
 CHOCIANÓW. Gdy w końcu pojawiła się 
realna szansa na uruchomienie 

bezpłatnego połączenia na trasie Lubin-
Chocianów, chocianowscy radni powiedzieli 

„nie”. Pomysłu nie poparł też powiat 
polkowicki.  STR. 6
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RADNI DO PREMIERA: 
NIE NISZCZCIE 
EFEKTÓW PRACY 
GÓRNIKÓW! 2
 DOLNY ŚLĄSK. Po radnych 
Lubina i powiatu lubińskiego 
przyszła kolej na radnych woje-
wództwa – dolnośląski Sejmik 
bez głosu sprzeciwu przyjął 
apel do premiera Mateusza Mo-
rawieckiego w sprawie zniesie-
nia podatku „miedziowego”. 
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UCZCILI PAMIĘĆ 
IWONY BUCZEK 15

 LUBIN. Już po raz piąty za-
wodniczki i zawodnicy z całej 
Polski wzięli udział w Memo-
riale im. Iwony Buczek, który 
był równocześnie mistrzostwa-
mi we wspinaniu na trudność. 
Na podium stawali głównie re-
prezentanci stolicy Dolnego 
Śląska, ale nie wynik był tutaj 
najważniejszy. Charyzmatycz-
ną zawodniczkę Stowarzysze-
nia Miłośników Gór poznało 
kolejne grono młodszych i star-
szych wspinaczy.

r e k l a m a

 REGION. Tętniący życiem port nad Odrą i największe w województwie centrum sportowo-rekreacyjne 

to dwa pomysły, które ostatnimi czasy zaprezentowali włodarze Lubina i Ścinawy. Jeśli oba te plany 

zostaną zrealizowane, Zagłębie Miedziowe stanie się faktyczną atrakcją dla lubiących aktywnie spędzać 

czas Dolnoślązaków.  STR. 3
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Darmowych autobusów 
nie będzie
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plany
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SETKI TURYSTÓW UTKNĘŁY ZA GRANICĄ
 LEGNICA. Legnickie biuro podróży 
upadło, a ponad 300 jego klientów za-
miast wrócić do domów, utknęło za gra-
nicą. Powrotne loty przy udziale ubezpie-
czyciela organizował urząd marszałkow-
ski.

W czwartek, 20 września biuro Millenium 
Travel International (MTI) złożyło oświadcze-
nie o niewypłacalności. Firma nie była w sta-
nie pokryć kosztów powrotu jej klientów do 
kraju ani zwrócić im pieniędzy. Turyści czeka-
li na pomoc w Grecji, Bułgarii i Albanii. 

Sprawą zajęli się urzędnicy z Wrocławia. Na-
stępnego dnia służby marszałka Cezarego 
Przybylskiego poinformowały, że wraz z 
ubezpieczycielem podjął on niezbędne dzia-
łania, by pomóc turystom upadłego biura po-
dróży.

Millenium Travel International Sp. z o.o. wpi-
sane było do rejestru organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych od 7 marca 
2011 r. Wcześniej, od 2007 r., spółka działała 
jako Millennium Travel International Co. LTD 
w Londynie.  (JD)

SOR-y z nowym 
sprzętem

 REGION. Ponad 700 tys. zł otrzymały szpitale 
w Lubinie i Głogowie na specjalistyczną aparaturę dla 

Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Pieniądze te 
pochodzą z funduszy Unii Europejskiej, a symboliczne 
czeki przekazał dyrektorom lecznic podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król.

380 tys. zł pozwoli za-
rządowi Głogowskiego 
Szpitala Powiatowego kupić 
kardiomonitor, respirator, 
defibrylator oraz ultraso-
nograf. Oprócz tego resort 
zdrowia poinformował 
o przyznaniu głogowskie-
mu szpitalowi akredytacji 
i miejsc szkoleniowych dla 
dwóch rezydentów na od-
dziale anestezjologii i inten-
sywnej terapii.

– Uzyskaliśmy możli-
wość przyjęcia i szkolenia 
młodych lekarzy, którzy 
ucząc się będą wykonywali 
świadczenia medyczne dla 
naszych pacjentów. Szpital 
nasz powraca do grona tych 
najlepszych podmiotów 
medycznych, które oprócz 
leczenia mają uprawnienia 
do kształcenia nowych po-
koleń lekarzy specjalistów 
– mówi starosta powiatu 
głogowskiego Jarosław 
Dudkowiak.

