura-
tor zlecił dodatkowo bada-
nie toksykologiczne i hi-
stopatologiczne. Wykona-
nie tych badań jest nie-
zbędne do ustalenia przy-

czyny zgonu, ponieważ le-
karz w trakcie sekcji takiej 
bezpośredniej przyczyny 
nie potrafił podać – mówi 
Liliana Łukasiewicz.
Nieoficjalnie mówi się, że 
małżeństwo mogło zażyć 
silne leki. Mieli do nich do-
stęp, gdyż oboje byli far-
maceutami i prowadzili 
aptekę. Na wyniki specjali-
stycznych badań będzie 
trzeba poczekać kilka ty-
godni.

(SIL)

r e k l a m a

RADA BEZ 
PRZEWODNICZĄCEGO
LUBIN. Rada miejska na razie pozostaje bez szefa prezy-

dium. Po śmierci dotychczasowego przewodniczącego sa-

morządu – Andrzeja Górzyńskiego, gremium tym kieruje Bo-

gusława Potocka-Zdrzalik.

Pełnomocnictwo, udzielone jeszcze przez Andrzeja Górzyń-

skiego dla Bogusławy Potockiej-Zdrzalik, obowiązuje do koń-

ca lutego. – Prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie 

powołany nowy szef rady – mówi Dariusz Jankowski, wice-

przewodniczący samorządu.

Śmierć Andrzeja Górzyńskiego spowodowała także wyga-

śnięcie jego mandatu jako radnego. Skład rady uzupełni oso-

ba, którą mieszkańcy wybiorą w głosowaniu uzupełniają-

cym. Wybory zostaną przeprowadzone 10 kwietnia br.
(SZAT)

Jednomyślnie na tak
ŚCINAWA. Modernizacja dróg i chodników – to 
najważniejsze inwestycje w 2016 roku. Uchwałę 

budżetową podjęto jednogłośnie.

Chodzi m.in. o remonty 
w Parszowicach, Zaboro-
wie, Tymowej czy Chełmku 
Wołowskim. Na zadania te 
przewidziano łącznie ponad 
7,5 mln zł. Wydatki zaplano-
wano na poziomie 41 mln zł, 
natomiast dochody na ponad 
38 mln zł. Łącznie na zada-
nia inwestycyjne zapisano 
blisko 16 mln zł.

– Pracując nad planem 
wydatków i dochodów szcze-
gólny nacisk położyliśmy na 
racjonalizowanie i optyma-
lizowanie wydatków bie-
żących, po to, aby większe 
środki móc przeznaczyć na 
inwestycje i niwelowanie 
wieloletnich zaniedbań in-
frastrukturalnych – mówi 

burmistrz Krystian Kosztyła. 
– Nie bez znaczenia są także 
przewidziane dodatkowe 
źródła dochodów budżeto-
wych, jak bieżące odzyskiwa-
nie podatku VAT i realnych 
przychodów z tego tytułu, 
które w rzeczywistości po-
mniejszają koszty realizowa-
nych przez gminę inwestycji 
– dodaje.

– Konstruując wydatki na 
inwestycje założyliśmy, że 
blisko połowa przewidzia-
nych w roku 2016 środków 
zostanie pozyskana ze źró-
deł zewnętrznych, różnych 
dotacji, zarówno unijnych, 
jak i krajowych – mówi se-
kretarz miasta Dariusz Sta-
siak.  (SZAT)

M arek Zawadka, 
dyrektor Cen-
trum Edukacji 

Przyrodniczej, opowie-
dział o zmianach, które 
zostaną wprowadzone 
w 2016 roku. Podsumował 
też zeszły rok działalności. 
– W ciągu dwunastu mie-
sięcy odnotowano 606 ty-
sięcy wejść do parku Wro-
cławskiego. Według nas, 
to bardzo dobry wynik. 
Cieszy tak duża frekwen-
cja i zainteresowanie, któ-
re wykracza poza Lubin. 
Często odwiedzają nas 
mieszkańcy innych regio-
nów Polski, coraz częściej 
pojawiają się goście zza 
granicy, głównie z Czech – 
mówi dyrektor CEP.

Z myślą o gościach zza 
granicy w tym roku zosta-

nie wydana anglojęzyczna 
książka o parku. W związ-
ku z rosnącą liczebnością 
gatunku bażantów, w par-
ku Wrocławskim pojawi 
się także publikacja po-
święcona tym ptakom.

Park Wrocławski, dzię-
ki rewitalizacji, zyskał 
nowe oblicze. Zdaniem 
lubinian taka inwesty-
cja to strzał w dziesiątkę. 
– Podoba mi się zago-
spodarowanie terenu. 
Mnie i moje wnuki cieszy 
głównie duży plac zabaw, 
na którym spędzamy 
mnóstwo czasu, zwłasz-
cza latem. Cieszę się, że 
w parku Wrocławskim 
jest tyle atrakcji, bo moż-
na tam fajnie spędzać czas 
z rodziną – mówi miesz-
kaniec Lubina. – Mnie 

szczególnie podobają się 
rośliny, zwłaszcza wiosną, 
gdy pojawia się mnóstwo 
kwiatów. Widok jest prze-
piękny. Wtedy najbardziej 
lubię spacerować po parku 
– mówi lubinianka.

W 2016 roku w parku 
Wrocławskim pojawi się 
jeszcze więcej zieleni, in-
teresujące zajęcia dla dzie-
ci i młodzieży oraz dwa 
nowe gatunki zwierząt. 
Wiosną zadomowią się tu 
jelenie i mufl ony. Wybie-
gi dla nowych podopie-
c z n y c h  s ą  j u ż 
przygotowywane.

W pierwszym kwarta-
le roku w parku zostaną 
wycięte rosnące w pobli-
żu piaskownicy topole. 
– Drzewa są zagrożeniem 
dla ludzi, dlatego muszą 

być wycięte. Zostawimy 
tylko jedno, które jest 
zabytkiem przyrody. Po-
wstałe miejsce zagospoda-
rujemy na plac na warszta-
ty edukacyjne lub zagajnik 
z jarzębiną – mówi Marek 
Zawadka.

W maju, z okazji 1050 
rocznicy chrztu Polski, 
będzie zorganizowana 
wystawa oraz wioska Po-
lan. Odwiedzający będą 
mieli okazję zobaczyć 
jak żyli nasi przodkowie. 
Park Wrocławski moż-
na odwiedzać przez cały 
rok. Godziny otwarcia są 
dostosowane do potrzeb 
zwierząt, które po całym 
dniu odwiedzin potrze-
bują kilku godzin spokoju 
i odpoczynku.

Karolina Lis

POWSTANIE ANGLOJĘZYCZNA KSIĄŻKA 
O „PŁUCACH” MIASTA

Pamiętają 
o ogrodach
LUBIN. Ponad 600 tysięcy wejść do parku 
Wrocławskiego. Takie statystyki zamknęły 
2015 rok. Odwiedzających z Polski 
i zagranicy przyciągają liczne atrakcje i urok 
tego miejsca. Zarządcy robią wszystko, aby 
z roku na rok ogród stawał się coraz 
atrakcyjniejszy.
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Powstanie budynek socjalny
POLKOWICE. 52 mieszkania będzie liczyć budynek socjalny, jaki powstanie na wysokości skrzyżowania ulic Wojska 

Polskiego i Sucharskiego. Obok będą plac zabaw i parking.

CORAZ WIĘCEJ 
SAMOCHODÓW

POLKOWICE. Prawie 44,5 tysiąca pojazdów zarejestrowanych zo-

stało, do końca zeszłego roku, w powiecie polkowickim. Najwięcej by-

ło samochodów osobowych i motocykli.

– Dla porównania, rok wcześniej, zarejestrowanych było o blisko tysiąc 

pojazdów mniej – informuje Mirosława Myrna-Kudryk, naczelnik wy-

działu promocji w starostwie. W 2015 roku mieszkańcy powiatu kupo-

wali samochody nie tylko w Polsce. Z innych krajów sprowadzono 

1746 pojazdów. Najwięcej pochodzi z Niemiec, ale popularne są też 

auta z Francji i ze Szwajcarii.

Jak dodaje Mirosława Myrna-Kudryk, w tym roku zmieniły się 

przepisy dotyczące rejestracji pojazdów sprowadzanych 

z zagranicy. Nie trzeba już wnosić opłaty recyklingowej 

w wysokości 500 złotych, co z pewnością zwięk-

szy ilość rejestrowanych pojazdów.  (UR)

POLKOWICE

r e k l a m a

Czekają 
na nowy dom
POLKOWICE. Dziesięć szczeniaków 

znaleziono tydzień temu w lesie, w rejonie 
zbiornika odpadów pofl otacyjnych Żelazny 
Most. – Były zmarznięte, pozbawione matki, 
która leżała nieopodal, martwa – informuje 

Konrad Kaptur, rzecznik Urzędu Gminy 
w Polkowicach.

Obecnie pieski przebywają w hotelu dla 
zwierząt w Przemkowie. Czekają na dobrych 
ludzi, którzy zechcą się nimi zaopiekować. 
Chętni mogą skontaktować się telefonicznie 
pod numer tel. 76 84-74-190, od poniedział-
ku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, 
a w piątki od godz. 7.30 do 14.00.

(UR)

BĘDZIE OBWODNICA
POLKOWICE. W tym roku ma powstać połu-
dniowo-zachodnia droga alternatywna – z trze-
ma rondami – dla ulicy Chocianowskiej. Kie-
rowcy mają nią pojechać już 1 stycznia 2017 ro-
ku.
Obwodnica będzie mieć ponad 2,3 km długości. 
Jej budowa pochłonie ponad 11 mln zł. Ułatwi 
komunikację w rejonie strefy ekonomicznej. 
Usprawni dojazd do krajowej trójki. A przede 
wszystkim odciąży ulicę Chocianowską.
– Droga będzie budowana w dwóch etapach – 
informuje Mariusz Lamla, zastępca dyrektora 
wydziału inwestycji, remontów i utrzymania 
w Urzędzie Gminy Polkowice. Pierwsze rondo 
będzie za Sobinem przed aleją dębową. Drugie 
w pobliżu torów kolejowych na wysokości fir-
my Sanden. Trzecie na skrzyżowaniu dróg 
przed torami, jadąc od strony Chocianowa.

