
 LEGNICA. Nie żyje 21-letni 
legniczanin, który po interwencji 

policji trafił do szpitala, gdzie 
spędził ponad dwa miesiące. 
Zdaniem prokuratury nie 

można wiązać interwencji 
mundurowych ze śmiercią 

mężczyzny. Rodzina zmarłego 
uważa jednak inaczej. 
 STR. 4

21-letni Michał nie żyje.
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BUDOWLAŃCY 
ZABLOKOWALI DROGĘ 7

 GMINA POLKOWICE. Przez 
kilka godzin, z przerwami bloko-
wali drogę krajową nr 3 koło 
Kaźmierzowa i Biedrzychowej,  
w gminie Polkowice. To podwy-
konawcy firmy, która w tym re-
jonie buduje drogę ekspresową 
S3. Są zdesperowani i domaga-
ją się zapłaty zaległych wyna-
grodzeń.
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WPADŁ W SIECI 
„ŁOWCY PEDOFILÓW” 5
 LUBIN. – Nie wiem co mnie 
podkusiło, nigdy wcześniej nie 
umówiłem się z nieletnią – za-
rzekał się 27-latek zatrzymany 
w Lubinie po prowokacji 
Krzysztofa Dymkowskiego, zna-
nego w kraju jako „łowca pedo-
filów”.

NOWY ROK, 
NOWA SZKOŁA 13

 REGION. Rozpoczęty właśnie 
rok szkolny 2017/2018 jest nie 
tylko nowy, ale też inny. Pierw-
szoklasiści zaczynają naukę w 
nowym systemie, w którym cze-
ka ich już osiem lat w jednolitej 
szkole podstawowej. 

PAŁAC ODZYSKA DAWNY BLASK
 POWIAT GŁOGOWSKI. Remont dachu to pierwszy i najważniejszy 
etap rewitalizacji pałacu w Jerzmanowej. Chodzi przede wszystkim 
o zabezpieczenie całego obiektu. Do końca inwestycji droga jeszcze 
daleka, ale już rozmawia się o tym, co będzie się dziać w tej 
zabytkowej budowli.  STR. 9

Lubin ‘82
– pamiętamy!

 KRAJ/LUBIN. – Jest zbrodnią strzelać do bezbronnych ludzi. Zbrodnia Lubińska była końcem PRL. Kule nie 

były w stanie dać legitymacji tej władzy i zastraszyć lubinian. Lubin krwią podpisał porozumienia 

sierpniowe! – mocne słowa prezydenta Andrzeja Dudy na długo pozostaną w pamięci osób, które 31 

sierpnia zebrały się pod pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina ‘82.
Mieszkańcy całego regionu tłumnie uczestniczyli w obchodach 35. rocznicy Zbrodni Lubińskiej. Do stolicy 

Zagłębia Miedziowego przyjechała również premier Beata Szydła. O ofierze, jaką trzej mieszkańcy miasta 

złożyli na ołtarzu walki o polską wolność, dziś pamięta i mówi już cała Polska.  STR. 2-3

FO
T. 

M
A

RI
O

LA
 S

A
M

OT
IC

H
A

 



2 7 września 2017 
bezpłatny dwutygodnik regionalny REGION

WYDAWCA:  TVL Spółka z o.o.
REDAKTOR NACZELNY: Joanna Dziubek
REDAKTOR WYDANIA: Paweł Pawlucy
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Mariusz Babicz, Marta 
Czachórska, Piotr Gajek, Szymon Kwapiński, Łukasz 
Lemanik, Joanna Michalak, Adam Michalik, Paweł 
Pawlucy, Bartłomiej Rodak, Urszula Romaniuk, 
Mariola Samoticha, Katarzyna Szatkowska, Daniel 

Śmiłowski, Katarzyna Woźniakowska. 
FOTO: Paweł Andrachiewicz,
KONTAKT: 
REDAKCJA: ul. Tysiąclecia 2, 59-300 Lubin, 
tel. 76 740 01 45;
Oddział w Legnicy: ul. Najświętszej Marii Panny 
9 (Galeria Piastów), 59-220 Legnica, 
tel. 76 740 01 50;

Polkowice, Głogów: 515 722 103; 
Jawor: 508 204 922; Złotoryja: 505 265 303;
e-mail: redakcja@regionfan.pl.
REKLAMA: 
Renata Cieleń, tel. 516 152 552, e-mail: reklama.lu-
bin@tvl.pl (Lubin, Polkowice, Głogów);
Katarzyna Wyraz, tel. 605 893 535, reklama@re-
gionfan.pl (Lubin, Polkowice, Głogów);

Ewelina Słowik, tel. 515 722 129, reklama.legni-
ca@tvregionalna.pl (Legnica, Złotoryja, Jawor).
DRUK: POLSKA PRESS Sp. z o.o. w Sosnowcu 
Milowicach
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zas-
trzega sobie prawo do ich redagowania  z możliwością sk-
racania. Rozpo-wszechnianie materiałów redakcyjnych 
bez zgody wydawcy jest zabronione.

T egoroczne obchody 
rocznicy Zbrodni 
Lubińskiej miały 

wyjątkowo podniosły cha-
rakter. Wzięli w nich udział 
prezydent Polski Andrzej 
Duda, premier Beata Szydło 

oraz minister obrony naro-
dowej Antoni Macierewicz. 

Oficjalne uroczystości 
rozpoczęły się 31 sierpnia 
mszą świętą w kościele pw. 
Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Lubinie. W nabo-

żeństwie prowadzonym 
przez biskupa diecezji leg-
nickiej Zbigniewa Kierni-
kowskiego uczestniczyli 
prezydent Andrzej Duda 
i premier Beata Szydło, któ-
rym towarzyszył prezydent 
Lubina Robert Raczyński. 
Miasto odwiedził minister 
obrony narodowej Antoni 
Macierewicz i szef NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda.

Przed kościołem oraz 
w pobliskim parku zebrały 
się tłumy lubinian, które 
oglądały nabożeństwo na 
telebimach, a później to-
warzyszyły zaproszonym 
gościom w pochodzie na 
Wzgórze Zamkowe. Tam, 
pod pomnikiem Pamięci 
Ofi ar Lubina ‘82, oddano 
hołd ofi arom sprzed 35 lat.

– Zginęli od kul tak, jak 
się ginie na wojnie – mówił 
prezydent Andrzej Duda 
podczas ofi cjalnej ceremo-
nii. – Chcieli wolnej Polski, 
chcieli wolności osobistej 
i państwowej. Dlatego tu 
właśnie byli, protestując 
przeciwko stanowi wojen-
nemu, odebranej wolności 
i narzuconej sowieckiej 
władzy, która nie pochodzi-
ła z żadnych demokratycz-
nych wyborów. Nie bali się 
tu być i protestować, mimo 
że zaczęły świszczeć kule.

Chociaż wydarzenie, 
o którym w miniony czwar-
tek mówił cały Lubin, było 
tragiczne, władze miasta 
postanowiły pokazać, że 
pamięć o nich nie musi być 
naznaczona wyłącznie ża-
łobą. Dlatego podniosłym 
ceremoniom towarzyszyły 
też dwie historyczne wysta-
wy, przypominające m.in., 
w jaki sposób obchodzo-

no 25-lecie Zbrodni Lu-
bińskiej. Po południu dla 
mieszkańców zorganizo-
wano  festyn rodzinny. 

Kulminacją obchodów 
był Wielki Koncert Wolno-
ści. Na scenie pojawili się  

Krzysztof i Piotr Cugowscy, 
Kasia Kowalska i Anna Kar-
wan, którzy przy akompa-
niamencie ekspresyjnego 
Dziubek Band wykonali 
niezapomniane utwory 
z repertuaru Niemena, 

Grechuty, Cohena, Dżemu, 
a nawet Pink Floyd.

Częścią widowiska by-
ły imponujące iluminacje 
i wizualizacje, wybranym 
utworom towarzyszył po-
kaz zdjęć opowiadający 

Lubin ‘82Lubin ‘82Lubin ‘82
– pamiętamy!

żeństwie prowadzonym 

– pamiętamy!– pamiętamy!– pamiętamy!
 KRAJ/LUBIN. 35 lat temu Andrzej Trajkowski, Michał Adamowicz i Mieczysław Poźniak wzięli udział w manifestacji 

zorganizowanej w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Wraz z innymi mieszkańcami szli ulicami Lubina tak, jak 

tysiące ludzi w innych miastach Polski. Do dziś nie wiadomo, dlaczego to w Lubinie oddziały ZOMO zaczęły do manifestantów 

strzelać ostrą amunicją. Rannych zostało tu dwadzieścia osób. Trzy już nigdy nie wróciły do swych domów...
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Jesteśmy w całej Polsce! kanał

274
r e k l a m a

o prze-
ł o m o -

w ych w ydarzen iach 
z dziejów miasta i sukce-

sach jego mieszkańców. 
Na koniec, zgromadzeni 
pod halą Regionalnego 
Centrum Sportowego 
widzowie wzięli udział 
w muzyczno-laserowym 
spektaklu.

– Bardzo udany koncert 
i całe widowisko, wszyscy 
wypadli doskonale. Dużo 
ludzi przyszło, całe rodzi-
ny, widać wszystkie roczni-
ki. To takie piękne wspólne 
świętowanie w imię pamię-
ci o tamtych wydarzeniach 

– mówili na koniec tego 
dnia lubinianie.

Po raz pierwszy wszyst-
kie rocznicowe wydarzenia 
można było obejrzeć na 
żywo na antenie TV Regio-
nalna.pl i internetowym 
kanale stacji. Dzięki temu 
hołd trzem zastrzelonym 
mieszkańcom miasta mogli 
oddać także ci, którzy tego 
dnia byli daleko od Lubina.

Joanna Dziubek
współpraca MRT, 

MS, SK, KW
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Ciało mężczyzny w zatopionym aucie
 MIŁKOWICE. W środę, 30 sierpnia, jednostka wodno-nurkowa legnickiej straży pożarnej z pomocą specjalistycznego holownika z wydobyła samochód z akwenu 

położonego na terenie Goślinowa w gminie Miłkowice. Niestety, wewnątrz było ciało poszukiwanego od dwóch dni kierowcy.

Jak informuje Anna Farmas-
-Czerwińska z legnickiej poli-
cji, w poniedziałek, 28 sierp-
nia, 67-latek nie wrócił do do-
mu. Dzień później jego córka 
zgłosiła się do komisariatu 
w Chojnowie i poinformowa-
ła o zaginięciu ojca. Dzielnico-
wi zauważyli nad brzegiem 
akwenu ślady kół, prowadzą-
ce do jeziora. Na miejsce we-
zwano płetwonurków.

Ratownicy poszukiwali oso-
bowego mercedesa typu „pu-
chatek”. Ze względu na słabą 
przejrzystość wody, nurek 
nie był nawet w stanie po-
twierdzić marki odnalezione-
go samochodu.
Znajomi mężczyzny mówili, 
że miał w zwyczaju relakso-
wać się nad jeziorem w to-
warzystwie swych dwóch 
psów. Jeden ze świadków 

stwierdził, że dwa dni wcześ-
niej, pomiędzy godziną 15 
a 18 widział fragment dryfu-
jącego na wodzie samocho-
du. Zauważył też biegające 
obok zwierzęta należące do 
poszukiwanego. Czworono-
gi wyglądały, jakby chwilę 
wcześniej wyszły z wody.
Nad brzegiem glinianki na 
rozwój wypadków przez wie-
le godzin czekali bliscy zagi-

nionego mężczyzny. Przed 
południem strażacy szaco-
wali, że samochód uda się 
wydobyć z wody dopiero 
w godzinach popołudnio-
wych. Ostatecznie potwier-
dził się najgorszy ze scena-
riuszy. Wewnątrz samocho-
du ratownicy znaleźli ciało 
67-latka.
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Savia wreszcie 
przestanie 

„straszyć”?
 LEGNICA. Wycofująca się z polskiego rynku fi rma 

Tesco sprzedała nieruchomość przy ul. NMP w Legnicy. 
Nowy właściciel ma poważne plany – obiekt ma zostać 

przebudowany i rozbudowany na terenie, gdzie niegdyś 
działało targowisko Manhattan. Prace mogą ruszyć 

jeszcze w tym roku!

„Nieruchomość przy ul. 
Najświętszej Marii Panny 
w Legnicy została sprzeda-
na. Tesco Polska nie jest już 
właścicielem wspomnia-
nego budynku” – czytamy 
w odpowiedzi biura praso-
wego fi rmy, na którą trze-
ba było czekać ponad dwa 
tygodnie. Informację po-
twierdzają także legniccy 
urzędnicy. Nie chcą zdra-
dzić, kto jest nowym właś-
cicielem, ale zapewniają, że 
inwestor z Warszawy ma 
ambitne plany. Jakie?