Z kolei na lubiński SOR 
trafi nowy sprzęt do ra-
towania życia i zdrowia 

dzieci. Dzięki dofinanso-
waniu szpital zyska specja-
listyczny sprzęt i aparaturę 
medyczną, w tym m.in. 
kardiomonitor, defi bryla-
tor, respirator, usg, pompę 
infuzyjną i aparat do po-
wierzchniowego ogrzewa-
nia pacjenta.

– Jesteśmy bardzo zado-
woleni – przyznaje Lidia Al-
brechowicz, dyrektor lubiń-
skiego szpitala  dodając, że 
dofi nansowanie udało się 
pozyskać dopiero za drugim 
razem: – To drugi konkurs 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Za pierwszym 
razem się nie udało. W dru-
gim złożyliśmy wniosek 
i jak widać został pozytyw-
nie rozpatrzony, a dziś mo-
gliśmy podpisać umowę.

Lubiński szpital otrzy-
mał na sprzęt 357 tysięcy 
złotych, do zakupów do-
łoży 63 tysiące z własnych 
środków.

(DJ), (MRT)
opr. JD
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To już trzeci apel do 
Sejmu i premiera, 
w którym wojewódz-

cy radni proszą o zawiesze-
nie lub przynajmniej obni-
żenie poziomu podatku od 
wydobycia niektórych ko-
palin. W tej chwili w kraju 
jego jedynym płatnikiem 
jest KGHM Polska Miedź.

Kiedy w 2012 r. rząd 
PO-PSL wprowadzał no-
wy podatek, Prawo i Spra-
wiedliwość piętnowała ten 
pomysł. Prezes partii, pan 
Jarosław Kaczyński jesienią 
2014 r. odnosząc się do tej 
daniny powiedział m.in. „To 
potężny podatek, dużo wyż-
szy niż podobne stosowane 
w innych krajach, obniża 
efektywność gospodarczą 
przedsiębiorstwa.” Rok póź-
niej, 6 października 2015 
r., kandydatka na premiera 
rządu, pani Beata Szydło 
obiecała, że „jeżeli PiS będzie 
rządził, to zlikwiduje poda-
tek miedziowy”. Podczas 
zorganizowanej w Lubinie 
konferencji prasowej poka-
zała gotowy projekt ustaw 
o zniesieniu tego podatku. 
Po wygranych wyborach za-
równo ona sama jak i pozo-
stali posłowie PiS szybko o tej 
obietnicy zapomnieli.

– piszą radni w apelu.
Projekt uchwały w tej 

sprawie zgłosił do planu 

obrad Sej-
miku radny 
Czesław Kręci-
chwost z klubu Bez-
partyjni Samorządowcy. 
Za jej przyjęciem zagłoso-
wało 24 radnych, w tym 
przedstawiciele klubu 
Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Nikt nie oddał głosu 
„przeciw”, nikt też od gło-
sowania w tej sprawie się 
nie wstrzymał.

– Jestem pozytywnie 
zaskoczony wynikiem te-
go głosowania i cieszę się, 
że wszyscy radni, także 
ci z PiS, poparli ten apel. 
Mam nadzieję, że w końcu 
głos mieszkańców Zagłę-
bia Miedziowego i Dolne-
go Śląska dotrze do władz 

centralnych i zrobią one 
coś w tym temacie tak, jak 
obiecano zrobić coś z tym 
w 2016 roku – komentuje 
pochodzący z Lubina rad-
ny wojewódzki Tymoteusz 
Myrda.

W uzasadnieniu do 
projektu uchwały radni 
wskazali m.in., że pobór 
miedziowej daniny może 
skutkować ograniczeniem 
wydobycia części rud 
mniej zasobnych w miedź 
i srebro, a w konsekwen-
cji zamykania kopalń, 
w których takie złoża się 

znajdują. 
Taka sytua-

cja może mieć 
miejsce w przy-

padku Zakładów Górni-
czych Lubin, o których ni-
skiej rentowności mówi się 
w Zagłębiu Miedziowym 
od chwili wprowadzenia 
daniny w 2012 r.

Przypomnijmy, do tej 
pory KGHM zapłacił już 
ponad 10 mld zł podatku 
„miedziowego”. Będzie go 
płacić także w przyszłym 
roku – tak zakłada przy-
jęty już przez rząd projekt 
budżetu państwa, w któ-
rym zapisano 1,4 mld zł 
dochodu z tego źródła 
właśnie.

Joanna Dziubek

PO WYBORACH POLITYCY PIS SZYBKO ZAPOMNIELI 
O OBIETNICY ZNIESIENIA PODATKU MIEDZIOWEGO 

Radni do premiera: Radni do premiera: Radni do premiera: Radni do premiera: 
Nie niszczcie efektów
pracy górników! 