(UR)
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Budowa ma się zakończyć na 
początku 2018 roku. Pochłonie 
około 7 mln zł. W marcu mają się 
zakończyć prace projektowe.

– W większości będą to mie-
szkania dwupokojowe – mó-
wi Konrad Kaptur, rzecznik 
Urzędu Gminy w Polkowicach. 
– W budynku będzie osoba odpo-
wiedzialna za porządek. Po godzi-
nie 22 nie będzie możliwości wej-

ścia do środka z 
zewnątrz – dodaje.

Na razie nie wia-
domo, jakie będą 
kryteria przydziału 
mieszkań w nowym 
budynku. Ale w pla-
nach jest jeszcze dru-
gi, jeśli tylko będą takie 
potrzeby.

(UR)
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To wyrok lubińskie-
go sądu w sprawie 
dotyczącej żądania 

przez samorządowca ko-
rzyści majątkowej, w wy-
sokości 200 tys. zł, od je-
dnego z  loka lnych 
przedsiębiorców.

Sprawa rzekomego żą-
dania korzyści majątkowej 
przez byłego burmistrza Pol-
kowic była jednym z kilku-
nastu wątków wieloletniego 
procesu samorządowca, do-
tyczącego zarzutów korup-
cyjnych. Od pozostałych 
został uniewinniony.

– Nie będę się wypowia-
dał w sprawie wyroku Sądu 
Rejonowego w Lubinie – 
powiedział nam Emilian 
Stańczyszyn. – Dowiodłem, 
że jestem niewinny. W pra-
wie wszystkich zarzutach 
zostałem prawomocnie 
uniewinniony. Jeśli chodzi 

o ostatni wyrok sądu, mam 
głęboką wiarę, że dowiodę 
tego w apelacji – dodaje.

Obecnie Emilian Stań-
czyszyn jest przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Pol-
kowicach, szefem ugru-
powania, które sprawuje 
władzę w gminie, a także 
przewodniczącym zarządu 
Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego.

Emilian Stańczyszyn 
został zatrzymany w 2005 
roku. Prokuratura Okręgo-
wa we Wrocławiu postawi-
ła mu 15 zarzutów żądania 
i przyjmowania korzyści 
majątkowych w wysokości 
ponad 1,3 mln zł. Od po-
czątku samorządowiec nie 
przyznawał się do winy.

Wyrok Sądu Rejono-
wego w Lubinie nie jest 
prawomocny.

Urszula Romaniuk

EMILIAN STAŃCZYSZYN: – DOWIODŁEM, ŻE JESTEM NIEWINNY!

Były burmistrz
usłyszał wyrok

Od pozostałych zarzutów 
były burmistrz został 
uniewinniony.

o wyrok lubińskie- o ostatni wyrok sądu, mam 

 POLKOWICE. Półtora roku w zawieszeniu na cztery lata – taką karę otrzymał Emilian 

Stańczyszyn, były burmistrz Polkowic i marszałek województwa. 
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Przetarg wygrała gło-
gowska fi rma, która na 
przełomie lutego i mar-
ca rozpocznie roboty 
drogowe. – Wyremon-
tujemy nawierzchnię 
i odtworzymy chod-
niki od skrzyżowania 
tuż za wiaduktem, aż 
do skrzyżowania z ul. 
Kolejową – mówi Rafael 
Rokaszewicz, prezydent 
Głogowa.

Rudnowska to jedna 
z głównych ulic miasta. 
Remont spowoduje sporo 
utrudnień. – Wkrótce spo-
tkamy się, by opracować 
plan objazdów. Na pe-
wno włączymy do tego uli-
ce Szczyglicką i Kolejową, 
które wyremontowaliśmy 
w ubiegłym roku – mówi 
Piotr Poznański, zastępca 
prezydenta miasta.

W tym roku magi-
strat szczególnie zadba 

o tę część miasta. 
Oprócz remontu Ru-
dnowskiej planowane są 
tam dwie duże inwestycje. 
– Będzie wykonywany ka-
pitalny remont wiaduktu 
i także w tym roku nastąpi 
gazyfi kacja tego osiedla – 
mówi Piotr Poznański.

Cała inwesty-
cja będzie kosztować po-
nad 3,5 mln zł. Połowa tej 
kwoty pochodzić będzie 
z budżetu województwa 
dolnośląskiego. Ulica ma 
być przejezdna pod koniec 
sierpnia tego roku.

(DJ)

WYRÓŻNIENI 
PRZEZ MINISTRA
 GŁOGÓW. Czterech działaczy 
Towarzystwa Ziemi Głogowskiej 
wyróżniono odznaką honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Order został przyznany przez 
ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego.

Wyróżnieni to: Dariusz Czaja, Marek 
Robert Górniak, Rafael Rokaszewicz 
oraz Wiesław Maciuszczak. Odzna-
czenie przyznaje się osobom działają-
cym na rzecz kultury. Ważna jest tak-
że praca społeczna, która ma istotny 
wpływ na rozwój literatury, teatru, fo-
tografii, malarstwa i innych dziedzin 
kultury.
Dariusz Czaja, wiceprezes Towarzy-
stwa Ziemi Głogowskiej, odebrał od-
znaczenie podczas zjazdu regionali-
stów w Dolnośląskim Urzędzie Woje-
wódzkim we Wrocławiu. Pozostali 
otrzymają odznaki przy innej okazji.

(DJ)
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Rusza remont 
Rudnowskiej

GŁOGÓW. Jedna z głównych tras w mieście już wkrótce zmieni swoje oblicze. 
Zniknie dziurawa nawierzchnia, powstaną nowe chodniki. Zanim jednak 

powstanie nowa droga, kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Będą 
utrudnienia i objazdy.

Zepchnęła 
koleżankę z mostu

GŁOGÓW. O nieumyślne 
spowodowanie śmierci i nieudzielenie 

pomocy oskarżona jest 50-letnia Renata 
M. W trakcie kłótni ze swoją znajomą, 

zepchnęła ją z mostu kolejowego. Ofi ara, 
która była w zaawansowanej ciąży, 

zginęła na miejscu.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło 
w lipcu 2015 roku. Renata M., wraz z sąsiad-
ką Elżbietą, poszła nad Odrę. Obie były pod 
wpływem alkoholu. Gdy przechodziły po 
dziurawym wiadukcie, kobiety pokłóciły się.

– W trakcie kłótni Renata M. odepchnęła 
ręką ciężarną koleżankę. Ta straciła równo-
wagę i wpadła w przestrzeń między torowi-
skiem, a boczną barierką mostu, upadając 
z wysokości prawie pięciu metrów. Na 
skutek doznanych obrażeń straciła życie 
– mówi Liliana Łukasiewicz, rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Początkowo Renata M. podejrzewana 
była o to, że celowo zepchnęła swoją cię-
żarną koleżankę z mostu. Jednak w toku po-
stępowania prokuratura zmieniła zarzuty. 
– Ostatecznie akt oskarżenia został skiero-
wany w sprawie nieumyślnego spowodowa-
nia śmierci oraz nieudzielenia pokrzywdzo-
nej pomocy po upadku w sytuacji, gdy ta 
mogła to zrobić bez narażenia siebie – do-
daje rzecznik prokuratury.

Renacie M. grozi do pięciu lat więzienia. 
Sprawę rozstrzygnie Sąd Rejonowy w Głogo-
wie.  (DJ) 
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Radny 
kontra wójt

JERZMANOWA. O niegospodarność 
oskarża wójta gminy radny niezrzeszony, 

Paweł Zwoliński. Gospodarz Lesław Golba 
czuje się oczerniany i zapowiada, że wniesie 

sprawę do prokuratury. Chodzi o kupno 
pałacu przez władze gminy za 3 mln zł.

W październiku 
ubiegłego roku rada 
gminy zdecydowała 
o kupnie komple-
ksu pałacowo-par-
kowego. Radny 
Zwoliński twierdzi, 
że pałac był wcześniej 
wystawiony na sprze-
daż w Internecie za niższą 
kwotę.

– Cena internetowa tego pałacu wynosiła 
dwa miliony sześćset tysięcy złotych, a pan 
wójt negocjował i podbił do trzech milionów 
złotych, więc to jest niegospodarność. Nego-
cjacje polegają na zbijaniu kwoty – zauważa 
Paweł Zwoliński.

Wójt gminy Jerzmanowa Lesław Golba nie 
zgadza się z tymi zarzutami. Wydał w tej spra-
wie specjalne oświadczenie podczas ostatniej 
sesji rady gminy. Gospodarz zapowiada, że jeśli 
radny nie przestanie kłamać, to podejmie od-
powiednie kroki w tej sprawie.

– Jeżeli pan radny nie zaprzestanie swoich 
insynuacji, to złożę zawiadomienie do proku-
ratury – mówi Lesław Golba.

– Niech złoży pan wójt zawiadomienie do 
prokuratury. Jako niezależny samorządowiec 
mam obowiązek dbać o interesy mieszkańców 
– odpowiada radny.

Paweł Zwoliński mówi, że złożył już zawia-
domienie o niegospodarności wójta do instytu-
cji państwowych. Nie chce jednak powiedzieć, 
do jakich. Podobno czeka na odpowiedź. Do 
sprawy wrócimy.  (DJ)
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Paweł Zwoliński

Komu n i k ac ja 
miejska w Gło-
gowie zakupiła 

trzy nowe autobusy. Już 
wkrótce powstaną też 
nowe trasy łączące mia-
sto z trzema wioskami 
w powiecie głogowskim. 
Autobusy linii nr 52 będą 
dojeżdżać do Jaczowa 
i Smardzowa, natomiast 
autobusy linii nr 51 do 
miejscowości Słone.

– W poprzednim 
roku wielokrotnie spo-
tykaliśmy się z wójtami 
w sprawie połączeń do 
miejscowości Jaczów, 
Smardzów i Słone. 
Większość szczegółów 
zostało już dopraco-
wanych. W tym mo-
mencie oczekujemy na 
informacje dotyczące 
częstotliwości kursów 
– informuje Piotr Po-

znański, zastępca pre-
zydenta Głogowa.