Obiekt, w którym nie-
gdyś działał m.in. sklep Sa-
via ma nadal spełniać funk-
cję handlowo-usługową. 
Niewykluczone, że rów-
nież mieszkaniową. Nie-
ruchomość zostanie prze-
budowana i powiększona 
o teren dawnego Manhat-
tanu. Pierwsze prace mogą 
ruszyć jeszcze w tym roku 
lub wczesną wiosną 2018 r. 
W zakresie projektowania 
inwestor podjął współpra-
cę z legnickim architektem 
Piotrem Niemcem.

O ostatnich decyzjach 
Tesco pisaliśmy w czerw-

cu na portalu regionfan.pl. 
Firma zbyła wtedy swoje 
sklepy m.in. w Głogowie 
i Ścinawie. Wobec aktual-
nej polityki koncernu, ni-
kogo nie powinno dziwić, 
że Brytyjczycy postano-
wili sprzedać także i swoją 
legnicką nieruchomość. 
Ta od 11 lat stała niezago-
spodarowana a koncern 
regularnie przelewał na 
konto magistratu opłatę 
dodatkową za swoją pa-
sywność. Tylko w 2016 r. 
sieć sklepów zapłaciła za 
wieczyste użytkowanie 
w związku z niezabez-
pieczeniem gruntu 243 
tys. zł. W sumie opłaty 
te wyniosły prawie 1,3 
mln zł! Władze miasta 
nie mogły jednak być za-
dowolone z tego powodu. 
W samym sercu Legnicy 
stał przecież zdegradowa-
ny obiekt, który nie tylko 
„straszył” przechodniów, 
ale też stał się miejscem 
spotkań bezdomnych czy 
wandali. Wiele wskazuje 
na to, że już niebawem to 
się zmieni.

(PP)
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M ichał Kowalczyk 
zmarł w legni-
ckim szpitalu 

14 sierpnia. Przez ostatnie 
dwa miesiące większą część 
czasu był nieprzytomny. 
Jego śmierć rodzina wiąże 
z policyjną interwencją, do 
jakiej doszło w nocy z 4 na 
5 czerwca na stacji benzy-
nowej przy ulicy Poznań-
skiej w Legnicy. Będący po 
służbie policjant z Lubina 
zauważył szamotaninę 
dwóch mężczyzn i postano-
wił interweniować.

– Wówczas Michał K. 
rzucił się na samochód tego 
policjanta. Zachowywał się 
na tyle agresywnie, iż nie-
zbędne było wezwanie na 
pomoc policji – relacjonuje 
Lidia Tkaczyszyn, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy.

Na miejsce przyjechały 
trzy patrole, funkcjonariu-
sze użyli gazu pieprzowego, 
chwytów obezwładniają-
cych i kajdanek. 21-latek 
trafi ł do szpitala w Legnicy, 
skąd z powodu braku miejsc 
odwieziono go na OIOM 

w Głogowie. Śledztwo 
w sprawie podejrzenia prze-
kroczenia uprawnień przez 
policjantów wszczęła wów-
czas Prokuratura Okręgowa 
w Legnicy.

– Wszystkie osoby 
uczestniczące w interwen-
cji zostały przesłuchane 
bezpośrednio po tym zda-
rzeniu, natomiast obecnie 
zbieramy kolejne dowody. 
W chwili obecnej nikomu 
nie przedstawiono zarzu-
tów, czynności takie nie są 
planowane, bo nie ma ku te-
mu dowodowych podstaw 
prawnych ani faktycznych 
– mówi prokurator Artur 
Socha.

Na oddziale intensywnej 
opieki medycznej szpitala 
w Głogowie młody legni-
czanin przebywał do 10 lip-
ca. Stamtąd trafi ł do zakładu 
pielęgnacyjnego Niebieski 
Parasol w Chojnowie, skąd 2 
sierpnia został przewieziony 
na oddział rehabilitacji neu-
rologicznej szpitala w Leg-
nicy. Jak ustaliliśmy nieofi -
cjalnie, śmierć mężczyzny 
zaskoczyła lekarzy. Nic nie 

wskazywało bowiem na taki 
rozwój wypadków. Śledczy 
zlecili sekcję zwłok.

– Wyniki sekcji są nie-
jednoznaczne, ponieważ 
biegłym nie udało się zre-
konstruować bezpośredniej 
przyczyny zgonu – dodaje 
prokurator Socha.

Śledczy zlecili dodatkowe 
badania histopatologiczne, 
mikrobiologiczne i toksy-
kologiczne. W zależności od 
ich wyników biegli wydadzą 
opinię na temat przyczyn 
zgonu. Matka Michała nie 
może jednak pogodzić się ze 
śmiercią syna.

– Syn był przez sześć ty-
godni nieprzytomny. Po-
tem odzyskał świadomość, 
rozmawiał z nami, wie-
dział, co się do niego mówi 
– wspomina legniczanka. – 
Chcemy wyjaśnić wszystkie 
okoliczności zajścia. Co było 
powodem jego śmierci, dla-
czego nie ma go wśród nas?

Kobieta chce udowod-
nić, że śmierć jej syna była 
następstwem nieprawidło-
wych działań interweniują-
cych policjantów.

– Rodzina Michała jest 
zdeterminowana, by usta-
lić wpływ interwencji na 
gwałtowne pogorszenie się 
jego stanu zdrowia, które do-
prowadziło do zgonu. Takie 
będą nasze następne kroki 
po dokładnym zapoznaniu 
się z materiałem wideo – za-
powiada Adam Prugar, peł-
nomocnik matki Michała 
Kowalczyka.

Interwencję zarejestrowa-
ły zarówno monitoring sta-
cji benzynowej, jak i umiesz-
czona w samochodzie 
kamera policjanta z Lubina. 
Zdaniem śledczych, inter-
wencja przebiegła zgodnie 
z procedurami. Z taką argu-
mentacją nie zgadza się jed-
nak rodzina Michała.

– Jeżeli zostanie ustalo-
ne, że to interwencja policji 
spowodowała śmierć pana 
Michała Kowalczyka, to 
oczywiście rodzina będzie 
występować o stosowne 
odszkodowanie – kończy 
Adam Prugar.

Do sprawy wrócimy.

Bartłomiej Rodak

RODZINA ZMARŁEGO LEGNICZANINA CHCE WIEDZIEĆ, 
CO SPOWODOWAŁO ŚMIERĆ ICH SYNA

M ichał Kowalczyk 
zmarł w legni-

w Głogowie. Śledztwo 
w sprawie podejrzenia prze-

wskazywało bowiem na taki 
rozwój wypadków. Śledczy 
wskazywało bowiem na taki 
rozwój wypadków. Śledczy 
wskazywało bowiem na taki – Rodzina Michała jest 

zdeterminowana, by usta-

Zawiniła
policja?
 LEGNICA. Nie żyje 21-letni legniczanin, który po interwencji policji trafił do 

szpitala, gdzie spędził ponad dwa miesiące. Zdaniem prokuratury nie można 

wiązać interwencji mundurowych ze śmiercią mężczyzny. Rodzina zmarłego 

uważa jednak inaczej.
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21-letni Michał
nie żyje.
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Kolejny pożar w Kłopotowie. Mieszkańcy pozwą właściciela?
 GMINA LUBIN. 49 godzin non stop trwała akcja gaśnicza na składowisku odpadów w Kłopotowie, gdzie doszło do kolejnego już pożaru. Dopiero we wtorek, 22 sierpnia, 

o godzinie 18.50 udało się ugasić ogień. „Miarka się przebrała!” – grzmi mieszkanka pobliskiej miejscowości i szuka osób, które wspólnie z nią złożą do sądu pozew zbiorowy 
przeciwko właścicielowi.

LUBIN

To była kolejna zasadzka 
Krzysztofa Dymkow-
skiego, który zasłynął 

w Polsce jako niestrudzony po-
szukiwacz i łowca pedofi lów, na-
mawiających młode dziewczyny 
do spotkania na internetowych 
chatach. Tym razem w rozmowie 
z 27-latkiem podał się za 14-letnią 
lubiniankę. Szybko ustalili, że 
spotkają się w poniedziałek, 21 
sierpnia, a gdy nadeszła wskazana 
przez mężczyznę pora, ten pojawił 
się pod hipermarketem Auchan. 

Zamiast nastolatki czekał na nie-
go Dymkowski w asyście policji.

27-latek spędził noc w aresz-
cie. Następnego dnia przy-
znał się do winy w rozmowie 
z prokuratorem.

– Mówił, że nie wie, dlaczego 
tak postąpił i co go do tego skusiło. 
Zapewniał też, że nigdy wcześniej 
nie umówił się z osobą w takim 
wieku – relacjonuje Magdalena 
Serafi n, szefowa Prokuratury Re-
jonowej w Lubinie. 

Po złożeniu wyjaśnień męż-

czyzna mógł wrócić do domu. 
Prokurator zadecydował, że wy-
starczy zastosowanie wobec niego 
środków zapobiegawczych w po-
staci dozoru policji i poręczenia 
majątkowego.

„Płakał to on dopiero będzie” – 
napisał na swoim facebookowym 
profilu Krzysztof Dymkowski, 
odnosząc się do reakcji 27-latka, 
który w trakcie zatrzymania zale-
wał się łzami. „Łowca pedofi lów” 
opublikował w sieci również zapis 
rozmowy z mężczyzną. „Mam 

auto zadzwonie jak juz bede i po-
dejdziesz potem cie odwioze tam. 
Ty jestes dziwica czy nie?” – wy-
pytywał zatrzymany mieszkaniec 
powiatu lubińskiego, który za 
spotkanie miał zapłacić 14-latce 
100 zł.

Co mu grozi? Zatrzymany 
w związku z podejrzeniem o pe-
dofilię mężczyzna odpowie za 
usiłowanie nakłonienia nieletniej 
do seksu oraz innych czynno-
ści seksualnych, korespondując 
z nią SMS-owo. To czyn z art. 200 

a) paragraf 2 kodeksu karnego: 
„Kto za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego lub sieci te-
lekomunikacyjnej małoletniemu 
poniżej lat 15 składa propozycję 
obcowania płciowego, poddania 
się lub wykonania innej czynno-
ści seksualnej lub udziału w pro-
dukowaniu lub utrwalaniu treści 
pornografi cznych, i zmierza do 
jej realizacji, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2”.

Mariola Samoticha, opr. PP

W akcji wzięło udział 15 
zastępów Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz Ochotni-
czych Straży Pożarnych, 
w tym dwa spoza powia-
tu lubińskiego: jednostka 
z Głogowa oraz zastęp 
chemiczny z Legnicy, któ-
ry pierwszego dnia spraw-
dzał, czy nie ma zagrożenia 
skażeniem.

Od chwili wezwania do 
pożaru, od niedzieli od go-
dziny 18, do wtorkowego 
popołudnia na składowi-
sku na zmianę pracowało 
w sumie 91 strażaków.

– To była długotrwała 
akcja, bo polegała na cią-
głym podawaniu wody. 
I w dzień, i w nocy polewa-
liśmy hałdy śmieci – przy-
znaje komendant lubińskiej 
straży pożarnej młodszy 
brygadier Eryk Górski.

Ogień wszedł głęboko 
w hałdy śmieci i był ciężki 
do zlokalizowania. Ponad-
to pożar wybuchł od strony 
lasu, gdzie teren jest pod-
mokły i grząski. Był więc 
trudno dostępny. Praca 
strażaków polega przede 
wszystkim na rozgarnia-
niu hałd śmieci i zalewaniu 
wodą.

– Akcja trwałaby dłu-

żej, gdyby nie ciężki sprzęt 
– czyli dwie koparki – zor-
ganizowany przez wójta 
gminy Lubin – dodaje ko-
mendant Górski.

Lubińska straż pożar-
na jeszcze nie oszacowała 
kosztów akcji na składo-
wisku w Kłopotowie, ale 
wszystko wskazuje na to, że 
będą duże. Zużyto ogrom-
ną ilość wody (około dwa 
tysiące metrów sześcien-
nych). Uszkodzone i zużyte 
zostały węże gaśnicze, ubra-
nia strażaków, samochody, 
a także inny sprzęt.

To nie był pierwszy pożar 
w tym miejscu. Pożarnicy 
walczyli tu także z ogniem 
m.in. w lipcu 2015 roku czy 
w sierpniu 2016, kiedy to 
przez ponad pięć dni pożar 
gasiło około 150 strażaków.

Jako wstępną przyczynę 
wybuchu ostatniego poża-
ru, strażacy podają podpa-
lenie. Teraz sprawą zajmie 
się policja.