To już trzeci apel do 

 DOLNY ŚLĄSK. Po radnych Lubina i powiatu lubińskiego przyszła kolej na radnych 

województwa – dolnośląski Sejmik bez głosu sprzeciwu przyjął apel do premiera Mateusza 

Morawieckiego w sprawie zniesienia podatku „miedziowego”.
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J ako pierwszy miesz-
kańcy regionu poznali 
pomysł rewitalizacji 

ścinawskiego portu, który 
już niebawem ma być po-
wszechnie znany jako Port 
Ścinawa-Lubin. Nowo-
czesny kapitanat, przystań 
dla statków i motorówek, 
do którego prowadzić bę-
dzie licząca nawet ponad 
60 km trasa rowerowa – to 

wszystko ma powstać do 
połowy przyszłego roku 
dzięki współpracy władz 
Ścinawy, Lubina i powiatu 
lubińskiego. Niewykluczo-
ne, że do tego partnerstwa 
dołączą również wiejskie 
gminy Rudna i Lubin.

Pierwszy element tego 
projektu – parking w nie-
typowym kształcie statku 
– już powstaje. Będzie tu 
przystanek bezpłatnej li-
nii autobusowej 112, którą 
mieszkańcy Lubina dojadą 
do samego portu.

– Rozwija się u nas tury-
styka weekendowa i mimo 
niskiego stanu rzeki przy-
jeżdża do nas wielu wędka-
rzy i kajakarzy – przekonuje 
Krystian Kosztyła, bur-
mistrz Ścinawy. – Jesteśmy 
w trakcie rozstrzygania 
przetargu na zakup statku 
turystycznego mającego 
92 miejsca. Oferty złożyły 
nam trzy stocznie: z Gdań-
ska, Gdyni i okolic Kędzie-
rzyna-Koźla. Latem przy-
szłego roku statek powinien 
się znaleźć w naszym porcie 
– zapowiada.

Blisko portu stanie sta-
cja rowerowa, tworzona 
z myślą o planowanej trasie 
rowerowej, biegnącej w kie-
runku Lubina. Gdyby uda-
ło się do tego przedsięwzię-
cia pozyskać gminę Rudna, 
ścieżki prowadziłyby też 

przez samą Rudną i Chobie-
nię, a trasa liczyłaby ponad 
60 km.

– Ścinawa ma olbrzy-
mi potencjał, jeśli chodzi 
o rekreację mieszkańców 
Lubina, ponieważ ten port 
rzeczywiście zacznie od-
grywać coraz większą rolę. 
Mamy też nadzieję, że uda 
się zbudować układ ścieżek 
rowerowych, którymi lubi-
nianie bezpiecznie dojadą 
do Ścinawy. Będą mogli też 
dotrzeć do portu bezpłatną 
komunikacją – mówi Ro-
bert Raczyński, prezydent 
Lubina.

Dla mieszkańców lubią-
cych aktywnie spędzać czas 
władze Lubina szykują jesz-
cze jedną atrakcję. W ciągu 
pięciu lat Regionalne Cen-
trum Sportowe powiększy 
się o aquapark, kryte lo-
dowisko z torem do szyb-
kiej jazdy na łyżwach oraz 
centrum lekkoatletyczne 
imienia Ireny Szewińskiej. 
Będzie też hotel i punkt 
widokowy.

– To plan na następną 
kadencję, do roku 2023. 
Będzie to kadencja pię-
cioletnia, więc o jedną 
czwartą dłuższa – twierdzi 

prezydent Lubina. Na pyta-
nie o koszt przedsięwzięcia 
odpowiada: – Szacujemy, że 
to będzie około 150 milio-
nów złotych, z czego ponad 
100 milionów zamierzamy 
pozyskać z zewnętrznych 
źródeł. Największym wy-
datkiem będzie hala z lo-
dowiskiem – mrożenie tafl i 
i utrzymywanie odpowied-
niej temperatury będzie wy-
magało dużych nakładów.

Polski Związek Lekkiej 
Atletyki pisemnie zadeklaro-
wał, że poprze władze miasta 
w staraniach o zdobycie środ-
ków na modernizację sta-

dionu z programów prowa-
dzonych przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. To pokło-
sie niedawnej wizyty działa-
czy związku, którzy oglądali 
lubińskie obiekty i zapoznali 
się z tutejszymi planami roz-
woju lekkiej atletyki.

Władze miasta są też 
przekonane, że pełne ot-
warcie trasy S3 i powrót do 
Lubina pasażerskich pocią-
gów dodatkowo zachęcą 
mieszkańców np. Polko-
wic, Głogowa i Legnicy do 
korzystania ze sportowych 
atrakcji miasta.