Gminy muszą ustalić 
także jak będą dzielić się 
kosztami. – Koszty, któ-
re będą ponosiły gminy, 
muszą być adekwatne do 
ilości kilometrów prze-
jechanych po obszarze 
konkretnej gminy – mó-
wi Piotr Poznański.

Ceny biletów będą ta-
kie same jak w Głogowie, 

czyli 3 zł normalny i 1,50 
ulgowy. Z nowych połą-
czeń najbardziej cieszą się 
mieszkańcy podgłogow-
skich miejscowości. – To 
bardzo dobra wiadomość. 
Już dawno powinno być 
takie połączenie, przecież 
wielu mieszkańców stąd 
dojeżdża codziennie do 
Głogowa – mówi miesz-
kanka Jaczowa.   
 Daria Jęczmionka

CENY BILETÓW BĘDĄ TAKIE SAME JAK W MIEŚCIE, 
CZYLI 3 ZŁ NORMALNY I 1,50 ULGOWY

Autobusy dojadą
do wiosek

K
trzy nowe autobusy. Już 
wkrótce powstaną też 
nowe trasy łączące mia-
sto z trzema wioskami 
w powiecie głogowskim. 
Autobusy linii nr 52 będą 
dojeżdżać do Jaczowa 
i Smardzowa, natomiast 
autobusy linii nr 51 do 
miejscowości Słone.

GMINA 
GŁOGÓW. 
Jaczów, 
Smardzów 
i Słone – to trzy 
miejscowości 
w powiecie 
głogowskim, do 
których już 
wkrótce 
dojeżdżać będą 
autobusy 
komunikacji 
miejskiej. Linie 
autobusowe 
mają być 
uruchomione po 
feriach.
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Omal nie zamarzł 
we własnym 
mieszkaniu!

JAWOR. Policjanci uratowali życie skrajnie 
wyczerpanemu 70-latkowi, który przebywał wraz z psem 

w nieogrzewanym mieszkaniu. Mężczyzna nic nie jadł 
od dziewięciu dni! Jego czworonożnym towarzyszem 

niedoli zaopiekowało się miejscowe Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami.

Informację o potrzebują-
cym pomocy jaworzaninie 
przekazał we wtorkowy 
wieczór, 5 stycznia, jeden 
z jego sąsiadów, który za-
dzwonił do ofi cera dyżur-
nego z informacją, że od 
dłuższego czasu nie widuje 
samotnie mieszkającego 
mężczyzny.

– Natychmiast po zgło-
szeniu na miejsce zostali 
skierowani dzielnicowi 
– relacjonuje podkomi-
sarz Kordian Mazuryk, 
oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Ja-
worze. – Pod wskazanym 
adresem, pomimo wołania, 
nikt nie odpowiadał. Drzwi 
nie były jednak zamknięte 
na klucz, dzięki czemu poli-

cjantom udało się wejść do 
środka. W mieszkaniu nie 
było prądu, ani gazu. Pano-
wała bardzo niska tempera-
tura, a woda w naczyniach 
była zamarznięta. W poko-
ju funkcjonariusze znaleźli 
leżącego w łóżku lokatora. 
Miał kłopoty z mówie-
niem, narzekał na ból oraz 
zimno, nie potrafił wstać 
i dlatego nie mógł otworzyć 
drzwi policjantom – dodaje 
rzecznik.

Teraz życiu siedemdzie-
sięciolatka nie zagraża już 
niebezpieczeństwo. Policja 
wciąż apeluje, by zwracać 
uwagę na ludzi samotnych 
i bezdomnych.

(JOM)

ZABIORĄ ZBĘDNE 
CHOINKI
JAWOR. Zbliża się 
czas usuwania z do-
mów bożonarodzenio-
wych drzewek. Jawor-
ski magistrat planuje 
ich zbiórkę 29 stycznia 
i 5 lutego 2016 roku.
W tych dniach niepo-
trzebne drzewka najle-
piej układać w jednym 
miejscu – obok konte-
nerów na odpady zmie-
szane. Firma odpowie-
dzialna za wywożenie 
roślin przewiezie je do 
Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych przy ul. Sło-
wackiego 32 w Jawo-
rze. Choinki powinny 
być bez koszy, wiade-
rek, folii, sznurków, 
ozdób czy innych opa-
kowań.
Niezależnie od poda-
nych terminów, każdy 
może w dowolnym cza-
sie oddać niepotrzebne 
drzewko do PSZOK, któ-
ry czynny jest w ponie-
działki, środy, czwartki 
i piątki w godz. 7-15, 
a we wtorek w godz. 
9-17.  (JOM)

Ksiądz Tracz 
patronem ulicy

JAWOR. W sąsiedztwie kościoła pod wezwaniem świętej Faustyny swą ulicę 
ma Honorowy Obywatel Miasta Jawora, zmarły przed rokiem ks. Zbigniew Tracz. 

10 stycznia w kościele pw. Miłosierdzia Bożego odbyła się msza święta, 
poprzedzająca uroczystość nadania ulicy imienia duchownego zasłużonego 

dla miasta. Nabożeństwu przewodniczył biskup pomocniczy diecezji legnickiej, 
ks. Marek Mendyk.

Ksiądz Zbigniew Tracz 
został patronem dotąd 
bezimiennego trak-
tu, łączącego ulice 
Korfantego z Sikor-
skiego. Z takim 
pomysłem do 
rady miejskiej 
zwrócił się ko-
mitet społeczny. 
Odpowiedź była 
szybka i pozy-
tywna. Trzy mie-
siące temu Komisja 
Gospodarki i Rozwo-
ju Miasta poparła też 
propozycję księdza bisku-
pa Zbigniewa Kiernikow-
skiego, aby nadanie nazwy 
ulicy odbyło się w rocznicę 
śmierci patrona.

Ksiądz prałat Zbigniew 
Tracz zmarł nagle 12 stycz-

nia 2015 r. w jaworskim 
szpitalu. Prezbiter diece-
zji legnickiej miał 59 lat, 
w tym 33 lata kapłaństwa. 

Osiemnaście lat termu zo-
stał mianowany probo-

szczem parafii pw. Mi-
łosierdzia Bożego na 

Przyrzeczu w Jawo-
rze, gdzie rozpo-
czął nowy okres 
pracy dla Kościoła 
i miasta.

Za owocną pra-
cę duszpasterską 
biskup legnicki ks. 

Tadeusz Rybak na-
dał ks. Traczowi ty-

tuł prałata. Proboszcz 
otrzymał również tytuł 

Honorowego Obywate-
la Jawora. Rada miejska 
chciała w ten sposób uho-
norować troskę ks. Tracza 
o lokalną społeczność.

(JOM)

FOT. UM JAWOR

Żyją bez 
wodociągów 
i kanalizacji
 MĘCINKA. Aż 105 razy strażacy 

dowozili wodę mieszkańcom tej 
gminy w zeszłym roku. 

W niektórych wsiach nie ma 
wodociągów ani kanalizacji. Wójt 
gminy będzie starał się o dotację 

i pożyczkę na budowę sieci 
wodociągowej w gminie. 

Potrzebnych jest pięć milionów 
złotych.

Wody bra-
k uje  z wł a -
szcza latem, 
kiedy wysycha-
ją przydomowe 
studnie. Jednak 
takie sytuacje 
w niektórych 
wsiach poja-
wiają się także 
jesienią i zimą.

– To poważny problem, z któ-
rym zmaga się nasza gmina. W XXI 
wieku kilka naszych miejscowości 
nie ma sieci wodociągowej ani ka-
nalizacyjnej. Będziemy aplikować 
o dotację na budowę wodociągów 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, jednak 
limit dofi nansowania wynosi jedy-
nie dwa miliony złotych na gminę 
– mówi Mirosław Brzozowski, wójt 
gminy Męcinka.

Szacunkowy koszt inwestycji 
to pięć milionów złotych. Dlatego 
wójt zwróci się o pożyczkę m.in. do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(SIL)
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Mirosław Brzozowski

DWUMIESIĘCZNY ARESZT DLA MĘŻCZYZNY, KTÓRY DOPROWADZIŁ 
DO ŚMIERCI 81-LETNIEJ KOBIETY

Lubi brawurową jazdę
 JAWOR. 
Sprawca 
śmiertelnego 
potrącenia na 
przejściu dla 
pieszych przy ul. 
Rapackiego był 
pod wpływem 
środków 
odurzających 
i uciekł z miejsca 
wypadku. 
Początkowo sąd 
nie zastosował 
tymczasowego 
aresztu. 
Prokurator 
złożył zażalenie. 
W końcu 
mężczyzna trafił 
do aresztu na 
dwa miesiące.

Mężczyzna uderzył w kobietę, gdy przechodziła przez 
przejście dla pieszych. Świadkowie zdarzenia zawiadomili 
pogotowie ratunkowe i policję. Mimo długiej reanimacji 
– na miejscu zdarzenia i w karetce – poszkodowana zmarła.

Sprawca wypadku – 23-letni 
Kamil W. był już wcześniej 
karany za jazdę pod wpływem 

alkoholu. Policji był też znany jako mi-
łośnik nieprzestrzegania ograniczeń 
prędkości. Jak wykazało śledztwo, 
w czasie wypadku był pod wpływem 
narkotyków.

Nie udzielając pomocy uciekł 
z miejsca wypadku na okoliczny 
parking i tam próbował przekonać 
współpasażerów, by to któryś z nich 
wziął winę na siebie. Gdy odmówili, 
Kamil W. uciekł porzucając swego 

volkswagena golfa. Po kilkunastu mi-
nutach na miejsce zdarzenia przybył 
ojciec sprawcy, informując, że „syn jest 
w szoku i już jedzie”. Po niemal godzi-
nie od zdarzenia, kierowca pojawił się 
i został przez funkcjonariuszy zabrany 
na komendę.

– Prokurator w związku z tym, że 
przez kierowcę zginęła kobieta, wy-
stąpił do sądu z wnioskiem o tym-
czasowe aresztowanie. Stało się to je-
szcze przed świętami Bożego Narodze-
nia, ale niestety areszt nie został zasto-
sowany – mówi Liliana Łukasiewicz, 

rzecznik prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy.