– Jesteśmy w stałym kon-
takcie z biegłym z zakresu 
pożarnictwa. Stwierdził, że 
na razie nie ma możliwości 
oględzin. To biegły podej-
mie decyzję, kiedy będzie 
można wejść na składowi-
sko – mówi aspirant sztabo-

wy Jan Pociecha, rzecznik 
lubińskiej policji.

Przypomnijmy, że przed 
sądem w Lubinie toczy się 
proces dotyczący składowi-
ska w Kłopotowie. Zdaniem 
prokuratury R-Power, która 
była jego właścicielem, nie 
zadbała o odpowiednie 
warunki składowania od-
padów niebezpiecznych, 
składowała odpady w spo-
sób nieselektywny, powo-
dujący obniżenie jakości 
gleby i zagrażający zdrowiu 
mieszkańców.

Obecnie składowisko ma 
nowego – czwartego już – 
właściciela, który deklaruje, 
że chce prowadzić uczciwy 
interes.

– Przede wszystkim chcę 
pokazać władzom i miesz-
kańcom, że będzie to wy-
wożone, po to to wszystko 
kupuję, żeby działać. Będę 
wywoził i przerabiał te 
śmieci. Władze będą na 
bieżąco informowane, bę-
dą karty wywozów odpa-
dów. Wszystko będzie jas-
ne i przejrzyste – zapewnia 
Grzegorz Przerywacz.

Deklaracja może się 
jednak zdać na niewiele. 
Bożena Pahuta, mieszkan-
ka Czerńca, założyła na 

facebooku ot-
wartą grupę 
„Spalarnia 
Kłopotów 
– pozew 
do sądu” 
i zachę-
c a  i n -
nych do 
wsparcia 
inicjatywy.

–  P o 
ubiegłorocz-
nym pożarze 
w y r z u c i ł a m 
wszystko, co ro-
sło w moim ogród-
ku, nad tegorocznymi 
plonami się zastanawiam. 
Tym razem jestem na-
prawdę wściekła, miarka 
się przebrała. Zatrują nas. 
W tym roku wszystko po-
szło w naszym kierunku. 
Smród swoją drogą, ale jest 
jeszcze zanieczyszczenie 
– dodaje, mówiąc, że 
problem dotyczy nie tyl-
ko mieszkańców Czerńca, 
Kłopotowa czy Miroszo-
wic, ale także Lubina.

W Starostwie Powiato-
wym w Lubinie pani Bo-
żena usłyszała, że urząd 
dużo robi, ale ma ogra-
niczone możliwości. Po-
stanowiła więc poszukać 

osób takich, jak ona, które 
mają już dość uciążliwego 
i szkodliwego sąsiedztwa 
składowiska odpadów 
w Kłopotowie.

– Zróbmy coś z tym! Pro-
ponuję zbiorowy pozew do 
sądu o odszkodowanie za 
utratę zdrowia i dyskom-
fort życia. Może wtedy nie 
będzie się właścicielowi 
opłacało zwożenie śmieci 
do Lubina. Proszę o opinie 
i pomoc – kończy swoje pis-
mo pani Bożena.

Przypomnijmy, Staro-
stwo Powiatowe w Lubinie 
na wniosek mieszkańców 

już jakiś czas 
temu cofnęło 
pozwolenie 
na zwożenie 
śmieci do 
Kłopotowa. 
Następnie 
przy skła-
d o w i s k u 
postawiono 

znak zakazu 
wjazdu z cięż-

kim tonażem. 
Głogowska pro-

kuratura wszczęła 
śledztwo po jednym 

z pożarów, do których 
doszło na terenie składo-
wiska. Pod uwagę wzięto 
wyniki analiz biegłych 
z zakresu ochrony środowi-
ska, badania próbek gleby, 
zeznania świadków i liczne 
dokumenty. Na tej pod-
stawie prokurator ustalił, 
że odpady w Kłopotowie 
były składowane niezgod-
nie z przepisami. Badanie 
zabezpieczonych próbek 
gleby z terenu składowiska 
wykazało m.in. znaczne 
przekroczenie dopuszczal-
nej zawartości ołowiu, cyn-
ku i miedzi. Sprawą zajmuje 
się właśnie Sąd Rejonowy 
w Lubinie.

(MRT), opr. PP
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MIESZKANIEC POWIATU LUBIŃSKIEGO CHCIAŁ ZAPŁACIĆ ZA SEKS Z 14-LATKĄ

Wpadł w sieci 
„łowcy pedofilów”
 LUBIN. – Nie wiem co mnie podkusiło, nigdy wcześniej nie 
umówiłem się z nieletnią – zarzekał się 27-latek zatrzymany 
w Lubinie po prowokacji Krzysztofa Dymkowskiego, znanego 
w kraju jako „łowca pedofilów”. Dwa dni później mężczyzna usłyszał 

zarzuty, ale został zwolniony do domu.
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NOWA KARETKA
DLA POGOTOWIA
 POLKOWICE. Karetka podstawowa 
wzbogaciła tabor Pogotowia Ratunko-
wego w Polkowicach. Kosztowała około 
370 tysięcy złotych. Kolejna jest w drodze.

Jak powiedziała nam Alicja Tramś, kierow-
nik polkowickiego pogotowia, karetkę zaku-
pił dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Leg-
nicy. Na tym jednak nie koniec, za kilka tygo-
dni pojawi się kolejny ambulans. Zostanie za-
kupiony przy finansowym wsparciu gminy 
Polkowice w wys. 300 tys. zł. Oficjalne prze-
kazanie karetki zaplanowano na początek 
października.
Obecnie na stanie polkowickiego Pogotowia 
Ratunkowego są trzy pojazdy: dwie karetki 
całodobowe – specjalistyczna z lekarzem 
i podstawowa z dwoma ratownikami oraz 
jeszcze jedna podstawowa, jeżdżąca 
w godz. od 7 do 19.   (UR)

Gospodarz powiatowe-
go święta plonów, starosta 
polkowicki Marek Tramś 
odebrał bochen chleba z rąk 
dożynkowych starostów: Te-
resy Kogiel i Jerzego Cirki. De-
legacje poszczególnych gmin 

zaprezentowały i ośpiewały 
przepiękne wieńce.

Ceremonia dożynko-
wa rozpoczęła się po mszy 
św. koncelebrowanej przez 
Biskupa Zielonogórsko-
-Gorzowskiego Stefana Re-

gmunta w grodowieckim 
Sanktuarium Matki Bożej 
Jutrzenki Nadziei. Gośćmi 
uroczystości zorganizowa-
nej u stóp świątyni byli m.in. 
parlamentarzyści: Dorota 
Czudowska, Ewa Szymań-

ska, Woj-
ciech Zubowski 

i Krzysztof Kubów, Tadeusz 
Samborski z Zarządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
oraz włodarze gmin powiatu 
polkowickiego.

Na scenie wystąpili m.in. 
chór „Cantabile” z Gimna-
zjum nr 1 w Polkowicach 
i Zespół Regionalny „ZBYR-
COK” ze Słopnic.

(UR)

Święto plonów w Grodowcu
 POWIAT POLKOWICKI. Chlebem i owocami całorocznej pracy podzielili się rolnicy z powiatu polkowickiego podczas 

niedzielnych, 3 września, dożynek zorganizowanych w Grodowcu, w gminie Grębocice. Za swój trud i poświęcenie usłyszeli 
wiele podziękowań.
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N ajpierw demonstru-
jący zebrali się koło 
przystanku na krajo-

wej trójce, na wysokości Kaź-
mierzowa, na tle budowane-
go odcinka S3. Jedni stali na 
poboczach z transparentami, 
inni co pewien czas, chodzi-
li po przejściu dla pieszych. 
W ten sposób pracownicy 
fi rmy Wowix, która już jakiś 
czas temu zeszła z placu bu-
dowy, domagali się wypłaty 
zaległych wynagrodzeń.

– Są zagrożone nasze 
miejsca pracy – mówił je-
den z pracowników firmy 
podwykonawczej.

Jak nam powiedział 
Wojciech Wower, prezes 
fi rmy Wowix, razem z od-
setkami zaległości fi nanso-
we ze strony wykonawcy, 
za wykonane prace, sięgają 
ponad dwóch milionów 
złotych.

O komentarz poprosiliśmy 
przedstawiciela wykonawcy.

– Przedstawiciele spółki 
domagają się zapłaty rzeko-
mego wynagrodzenia – mó-
wił Michał Bajerski, radca 
prawny. – Spółka nie współ-
pracuje z wykonawcą od 
prawie roku. W tym czasie 
nie podejmowała żadnych 
działań w celu zapłaty tego 
rzekomego wynagrodzenia.

– Były próby kontaktów, 
ale zakończyły się fi askiem – 
odpowiada Wojciech Wower. 

– To, co teraz robimy, to jedy-
na droga, by zwrócić uwagę 
na nasz problem.

Do protestu zorganizowa-
nego przez Wowix w Kaź-
mierzowie przyłączyli się też 
pracownicy fi rmy Urbański, 
także podwykonawcy, która 
również zeszła z placu budo-
wy. I czeka na zapłatę.

Podobnie przebiegała 
blokada krajowej „trójki” na 
wysokości Biedrzychowej. Za 
każdym razem momentalnie 
tworzyły się kilometrowe 

korki. Policja organizowała 
objazdy. Kierowcy różnie re-
agowali, ale większość z nich 
była dla demonstrujących 
wyrozumiała.

Organizatorzy protestu nie 
wykluczają kolejnych akcji na 
drodze, aż „ktoś ukróci ten 
proceder”. Mają być jednak 
prowadzone tak, by nie pa-
raliżować ruchu drogowego, 
szczególnie w rejonie zakła-
dów pracy.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zwró-

ciła się do wykonawcy o wy-
jaśnienie sytuacji. Otrzy-
maliśmy też jej stanowisko 
w sprawie blokowania DK 
3. „GDDKiA informuje, że 
wywiązuje się z podpisanej 
umowy z Wykonawcą bu-
dującym drogę ekspresową 
S3 na odc. Kaźmierzów–Lu-
bin. GDDKiA nie jest stroną 
w przedmiotowej sprawie, 
która dotyczy blokowania 
przejezdności DK3 w oko-
licy budowy S3 na ww. 
odcinku. Sytuacja dotyczy 

bezpośrednio przedsiębior-
ców świadczących usługi na 
rzecz Wykonawcy. Mając 
na uwadze dobro każdej ze 
stron pracujących na budo-
wach realizowanych przed 
GDDKiA, Skarb Państwa 
uruchomił mechanizmy 
ochrony podwykonawców 
zamówień publicznych na 
roboty budowlane zgodnie 
z obowiązującymi przepi-
sami” – pisze Magdalena 
Szumiata.

Urszula Romaniuk

TO JEDYNY SPOSÓB, BY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASZ PROBLEM 
– ŻALĄ SIĘ BUDOWLAŃCY

Zdesperowani budowlańcy
zablokowali drogę
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 GMINA POLKOWICE. Przez kilka godzin, z przerwami, blokowali drogę krajową nr 3 koło Kaźmierzowa i Biedrzychowej, w gminie 

Polkowice. To podwykonawcy firmy, która w tym rejonie buduje drogę ekspresową S3. Są zdesperowani i domagają się zapłaty 

zaległych wynagrodzeń. Blokada „trójki” spowodowała kilometrowe korki. Interweniowała policja.
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Windą do starostwa
 GŁOGÓW. Kosztowała ponad 530 tysięcy złotych, jest 
ze stali i szkła. To zewnętrzna winda w głogowskim 

starostwie powiatowym. Na takie ułatwienie w dotarciu 
na wyższe piętra budynku mieszkańcy czekali wiele lat. 

Szczególnie starsi i osoby, które mają problem 
z poruszaniem się. Poza tym, z wysokości mogą 

popatrzeć na miasto.

Głogowianie z ciekawoś-
cią spoglądają na windę. 
Widać, że im się podoba, ale 
ważniejsze są korzyści.

– Dla ludzi, którzy mają 
problem z poruszaniem się 
to jest ważna sprawa, bo na 
przykład, urząd ochrony 
konsumenta, z którego wra-
cam jest na trzecim piętrze, 
a piętra są nie takie jak w blo-
kach – powiedział nam miesz-
kaniec miasta.

Starosta głogowski przy-

znaje, że na tę windę miesz-
kańcy długo czekali.

– To winda panoramiczna, 
połączenie szkła i stali z zabyt-
kowym obiektem – dodaje Ja-
rosław Dudkowiak. – Sądzę, 
że długo będzie służyć wszyst-
kim mieszkańcom, ale spodo-
ba się też odwiedzającym.

Tym samym, w gło-
gowsk im sta rost w ie 
zniknęła kolejna bariera 
architektoniczna.