Joanna Dziubek

Ambitne plany

wszystko ma powstać do 
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 REGION. Tętniący 
życiem port nad Odrą 
i największe 
w województwie 
centrum sportowo-
rekreacyjne to dwa 
pomysły, które 
ostatnimi czasy 
zaprezentowali 
włodarze Lubina 
i Ścinawy. Jeśli oba te 
plany zostaną 
zrealizowane, Zagłębie 
Miedziowe stanie się 
faktyczną atrakcją dla 
lubiących aktywnie 
spędzać czas 
Dolnoślązaków.
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– Lubin stał się regionalnym centrum kultury 
i sportu, więc rozbudowa RCS jest po prostu 
niezbędna – twierdzi Robert Raczyński
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ZABIŁA CÓRKĘ, ALE NIE TRAFI DO WIĘZIENIA
 LEGNICA. Do Sądu Okrę-
gowego w Legnicy trafił 
wniosek o umorzenie po-
stępowania przeciwko Li-
dii T., która w styczniu br. 
zabiła własną córkę 
w mieszkaniu przy ul. Jo-
wisza. Ze względu na nie-
poczytalność kobieta trafi-
ła do zakładu psychia-
trycznego.
Przypomnijmy, że do tra-
gicznych wydarzeń doszło 
27 stycznia na legnickim 
osiedlu Kopernika. 47-lat-
ka wielokrotnie raniła 

swoją córkę nożem, a gdy 
zorientowała się, że ta nie 
oddycha, zadzwoniła do 
męża i poinformowała go 
o tym, co zaszło. Zanim 
mężczyzna dotarł do do-
mu, wezwał tam pogoto-
wie i policję. Po wejściu do 
mieszkania w jednym z po-
koi znaleziono ciało 26-lat-
ki, a w kuchni ranną i pół-
przytomną matkę.
Po przeprowadzeniu 
śledztwa w tej sprawie 
Prokurator Rejonowy 
w Legnicy skierował do 

miejscowego sądu okręo-
wego wniosek o umorze-
nie postępowania.
– Jak wynika z ustaleń 
śledztwa w tej sprawie, 
do zdarzenia doszło po 
wyjściu z mieszkania in-
nych domowników, kiedy 
podejrzana i pokrzywdzo-
na zostały same. Wów-
czas Lidia T. zaatakowała 
nożem bez jakiegokol-
wiek powodu 26-letnią 
córkę, zadając jej wiele 
ran kłutych, które skutko-
wały zgonem ofiary na 

miejscu zdarzenia. Na-
stępnie podejrzana za-
dzwoniła do będącego 
w pracy męża informując 
go o ”zabiciu Karoliny”, 
po czym sama próbowała 
popełnić samobójstwo. 
Przybyli na miejsce zda-
rzenia policjanci, lekarz 
i ratownicy medyczni 
z Pogotowia Ratunkowe-
go podjęli próbę reanima-
cji Karoliny T., która jed-
nak okazała się niesku-
teczna – relacjonuje Lidia 
Tkaczyszyn, rzecznik pra-

sowy Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy.
Pojawiły się wątpliwości 
co do poczytalności podej-
rzanej w trakcie drama-
tycznego zajścia oraz jej 
obecnego stanu zdrowia 
psychicznego. Decyzja 
w jej sprawie zapadła po 
przeprowadzeniu obser-
wacji psychiatrycznej.
– W wydanej na tej podsta-
wie opinii biegli lekarze 
psychiatrzy i psycholog 
stwierdzili, że w czasie 
zbrodni z przyczyn choro-

bowych Lidia T. miała 
zniesioną zdolność rozpo-
znania znaczenia czynu 
i pokierowania swoim po-
stępowaniem. Jednocześ-
nie biegli ci wskazali, że 
zachodzi wysokie prawdo-
podobieństwo ponownego 
popełnienia przez podej-
rzaną podobnych czynów 
z motywów psychotycz-
nych. Podejrzana jest tym-
czasowo aresztowana – 
dodaje prokurator Tkaczy-
szyn.
 (PP)