Prokurator niezwłocznie zaskarżył 
tę decyzję ze względu na możliwość 
mataczenia, ukrywania się lub uciecz-
kę podejrzanego z kraju. – Sąd Okrę-
gowy w Legnicy uznał, że zażalenie 
prokuratora jest słuszne i zasługuje 
na uwzględnienie. Dlatego Kamil W. 
został aresztowany na dwa miesiące – 
mówi Liliana Łukasiewicz.

Podejrzanemu grozi kara od dzie-
więciu miesięcy do 12 lat pozbawie-
nia wolności.  Dariusz Kwaśny
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Zmiany w szpitalu
 ZŁOTORYJA. Podpisano trójstronną umowę na dzierżawę szpitala im. A. Wolańczyka. Wiążąca decyzja zapadła dopiero 

na przełomie roku, choć nowy operator został wyłoniony pod koniec października – czytamy na stronie zlotoryjanie.pl.

Stronami umowy są: Sta-
rostwo Powiatowe w Złoto-
ryi, SPZOZ w Złotoryi oraz 
Ogólnopolskie Centrum 
Zdrowia. Zgodnie z podpi-
saną umową, złotoryjskim 
szpitalem przez 30 lat ma za-
rządzać spółka, której udzia-
łowcami są biznesmeni ze 
znanej fi rmy zajmującej się 
branżą medyczną i doradczą.

Do podpisania umowy 
dzierżawy placówki długo 
nie mogło dojść ze względu 
na opór związków zawodo-
wych, które działają w szpi-

talu. Związkowcy kwestio-
nowali rzetelność firmy 
OCZ, wyłonionej na nowego 
dzierżawcę, w którego rękach 
przez 30 lat umowy spoczy-

wałby losy lecznicy. Według 
nich, istniało ogromne ry-
zyko upadłości placówki, 
będącej w trudnej sytuacji 
finansowej, a to przełoży-

łoby się na losy pacjentów 
i pracowników.

Oliwy do ognia dodawał 
fakt, że ówczesny dyrektor 
lecznicy – Mariusz Misiuna, 
stał po stronie swoich pra-
cowników, a w obliczu nie-
pewnych losów szpitala, zło-
żył dymisję. Zarząd przyjął 
decyzję Mariusza Misiuny, 
a na stanowisko dyrektora 
powołał Agnieszkę Gralak-
-Słoninę, która wcześniej 
pełniła obowiązki głównej 
księgowej w złotoryjskim 
starostwie.  (SIL)
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Ubiegłoroczny 
bilans

ZŁOTORYJA. Pomoc w pozyskaniu 
nowych inwestorów dla Legnickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz postęp 
w budownictwie komunalnym i socjalnym – 

to tylko niektóre zadania, jakie udało się 
zrealizować w ciągu dwunastu miesięcy. 
Robert Pawłowski podsumował pierwszy 

rok na stanowisku burmistrza.

– Głównym celem, jaki sobie wyznaczyłem 
obejmując urząd burmistrza, był stabilny i dłu-
gofalowy rozwój miasta, który można osiągnąć 
dzięki uczynieniu Złotoryi miastem przyja-
znym mieszkańcom i przedsiębiorcom, pozyski-
waniu inwestorów zewnętrznych i wspieraniu 
przedsiębiorców lokalnych oraz rozwój oświaty. 
Wszystkie działania strategicznie zostały pod-
porządkowane realizacji powyższych zadań – 
mówi burmistrz Robert Pawłowski.

Przez ostatni rok swojej pracy urząd miej-
ski tak ukierunkował swoje działania, aby 
wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, 
a także przedsiębiorcom. Dzięki temu wiele 
niemożliwych do załatwienia spraw, których 
nie udało się załatwić przez wiele lat, wreszcie 
znalazły swój szczęśliwy fi nał lub bliskich jest 
ukończeniu.

– Działania te są i będą nadal usprawniane, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o prowadzenie ciągłe-
go dialogu z mieszkańcami – mówi Robert 
Pawłowski.  (SIL)

Opłata za śmieci 
do zarządcy

ZŁOTORYJA. Choć niewielkie, to jednak 
istotne zmiany zmuszają mieszkańców do 

odwiedzenia wydziału gospodarki odpadami 
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi. Powodem jest 

złożenie korekty dotychczasowej deklaracji 
dotyczącej opłat za wywóz nieczystości.

Zmiany są związane z nowelizacją ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Wraca ona do starych form płatności za wywóz 
odpadów. To oznacza, że członkowie wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowych od stycznia będą 
regulować opłatę za śmieci łącznie z czynszem.

– Zarządcy mają obowiązek poinformować 
swoich mieszkańców o zmianach i doliczyć 
do czynszu comiesięczne opłaty za śmieci, 
których stawki nie zmieniają się w stosunku 
do roku poprzedniego. Musimy jedynie zade-
klarować czy będziemy segregować śmieci czy 
nie oraz ile osób mieszka w lokalu – mówi Piotr 
Maas, rzecznik Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Deklarację dotyczącą wywozu śmieci nale-
ży poprawić najpóźniej do 31 stycznia. W tym 
celu wystarczy pójść do wydziału gospodarki 
odpadami.

Korekty nie muszą zgłaszać między innymi 
właściciele domków jednorodzinnych i marke-
ty. Te podmioty będą uiszczać opłaty za śmieci 
tak, jak do tej pory, czyli w kasie Urzędu Miej-
skiego w Złotoryi.  (SIL) 

J acek Bandyk na sta-
nowisku szefa złoto-
ryjskiej policji zastąpił 

odchodzącego na emery-
turę inspektora Grzegorza 
Chirowskiego. Nowy ko-
mendant przez ostatnie lata 
związany był z powiatem 

zgorzeleckim. Służbę w Ko-
mendzie Powiatowej Poli-
cji w Zgorzelcu rozpoczął 
w październiku 2011 roku, 
gdzie objął stanowisko za-
stępcy komendanta i odpo-
wiadał za pion prewencyjny.

Komendant rozpoczął służ-
bę w policji w 1992 roku, gdzie 
przechodził wszystkie szczeble 
zawodowego awansu. Pierw-
sze kroki stawiał w legnickich 
oddziałach prewencji. W la-
tach 2000-2009 pełnił słu-
żbę w pionie prewencji i ruchu 
drogowego KPP w Złotoryi. 
W 2008 roku, po raz kolejny, 
awansował na naczelnika 
wydziału prewencji w Bole-
sławcu. Ciężka praca, zaanga-
żowanie oraz profesjonalizm 
zostały zauważone i docenio-
ne. Po trzech latach został po-
wołany na stanowisko zastęp-
cy komendanta powiatowego 
policji w Zgorzelcu.

Za wzorową realizację 
obowiązków służbowych 
i postawę w służbie był wie-
lokrotnie wyróżniany oraz 
odznaczany m. in. Srebrną 
Odznaką „Zasłużony Po-
licjant” czy też Srebrnym 
Medalem „Za Długoletnią 
Służbę”.  (Oprac. JOM)

DOTYCHCZASOWY SZEF POLICJI PRZESZEDŁ NA EMERYTURĘ

Powiat maPowiat maPowiat maPowiat maPowiat ma
nowego szeryfa
 ZŁOTORYJA. 
Młodszy inspektor 
Jacek Bandyk od 
połowy stycznia jest 
komendantem 
powiatowym policji. 
Awansowanego 
szefa uroczyście 
wprowadził do 
jednostki pierwszy 
zastępca 
komendanta 
wojewódzkiego 
policji inspektor 
Zygmunt 
Skwierawski.
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Podczas spotkania 
można było usły-
szeć największe 

przeboje zespołu Bracia, 
ale także kolędy w wy-
konaniu rodziny Cugo-
wskich oraz solistów ope-
rowych. Koncert popro-
wadził Tomasz Kammel.

– Bardzo się wzruszy-
łem. Pierwszy raz byłem 

na tego typu koncercie. 
Muzyka, piosenki, cu-
downe otoczenie, wszy-
stko tak pięknie się skom-
ponowało, że jestem pod 
ogromnym wrażeniem – 
mówił jeden z legnickich 
widzów.

– Bardzo jesteśmy za-
dowolone, wspaniałe 
i długo wyczekiwane wi-

dowisko, pięknie – mó-
wiły legniczanki, które 
przyszły na koncert.

Noworoczne koncer-
ty organizowane są od 
ponad 10 lat. – Pamię-
tam nasze obawy, kiedy 
organizowaliśmy pierw-
szy koncert. Filharmonii 
w Legnicy nie ma, w Lu-
binie tym bardziej. Czy 

WOKALISTA BUDKI SUFLERA ZNÓW OCZAROWAŁ PUBLICZNOŚĆ SŁYNNYM „ZNOWU W ŻYCIU MI NIE WYSZŁO”

Konsekwentnie skradli serca
LEGNICA/LUBIN. Bracia 
Cugowscy, ich ojciec 
Krzysztof, a także 
sopranistka Iwona 
Handzlik i baryton 
Marcin Bronikowski byli 
gwiazdami 
noworocznego koncertu 
zorganizowanego przez 
KGHM. Doroczne 
występy – które odbyły 
się w piątek w legnickiej 
katedrze i nazajutrz 
w lubińskim kościele pod 
wezwaniem św. 
Maksymiliana Marii 
Kolbego – przyciągnęły 
tłumy widzów.
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dowisko, pięknie – mó-
wiły legniczanki, które 
przyszły na koncert.

Noworoczne koncer-
ty organizowane są od 
ponad 10 lat. – Pamię-
tam nasze obawy, kiedy 
organizowaliśmy pierw-
szy koncert. Filharmonii 
w Legnicy nie ma, w Lu-
binie tym bardziej. Czy 

tu jest publiczność, która 
potrzebuje takiego reper-
tuaru? Zastanawialiśmy 
się wtedy. Okazało się, 
że kolejki przed kościo-
łem były tak duże, jak za 
czasów PRL. Kiedy tylko 
otworzyły się drzwi, kate-
dra wypełniła się ludźmi. 
Odetchnęliśmy wtedy 
z ulgą – mówi Dariusz 
Wyborski, rzecznik pra-
sowy KGHM.

Podczas koncertu, 
wraz z artystami opero-
wymi, występują gwiaz-
dy muzyki pop. Okazuje 

się, że takie połączenie 
muzyki sprawdza się 
doskonale.