(UR)
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Według źródeł pisanych, Henryk 
IX i Henryk XI zostali pochowani 
w Kożuchowie, ale nie wiadomo, gdzie 
dokładnie.

– Ostatni Piastowie z linii głogow-
skiej rezydowali tutaj, od Henryka VII 
po Henryka XI – opowiada Zdzisław 
Szukiełowicz, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. – 
Wiemy, że Henryk IX ufundował 
budynek, który stoi do dziś, obok 
kościoła, z którym zaś był połączony 
krużgankiem. Wiemy też, że ufundo-
wał jeszcze kaplicę. Jak podają źródła 
pisane, wyrażając wolę testamentową, 
kazał pochować się w krypcie kaplicy 
mansjonarskiej.

Wyjaśnieniem tajemnicy po-
chówków książąt piastowskich 
z głogowskiej linii kożuchowskie 
Towarzystwo zajmuje się od kil-
ku lat. W kościele pw. Matki Bożej 
Gromnicznej wykonano nawierty 
posadzki, potem przeprowadzono 
badania georadarowe. Wtedy znale-
ziono kryptę, a w niej trumny.

– Wstępnie wiemy, że mamy szcząt-
ki trzech osób – mówi Zdzisław Szukie-
łowicz. – Wiemy też wstępnie, że nie są 
to pochówki książęce, ale szlacheckie. 
Prawdopodobnie, bo nadal jest to wiel-
ki znak zapytania.

Linia Piastów głogowskich jest bar-
dzo ciekawa, ale też burzliwa.

– Zaczęła się od działań Konrada 
Głogowskiego, który w konflikcie 
ze swoim bratem wywalczył swoją 
część i założył w połowie XIII wieku 
Księstwo Głogowskie – mówi Da-
riusz Czaja, wiceprezes Towarzystwa 
Ziemi Głogowskiej. – Najwybitniej-
szym przedstawicielem tej dynastii był 
Henryk III Głogowski, który otarł się 
o koronę polską. Jego syn, Przemko 
Głogowski to także wybitna postać. 
Po jego śmierci, do dziś niewyjaśnionej, 
Księstwo przeszło w ręce czeskie. Tar-

gane też było różnymi wydarzeniami 
w czasach Henryka IX i Henryka XI. 
Co ciekawe, ten drugi uważany jest 
przez historyków polskich i niemie-
ckich za nieudolnego. Dynastia książąt 
głogowskich zakończyła się na Janie 
Szalonym, który w 1488 roku musiał 
oddać Głogów na cześć Węgrów.

W najbliższym czasie mają być prze-
prowadzone badania antropologiczne 
szczątków znalezionych w kościelnej 
krypcie w Kożuchowie. Wszyscy liczą 
na to, że tajemnica pochówków książąt 
piastowskich z głogowskiej linii zosta-
nie wreszcie wyjaśniona.  (UR)

Tajemnica pochówków 
ostatnich Piastów głogowskich

 REGION. Czy w krypcie pod posadzką kościoła parafi alnego pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie 
znajdują się szczątki dwóch ostatnich Piastów głogowskich Henryka IX i Henryka XI? Wyjaśnienia tej 

tajemnicy podjęło się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.
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PO ZAKOŃCZENIU REMONTU PAŁAC W JERZMANOWEJ MA SŁUŻYĆ MIESZKAŃCOM

W iadomo już, że po 
zakończeniu prac 
pałac ma być cen-

trum działalności gminnej 
kultury. Mieszkańcy pomysł 
popierają, ale niektórzy nieco 
inaczej podchodzą do sprawy.

– Jakieś sale weselne, mo-
że hotel, żeby na nim też za-
rabiać – zastanawia się jeden 
z mieszkańców Jerzmanowej.

Podobnego zdania jest in-
na mieszkanka wsi: – Może 
działalność zarobkowa, żeby 
gmina zarabiała, na przykład, 
jakiś mini hotel albo pensjo-
nat. Czasem przyjeżdżają tu 
ludzie. Może rzadziej, ale na 
przykład, Niemcy, którzy kie-
dyś tu mieszkali, a może ktoś 
inny skorzystałby, bo woli 
pobyć na wsi, jak zagospoda-
rują park i stawy. To jest duży 
obiekt, gmina musi go utrzy-
mać, czyli mieszkańcy.

Wójt sprawę stawia jasno, 
choć zachęca mieszkańców 
do konsultacji na temat wizji 
funkcjonowania zabytku.

Pałac odzyska
dawny blask

 POWIAT GŁOGOWSKI. Remont dachu to 
pierwszy i najważniejszy etap rewitalizacji 
pałacu w Jerzmanowej. Chodzi przede 
wszystkim o zabezpieczenie całego obiektu. 
Do końca całej inwestycji droga jeszcze 
daleka, ale już rozmawia się o tym, co będzie 
się dziać w tej zabytkowej budowli.

solna. 
Wnio-

sek przy-
j ę l i ś m y 

i skonsultuje-
my go z konser-

watorem zabytków. Jeże-
li będzie to możliwe, to taka 
grota powstanie – dodaje.

Wiadomo już, że w daw-

nym budynku gospodarczym 
przy ulicy Obiszowskiej po-
wstaną kręgielnia i świetlica 
wiejska.

Przypomnijmy, remont 
pałacowego ma potrwać do 
połowy listopada i według 
kosztorysu będzie kosztować 
ponad 800 tys. zł, z czego 
ponad 700 tys. zł pochodzi 

z funduszy unijnych. Także 
na dalsze prace, m.in. remont 
elewacji oraz wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, gmina 
szuka zewnętrznych źródeł 
dofinansowania. Według 
wójta, rewitalizacja samej bu-
dowli będzie kosztować kilka 
milionów złotych. Ile? To bę-
dzie wiadomo po opracowa-

niu dokumentacji. Jeśli gmina 
zdobędzie dofinansowanie, 
pałac ma być gotowy w ciągu 
pięciu lat. To optymistyczna 
perspektywa wójta.

Zabytkową budowlę, wraz 
z przyległym terenem, gmina 
kupiła od prywatnego właści-
ciela za 3 mln zł.

Urszula Romaniuk

– Ten obiekt nie będzie 
przeznaczony na cele ko-
mercyjne, wręcz przeciwnie, 
będzie służyć mieszkańcom 
– podkreśla Lesław Golba, 
wójt gminy Jerzmanowa. 
– Tam będzie siedziba gmin-
nego centrum kultury oraz 
gminnej biblioteki z czytelnią. 
Chcemy, by funkcjonowały 
tam nasze stowarzyszenia, 
w tym kluby seniora 
i młodzieżowe. 
Chcemy też, by 
była tam pała-
cowa kawia-
renka, gdzie 
mieszkańcy 
i przyjezd-
ni napiją się 
dobrej kawy 
lub herbatki, 
z ciasteczkiem. 
Jesteśmy również 
otwarci na konsultacje 
z mieszkańcami, bo chcemy, 
by podpowiadali nam, co by 
chcieli, aby tam się znajdowa-
ło. Jedna z propozycji to grota 
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P rezentację zorganizo-
waną na płycie Rynku 
poprzedził II Rajd Zie-

mi Chojnowskiej, w którym 
udział wzięło 75 załóg. Dla 
porównania w ubiegłym roku 
było ich zaledwie 41. Wszy-
scy uczestnicy dotarli na me-
tę, w tym nawet samochody 
z początku lat dwudziestych 
minionego stulecia.

Głównym organizatorem 
motoprezentacji jest miejsco-
wy klub Oldtimer. W przed-
sięwzięcie zaangażowały się 
władze miasta, a także gminy 
wiejskiej Chojnów oraz bur-
mistrz Złotoryi i wolontariat 
KGHM.

Pomysłodawcy imprezy 
postanowili połączyć dobrą 
zabawę z charytatywną zbiór-
ką pieniędzy na implanty słu-
chu dla trzyletniego Kamila 
Wawrucha. Dwa lata temu 
chłopczyk zasłynął jako naj-
mniejsze na świecie dziecko, 
uratowane za pomocą sztucz-
nej nerki. Malec, który urodził 
się w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Legnicy, 
ważył zaledwie 820 g.

Podczas zlotu właściciele 
niektórych modeli ubrani byli 
stosownie do epoki, w której 
powstały ich cacka. Tak, jak 
małżonkowie z 57-letniego MG 
MGA – Marzena i Marek Pasz-

kiewiczowie ze Zgorzelca. Właś-
cicielka czerwonej fury tłumaczy, 
że nie siada za kierownicą tego 
auta, ponieważ „kobieta zawsze 
ma być damą i podczas podróży 
pić szampana”. Mężczyzna zaś 
jest od tego, by ją wozić.

Ogromne wrażenie na zwie-
dzających zrobił biały chevrolet 
corvette model C4. Trzydzieści 
lat temu samochód znalazł 
pierwszego nabywcę w Kana-
dzie. Po niedługim czasie trafi ł 
do Europy, a ściślej do Szwajca-

rii, gdzie więcej stał niż jeździł, 
ponieważ ma tylko 30 tys. mil 
przebiegu. Teraz należy do ko-
lekcjonera z Lubina Krystiana 
Politowicza. Co ciekawe, to 
ogromne auto nie ma w ogóle 
bagażnika. Jego całą tylną część 
zajmuje zbiornik na paliwo.

Oprócz takich niezwykłych 
egzemplarzy, zwiedzający mo-
gli również podziwiać moto-
cykle, maszyny rolnicze oraz 
historyczne pojazdy straży 
pożarnej.  Joanna Michalak

NA METĘ RAJDU DOTARŁY WSZYSTKIE SAMOCHODY, TAKŻE 
TE Z POCZĄTKU LAT 20. MINIONEGO STULECIA

Motopasja
w stylu retro
 CHOJNÓW. Załogi ponad 
dwustu maszyn wzięły 
udział w Zlocie Pojazdów 
Zabytkowych. Podczas 
drugiej edycji imprezy 
miłośnicy motoryzacji 
mogli nie tylko podziwiać 
urok sędziwych 
egzemplarzy, ale też 
wykazać się dobrym 
sercem i hojnością.
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KOLEJNE JUŻ ŚWIĘTO CHLEBA I PIERNIKA W JAWORZE PRZYCIĄGNĘŁO TŁUMY

chlebem
pachnący
 JAWOR. Rekord na najdłuższy piernik w Polsce, 
koncerty i pachnący chlebem rynek. Jaworskie 
Święto Chleba i Piernika przez trzy dni przyciągnęło 
tłumy. Jedni chcieli zaopatrzyć się w wyszukane 
razowce, inni pokosztować rekordzisty, jeszcze inni 
pobawić się na występie Hyżego. 

W ydarzenie ot-
worzyła pa-
rada chleba, 

w której udział wzięły 
jaworskie przedszkola, 
organizacje, kluby i sto-
warzyszenia. Podziwiać 
można było barwne stro-
je zespołów folklorystycz-
nych i delegacji, m.in. 
z partnerskich miast. 
W programie były także 
Wybory Miss i Mistera 
Ziemi Jaworskiej. Kan-
dydaci zaprezentowali się 
w stylu sportowym, retro 
i strojach wieczorowych. 
Najpiękniejszą została 
Natalia Zgud, miesz-
kanka gminy Wądroże 
Wielkie, natomiast naj-
przystojniejszym okazał 
się Kacper Sitarz. Koncert 
Natalii Nykiel i widowi-
skowy pokaz Waternowl 

Act Ani Filipowskiej 
spodobał się publiczno-
ści. Drugi dzień Święta 
Chleba i Piernika zdomi-
nowało bicie rekordu na 
najdłuższy piernik w Pol-
sce. Od południa można 
było podziwiać na scenie 
występy reprezentantów 
miast partnerskich - Ber-
dyczowa na Ukrainie, 
niemieckiego Niesky, 
czeskiego Turnova i pol-
skich Niepołomic. Na 
stoiskach można było 
posmakować i zaopa-
trzyć się nie tylko w kra-
jowe wiktuały.

Duże wzięcie miały 
oscypki z żurawiną lub 
boczkiem, pajda ze smal-
cem, cysterskie podpło-
myki – to tylko niektóre 
ze specjałów. Powodze-
niem cieszyły się też buł-

ki ziemniaczane i gorące 
pączusie. Nie brakowało 
też smakowitych węd-
lin i wypieków znanych 
na Litwie, Ukrainie czy 
w Czechach. 

Daniel Śmiłowski
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NIEDZIELNE OBCHODY zainau-
gurowało nabożeństwo dziękczynne za dar 
chleba w Kościele Pokoju. Po przekazaniu 
chleba na ręce burmistrza Emiliana Bery i pa-
stora Tomasza Stawiaka zgromadzeni mieli 
okazję wysłuchać preludium organowego, 
pieśni w wykonaniu chóru i ewangelii. Kaza-
nie wygłosił ks. Waldemar Hawrylewicz. Po 
błogosławieństwie wszyscy przeszli na ja-
worski Rynek, gdzie rozpoczęły się występy 
folklorystyczne Piotrowiczanek, Wojcieszo-
wianek i zespołu z ukraińskiego Berdyczowa. 