„PROCES LENOVO” NA FINISZU
 LEGNICA. Po kilkunastu miesiącach na 
wokandę wróciła sprawa belgijskich biznes-
menów, którzy nie zapłacili 16 polskim wyko-
nawcom za pracę. Mowa o kwocie 20 mln zł, 
jaką firmy miały otrzymać za budowę fabryki 
komputerów dla koncernu Lenovo pod Leg-
nickim Polem.
Ostatnia rozprawa w głośnej sprawie budo-
wy fabryki dla potentata branży komputero-
wej odbyła się półtora roku temu. Od tego 
czasu sąd oczekiwał na dokumenty ze strony 
belgijskiej. Jak się okazało, tamtejsi prokura-
torzy nie byli w stanie przesłuchać świad-
ków.
W piątek, 28 września, proces został wzno-
wiony, ale sędzia Bartłomiej Treter nie mógł 
wysłuchać mów końcowych. Sprawa wróci 
na wokandę w listopadzie, gdy sąd będzie 
już dysponował dokumentami z Warszawy. 
Te mają wyjaśnić, kiedy 
dokładnie jeden 
z oskarżonych 
Belgów, Filip 
S., przestał 
pełnić 
funkcję 
w spółce 
zaangażo-
wanej 
w budowę 
fabryki pod 
Legnickim Po-
lem.
– Postępowanie 
trwa stanowczo za długo, jednak 
dowód ten może mieć istotne znaczenie dla 
odpowiedzialności karnej – wyjaśnił sędzia 
Bartłomiej Treter.
Przypomnijmy, że proces trzech Belgów: Fili-
pa S. (54 l.), Barta de S. (48 l.) i Marca C. (55 l.) 
ruszył w Legnicy w 2015 r. i dotyczył ich zo-
bowiązań wobec polskich podwykonawców 
budowy fabryki, w której Lenovo miało mon-
tować komputery. Hala została ukończona 
w 80 proc., ale gdy spółka Filipa S. straciła 
płynność finansową, Chińczycy wycofali się 
z inwestycji, a 16 firm budowlanych do dziś 
nie odzyskało kwoty ok. 20 mln zł.
Dotychczas sąd zdołał przesłuchać poszko-
dowanych przedsiębiorców oraz głównego 
oskarżonego, Filipa S. Belg, zarówno jak 
dwaj pozostali oskarżeni nie przyznali się do 
winy i fiasko inwestycji pod Legnicą tłuma-
czyli światowym kryzysem gospodarczym 
oraz kłopotami z finansowaniem działań hol-
dingu przez banki. Wszystko wskazuje na to, 
że na najbliższej rozprawie wysłuchamy 
mów końcowych.

(PP)
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CYL egniczanie poruszają 
sprawę w mediach spo-
łecznościowych. Dziś 

tajemnicę wody z miejskiego 
wodociągu usiłuje więc roz-
wiązać miejscowy sanepid. 
Nic dziwnego, skoro zarówno 
do inspektorów, jak i pracow-
ników Legnickiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji, dotarło już ponad 50 
zgłoszeń w podobnym tonie. 
W sanepidzie nie mają zatem 
wątpliwości, że kranówka… 
po prostu brzydko pachnie. 
Inspektorzy potwierdzili to 
zresztą organoleptycznie przy 
pobieraniu próbek. Co do-
tychczas ustalili?

– Wyniki badań są prawid-
łowe, zarówno pod kątem 
bakteriologicznym i składu 
chemicznego – informuje 
Jacek Watral, powiatowy in-
spektor sanitarny w Legnicy, 
równocześnie zaznaczając, że 
to nie zamyka tematu.

Szef sanepidu wyjaśnia, że 
w sprawie kontaktował się za-
równo z LPWiK, jak i Państwo-

wym Zakładem Higieny w War-
szawie. Od władz wodociągów 
dowiedział się, że wskutek upa-
łów woda płynąca w sieci miała 
w tym roku o 2 stopnie wyższą 
temperaturę niż w poprzednich 
latach. I jest to, zdaniem Wa-
trala, rozwiązaniem zagadki. 
Przedstawiciele PZH podkreśla-
ją bowiem, że taki wzrost tempe-
ratury spowodował powstanie 
grzybów i pleśni.

– Właśnie pleśń i grzyby 
mogą i prawdopodobnie wy-
twarzają związki o nazwie: 
geosmina i dwumetyloizobor-
neol. Odpowiadają one za smak 
i zapach wody. Nie ma niestety 
procedur, które przewidują ba-
danie ich zawartości w wodzie. 
Na szczęście związki te nie są 
toksyczne – tłumaczy Jacek 
Watral.

Jak ustaliliśmy, obecnie 
LPWiK zajmuje się płuka-
niem sieci. Zwiększono także 
dawkę środka dezynfekujące-
go, co nie będzie odczuwalne 
przez mieszkańców. Próbki 
wody z legnickiego wodo-
ciągu są badane zarówno 
w laboratorium spółki, jak 
i sanepidu.