„Znowu w życiu mi 
nie wyszło” – gdy sło-
wami słynnego przeboju 
Krzysztof Cugowski roz-
począł swój występ, lu-
bińska publiczność osza-
lała, nagradzając artystę 
gromkimi brawami. Wi-
dzowie byli pod ogrom-
nym wrażeniem wokalu 
artysty, który przez 40 
lat koncertował z Budką 
Sufl era.

– Co za głos! – zachwy-

ca się pani Joanna. – Po-
mimo wieku pan Krzy-
sztof wciąż ma tak piękny, 
mocny głos. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem – 
przyznaje lubinianka.

Mieszkańcy nie tylko 
słuchali znanych prze-
bojów, ale także wspól-
nie z muzykami śpiewali 
kolędy. – Artyści zafun-
dowali nam przypływ 
pozytywnych emocji 
i energii. Ten koncert, to 
była prawdziwa uczta dla 
ducha – mówił po zakoń-

czeniu imprezy Jarosław 
Romanowski, wiceprezes 
KGHM.

– Super koncert! Po-
dobał nam się zarówno 
występ pana Krzysztofa, 

jak i jego synów – mówi 
pani Dorota. Na zakoń-
czenie imprezy Tomasz 
Kammel, otrzymał spe-
cjalne podziękowania od 
zarządu KGHM za to, że 
od lat prowadzi nowo-
roczne gale.

Malwina Komarnicka, 
Agata Jankowska

WOKALISTA BUDKI SUFLERA ZNÓW OCZAROWAŁ PUBLICZNOŚĆ SŁYNNYM „ZNOWU W ŻYCIU MI NIE WYSZŁO”

Konsekwentnie skradli serca
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Artego 
Bydgoszcz 

80:44 
(24:0, 19:12, 21:20, 16:12)

MKS 
Polkowice

Artego: Międzik 17, Reid 15, Carter 13, Koc 11, McBride 9 (11 as), Morris 7, 
Pawlak 4, Faleńczyk 2, Szybała 2.
MKS: Gala 12, Greene 10, Nowacka 7, Diaz 5, Stankiewicz 4, Michael 4, 
Schmidt 2, Żukowska 0.

Bydgoszcz Bydgoszcz 

Passa polkowiczanek 
zakończona

 KOSZYKÓWKA. Każda passa się kiedyś kończy. 
W weekend skończyła się ta koszykarek MKS-u 

Polkowice. Podopieczne Vadima Czeczuro przegrały 
wyraźnie w wyjazdowym meczu z Artego Bydgoszcz.

Jedenaście zwycięstw 
z rzędu pod wodzą Vadima 
Czeczuro wywindowało pol-
kowicki zespół na drugie 
miejsce w tabeli. Znakomita 
seria polkowiczanek trwała 
w najlepsze i każdy zasta-
nawiał się, kiedy zostanie 
zakończona. Okazało się, że 
receptę na polkowicki zespół 
znalazła inna ekipa z czołów-
ki Tauron Basket Ligi Kobiet, 
czyli Artego Bydgoszcz.

Samo spotkanie, a szcze-
gólnie pierwsza kwarta, 

zostanie zapisana na czar-
nych kartach historii pol-
kowickiego klubu. 0:24! Ta-
kim wynikiem zakończyła 
się pierwsza odsłona spo-
tkania. To ona ustawiła już 
dalsze losy meczu i podcięła 
skrzydła polkowiczankom, 
które swoje pierwsze punk-
ty zdobyły dopiero przy 
stanie 0:32! Polkowiczanki 
przegrały wszystkie kwarty 
i cały mecz różnicą aż 36 
punktów.

(ŁL)
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Przy piłce Roksana Schmidt.

Złotoryjanie pokonali wiceliderów rozgrywek.

KKS Ren-But 
Złotoryja 

3:2
 (26:28, 25:23, 23:25, 

25:23, 15:6)
UKS Tygrysy 

Strzelin
KKS: Charytoniuk, Pokrywka, Pasik, Biały, Szydełko, Żukrowski, Szklarz (l) – 
Hajdun, Zagrobelny, Jagielski, Czuba, Komioniak.

KKS Ren-But 

KU AZS 
Polite. Opolska

3:1
(25:20; 25:19; 23:25; 

25:17)
AEP Olimpia 

Jawor 
Olimpia: Sobolewska, Dydak, Deptuch, Kulbida, Kurek, Popow, Teodoruk, 
Mackiewicz, Cependa, Brożek, Wojtania.

Ikar Legnica 3:2
(17:25, 25:15, 23:25, 

25:20, 15:9)
Pogoń Góra

Ikar: Michalewski, Kozar, Koncewicz, Malec, Izba, Kupiński, Śliwa, Trzmiel, 
Broński, Młotek, Siwiec, Wolak.

Pięć setów w Legnicy i Złotoryi
SIATKÓWKA. Pięciosetowe pojedynki zobaczyli kibice siatkówki w Złotoryi i Legnicy. Bardziej zadowoleni 

z takiego wyniku są z pewnością zawodnicy i fani KKS Ren-But. Drugoligowa Olimpia Jawor urwała natomiast 
seta liderowi rozgrywek – AZS-owi Opole.

Siatkarze KKS Ren-But 
wygrali kolejny mecz z ze-
społem z czołówki. Tym 
razem złotoryjanie, po pię-
ciosetowej batalii, pokonali 
wicelidera rozgrywek UKS 
Tygrysy Strzelin. Kto wie, 
jakby ułożyło się spotkanie, 
gdyby gospodarze wygrali 
pierwszą odsłonę meczu, 
a mieli ku temu kilka okazji.

Co ciekawe, trzy kolejne 
sety kończyły się identy-
cznymi wynikami – 25:23 
na korzyść jednej, bądź dru-
giej ekipy. Decydująca partia 
nie przyniosła już emocji. 
Zawodnicy KKS Ren-But 
nie pozostawili Tygrysom 
najmniejszych złudzeń, wy-
grywając piątego seta 15:6.

– Cieszymy się z wygranej 
i z tego, że z meczu na mecz 
nasza gra wygląda coraz le-
piej – mówi Piotr Szarejko, 
szkoleniowiec KKS Ren-But 
Złotoryja.

Dość nieoczekiwanie 
w meczu Ikara Legnica z Po-
gonią Góra zobaczyliśmy aż 
pięć setów. Gospodarze wy-
grali 3:2, ale po spotkaniu 
pozostał spory niedosyt. 
– Zawsze przed takimi me-
czami uczulam swoich za-
wodników, aby nie lekcewa-
żyli rywali. Niestety, gdzieś 
z tyłu głowy zostało, że mo-
żemy wygrać ten mecz na 
stojąco. Tymczasem nikt się 
przed nami nie położy i ka-
żdy będzie walczył, co by-
ło widać w spotkaniu 
z ostatnią Pogonią Góra 
– powiedział po meczu 
szkoleniowiec Ikara, Bogu-
sław Pieluch.

Co prawda bez punktów 
z Opola wróciły siatkarki 
Olimpii Jawor, ale na parkie-
cie lidera rozgrywek zapre-
zentowały się z dobrej strony. 

W meczu 16. kolejki miej-
scowy AZS wygrał 3:1.  (ŁL)

FO
T. 

PA
W

EŁ
 A

N
D

RA
CH

IE
W

IC
Z

WYGRANA I DWA PUNKTY CUPRUM LUBIN

Mają receptę
na Radom

W  ubiegłym 
sezonie lubi-
nianie wy-

grali dwukrotnie z ekipą 
z Radomia w stosunku 
3:1. Teraz faworytem 
byli gospodarze, ale 
miejsca w tabeli i doro-
bek punktowy wskazy-
wał na emocjonujące 
spotkanie. I tak też było.

Niemal każdy z se-
tów był wyrównany 
i kończył się nieznacz-
ną wygraną jednej, 
bądź drugiej drużyny. 
Pierwszą partię gospo-
darze wygrali do 23, 

w drugiej goście do-
prowadzili do remisu, 
zwyciężając 25:22. Po 
trzeciej odsłonie, to 
gospodarze byli bliżej 
wygranej. Czarni w tej 
partii dość szybko wy-
pracowali przewagę, 
która ostatecznie wy-
niosła pięć punktów.

Lubinianie, nie ma-
jąc nic do stracenia, 
zaczęli odrabiać stra-
ty. W czwartym secie, 
a szczególnie w jego koń-
cówce, podopieczni Ghe-
orghe Cretu zachowali 
więcej zimnej krwi i wró-

cili do gry o zwycięstwo. 
W tie-breaku goście byli 
już zdecydowanie lepsi, 
prowadząc w tej partii 
7:4 i 10:7. To pozwoliło 
spokojnie wgrać piątą 
odsłonę i cieszyć się ze 
zwycięstwa w meczu 
i dwóch punktów. 

Łukasz Lemanik

W  ubiegłym w drugiej goście do- cili do gry o zwycięstwo. cili do gry o zwycięstwo. 

SIATKÓWKA. Tradycji stało się zadość. Zawodnicy Cuprum Lubin 

pokazali, że mają receptę na drużynę Czarnych Radom. Podopieczni 

Gheorghe Cretu pokonali swoich rywali 3:2.
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Lubinianie mają patent 
na zespół z Radomia.

Cerrad 
Czarni Radom 

2:3
 (25:23, 22:25, 25:20, 

23:25, 11:15)
 Cuprum 

Lubin
Czarni: Bołądź (24), Ostrowski (3), Pliński (10), Żaliński (16), Kampa (5), Szal-
puk (21), Majstorović (libero) oraz Grobelny i Szczurek.
Cuprum: Pupart (19), Boehme (11), Włodarczyk (25), Romać, Możdżonek 
(7), Łomacz (1), Rusek (libero) oraz Malinowski (16), Gorzkiewicz i Gunia.

Czarni Radom 
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UKS PCM 
Kościerzyna 

22:28 
(11:15)

 Metraco 
Z. Lubin

UKS PCM: Brzezińska, Liskowska – Górna 7, Żukowska 
4, Mokrzka 4, Belter 2, Borysławska 2, Jakubowska 1, 
Wójcik 1, Wasak 1, Białek, Sus.
Metraco Zagłębie: Wąż, Chojnacka – Załęczna 3, Wier-
telak 1, Premović 6, Konofał, Paluch, Walczak 1, Marić 9, 
Jochymek 5, Milojević 3.