Na scenie było też kulinarnie. Nie tylko dla 
najmłodszych gotowała Julia Cymbaluk, 
zwyciężczyni programu „MasterChef Junior”. 
Furorę robił też przysmak z patelni, a wśród 
słodkości - lody od Barletty ufundowane 
przez mistrza Stanisława Furtaka. Jaworza-
nie dopingowali też wypiekanie chleba przez 
burmistrza Emiliana Berę i wielu gości, 
wśród których zauważyliśmy m.in. szefa ja-
worskiego Mercedesa, Andreasa Schenkela 
z żoną Melanią i wiceburmistrza Polkowic 
Renatę Dembek.

Niezwykłą zabawę z wodą (Water Show) 
przygotowało dla dzieci wrocławskie Hydro-
polis. A na finał tegorocznego Święta Chleba 
i Piernika zaśpiewali Małgorzata Nakoniecz-
na, Ernest Staniaszek, Arkadiusz Kłusowski 
i Jagoda Kret - „The Voice of Poland”. W ra-
mach Święta odbyło się też II Dolnośląskie 
Pieczenie Chleba. W konkursie na najlepszy 
chleb domowego wypieku pn. „Jawor pach-
nący chlebem” zwyciężyła pani Aniela Pań-
czak z Pomocnego zdobywając główną na-
grodę. Drugie miejsce zajął Jarosław Mazik, 

a trzecie Alina Żmuda. Chleby oceniane były 
przez mistrzów piekarnictwa - Stanisława 
Furtaka, Kazimierza Raka, Ryszarda Krup-
skiego i Jana Świętka, którzy brali pod uwa-
gę kolor, smak, zapach i strukturę przekroju. 
Jury przyznało także nagrody za „Dolnoślą-
skie Pieczenie Chleba”. W kategorii piekarnia 
chleb z piaskowca zdobyła Kinga Miakienko 
z firmy „Przy Czarcim Młynie” ze Świeradowa 
Zdroju, a w kategorii samorządowiec złotą 
statuetkę piekarza otrzymała zastępca bur-
mistrza Polkowic Renata Dembek.

chlebemchlebemchlebemchlebemchlebemchlebem
Jawor SOBOTA stała się okazją 

do wręczenia nagród w kon-
kursie na rzeźbę piekarsko-cu-
kierniczą. Pierwsze miejsce 
w kategorii rzeźba mała (do 5 
kg) zajęła „Dynia i wiewiórka” 
wykonana przez Sylwestra 
Jóźwiaka z Cukierni Staropol-
skiej z Bydgoszczy. W katego-
rii rzeźba duża zwyciężył „Ma-
mut” Łukasza Janowskiego 
z tej samej cukierni. Wyróżnie-
nie przyznano rzeźbie pt. „Co 
ma piernik do wiatraka?” au-
torstwa Barbary Milewskiej 
z firmy GOETZ Consulting. 
Tego dnia wiele działo się na 
scenie. Publiczność zachwycił 
Tony Barletta - gwiazda wło-
skiej sceny muzycznej, który 
pokazał prawdziwie śród-
ziemnomorski temperament. 
Dodatkowo atmosferę sobot-
niego wieczoru rozgrzał do 
białości Grzegorz Hyży. 
Na jednym bisie się nie skoń-
czyło.
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Średnia wieku 
wykształconych 
browarników 

45-50 lat

XI
wtedy rozpoczyna się 

historia dolnośląskiego 
browarnictwa 

wiek

Małe browary 
rzemieślnicze ściągają 
chmiel z 7 kontynetów 

Liczba browarów rzemieślniczych 
na Dolnym Śląsku

2005 - 1 2017 - 17

20lat
temu wykształcono 

ostatniego browarnika

czas potrzebny 
na uwarzenie piwa

Od 3 miesięcy
1312

do roku

Na wrocławskim rynku 
znajduje się najstarsza 
restauracja w Europie 

podająca piwo 
rzemieślnicze 

lat temu rozpoczął się 
renesans browarów 

rzemieślniczych

o tyle wzrosła w ciągu 4 lat 
liczba miejsc związanych 
tylko z browarami 
rzemieślniczymi 
we Wrocławiu
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Miliony na remont dworców w regionie
 REGION. Miliony, jakie PKP przeznacza w ostatnich latach na modernizacje dworców kolejowych, trafi ą także do miast naszego regionu. W Chojnowie zabytkowy gmach 

przejdzie gruntowną modernizację, dzięki czemu z obskurnego i zdegradowanego miejsca stanie się ozdobą swojego miasta. Podobnie ma być w Jaworze.

„Straszydło”, „szpetota” czy 
ewentualnie „miejsce spotkań 
marginesu społecznego” – tak 
mieszkańcy mniejszych miast 
regionu postrzegają dworce kole-
jowe, o których – wydawało się 
– cały świat zapomniał, a już na 
pewno ich właściciel, czyli Polskie 
Koleje Państwowe, które przez 
lata nie interesowały się stanem 
swoich nieruchomości, popada-
jących w coraz większą ruinę. Na 
szczęście, od kliku lat PKP inwe-
stuje miliony, które teraz spłyną 
także do Chojnowa.

– Bardzo się cieszymy, że po 
wielu latach rozmów i starań PKP 
zdecydowało się, aby wizerunek 
chojnowskiego dworca uległ dużej 
poprawie. Będzie to także dworzec 
bardzo nowoczesny w środku – 

komentuje Jan Serkies, burmistrz 
Chojnowa. I zapowiada: – Na ze-
wnątrz chcemy zmodernizować 
plac dworcowy, przeznaczając 
jego jedną część na miejsca par-
kingowe, a drugą – na przystanki 
autobusowe oraz dla busów.

Tymczasem w Jaworze, mie-
ście piernika i chleba, od niedaw-
na kojarzącym się także z marką 
Mercedes...

– Kolej na dworzec, który wyma-
ga pilnego remontu. Polskie Koleje 
Państwowej podpisały już z wyko-
nawcą umowę opiewającą na po-
nad 15 mln zł. Pieniądze pozwolą 
na powrót do świetności z 1856 r., 
gdy powstał dworzec – cieszy się 
Emilian Bera, burmistrz Jawora.

Póki co jednak zabytkowy 
budynek i jego najbliższe otocze-

nie, mówiąc dyplomatycznie, nie 
są najlepszą wizytówką miasta. 
Dworce kolejowe w małych pol-
skich miastach to z reguły obraz 
nędzy i rozpaczy. Przykład Jawo-
ra jest jednym z bardziej drastycz-

nych. Dlatego informacja o ogło-
szeniu przetargu na remont to 
dla miasta jak wygrana na loterii. 
Podobnie jak w przypadku Choj-
nowa, także tutaj warunkiem 
Polskich Kolei Państwowych było 

wydzierżawienie przez gminę czę-
ści pomieszczeń i przeznaczenie 
ich na cele publiczne. Jak wyglą-
dał będzie dworzec po remoncie? 
Udostępnione przez PKP wizua-
lizacje robią olbrzymie wrażenie. 
Zmieni się również najbliższe oto-
czenie budynku.

– Dla nas jest bardzo ważne, by 
nowy dworzec był wkompono-
wany w bardzo ładne otoczenie. 
Dlatego dzięki środkom z Unii Eu-
ropejskiej miasto wyremontowało 
już skwer znajdujący się vis a vis 
dworca – dodaje burmistrz Bera.

Remont ma potrwać do końca 
września 2018 r. Poza Chojno-
wem i Jaworem PKP zmodernizu-
je w tym czasie jeszcze 18 dolno-
śląskich zabytkowych dworców 
kolejowych.  (BR)
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R eforma likwidująca gim-
nazja stanowiła też spore 
wyzwanie dla samorzą-

dów, które musiały znaleźć miej-
sce dla wszystkich uczniów i jak 
największej liczby nauczycieli, 
nie rujnując przy tym gminnego 
budżetu. W samej Legnicy koszt 
wdrożenia reformy wyniósł oko-
ło 4 mln zł.

W starym systemie kończą 
edukację uczniowie drugich 
i trzecich klas gimnazjum. Po 
kilkunastu latach budynki szkół 
podstawowych trzeba było 
na nowo przystosować do po-
trzeb klas siódmych i ósmych 

lub na odwrót – obiekty przy-
gotowane z myślą o młodzieży 
przygotować na przyjęcie malu-
chów. Część placówek zmieniła 
lokalizację. 

Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego wymagało nie tylko 
przygotowania technicznego 
samych budynków. Samorzą-
dowców martwiło też ryzyko, że 
wdrożenie reformy spowoduje 
konieczność zwolnień nauczy-
cieli. Aby nie doprowadzać do 
redukcji etatów, Polkowice po-
stanowiły wprowadzić w szko-
łach dodatkowe zajęcia fi nanso-
wane przez gminę. Liczba godzin 

tych zajęć jest równa dziewięciu 
nauczycielskim etatom. Zwol-
nień nie było także w Złotoryi 
i w Głogowie, w tym drugim jed-
nak niektórzy pedagodzy musieli 
zmienić szkołę. W Jaworze jedna 
osoba nie przyjęła propozycji 
nowych warunków zatrudnie-
nia. W Lubinie nowa siatka szkół 
spowodowała konieczność zwol-
nienia 15 nauczycieli, wszyscy 
jednak otrzymali półroczne od-
prawy. Wypowiedzenia z odpra-
wami otrzymało też ośmiu leg-
nickich nauczycieli, dodatkowo 
24 osoby przeszły na emeryturę, 
37 na niższy wymiar godzin, 
a 43 osoby, które pracowały na 
zakończonych już umowach na 
czas określony, cały czas pozo-
stają w kontakcie z magistratem. 
Jeśli zwolni się dla nich miejsce, 
wrócą do pracy.

Trudności z organizacją pra-
cy podstawówek i gimnazjów 
rekompensują pozytywne wia-
domości dla starszych uczniów. 
W naszym regionie udało się 
m.in. utrzymać działalność 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Rudnej, nad którym 
pieczę objęło Ministerstwo 
Rolnictwa. W Lubinie po raz 
pierwszy rozbrzmiał dzwonek 
w Szkole Mistrzostwa Sportowe-
go Zagłębie Lubin – niepublicz-
nym liceum ogólnokształcącym, 
które ma za zadanie wychować 
przyszłych czempionów.   W nie-
typowy sposób zaczęli nowy rok 
uczniowie chocianowskiego 
Technikum Mechatronicznego 

4 WRZEŚNIA W CAŁYM KRAJU ZABRZMIAŁY PIERWSZE 
W TYM ROKU SZKOLNYM LEKCYJNE DZWONKI
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GŁOGÓW

JAWOR

LEGNICA

LUBIN

POLKOWICE

ZŁOTORYJA

Liczba uczniów*

Pierwszoklasiści

5 831 600

828

694

269

193

140

1 819

7 785

5 798

2 551

1 111

* uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści (wg starego systemu)

 REGION. Rozpoczęty właśnie rok szkolny 
2017/2018 jest nie tylko nowy, ale też inny. 
Pierwszoklasiści zaczynają naukę w nowym 
systemie, w którym czeka ich już osiem lat 
w jednolitej szkole podstawowej. 

Nowy rok, Nowy rok, Nowy rok, 
nowa szkoła

– z nauczycielami spotkali się w sie-
dzibie Volkswagen Motor Polska, 
gdzie przez trzy lata będą pracować 
i uczyć się zawodu w ramach kształ-
cenia dualnego.