– Rzeczywiście, mamy 
zgłoszenia w tej sprawie i na 
wszystkie reagujemy, spraw-
dzając wodę przy zaworach 
głównych, wchodzimy nawet 
do mieszkań. W większości 
przypadków treść zgłoszeń 
się jednak nie potwierdziła – 
komentuje Zbigniew Mróz, 
prezes LPWiK. – Uważam, że 
nie mamy problemu. To po-
jedyncze zgłoszenia powta-
rzane przez te same osoby, 

głównie mieszkające w wie-
żowcach. Nie stwierdzamy 
zawartości żadnych bakte-
rii, które przeszkadzałyby 

w spożywaniu wody z kra-
nu, także nieprzegotowanej 
– dodaje szef miejskiej spółki.

– Trzymamy ręke na pul-
sie, działamy w stanie wyż-
szej konieczności. Jeśli bę-
dzie taka potrzeba, będziemy 
alarmować – podkreśla po-
wiatowy inspektor sanitarny 
w Legnicy.

Zdaniem fachowców, 
mieszkańcy nie powinni się 
zatem obawiać picia kra-
nówki czy wykorzystywa-
nia jej, np. do gotowania. 
Choć inspektorzy sanepidu 
potwiedzają, że ma ona nie-
przyjemny zapach i smak, na 
tym uciążliwości się kończą. 
Amatorom kranówki można 
zatem polecić, by nie rezyg-
nowali z jej picia. O ile, rzecz 
jasna, nie przeszkadza im jej 
nowy „aromat”.

Paweł Pawlucy

MIESZKAŃCY SKARŻĄ SIĘ NA ZAPACH I SMAK WODY. 
SANEPID TRZYMA RĘRKĘ NA PULSIESANEPID TRZYMA RĘRKĘ NA PULSIE

Kranówka 
o smaku 
pleśni
 LEGNICA. Czy woda płynąca z kranów 
w legnickich domach może zaszkodzić? 
Mieszkańcy przekonują, że kranówka w ich 
domach ma zapach i posmak pleśni. Doniesienia 
potwierdza legnicki sanepid, który co dwa dni 
pobiera próbki do badań.
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Linia 113 
połączy Rudną z Lubinem

  LUBIN/RUDNA. Bezpłatne autobusy Lubińskich 
Przewozów Pasażerskich od 1 października będą 

docierać także do Rudnej.

Na początek realizowa-
ne będą dwa kursy dziennie 
– pierwszy między godziną 
6 a 8 rano, drugi – między 
14 a 16. Autobus z Lubina 
będzie jechać do Rudnej 
przez Małomice, Koźlice 
(gdzie przystanek będzie na 
pętli koło torów) i Mleczno. 
Taki układ połączeń ma 
służyć sprawdzeniu, czy 
mieszkańcy gminy Rudna 
chcą korzystać z darmo-
wych przejazdów.

– Prawie dwieście osób 
dojeżdża codziennie 
z gminy Rudna 
do szkół śred-
nich na tere-
nie Lubina. 
To przede 
wszystkim 
z  my ś l ą 
o nich usta-
lone zostały 
godziny kur-
sów – wyjaśnia 
Damian Stawi-
kowski, wicestarosta po-
wiatu lubińskiego.

Przypomnijmy, że 
o ustanowienie stałych 

połączeń między gminą 
Rudna a Lubinem zabiega 
kandydat na wójta Rudnej, 
Waldemar Latos. Przekazał 
on już do powiatu lubiń-
skiego, który jest organiza-
torem LPP, podpisy miesz-
kańców popierających ten 
pomysł. Na tej podstawie 
zarząd powiatu lubińskie-
go podjął decyzję o uru-
chomieniu pilotażowych 
kursów.

Żółte autobusy będą jeź-
dzić do Rudnej przez trzy 

miesiące.
– Pod koniec ro-
ku sprawdzimy, 

jakie było za-
interesowa-
nie miesz-
k a ń c ó w 
gminy linią 
113. Jeśli 
okaże się, że 

duże, wów-
czas możliwe, że 

Lubińskie Przewo-
zy Pasażerskie obejmą już 

cały powiat – mówi starosta 
lubiński Adam Myrda.

(JD)

 POWIAT LUBIŃSKI. 
Starostwo 
Powiatowe w Lubinie 
po raz kolejny kupiło 
dla pogotowia 
ratunkowego sprzęt 
do ratowania zdrowia 
i życia ludzkiego. Tym 
razem są to wysokiej 
jakości aparaty do 
masażu serca, które 
znacząco ułatwią 
codzienną pracę 
ratowników. Nowe 
urządzenia przekazał 
starosta lubiński 
Adama Myrda.