W oczekiwaniu 
na powroty

PIŁKA RĘCZNA. W meczu 14. kolejki 
PGNIG Superligi Kobiet Metraco 

Zagłębie Lubin pokonało UKS 
Kościerzyna 28:22 (15:11). Dzięki 

wygranej, miedziowe zbliżyły się do 
ścisłej czołówki rozgrywek.

Początek meczu w wykonaniu lubinia-
nek był wręcz piorunujący. Po 20 minutach 
gry podopieczne Bożeny Karkut prowa-
dziły 12:3 i zapowiadało się na podobne 
rozstrzygnięcie, jak w pierwszym meczu 
w Lubinie. Tymczasem w grze miedzio-
wych coś się zacięło i gospodynie zaczęły 
nadrabiać straty. Do przerwy Metraco 
Zagłębie prowadziło różnicą czterech tra-
fi eń. Beniaminek złapał wiatr w żagle i po 
zmianie stron jeszcze zmniejszył dystans do 
miedziowych.

W pewnym momencie było nawet 16:17, 
ale lubinianki od razu włączyły piąty bieg. 
Podopieczne Bożeny Karkut od nowa za-
częły budować swoją przewagę. W 50. 
minucie było 20:24, a pięć minut później 
20:26 i po meczu. Do końca obie drużyny 
dorzuciły jeszcze po dwie bramki.

W kolejnych spotkaniach miedzowe za-
grają już z dużo wyżej notowanymi rywala-
mi – AZS Energą Koszalin i Pogonią Baltica 
Szczecin. Tymczasem wszyscy w Lubinie 
czekają na powrót czołowych kontuzjo-
wanych zawodniczek.

– Czekamy, ale niektórych rzeczy nie da 
się przeskoczyć. Zawodniczki się rehabi-
litują, jeżdżą na wizyty do lekarzy i fi zjo-
terapeutów. Najprędzej spodziewam się 
powrotu Asi Obrusiewicz i Karoliny Seme-
niuk – mówi Bożena Karkut.

(ŁL)

Przygotowania do drugiej części sezonu
PIŁKA RĘCZNA. Korzystając z przerwy w rozgrywkach, spowodowanej występami reprezentacji Polski na Mistrzostwach 

Europy, piłkarze ręczni przygotowują się do drugiej części sezonu. Jednym z elementów tych przygotowań są mecze 
sparingowe.

Pierwsze spotkania mają już 
za sobą szczypiorniści Zagłę-
bia Lubin, Chrobrego Głogów 
i Siódemki Miedź Legnica. Te 
dwie ostatnie drużyny zmierzy-
ły się ze sobą i nieoczekiwanie 
lepsi okazali się pierwszoligow-
cy z Legnicy. – Zagraliśmy sła-
be spotkanie, chociaż mieliśmy 
swoje szanse, aby odwrócić lo-
sy tego meczu. Nie wychodziła 
nam gra zarówno w obronie, 
jak i w ataku – podsumował 
Piotr Zembrzuski, szkolenio-
wiec Chrobrego Głogów.

W Lubinie szczypiorniści 
Zagłębia zagrali z MKS-em 
Kalisz. Spotkanie przez więk-
szość czasu było dość wyrów-
nane. Paweł Noch dał pograć 
wszystkim zawodnikom, któ-
rych miał do dyspozycji. Do 
przerwy lubinianie prowadzili 

14:12, później było 18:17 i od 
tego momentu miedziowi cał-
kowicie przejęli inicjatywę, 
rzucając kolejne bramki. Osta-
tecznie pierwszy mecz sparin-
gowy w tym roku zakończył 
się wygraną Zagłębia różnicą 
dwunastu bramek 31:19.

– Było to bardzo słabe spo-
tkanie w naszym wykonaniu, 
szczególnie pierwsze 45 minut. 
Widać było, że to nasze pierw-
sze spotkanie po bardzo dłu-
giej przerwie. Popełnialiśmy 
zbyt dużo błędów taktycznych 
w bardzo prostych sytuacjach 
i pod tym kątem jestem za-
wiedziony. Co prawda jeste-
śmy w ciężkim treningu, ale 
takie błędy nie powinny nam 
się przydarzać – podsumował 
mecz szkoleniowiec Zagłębia 
Lubin.  (ŁL)
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Brzezińska, Liskowska – Górna 7, Żukowska 

Julia Walczak w ostatnich 
meczach jest wyróżniającą 
się zawodniczką.
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Siódemka 
Miedź Legnica

30:27
(15:12)

Chrobry 
Głogów

Siódemka: Mazur, Stachurski – Płaczek 3, Majewski 1, Szuszkiewicz 6, Nastaj 6, Piwko 2, J. 
Będzikowski 2, Skiba 3, Czuwara 1, Mosiołek 2, Kehle 1, Cegłowski 3, Antosik, Dobrasiak.
Chrobry: Stachera, Kapela, Piskorski – Miszka 2, Pawłowski 1, Płócienniczak 1, Świta-
ła 3, Sadowski 7, Bąk 3, Babicz 1, Gujski 1, Tylutki 1, Biegaj 2, Kandora 1, Kubała 3, So-
but 1.

 Legniczanie sprawili
 sporą niespodziankę.

KOLEJNY UDANY WYSTĘP ZALICZYŁ NOWY ZAWODNIK IVAN MARIĆ 

Zdobyli 
parkiet lidera
i wicelidera
KOSZYKÓWKA. Zawodnicy SMK Lubin poszli za ciosem. 
Po zwycięstwie nad liderem rozgrywek, tym razem 
lubinianie zdobyli parkiet drugiej drużyny trzeciej ligi 
dolnośląskiej. Spotkanie w Zgorzelcu trzymało w napięciu 
do ostatnich sekund.

Z awodnicy SMK, 
po zwycięstwie 
w Kątach Wro-

cławskich, złapali wiatr 
w żagle i uwierzyli, że 
mogą wygrać z każdym. 
Dwa wyjazdowe zwycię-
stwa z rzędu nad pierwszą 
i drugą drużyną rozgry-
wek mówią same za siebie.

Podobnie jak przed ty-
godniem, tak i tym razem 
lubinianie zmietli rywali 
w jednej kwarcie. Tym 
razem miało to miejsce 
w drugiej odsłonie spo-
tkania, którą SMK wy-
grał 25:9! Do przerwy 
przyjezdni wygrywali 
40:27. W drugiej połowie 
gospodarze rzucili się do 
odrabiania strat, co przy-
niosło efekt i w czwartej 
kwarcie Turów najpierw 
doprowadził do remisu, 
a później wyszedł na pro-
wadzenie. Lubinianie do 
końca walczyli o zwycię-
stwo i chociaż gospoda-

rze oddali ostatni rzut, to 
goście cieszyli się z cennej 
wygranej.

Kolejny udany występ 
zaliczył nowy zawodnik 
SMK, Ivan Marić. Chor-
wat w Zgorzelcu zdobył 
17 punktów, wcześniej 
zaliczył 11 oczek. 30-la-
tek czterokrotnie zdobył 
Mistrzostwo Europy 
z uniwersytecką repre-
zentacją Chorwacji. 
W rodzimej lidze wystę-
pował w KK Trogir i KK 
Alkar. Ostatnio w Niem-
czech reprezentował bar-
wy Bietigheim.

– Kiedy grał jeszcze 
w tej drużynie miała ona 
bilans 6-1. Po odejściu 
Ivana, bilans zmienił 
się na 6-6, co też może 
świadczyć o tym, jaką 
wartość ma dla drużyny 
– mówi Łukasz Skibiński, 
zawodnik i wiceprezes 
SMK Lubin.

Łukasz Lemanik
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Trwa zwycięska passa koszykarzy SMK.

KKS Turów 
Zgorzelec

67:68
(18:15, 9:25, 20:15, 20:13)  SMK Lubin 

KKS Turów Zgorzelec: Marek 16(1), Utkowski 10(1), Bajda 9 (3), Lichnowski 9, Turcza 
7 (1), Jaros 4, Wrotnowski 3, Tomaszewski 3, Jyż 2, Zubel 2, Podanowski 2, Węckowski.
SMK Lubin: Dwornik 18 (1), Marić 17, Markowicz 14, Olejniczak 10, Jaworski 5(1), 
Iłowski 4, Macowicz, Cząstkiewicz, Botuszyn, Skibiński, Ludwig, Stachowski.
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џ Czy zamierzasz w najbliższym czasie rozszerzyć lub uzupełnić skład osobowy firmy?
џ Czy brakuje Ci czasu i pieniędzy na przeprowadzenie procesu selekcji i rekrutacji 

pracowników?
џ Czy chciałbyś przeprowadzić Trening Pracy dla nowo przyjętego pracownika?