Wciąż trwa walka o popularną 
„Przyrodniczą”, czyli Technikum 
nr 6 w Głogowie – powiat głogow-
ski podjął uchwałę o zamiarze li-

kwidacji szkoły, na co nie zgodziło 
się kuratorium oświaty. Sprawa 
dotarła do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, które nakazało roz-
patrzenie sprawy od początku. 
Decyzji powiatu sprzeciwił się bo-
wiem nie tylko kurator, lecz przede 
wszystkim uczniowie szkoły i ich 
rodzice.  Joanna Dziubek
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KLASA „A” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Sokół Jerzmanowa 4 4 0 0 12 18:5
2. Pogoń Góra 4 3 1 0 10 22:5
3. Zawisza Serby 4 3 1 0 10 17:4
4. Gwardia Białołęka 4 3 1 0 10 8:3
5. Stal II Chocianów 4 2 2 0 8 10:1
6. Dragon Jaczów 4 2 1 1 7 14:8
7. Iskra Droglowice 4 2 1 1 7 11:6
8. Korona Czernina 4 2 1 1 7 12:17
9. Mieszko Ruszowice 4 2 0 2 6 13:11
10. Zadzior Buczyna 4 2 0 2 6 9:9
11. LZS Komorniki 4 1 0 3 3 5:16
12. Victoria Parchów 4 1 0 3 3 6:12
13. Orzeł Czerna 4 1 0 3 3 12:11
14. Kalina Sobin 4 0 0 4 0 3:12
15. Victoria Siciny 4 0 0 4 0 3:18
16. Łagoszovia Łagoszów 4 0 0 4 0 5:30

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

KLASA „A” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B

1. Albatros Jaśkowice 4 3 1 0 10 11:4
2. ZZPD Górnik Lubin 4 3 0 1 9 21:7
3. Rodło Granowice 3 3 0 0 9 13:4
4. Orzeł Mikołajowice 4 3 0 1 9 10:3
5. Mewa Kunice 4 3 0 1 9 15:5
6. Sparta Parszowice 3 2 1 0 7 9:4
7. Czarni Dziewin 4 2 1 1 7 5:4
8. Zryw Kłębanowice 4 2 0 2 6 13:10
9. Kolejarz Miłkowice 4 1 1 2 4 9:11
10. Krokus Kwiatkowice 3 1 1 1 4 8:6
11. Wilki Różana 4 1 0 3 3 8:14
12. Park Targoszyn 4 1 0 3 3 7:22
13. Unia Miłoradzice 3 0 1 2 1 4:12
14. Fortuna Obora 4 0 0 4 0 6:18
15. Zjednoczeni Snowidza 4 0 0 4 0 0:15

Kolejka 4: 
Albatros Jaśkowice – Zjednoczeni Snowidza  3:0
Zryw Kłębanowice – Wilki Różana  6:2
ZZPD Górnik Lubin – Mewa Kunice 4:2
Fortuna Obora – Orzeł Mikołajowice  1:2
Czarni Dziewin – Park Targoszyn  2:1
Kolejarz Miłkowice – Sparta Parszowice  1:3
Krokus Kwiatkowice – Unia Miłoradzice  6:1
Rodło Granowice -  PAUZA

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Kłos Moskorzyn 3 3 0 0 9 7:3
2. LZS Ostaszów 3 2 1 0 7 9:5
3. Perła Potoczek 3 2 0 1 6 9:6
4. PDE LKS Gaworzyce 3 1 1 1 4 11:12
5. LZS Koźlice 3 1 1 1 4 10:11
6. Viktoria Borek 3 1 1 1 4 10:8
7. Zryw Kotla 3 1 1 1 4 5:5
8. Tęcza Kwielice 3 1 0 2 3 5:5
9. Odra Grodziec Mały 3 1 0 2 3 4:6
10. Kupryt 02 Sucha Górna 3 1 0 2 3 6:11
11. Sparta Przedmoście 3 1 0 2 3 11:9
12. Amator Wierzchowice 3 0 1 2 1 4:10

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

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Huzar Raszówka 3 2 1 0 7 7:0
2. Błyskawica Luboszyce 3 2 1 0 7 10:5
3. Platan Siedlce 3 2 0 1 6 14:8
4. Trans. Kłopotów-Osiek 3 2 0 1 6 8:5
5. Błysk Studzionki 3 2 0 1 6 7:8
6. Skarpa Orsk 3 2 0 1 6 5:5
7. Victoria Tymowa 3 1 1 1 4 15:7
8. Unia Szklary Górne 3 1 1 1 4 7:7
9. Wiewierzanka Wiewierz 3 1 0 2 3 7:7
10. Sokół Niechlów 3 1 0 2 3 7:11
11. Victoria Niemstów 3 0 0 3 0 2:11
12. LZS Żelazny Most 3 0 0 3 0 5:20

Kolejka 3:  
Wiewierzanka Wiewierz – Błysk Studzionki  1:2
Victoria Tymowa – LZS Żelazny Most  12:1
Victoria Niemstów – Błyskawica Luboszyce  0:4
Unia Szklary Górne – Huzar Raszówka  0:0
Transportowiec Kłopotów-Osiek – Skarpa Orsk  2:0
Sokół Niechlów – Platan Siedlce  1:5

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Orlik Okmiany 3 3 0 0 9 28:6
2. Lubiatowianka Lubiatów 3 2 1 0 7 8:6
3. LZS Nowa Wieś Lubińska 3 2 0 1 6 8:4
4. Iskra II Kochlice 3 2 0 1 6 10:12
5. Sokół II Krzywa 3 1 2 0 5 11:8
6. LZS Biała 2 1 0 1 3 3:3
7. Czarni II Rokitki 3 1 0 2 3 5:13
8. Kryształ Chocianowiec 3 0 2 1 2 7:8
9. Relaks Szklary Dolne 3 0 2 1 2 6:9
10. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 2 0 1 1 1 5:6
11. Iskra Niedźwiedzice 3 0 1 2 1 5:13
12. Start Osetnica 3 0 1 2 1 4:12

Kolejka 3: 
Orlik Okmiany – Czarni II Rokitki  11:1
Relaks Szklary Dolne – Start Osetnica  1:1
LZS Nowa Wieś Lubińska – Iskra II Kochlice  1:3
Sokół II Krzywa – Iskra Niedźwiedzice  5:2
Huragan Nowa Wieś Złotoryjska – Kryształ Chocianowiec  3:3
LZS Biała – Lubiatowianka Lubiatów  1:2 

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA IV
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Tęcza Kwietno 3 3 0 0 9 14:2
2. Cicha Woda Tyniec Legnicki 3 3 0 0 9 16:6
3. Unia Rosochata 3 3 0 0 9 9:1
4. Orzeł Pichorowice 3 3 0 0 9 7:1
5. Korona Kawice 3 2 0 1 6 17:5
6. LZS Budziszów Wielki 3 2 0 1 6 10:9
7. Polder Damianowo 3 2 0 1 6 9:10
8. Orzeł Konary 3 2 0 1 6 5:4
9. Ikar Miłogostowice 3 1 0 2 3 8:5
10. Kam-Pos Lusina 3 0 0 3 0 4:8
11. Zjednoczeni Gościsław 3 0 0 3 0 4:11
12. Czarni Golanka Dolna 3 0 0 3 0 3:10
13. Gama Ujazd Górny 3 0 0 3 0 4:20
14. Wilki II Różana 3 0 0 3 0 5:23

Kolejka 3: 
Unia Rosochata – LZS Budziszów Wielki 4:0
Cicha Woda Tyniec Legnicki – Zjednoczeni Gościsław 5:1
Tęcza Kwietno – Czarni Golanka Dolna 3:0
Polder Damianowo – Gama Ujazd Górny 5:1
Orzeł Pichorowice – Ikar Miłogostowice 2:1
Orzeł Konary – Kam-Pos Lusina 2:1
Wilki II Różana – Korona Kawice 1:15

KLASA „B” 2016/2017, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA V
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Orzeł Wojcieszyn 3 3 0 0 9 29:5
2. Górnik II Złotoryja 3 2 1 0 7 16:2
3. Tatra Krzeniów 3 2 1 0 7 6:2
4. Płomień Nowa Wieś Grodziska 3 2 0 1 6 10:1
5. Iskra Jerzmanice Zdrój 3 2 0 1 6 5:6
6. Kuźnia II Jawor 3 1 0 2 3 5:16
7. KS Winnica 1 1 0 0 3 1:0
8. LKS Chełmiec 3 1 0 2 3 10:21
9. Platan Sichów 2 1 0 1 3 6:5
10. Rataj Paszowice 2 0 0 2 0 2:6
11. Sokół Sokołowiec 3 0 0 3 0 2:11
12. Lechia Rokitnica 3 0 0 3 0 5:22

 

Kolejka 3:
Sokół Sokołowiec – Górnik II Złotoryja  1:6
Rataj Paszowice – Tatra Krzeniów  1:3
Płomień Nowa Wieś Grodziska – Iskra Jerzmanice Zdrój  5:0
Orzeł Wojcieszyn – Kuźnia II Jawor  9:2
LKS Chełmiec – Lechia Rokitnica  6:3
Platan Sichów – KS Winnica  PRZEŁOŻONY

KLASA OKRĘGOWA 2017/2018  OKRĘG: LEGNICA
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Konfeks Legnica 4 4 0 0 12 18:0
2. Sparta Rudna 4 4 0 0 12 12:2
3. Prochowiczanka Prochowice 4 3 1 0 10 19:4
4. Odra Chobienia 4 3 1 0 10 8:2
5. Iskra Księginice 4 3 0 1 9 8:3
6. KS Męcinka 4 3 0 1 9 8:5
7. Płomień Radwanice 4 2 1 1 7 13:10
8. UKS Huta Przemków 4 2 0 2 6 7:8
9. Czarni Rokitki 4 2 0 2 6 5:10
10. KS Legnickie Pole 4 1 0 3 3 5:12
11. Kaczawa Bieniowice 4 1 0 3 3 9:8
12. Zamet Przemków 4 1 0 3 3 7:7
13. Iskra Kochlice 4 0 2 2 2 6:15
14. Kuźnia Jawor 4 0 1 3 1 8:13
15. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 4 0 0 4 0 5:17
16. Grom Gromadzyń-Wielowieś 4 0 0 4 0 2:24

Kolejka 4: 
Zamet Przemków – Konfeks Legnica  0:1
Kaczawa Bieniowice – Grom Gromadzyń-Wielowieś  7:0
Iskra Księginice – Czarni Rokitki  4:1
Iskra Kochlice – UKS Huta Przemków  2:3
Kuźnia Jawor – Odra Chobienia  1:3
Dąb Stowarzyszenie Siedliska – Płomień Radwanice  2:5
KS Legnickie Pole – Prochowiczanka Prochowice  0:4
KS Męcinka – Sparta Rudna  0:2

KLASA „A” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. LZS Lipa 4 4 0 0 12 14:6
2. Przyszłość Prusice 4 3 0 1 9 13:5
3. Błękitni Kościelec 4 2 1 1 7 9:8
4. Płomień Michów 4 2 1 1 7 9:7
5. Skora Jadwisin 4 2 1 1 7 26:7
6. Chojnowianka Chojnów 4 2 1 1 7 17:8
7. Sokół Krzywa 4 2 1 1 7 14:6
8. Fenix Pielgrzymka 4 2 1 1 7 12:8
9. LZS Nowy Kościół 4 2 0 2 6 17:13
10. Orzeł Zagrodno 4 2 0 2 6 13:9
11. Nysa Wiadrów 4 1 2 1 5 9:21
12. Bazalt Piotrowice 4 1 1 2 4 8:15
13. Huragan Proboszczów 4 1 1 2 4 9:20
14. Burza Gołaczów 4 1 0 3 3 6:12
15. Wilkowianka Wilków 4 0 0 4 0 9:21
16. Radziechowianka Radziechów 4 0 0 4 0 3:22

Kolejka 4: 
Bazalt Piotrowice – Wilkowianka Wilków  4:2
Huragan Proboszczów – Sokół Krzywa  3:2
Fenix Pielgrzymka – LZS Nowy Kościół  5:2
Chojnowianka Chojnów – Nysa Wiadrów  14:1
Burza Gołaczów – Orzeł Zagrodno  1:5
Błękitni Kościelec – Płomień Michów  2:0
LZS Lipa – Przyszłość Prusice  3:2
Skora Jadwisin – Radziechowianka Radziechów  13:0

Tabele niższych lig

r e k l a m a
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Na początek 
Pszczółka

 KOSZYKÓWKA. Zawodniczki CCC Polkowice nowy 
sezon Basket Ligi Kobiet zainaugurują meczem 

z Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin. Spotkanie 
z akademiczkami zostanie rozegrane 23 września 

w polkowickiej hali.

W drugiej kolejce poma-
rańczowe zmierzą się na wy-
jeździe z InvestInTheWest AZS 
AJP Gorzów Wielkopolski. Już 
w piątej serii spotkań 14 paź-
dziernika dojdzie do ligowego 
klasyku, w którym CCC po-
dejmować będzie Wisłę Can-
-Pack Kraków. Tydzień później 
polkowiczanki czeka wyjaz-
dowe starcie z derbowym ry-
walem, aktualnym mistrzem 
Polski Ślęzą Wrocław.

Pierwsza część rundy za-
sadniczej zakończy się w po-
łowie grudnia, a na początku 
stycznia zespoły rozegrają 
rundę rewanżową. Faza za-
sadnicza Basket Ligi Kobiet 
potrwa do końca marca, po 
czym zespoły rywalizować 
będą w fazie play-off.