Corocznie, już od kilku 
lat dostarczamy sprzę-
ty na rzecz pogotowia, 

które wcześniej określa, co 
w danym roku jest najbar-

dziej potrzebne. W tym roku 
zakupiliśmy dwa aparaty do 
masażu serca, które bardzo 
ułatwią pracę w karetkach. 
Oby były one jak najmniej 
używane, ale ważne, że są 
i że dzięki nim pacjenci mo-
gą czuć się bezpiecznie – mó-
wi Adam Myrda, starosta 
powiatu lubińskiego.

Łączny koszt przekaza-
nego w tym roku sprzętu 
to 82 tys. zł. Składają się na 
to dwa nowoczesne aparaty 
do masażu serca Easy Puls. 
Pogotowie Ratunkowe 
w Legnicy, w ramach które-
go funkcjonuje też lubińskie 
pogotowie, jako pierwsze 
w kraju będzie dysponować 
takimi urządzeniami.

– W Lubinie mamy cztery 
karetki. Do niedawna dwie 
z nich były wyposażone 
w podobny sprzęt, który 
także został zakupiony 
dzięki pomocy lubińskie-
go starostwa. Ten, który 
otrzymaliśmy dzisiaj, jest 
jednak nowocześniejszy i – 
co najważniejsze – o wiele 

lżejszy. Biorąc pod uwagę 
ciężką pracę ratowników, 
i to, że biegają po schodach, 
znacznie ułatwi im to co-
dzienne działanie. W każ-
dej chwili można go założyć 
na ramię i pobiec z nim do 
góry – mówi Joanna Brono-
wicka, zastępca dyrektora 
ds. medycznych Pogotowia 
Ratunkowego w Legnicy. 
– Z tego co mi wiadomo, 
jesteśmy pierwszym po-
gotowiem ratunkowym 
w Polsce, które może się po-
chwalić takim sprzętem. Do 
tej pory używany był on tyl-
ko w Lotniczym Pogotowiu 
Ratunkowym i Górskim 
Ochotniczym Pogotowiu 
Ratunkowym – dodaje.

W sumie starostwo 
zakupiło już cztery takie 
urządzenia, co pozwoliło 
wyposażyć wszystkie am-
bulanse z terenu powiatu 
lubińskiego. Masażery sta-
nowią nieocenioną pomoc 
w chwili zatrzymania akcji 
serca u pacjenta.

– Takie urządzenie to 
90 procent sukcesu naszej 
pracy. Znacznie nam to 
pomaga. To jakby jeden 
człowiek dodatkowo za nas 
pracował. My w tym czasie 
możemy robić coś innego – 
zaznacza pielęgniarka z po-
gotowia ratunkowego Teresa 
Grochowicka.

Szymon Kwapiński

ZAKUPY NA WAGĘ ŻYCIA SFINANSOWAŁY WŁADZY POWIATU

 POWIAT LUBIŃSKI. POWIAT LUBIŃSKI. dziej potrzebne. W tym roku 

ZAKUPY NA WAGĘ ŻYCIA SFINANSOWAŁY WŁADZY POWIATUZAKUPY NA WAGĘ ŻYCIA SFINANSOWAŁY WŁADZY POWIATU

Nowoczesne masażery serca 
dla pogotowia
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KONIEC 
PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI
 POLKOWICE. Od 1 stycz-
nia przyszłego roku właści-
ciele mieszkań i domów oraz 
garaży i budynków gospo-
darskich w gminie Polkowi-
ce nie będą płacić podatku 
od nieruchomości. Tak, jed-
nogłośnie, zdecydowali rad-
ni miejscy podczas wczoraj-
szej sesji.
– Korzyści z tego tytułu będą 
mieć przede wszystkim 
mieszkańcy wiosek, gdzie 
tych nieruchomości jest naj-
więcej – mówił Emilian Stań-
czyszyn, przewodniczący ra-
dy miejskiej.
Przypomnijmy, że zniesienie 
tego podatku burmistrz Pol-
kowic Wiesław Wabik zapo-
wiedział w trakcie spotkania 
z mieszkańcami Kaźmierzo-
wa. Podczas piątkowej, 28 
września, sesji radny Woj-
ciech Marciniak, jednocześ-
nie kandydat PiS na włoda-
rza gminy, przypomniał tyl-
ko, że taka deklaracja poja-
wiła się wcześniej w jego 
programie wyborczym, choć 
była w nim mowa o ulgach, 
a nie zniesieniu podatku, po-
nieważ – jak wyjaśnił – nie 
było wówczas pewności, 
czy jest to prawnie możliwe.
– Cieszymy się, że nasz pro-
jekt przypadł burmistrzowi 
do gustu i zostanie zrealizo-
wany – dodał radny.
Głos w podatkowej sprawie 
zabrała też radna Maria Ko-
walczyk. Przypomniała, że 
już w 2000 roku zgłosiła taki 
pomysł, ale wtedy nikt się 
nim nie zajął.
Jak wyliczono, rocznie z ty-
tułu podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych do 
gminnej kasy wpływa około 
3,5 miliona złotych.