JEŻELI TAK, SKORZYSTAJ Z NOWEGO STANDARDU USŁUG RYNKU PRACY

Zapraszamy do współpracy z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

W RAMACH KONTRAKTU Z WOJEWÓDZTWEM DOLNOŚLĄSKIM, 
DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH ZATRUDNIENIEM OSÓB 

BEZROBOTNYCH OFERUJEMY:

v Bazę potencjalnych pracowników z różnych branż i zawodów
v Wsparcie ekonomiczne oraz organizacyjne związane z zatrudnieniem, w tym m.in.:

® Dobór odpowiedniego kandydata do potrzeb firmy 

® Pokrycie kosztów  Treningu Pracy nowo zatrudnionego pracownika przez okres 
  1 lub 3 miesięcy 

® Możliwość skorzystania z metody „Spróbuj i zatrudnij” 

® Pokrycie kosztów szkolenia zawodowego odpowiedniego do  stanowiska  pracy 

® Bądź inne rozwiązanie, odpowiadające potrzebom firmy 
v Możliwość przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych oraz giełd pracy

Odwiedź naszą stronę: www.aktywizacja.darr.pl
Zadzwoń: tel. 74 6480400; 607 755 900 

Napisz: darr@darr.pl 

PRACODAWCO!
CZY POSZUKUJESZ PRACOWNIKA DO SWOJEJ FIRMY?
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FUTSAL. Zawodnicy KGHM Euromaster Chrobry Gło-
gów udanie zainaugurowali ligowe zmagania w 2016 ro-
ku. Głogowianie, w pierwszym tegorocznym meczu, nie 
pozostawili żadnych złudzeń Red Devils Pniewy, dzięki 
czemu awansowali na ósme miejsce w tabeli.
Początek 2016 roku, to dwa pewne zwycięstwa pod-
opiecznych Tomasza Trznadla. Najpierw KGHM Euroma-
ster Chrobry Głogów wygrał 5:3 wyjazdowe spotkanie 
w Pucharze Polski z KU AZS UZ Zielona Góra, a następnie 
pokonał 4:0 w ligowej rywalizacji Red Devils Pniewy.
Głogowianie do rywalizacji z sąsiadem ligowej tabeli pod-
chodzili z nadzieją na awans z dotychczasowego dziesią-
tego, barażowego miejsca. Jednak, aby tak się stało – mu-
sieli wygrać.
Prowadzenie głogowskiej drużynie dał w końcówce 
pierwszej połowy jej najlepszy strzelec, Piotr Pietruszko. 
Worek z bramkami na dobre rozwiązał się jednak dopiero 
po przerwie, a kolejne trafienia zaliczali Sebastian Szala, 
Grzegorz Nowak oraz Dariusz Pieczyński.
W efekcie KGHM Euromaster Chrobry Głogów wygrał 4:0 
i może nieco swobodniej czuć się w ligowej stawce. Teraz 
przed głogowianami jednak dwa wyjazdy – do Gliwic 
oraz Rudy Śląskiej, z których dobrze byłoby przywieźć 
punkty. Do własnej hali zawodnicy Tomasza Trznadla 
wrócą dopiero 14 lutego.  (DAM)

UDANA INAUGURACJA 
EUROMASTERA
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Dariusz Pieczyński 
przypieczętował 
wygraną głogowian.SPS Chrobry 

Głogów
1:3

(21:25, 20:25, 
25:22, 15:25)

STS Olimpia 
Sulęcin

Życiowi sukces 
Kai Ziomek!

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE. Kaja 
Ziomek nie zwalnia tempa. Panczenistka 

MKS Cuprum Lubin odniosła życiowy 
sukces podczas Pucharu Świata 

Juniorów, który odbył się we włoskim 
Baselga di Piné.

Kaja Ziomek bieg na 1000 metrów ukoń-
czyła na drugim miejscu z czasem 1,21,74 
sek. – Bardzo się cieszymy z tego wyniku. To 
pokazuje, że forma Kai jest bardzo wysoka i 
jeszcze rośnie. Jest to bardzo dobry progno-
styk przed zbliżającymi się Mistrzostwami 
Świata Juniorów – mówi Piotr Wawnikie-
wicz, trener MKS Cuprum Lubin.

Druga z reprezentantek lubińskiego klu-
bu, Andżelika Wójcik, uplasowała się na 
czternastej pozycji. W biegu drużynowym 
była czwarta.

Mistrzostwa Świata Juniorów odbędą 
się w chińskim Changchun w dniach 11-
13 marca.  (ŁL)
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Kaja Ziomek

Cuprum zaprasza do szkółki 
łyżwiarskiej

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE. Międzyszkolny Klub Sportowy „Cuprum” Lubin i Zespół Szkół Sportowych w Lubinie zapraszają 
wszystkich chętnych uczniów z klas III-VI szkół podstawowych na zajęcia w „Szkółce Wrotkarsko-Łyżwiarskiej”.

Szkółka działa od września 
2015 roku. W okresie jesiennym 
uczestnicy jeździli na rolkach 
i ćwiczyli na sali gimnastycznej. 
Od połowy listopada 2015 roku 
młodzi adepci doskonalą swoje 
umiejętności w jeździe na ły-
żwach.

Dzieci uczestniczące w zaję-
ciach jeżdżą zarówno na krót-
kich, jak i na długich łyżwach. 
Zajęcia odbywają się trzy razy 
w tygodniu na lodowisku i torze 
do jazdy szybkiej Regionalnego 
Centrum Sportu w Lubinie, tak-
że w czasie ferii zimowych.

Zajęcia prowadzone są nie-
odpłatnie przez trenerów i in-

struktorów łyżwiarstwa z wie-
loletnim doświadczeniem, na 
co dzień pracujących w Zespole 
Szkół Sportowych i MKS „Cu-
prum” Lubin. Regulamin szkółki 
dostępny jest na stronie mkscu-
prum.lubin.pl.

– Zapraszamy wszystkich lu-
biących zabawę na świeżym po-
wietrzu. Łyżwiarstwo, to jeden 
z najpopularniejszych sportów 
zimowych. Świetnie kształtuje 
sylwetkę i doskonale rozwija po-
czucie równowagi. Jazda na świe-
żym powietrzu hartuje organizm 
i wzmacnia naturalną odporność. 
Systematyczne uczestnictwo 
w treningach korzystnie wpływa 
na poprawę kondycji i wytrzyma-
łość organizmu – mówi Marian 
Węgrzynowski, prezes MKS Cu-
prum Lubin.  (ŁL)
 Terminy zajęć: 

 poniedziałek od 13.45 do 15.15
(zbiórka w ZSS)
 czwartek od 16.00 do 17.30
(zbiórka na lodowisku RCS)
 sobota od 10.30 do 12.00
(zbiórka na lodowisku RCS)
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PRZEGRANA W PIERWSZYM SECIE ZDECYDOWANIE 
PODRAŻNIŁA GŁOGOWIAN

Porażka Chrobrego
we własnej hali
SIATKÓWKA. Przed spotkaniem z przedostatnim zespołem siatkarskiej II ligi nikt w Głogowie nie wyobrażał 

sobie innego scenariusza, niż pewna wygrana Chrobrego z STS-em Olimpia Sulęcin. Rzeczywistość okazała się 

jednak bardzo brutalna, ponieważ głogowianie ulegli na własnym parkiecie niżej notowanemu rywalowi 1:3.
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P ierwsza odsłona 
meczu rozpoczęła się 
od wymiany ciosów 

z obu stron. Na pierwszą przer-
wę techniczną, z dwupun-
ktową przewagą, schodził 
jednak Chrobry. Chwilę póź-
niej był już remis po dwana-
ście, a w kolejnych minutach 
zarysowywała się przewaga 
podopiecznych trenera Chaj-
ca, którzy dość niespodziewa-
nie wygrali pierwszą partię 
zawodów.

Porażka w pierwszym se-
cie zdecydowanie podrażniła 
głogowian, którzy drugiego 
rozpoczęli jeszcze lepiej, pro-
wadząc w pewnym momen-
cie już 12:5. Jak się okazało, 
były to dobre złego począ-
tki, ponieważ STS był w stanie 
bardzo szybko doprowadzić 
do stanu 14:13, a następnie 

przejąć inicjatywę w drugim 
secie, ostatecznie wygrywając 
go do dwudziestu.

Trzeci set był zdecydo-
wanie najbardziej wyrów-
nanym w tym spotkaniu, 
ponieważ żaden z zespołów 
nie był w stanie odskoczyć 
swoim rywalom. Udało się 
to dopiero w samej końcówce 
zawodnikom Chrobrego, któ-
rzy ostatecznie tę partię wy-
grali 25:22. Czwarty set, a jak 
się potem okazało również 
ostatni, był odwzorowaniem 
dwóch pierwszych. Znów 
głogowianie wyszli szybko na 
prowadzenie (9:2), by następ-
nie popełniać festiwal błędów 
i przegrywać 11:20.

Ostatecznie czwarta par-
tia zakończyła się wynikiem 
15:25, a cały mecz porażką 
Chrobrego 1:3.  Adam Michalik

 Gra blokiem, to była jedna ze słabszych 
 stron siatkarzy Chrobrego w tym meczu.SPS Chrobry 
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r e k l a m a

* Za wami, wydaje się, 
udana runda jesienna 
w rozgrywkach B-klasy. 
Po słabszym początku, 
w kolejnych meczach szli-
ście jak burza. Jak ocenisz 
całą rundę w waszym 
wykonaniu?

Pomimo trudnego po-
czątku, gdzie po czterech 
rozegranych kolejkach zdo-
byliśmy tylko cztery oczka, 
to jesteśmy zadowoleni 
z rudny jesiennej. W ko-
lejnej fazie rozgrywek nie 
schodziliśmy z boiska prze-
grani, wygrywając dziewięć 
spotkań z rzędu. Ten fakt 
sprawił, że zajmujemy w tej 
chwili wysokie, drugie, 
miejsce w lidze z dwudzie-
stoma ośmioma punktami 
na koncie, ustępując lide-
rowi tylko bezpośrednim 
wynikiem spotkania.

* Czy wpływ na wy-
niki w początkowej fazie 

rozgrywek mogły mieć 
zmiany kadrowe, które 
miały miejsce w Unii?

Potrzebowaliśmy kilku 
spotkań do zgrania się. Nie 
ukrywam, że zgubiliśmy 
punkty z zespołami, z któ-
rymi prawdopodobnie bę-
dziemy walczyć o awans. 
Do zespołu dołączyło 
raptem dwóch zawodni-
ków, a reszta chłopaków 
gra praktycznie ze sobą od 
początku powstania klubu. 
Podsumowując, nie była to 
wielka rewolucja kadrowa.

* Trzeba przyznać, że 
macie chyba najbardziej 
doświadczonego trenera 
na najniższym stopniu roz-
grywkowym. Co daje wam 
możliwość treningu z takim 
autorytetem, jak Andrzej 
Wójcik? Jak wyglądają tre-
ningi pod jego okiem?

Nie ukrywajmy, trener 
Andrzej Wójcik mógłby 

śmiało prowadzić zespół 
o kilka szczebli wyżej. 
Cieszę się, że rozwijamy się 
pod okiem mistrza Polski 
z drużyną Zagłębia Lubin. 
Jest osobą z ogromnym 
doświadczeniem. Wie-
dzę trenerską zdobywał 
w Niemczech, a następnie 
pracował między innymi 
z rezerwami Zagłębia czy 
Miedzią Legnica. Każdy 
trening jest urozmaico-
ny i z każdego treningu 
wynosimy spory bagaż 
umiejętności. Dowodem są 
ostatnie zwycięstwa i miej-
sce w tabeli Unii. Myślę, 
że niejedna drużyna może 
nam pozazdrościć takiej 
osoby.