Mistrzostwa Polski z ubie-
głego sezonu bronić będzie 
Ślęza Wrocław. Wicemi-
strzem ubiegłego sezonu była 
„Biała Gwiazda” z Krakowa, 
a polkowiczanki zakończyły 
sezon na najniższym stopniu 
podium. Po wzmocnieniach 
przed sezonem 2017/2018 
CCC Polkowice wymieniane 
jest w gronie głównych kan-
dydatów do złotego medalu. 

(LL)

Terminarz:  
 PIERWSZA RUNDA  
CCC Polkowice - Pszczółka 
Polski-Cukier AZS-UMCS 
Lublin 23.09.2017
 2. KOLEJKA 
InvestInTheWest AZS AJP 
Gorzów Wlkp. - CCC Polko-
wice 30.09.2017  
 3. KOLEJKA 
CCC Polkowice - KS JAS-
-FBG Zagłębie Sosnowiec 
04.10.2017  
 4. KOLEJKA 
Artego Bydgoszcz - CCC Pol-
kowice 07.10.2017
 5. KOLEJKA 
CCC Polkowice - Wisła Can-
Pack Kraków 14.10.2017 
 6. KOLEJKA 
1KS Ślęza Wrocław - CCC 
Polkowice 21.10.2017  
 7. KOLEJKA 
CCC Polkowice - PGE MKK 
Siedlce 28.10.2017  
 8. KOLEJKA
Cosinus Widzew Łódź - CCC 
Polkowice 04.11.2017 
 9. KOLEJKA
CCC Polkowice - Energa To-
ruń 18.11.2017 
 10. KOLEJKA
TS Ostrovia Ostrów Wielko-
polski - CCC Polkowice 
25.11.2017  
 12. KOLEJKA
CCC Polkowice - Basket 90 
Gdynia  09.12.2017 
 13. KOLEJKA
Enea AZS Poznań - CCC Pol-
kowice 16.12.2017 
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Spotkanie z zespo-
łem z Kamiennej 
Góry wydawało 

się być idealnym na prze-
rwanie meczów bez zwy-
cięstwa w Sport Track IV 
lidze i szybko to się po-
twierdziło, bo już w 13. 
minucie na prowadzenie 
gospodarzy wyprowa-
dził Grzegorz Lichwa. Od 
zdobytej bramki Odrze 

grało się zdecydowanie 
łatwiej i to ścinawianie 
konsekwentnie powięk-
szali swoją bramkową 
przewagę. Gości stać było 
jedynie na jedno trafi enie 
w drugiej części spotkania, 
a i tak mogą mówić o spo-
rym szczęściu. Wszyst-
ko dlatego, że aż trzech 
zawodników nie wyko-
rzystało rzutów karnych 
w tym meczu. Byli to Ma-

ciej Srebniak, Dawid Seta 
i Michał Piechuta.

– Pierwsze zwycięstwo 
bardzo cieszy. Widziałem 
progres mojego zespołu 
po meczu pucharowym 
z rezerwami Miedzi Leg-
nica, także spodziewałem 
się, że w dzisiejszym dniu 
na pewno wyjdziemy tak 
samo zmotywowani z ta-
kim samym stylem gry 
i zaowocowało to zwy-

cięstwem – komentował 
po meczu Tomasz Wo-
łoch, trener Odry-Total 
Ścinawa.

Po rozegraniu czterech 
kolejek Sport-Track IV li-
gi liderem rozgrywek jest 
Apis Jędrzychowice, który 
o punkt wyprzedza Stal 
Chocianów, Orlę Wąsosz 
i AKS Strzegom. Pozostałe 
zespoły z naszego regionu 
zajmują odpowiednio szó-
ste (Orkan Szczedrzyko-
wice), siódme (Odra-Total 
Ścinawa), dziewiąte (Spar-
ta Grębocice), dwunaste 
(Górnik Złotoryja) i czter-
naste miejsce (Chrobry II 
Głogów).

Adam Michalik

AŻ SZEŚĆ GOLI I TRZY ZMARNOWANE RZUTY KARNE 
OBEJRZELI KIBICE W ŚCINAWIE

Historyczny

grało się zdecydowanie ciej Srebniak, Dawid Seta 

 PIŁKA NOŻNA. Odra-Total Ścinawa wygrała pierwszy mecz 
w historii swoich występów w Sport Track IV lidze. Podopieczni 
Tomasza Wołocha bez najmniejszych problemów pokonali 
Olimpię Kamienna Góra 5:1, a wynik mógł być jeszcze wyższy 
gdyby ścinawianie wykorzystali trzy rzuty karne.

HistorycznyHistorycznyHistorycznyHistorycznyHistorycznyHistorycznyHistorycznyHistorycznyHistorycznyHistorycznyHistoryczny
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cięstwem – komentował Odra-Total Ścinawa wygrała pierwszy mecz Odra-Total Ścinawa wygrała pierwszy mecz 

sukces sukces sukces Odry
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„HALA JEST PIĘKNA 
I NOWOCZESNA”
 PIŁKA 
RĘCZNA. 
Trwa 
sprzedaż 
biletów 
na wrześ-
niowy 
mecz Pol-
ska – Włochy 
w kwalifikacjach 
EHF EURO 2018. Spotka-
nie odbędzie się 27 wrześ-
nia w lubińskiej hali Regio-
nalnego Centrum Sporto-
wego. – Bardzo liczymy na 
wsparcie kibiców w Lubi-
nie, to miasto żyje spor-
tem, hala jest nowoczesna 
i piękna, nic tylko grać – 
mówi selekcjoner repre-
zentacji Polski, Leszek Kro-
wicki.
– To dla nas bardzo ważny 
mecz, którym chcemy uda-
nie rozpocząć kwalifikacje 
do mistrzostw Europy 
i udowodnić, że reprezen-
tacja Polski zmierza we 
właściwym kierunku – 
podkreśla trener biało-
-czerwonych Leszek Kro-
wicki.
Polki w eliminacjach do 
ME zagrają w grupie 2., 
gdzie oprócz Włoszek ich 
rywalkami będą także re-
prezentantki Czarnogóry 
i Słowacji. Na Mistrzostwa 
Europy awansują dwie 
pierwsze drużyny z każdej 
grupy oraz trzecia ekipa 
z najlepszym bilansem. – 
Naszym celem jest awans, 
a w Lubinie chcemy zrobić 
pierwszy krok w tym kie-
runku. Włoszki nie należą 
do potentatów, ale dla nas 
liczyć się będzie zwycię-
stwo i styl jaki zaprezentu-
jemy. Cztery dni później je-
dziemy do Nitry, gdzie 
w drugiej serii spotkań 
kwalifikacji zagramy ze 
Słowaczkami. To dużo 
trudniejszy przeciwnik, 
dlatego cieszę się, że 
wcześniej podejmiemy re-
prezentację Włoch – ko-
mentuje selekcjoner. – 
Chcemy udowodnić, ze je-
steśmy na dobrej drodze 
i że wyselekcjonowaliśmy 
grupę kilku zawodniczek, 
które będą tworzyć naszą 
reprezentację. Spodziewa-
my się ciekawego występu 
i chcemy pokazać, ze wy-
brana przez nas droga jest 
właściwa – dodaje.  (LL) 
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Odmieniona Siódemka
 PIŁKA RĘCZNA. Szczypiorniści Siódemki Miedź 

Legnica zaprezentowali się w strojach na nowy sezon. 
Podopieczni Pawła Wity wystąpią w koszulkach z logo 
TV Regionalna.pl! Kibice poczynania legniczan będą 

mogli śledzić na nowej ofi cjalnej witrynie internetowej.

Telewizja wspierała leg-
nicki klub już w końcówce 
zeszłego sezonu. Dzięki temu 
kibice mogli obejrzeć na an-
tenie i w internecie domowe 
spotkania Siódemki Miedź 
Legnica. W nowym sezonie 
mecze szczypiornistów rów-
nież będzie można oglądać 
za pośrednictwem TV Regio-
nalna.pl.

Podopieczni Pawła Wity 
w nowym sezonie I ligi mają 
grać o czołówkę stawki. – Na-
sze ambicje i cele zweryfi kuje 
oczywiście parkiet. Jestem 
jednak przekonany, że będzie-
my się bić o ścisłą czołówkę 
tabeli – mówi Bartłomiej Ko-
prowski, rozgrywający Sió-
demki Miedź Legnica.

Warto podkreślić, że po 
kilkumiesięcznej przerwie 

wraca ofi cjalna strona klubo-
wa MSPR Siódemka Miedź 
Legnica. Witryna zyskała zu-
pełnie nową szatę grafi czną 
i funkcjonalność.

Pod adresem http://sio-
demka.legnica.pl kibice znaj-
dą wszystkie niezbędne infor-
macje dotyczące legnickiego 
klubu piłki ręcznej, nie tylko 
zespołu pierwszoligowego, 
ale również drużyn junior-
skich. Nie zabraknie newsów 
meczowych, zapowiedzi, 
fotogalerii i materiałów vi-
deo. Warto dodać, że strona 
funkcjonuje również w wersji 
mobilnej. Wydarzenia zwią-
zane z legnickim handballem 
od teraz można więc śledzić 
w każdym miejscu przez 
smartfony.

(LL)

M iedziowi po-
kona l i  na 
wyjeździe za 

cztery punkty KPR Le-
gionowo 23:21 (11:10). 
Kluczem do zwycięstwa 
była dobra postawa 
w obronie oraz świet-
na dyspozycja duetu 
skrzydłowych Jan Czu-
wara – Arkadiusz Mory-
to, którzy zdobyli po 10 
bramek!

Lubinianie prowa-
dzili niemal przez cały 
mecz.  – Zaczęliśmy od 
prowadzenia i z krótką 
przerwą w pierwszej 
połowie utrzymali-
śmy je do końca me-
czu. Mieliśmy okazję 
i mogliśmy odskoczyć 
na przynajmniej czte-
ry trafienia, jednak to 
nam się nie udawało 
i gospodarze doszli nas 
na jedną bramkę, przez 
co w pewnych momen-
tach wkradła się nieco 
nerwówka. Z przebiegu 
meczu na pewno to my 

zasłużyliśmy na zwycię-
stwo i tak też się stało. 
Pierwsze koty za płoty, 
najważniejsze są punk-
ty! – mówi rozgrywają-
cy miedziowych, Dawid 
Przysiek.

Wybrzeże Gdańsk 
tylko do końcówki 
pierwszej połowy by-
ło równorzędnym ry-
walem dla Chrobrego. 

Później głogowianie 
włączyli piąty bieg i zwy-
ciężyli 31:26.  W spotka-
niu z Wybrzeżem formą 
strzelecką błysnął były 
zawodnik Zagłębia Lu-
bin, Michał Bartczak. 
Skrzydłowy Chrobrego 
zdobył aż osiem bramek 
i walnie przyczynił się 
do zwycięstwa swojej 
drużyny.  (DAM)

GRYGOROWICZ I LUBIATOWSKI NAJLEPSI
 TRIATLON. Bogdan Grygorowicz z KS Metraco Polkowice wraz z Ireneuszem Lubia-
towskim zostali zwycięzcami V Triatlonu Turystycznego Doliną Małej Panwi w parach 
w Ozimku. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 88 kilometrów. Zwycięzcy uporali się 
z tym zadaniem w czasie 5 godz. 56 minut.
Na początku zawodnicy musieli zmierzyć się z dystansem 18 km techniką nordic walking. Na-
stępnie przesiąść się na rowery i przejechać 55 kilometrów. Wyścig kończył 15-kilometrowy 
spływ kajakowy. – Bardzo się ciesze z osiągniętego wyniku. To na pewno nie przyszło samo, 
a jest rezultatem ciężkich treningów i pracy – zapewnia Bogdan Grygorowicz.

(LL)

IKAR ZAGRA W GRUPIE A
 SIATKÓWKA. Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej podał terminarz na najbliższy sezon 
Dolnośląskiej III Ligi Mężczyzn Zina. Ikar Legnica został przydzielony do grupy „A”.
Legniczanie w grupie zmierzą się z rywalami: MUKS Ziemia Milicka, Volleyball Team MKS 
„Pogoń” Góra, UKS Tygrysy Strzelin, LZS FIUKA Średzianin Środa Śląska, SKFiS Kudowian-
ka Kudowa Zdrój oraz KS Jelenia Góra. Pierwszy mecz Ikara odbędzie się 7 października 
w Legnicy. Przeciwnikiem legniczan będzie LZS FIUKA Średzianin Środa Śląska.
Do grupy mistrzowskiej awansują trzy zespoły z każdej grupy. Trzy najlepsze ekipy na Dol-
nym Śląsku będą reprezentować nasze województwo podczas baraży o prawo gry w dru-
giej lidze.   (LL)

inauguracja
Chrobrego i Zagłębia!

Udana
 GŁOGÓW/LUBIN. Zarówno szczypiorniści Chrobrego 
Głogów, jak i Zagłębia Lubin udanie rozpoczęli sezon 
2017/2018 PGNiG Superligi Mężczyzn. Lubinianie ograli 
na wyjeździe KPR Legionowo, głogowianie pokonali u siebie 
Wybrzeże Gdańsk.

KPR 
LEGIONOWO

21:23
(10:11)

MKS 
ZAGŁĘBIE LUBIN 

KPR: Krekora, Kujawa, Wyrozębski – Adamski 8, Jędrzejewski, 
Prątnicki 2, Suliński 1, Fugiel 1, Kowalik, Ignasiak 3, Brinovec, 
Niedziółka 1, Ciok 1, Rutkowski 1
Zagłębie: Małecki, Skrzyniarz – Stankiewicz, Przysiek 2, Kużde-
ba, Mrozowicz 1, Pawlaczyk, Gębala, Szymyślik, Czuwara 10, 
Pietruszko, Jaszka, Moryto 10, Mollino.

CHROBRY 
GŁOGÓW

31:26 
(16:14)

 WYBRZEŻE 
GDAŃSK 

Chrobry: Kapela, Stachera - Bartczak 8, Biegaj 5, Krzysztofik 5, 
Klinger 4, Sadowski 4, Kubała 2, Gujski 2, Babicz 1 oraz Płócien-
niczak, Rydz, Tylutki, Świtała, Orpik, Pawłowski.
Wybrzeże: Pieńczewski, Suchowicz - Rogulski 6, Niewrzawa 6, 
Wróbel 5, Papaj 3, Prymlewicz 2, Kondratiuk 2, Sulej 1, Koma-
rzewski 1 oraz Adamczyk, Bednarek, Gądek, Oliveira, Gauden.

METRACO 
ZAGŁĘBIE LUBIN 

43:17 
(25:11)

 UKS PCM
KOŚCIERZYNA

Metraco Zagłębie: Maliczkiewicz, Wąż, Czyż – Grzyb 4, Semeniuk 3, 
Trawczyńska 2, Wasiak, Rosińska 1, Górna 2, Piechnik 4, Ważna 5, Marić 
7, Jochymek 5, Wojtas 2, Belmas 3, Pielesz 4, Milojević 1.
UKS PCM: Kordunowska-Lupa, Lisowska - Mokrzka 2, Sus 1, Belter 5, Ziół-
kowska, Gędlek 4, Rogożeńska, Lubiejewska, Krajewska 1, Hartman 4.
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Lubiński walec 
 PIŁKA RĘCZNA. To był prawdziwy pogrom! Piłkarki 

ręczne Metraco Zagłębia Lubin rozbiły UKS PCM 
Kościerzyna aż 43:17 (25:11)! Było to doskonałe przetarcie 

przed rywalizacją w Pucharze EHF (sobota-niedziela).

Pierwsze trafienie sezonu 
2017/2018 w PGNiG Super-
lidze Kobiet już w 2. minucie 
zapisała na swoje konto Jovana 
Milojević. Wynik po stronie 
przyjezdnych w 7. minucie ot-
worzyła Malwina Hartman. 
Wówczas było 5:1. Ekipa 
z Kościerzyny nie miała zbyt 
wiele do powiedzenia przy 
skutecznej i finezyjnej grze 
lubinianek, które w 10. minu-
cie prowadziły już 8:1, a dwie 
min później – „dychą” (11:1). 
Miejscowe punktowały ekipę 
z Kościerzyny i do przerwy 
wygrywały czternastoma tra-

fieniami. Aż sześć z nich było 
autorstwa Żany Marić. 

Po zmianie stron przy-
jezdne wciąż miały problem 
z przejściem defensywy rywa-
lek, miedziowe z kolei z zimną 
krwią wykorzystywały kolej-
ne okazje w ofensywie. W 40. 
minucie przewaga Metraco 
Zagłębia wzrosła do dwu-
dziestu trafi eń – 33:13. Osta-
tecznie podopieczne Bożeny 
Karkut i Renaty Jakubowskiej 
zatrzymały się na 43 bram-
kach. Lubiński walec udanie 
wszedł w nowy sezon! 

 (LL) 
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Starzyński bez 
występu w kadrze

 PIŁKA NOŻNA. Filip Starzyński po dobrym 
początku sezonu dostał powołanie na zgrupowanie 

reprezentacji Polski. Niestety pomocnik KGHM 
Zagłębia Lubin nie otrzymał szansy na występ 

w eliminacyjnych meczach z reprezentacją Danii 
i Kazachstanu.

Przypomnijmy, że Sta-
rzyński pojawił się w Lu-
binie wiosną 2016 roku 
i szybko odbudował swoją 
formę prowadząc Mie-
dziowych do brązowego 
medalu mistrzostw Polski. 
Kolejny sezon w wykona-
niu „Figo” był słabszy, jed-
nak w obecnych rozgryw-
kach pomocnik znów 
dzieli i rządzi w środku 

pola. Zaowocowało to po-
wołaniem do reprezentacji 
Polski, w której dotychczas 
wystąpił czterokrotnie. 
Niestety tym razem Sta-
rzyński oba mecze obej-
rzał z perspektywy try-
bun, jednak cieszyć może 
z całą pewnością fakt, 
że ponownie znalazł się 
w orbicie zainteresowań 
Adama Nawałki.  (DAM)

Początek sezonu należy do Zagłębia!
 PIŁKA NOŻNA. Wietrzenie szatni latem i sporo nowych twarzy w lubińskim klubie sprawiło, że KGHM Zagłębie 
Lubin ma za sobą bardzo dobry początek sezonu w Lotto Ekstraklasie. Lubinianie w siedmiu meczach zdobyli 

czternaście punktów i zajmują pozycję wicelidera tabeli.

Podopieczni Piotra Sto-
kowca imponują formą, 
a pierwszą porażkę zano-
towali dopiero w siódmej 
kolejce na stadionie aktual-
nego Mistrza Polski – Legii 
Warszawa. Lubinianie spi-
sują się rewelacyjnie szcze-
gólnie na własnym boisku, 
gdzie w trzech dotychcza-
sowych meczach zdobyli 
komplet. Bez „oczek” ze sta-
dionu Zagłębia wracały Wi-
sła Kraków, Śląsk Wrocław 
i Pogoń Szczecin. Co więcej, 
Miedziowi nie stracili w Lu-
binie nawet bramki. W po-

zostałych meczach Martin 
Polacek dał się pokonał je-
dynie czterokrotnie, co i tak 
jest najlepszym wynikiem 
w całej lidze.

KGHM Zagłębiu dobrze 
zrobiła zmiana stylu gry. 
Zarówno Daniel Dziwniel 
jak i w szczególności Alan 
Czerwiński są bardzo waż-
nymi ogniwami w ukła-
dance Piotr Stokowca. Sze-
roka kadra posiadana przez 
lubiński klub sprawia, że 
rywale do samego końca 
nie mogą być pewni tak-
tyki obranej przez KGHM 

Zagłębie. W każdej chwili 
szkoleniowiec może za-
skoczyć powrotem do po-
przedniej, tym bardziej, że 
ma w swoich szeregach war-
tościowych skrzydłowych. 
Bartłomiej Pawłowski, Ka-
mil Mazek, Łukasz Janosz-
ka czy Krzysztof Janus to 
wciąż zawodnicy, których 
w innych zespołach witali-
by z otwartymi rękami.

Teraz po dwutygodniowej 
przerwie związanej z mecza-
mi krajowych reprezentacji 
do rozgrywek wrócą kluby 
Lotto Ekstraklasy. Często 

ten moment potrafi  brutalnie 
zweryfi kować poszczególne 
zespoły. Dlatego tak ważne 
jest zwycięstwo w piątko-
wym meczu z Wisłą Płock, 
tym bardziej, że spotkanie 
zostanie rozegrane w Lubi-
nie. W przypadku wygranej 
Miedziowi powinni w dal-
szym ciągu iść za ciosem 
i utrzymywać się w ścisłej 
czołówce tabeli, co w konse-
kwencji prowadzi do walki 
o awans do europejskich pu-
charów, a być może nawet do 
Mistrzostwa Polski w sezonie 
2017/2018.  (DAM)

M ecz w Głogowie był 
wyjątkowy pod 
kilkoma wzglę-

dami. Derbowe pojedynki 
zawsze wywołują największe 
emocje wśród kibiców, ale 
pikanterii konfrontacji lokal-
nych rywali dodawał fakt, że 
głogowianie przed pierwszym 
gwizdkiem byli liderem I-li-
gowych rozgrywek, a Miedź 
w przypadku zwycięstwa zaję-
łaby jego miejsce. W dodatku 
obie ekipy były niepokonane 
w bieżącym sezonie.

To miał być także spraw-
dzian dla podopiecznych Do-
minika Nowaka, ponieważ 

wszyscy byli ciekawi jak pora-
dzi sobie zespół pod wpływem 
presji i... wydawało się, że mo-
że mieć z tym problem. Jako 
pierwsi na prowadzenie wy-
szli gospodarze, jednak Miedź 
już kolejny raz udowodniła, 
że w tym sezonie jest jednym 
z głównych kandydatów do 
awansu. Jeszcze przed prze-
rwą wyrównał Wojciech Ło-
bodziński, a po zmianie stron 
bramkę zdobył debiutujący 
w zespole Przemysław Myst-
kowski. Zwycięstwo oznacza-
ło dla Miedzi awans na fotel 
lidera Nice I ligi i jeśli legnicza-
nie wciąż będą utrzymywali 

obecną formę to może okazać 
się, że szybko „odjadą” swoim 
rywalom w walce o awans.

Pomimo porażki spore 
pochwały za początek sezonu 
należą się również podopiecz-
nym Grzegorza Nicińskiego. 
Wiele osób zadawało sobie 
pytanie, czy istnieje życie 
w Głogowie bez Ireneusza 
Mamrota. Były zawodnik 
m.in. Zagłębia Lubin pokazał 
jednak, że jak najbardziej tak. 
Chrobry w siedmiu meczach 
zdobył czternaście punktów 
i zajmuje trzecie miejsce w ta-
beli. Co więcej ma za sobą już 
spotkania z uznanymi mar-

kami (Ruch Chorzów, Pod-
beskidzie Bielsko-Biała, Gór-
nik Łęczna), które pomimo 
widocznego kryzysu wciąż są 
groźne i można tylko czekać 
na ich przełamanie.

Zarówno w Legnicy jak 
i Głogowie nie mogą jednak 
zapominać, że to dopiero po-
czątek sezonu 2017/2018. Dla-
tego do każdego meczu wciąż 
trzeba podchodzić w pełni 
zmobilizowanym, bo każda 
strata punktów w końcowym 

rozrachunku może okazać się 
tragiczna w skutkach. Nam 
jednak nie pozostaje nic inne-
go jak dopingować obie nasze 
drużyny, by w przyszłym 

sezonie w najwyższej klasie 
rozgrywkowej zobaczyć co 
najmniej dwie ekipy z Zagłę-
bia Miedziowiego!

Adam Michalik

DERBOWY MECZ CHROBREGO Z MIEDZIĄ BYŁ RÓWNOCZEŚNIE STARCIEM 
NA SZCZYCIE ZAPLECZA EKSTRAKLASY 

CHROBRY 
GŁOGÓW

1:2 
(1:1)

MIEDŹ 
LEGNICA 

Bramki: Stolc (11’) – Łobodziński (43’), Mystkowski (51’)
CHROBRY: Janicki – Ilków-Gołąb Ż, Stolc, Michalski Ż, Danielak – Bach 
(57’ Borecki), Gąsior (58’ Napołow), Mandrysz, Szczepaniak, M. Machaj 
– Trytko (36’ Kaczmarek).
MIEDŹ: Kapsa – Bartczak, de Amo, Bożić, Kwame – Łobodziński (85’ 
Zieliński), Augustyniak, Garguła, Mystkowski (90’ Bartkowiak), Bartu-
lović – Vojtus (64’ Piasecki). 

Bramki: 
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Zagłębie Miedziowe 
rządzi w I lidze!

M ecz w Głogowie był wszyscy byli ciekawi jak pora- obecną formę to może okazać 

 PIŁKA NOŻNA. Takiego początku sezonu w Nice I lidze nie spodziewał się chyba nikt. Po 

rozegraniu sześciu kolejek Chrobry Głogów przewodził ligowej stawce, wyprzedzając Miedź 

Legnica. Sytuacja zmieniła się po derbowym starciu w ostatniej kolejce, gdy zwycięstwo 

zanotowali podopieczni Dominika Nowaka, którzy jako jedyni wciąż pozostają niepokonani!