* Sam zdecydowałeś się 
na przenosiny z dawnego 
Arkonu do Szklar Gór-
nych. Skąd taka decyzja? 
W końcu sportowo to je-
dnak wciąż niższa półka.

Miałem spory dyle-
mat, bo długo wahałem 
się, co do zmiany barw 
klubowych. Zamieniłem 
wtedy jeszcze grający Ar-
kon w klasie okręgowej na 
drużynę z B-klasy. Czasa-
mi warto wykonać krok 
wstecz. Dziś reprezentuję 
barwy Unii i nie żałuję tej 
decyzji. Co do Huty Prze-
mków trzymam kciuki za 
chłopaków, by wrócili do 
okręgówki.

* Cel na wiosnę w wa-
szym przypadku może 
być chyba tylko jeden. 
Celujecie w awans do 
A-klasy?

Apetyt rośnie w miarę 
jedzenia. Nie będę ukry-
wał, że w szatni pojawi-
ły się takie głosy. Sam 
osobiście nie lubię grać 
o pietruszkę. Chcemy jak 
najlepiej zacząć rundę 
wiosenną. Przy dzisiej-

szym stanie tabeli każdy 
stracony punkt może mieć 
kolosalne znaczenie na me-
cie rozgrywek. Z czystym 
sumieniem mogę powie-
dzieć, że w każdym spo-
tkaniu będziemy walczyć 
o pełną pulę.

* Twoim zdaniem, któ-
ry z zespołów może być 
waszym najgroźniejszym 
rywalem w tej batalii?

Niewątpliwie będą to 
drużyny Fortuny i rezerw 
Zametu. Jeżeli pamięć 
mnie nie myli, w trzeciej 
kolejce zagramy z Fortuną, 
a w czwartej z Zametem 
Przemków i to te mecze 
będą miały duży wpływ 
na końcowe rozstrzy-
gnięcie. Oczywiście, do 
każdego rywala będziemy 
podchodzić tak samo 
skoncentrowani, bo nie 
ma mowy o lekceważeniu 
kogokolwiek.

* Unia jest chyba naj-
prężniej rozwijającym 
się klubem w gminie 
wiejskiej Lubin. Czy po 
teoretycznym awansie 
do A-klasy w kolejnym 
sezonie będziecie chcie-
li powalczyć również 
o okręgówkę?

Z tego, co mi wiadomo 
w tym roku rusza budowa 
obiektu w Szklarach Gór-
nych. Mam nadzieję, że jak 
najszybciej przeniesiemy 
się na własną bazę. W tych 
ligach ważnym aspektem 
jest szeroka kadra do gry, 
a tu taka jest i chętnych nie 
brakuje. Działacze i spon-
sorzy dołożyli wszelkich 
starań o profesjonalny 
sprzęt. W drużynie jest 
spore zaangażowanie, a to 
na pewno przełoży się na 
wyniki.

Rozmawiał 
Adam Michalik

TOMASZ ŁOJEK: NIE LUBIĘ GRAĆ O PIETRUSZKĘ
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 NIE LUBIĘ GRAĆ O PIETRUSZKĘ

 PIŁKA NOŻNA. Unia Szklary Górne to jeden z zespołów, który przeszedł 

niesamowitą metamorfozę na przestrzeni minionej rundy jesiennej. Drużyna 

z gminy wiejskiej Lubin, prowadzona przez trenera Andrzeja Wójcika, zaskoczyła 

wszystkich i 2015 rok zakończyła na drugim miejscu w tabeli B-klasy. W związku 

z tym, o sytuacji w zespole postanowiliśmy porozmawiać z zawodnikiem Unii, 

Tomaszem Łojkiem.

PIŁKA NOŻNA. PIŁKA NOŻNA. Unia Szklary Górne to jeden z zespołów, który przeszedł 

Apetyt
rośnie 
w miarę
jedzenia
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J ako pierwsi do ataków 
ruszyli lubinianie, którzy 
już w trzeciej minucie 

mogli wyjść na prowadzenie. 
Z rzutu rożnego dośrodkowy-
wał Janus, a do piłki dopadł 
Dąbrowski, jednak jego ude-
rzenie z problemami obronił 
Szymański. Dwie minuty póź-
niej bramkarz Chrobrego był 
już bez szans, gdy błąd w ko-
munikacji głogowian skrzętnie 
wykorzystał Adrian Rakowski.

Wraz z upływającym cza-
sem spotkanie robiło się coraz 
bardziej wyrównane, a szanse 
zaczęli sobie stwarzać pod-
opieczni Ireneusza Mamrota. 
Na efekty trzeba było czekać 
jedynie do dwudziestej minu-
ty, gdy po faulu Dominika Hła-
duna, w polu karnym, arbiter 
przyznał rzut karny dla Chro-
brego. Jedenastkę pewnie wy-

korzystał Górski i w Lubinie 
mieliśmy remis.

Kolejne minuty, to przede 
wszystkim świetne zawody 
obu bramkarzy, którzy wielo-
krotnie ratowali swe zespoły 
przed utratą bramki. Przed 
przerwą jednak błąd popeł-
nili obrońcy Zagłębia Lubin, 
przez co Hładun musiał wyjść 
przed pole karne i wdać się 
w pojedynek jeden na jeden 
z Machajem, który wykorzy-
stał sytuację i dał prowadzenie 
Chrobremu w 45. minucie.

Początek drugiej połowy nie 
obfi tował w zbyt wiele sytuacji 
bramkowych, a na pierwszą 
klarowną sytuację czekaliśmy 
aż do 70. minuty. Wtedy to 
kolejny błąd w szykach obron-
nych popełnili lubińscy de-
fensorzy, a szansę na bramkę 
zamienił Kościelniak.

Podopieczni Piotra Stokow-
ca nie zamierzali odpuszczać 
i wciąż walczyli o doprowa-
dzenie do wyrównania. Naj-
lepszy zespół z naszego regio-
nu stać było jednak jedynie 
na bramkę kontaktową, którą 
w 84. minucie zdobył Arka-
diusz Woźniak.

Ostatecznie w rozegranym 
w środę spotkaniu sparingo-
wym miedziowi ulegli głogo-
wianom. Gole dla Zagłębia 

zdobywali Rakowski i Woź-
niak, rywale odpowiedzieli tra-
fi eniami Górskiego, Machaja 
i Kościelniaka. Dla podopiecz-
nych Ireneusza Mamrota była 
to pierwsza wygrana w pierw-
szym tegorocznym sparin-
gu, natomiast dla lubinian to 
już druga porażka w drugim 
spotkaniu. Wcześniej KGHM 
Zagłębie uległo Slovanowi Li-
berec 0:4.

Adam Michalik

SPORT

AWANS Z KOMPLETEM 
PUNKTÓW! 
JURECKI RZUCA 
NA MISTRZOSTWACH
 PIŁKA RĘCZNA. Reprezentacja Polski 
piłkarzy ręcznych zameldowała się w dru-
giej rundzie Mistrzostw Europy! Biało-czer-
woni zmagania w grupie A zakończyli 
z kompletem zwycięstw. Swój udział w su-
kcesie kadry miał zawodnik Chrobrego Gło-
gów, Bartosz Jurecki.
Popularny „Shrek”, w pierwszym spotkaniu 
przeciwko Serbii, zdobył trzy bramki. 
W drugim meczu grupowym, z Macedonią, 
trafiał czterokrotnie. Na mecz z Francją na-
stąpiła jednak zmiana.
Bartosza Jureckiego zastąpił w składzie 
Maciej Gębala. Badanie lekarskie wykaza-
ło, że zawodnik Chrobrego Głogów nie bę-
dzie do dyspozycji trenera przez kilka naj-
bliższych dni. Z tego powodu sztab repre-
zentacji zdecydował, że popularnego „Shre-
ka” zastąpił debiutujący na imprezie rangi 
mistrzowskiej Maciej Gębala. – Nie wyklu-
czamy zmiany powrotnej na decydujące 
mecze mistrzostw – mówi dr Rafał Mar-
kowski, lekarz kadry.
Polscy szczypiorniści awansowali do fazy 
głównej mistrzostw z dorobkiem czterech 
punktów. To sprawia, że drugą rundę roz-
poczną z pozycji lidera. Ich szanse na grę 
w półfinale poważnie wzrosły. Być może 
w kolejnej fazie mistrzostw na parkiecie 
zobaczymy już zawodnika głogowskiego 
klubu.   (ŁL)
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ŚRODOWA PORAŻKA MIEDZIOWYCH Z GŁOGOWIANAMI

Derbowy sparing
 PIŁKA NOŻNA. Choć 
było to jedynie 
spotkanie sparingowe, 
to mimo wszystko 
przysporzyło sporo 
emocji. W rozegranym 
w środę meczu KGHM 
Zagłębie Lubin uległo 
na własnych obiektach 
Chrobremu 
Głogów 2:3 (1:2).

KGHM 
Zagłębie Lubin

2:3
1:2)

Chrobry 
Głogów

Bramki: Adrian Rakowski 5, Arkadiusz Woźniak 84 (k) – Maciej Górski 21 (k), Bartosz 
Machaj 45, Dominik Kościelniak 70.
KGHM Zagłębie Lubin: Hładun – Zbozień (46’ Sobków, 75’ Bonecki), Dąbrowski (46’ 
Guldan), Jach (46’ Kubicki), Tosik (46’ Cotra, 80’ Żmijewski) – Janus (46’ Andrzejczak), 
Kladrubský (75’ Kowalski-Haberek), Rakowski (46’ Żyra), Jagiełło (46’ Ł. Piątek), Ja-
noszka (34’ Żmijewski, 46’ Błąd) – K. Piątek (46’ Woźniak).
CHROBRY: Szymański – Ilków-Gołąb, Czekaj, Horoszkiewicz (46’ Horoszkiewicz), Sa-
miec, Malinowski (46’ Pisarczuk), Drewniak (70’ Niewieściuk), Sędziak (46’ Bryła), 
Szczepaniak (68’ Malinowski), Machaj B. (46’ Kościelniak), Górski (70’ Bednarski).
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