(UR)

Pomysł autorstwa 
kandydującego na 
urząd burmistrza 

Chocianowa Tomasza 
Kulczyńskiego doprowa-
dził wręcz do awantury 
na sesji 20 września. Część 
rajców nie chciała nawet 
rozmawiać o wprowadze-
niu bezpłatnej komuni-
kacji opartej o Lubińskie 
Przewozy Pasażerskie.

Do Chocianowa przy-
jechał tego dnia starosta 
lubiński Adam Myrda, 
by opowiedzieć, w jaki 
sposób taka komunika-
cja funkcjonuje na tere-
nie powiatu lubińskiego. 
Wcześniej złożył ofi cjalny 
wniosek, by móc zabrać 
głos w tej sprawie pod-
czas sesji. Janusz Zielony, 
przewodniczący chocia-
nowskiej rady, odrzucił 
ten wniosek. Mimo to 
starosta lubiński pojawił 
się na sesji.

– Odpowiedziałem na 
apel mieszkańców miasta 
i gminy Chocianów, któ-
rzy zapytali, czy bezpłat-
na komunikacja na tym 
terenie jest możliwa. To, 
czy ona w ogóle dojdzie do 
skutku, zależy również od 
powiatu polkowickiego. 
W tym programie pilota-
żowym ciężar kosztów my 

bierzemy na siebie, a po-
wiat polkowicki nic za 
to nie płaci. Jeśli to zda 
egzamin, a mieszkańcy 
gminy i miasta Chocia-
nów będą z komunika-
cji zadowoleni, to wte-
dy uważam, że powiat 
polkowicki powinien do 
niej dopłacić – komento-
wał Adam Myrda.

Ostatecznie zagłosowa-
no przeciwko dopuszcze-
niu starosty lubińskiego do 
głosu, co wywołało sprze-
ciw i oburzenie zebranych 
mieszkańców i części rad-
nych. Dyskusja zamieniła 
się w pełne wulgaryzmów 
przekrzykiwania. Janusz 

Zielony zarządził krótką 
przerwę, by ostudzić emo-
cje. Nic  to nie dało – po 
powrocie na salę obrad, 
o głos w sprawie darmowej 
komunikacji dopominali 

się mieszkańcy. Sesję 
przerwano i przeło-
żono na następny 
dzień. Na kolejne 
posiedzenie przy-
szli mieszkańcy, 
ale nie przyszła 
część radnych. Nie-

obecność siedmiu 
z nich spowodowała, 

że przy braku quorum 
przewodniczący Janusz 
Zielony podjął decyzję 
o zakończeniu sesji.

Po raz trzeci radni za-
jęli się tym pomysłem 28 
września. Temat podjęli, by 
go ostatecznie zakończyć, 
głosując za odrzuceniem 
projektu.

Tematu nie podjął też za-
rząd powiatu polkowickie-
go, do którego powiat lu-
biński wysłał podpisane już 
przez starostę porozumienie 
w sprawie uruchomienia pi-
lotażowych połączeń.

– Mieliśmy wątpliwości 
związane z finansowaniem 
i partycypacją naszego po-
wiatu w kosztach tego przed-
sięwzięcia. Pojawiła się też 
wątpliwość, dlaczego mamy 
dofinansowywać tylko ko-
munikację w Chocianowie, 
skoro problem jest w całym 
powiecie – wyjaśnia Kamil 
Ciupak, wicestarosta powia-
tu polkowickiego.

– Mam już związane rę-
ce. Decyzja radnych i zarzą-
du powiatu polkowickiego 
oznacza, że oczekiwania 
mieszkańców nie zostaną 
spełnione. Powiat lubiński 
nie może puścić samowolnie 
tej komunikacji, chociażby 
z punktu widzenia dyscypli-
ny finansów publicznych. 
Musi to być zrobione w for-
mie porozumienia między 
powiatami –  komentuje To-
masz Kulczyński.

Pomysł bezpłatnej ko-
munikacji poparło ponad 
1 500 mieszkańców gmi-
ny Chocianów.

Agnieszka Jankowska 
(TV Regionalna.pl), (opr. JD) 

PO SERII AWANTUR RADNI ODRZUCILI POMYSŁ BEZPŁATNEJ 
KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW

Darmowych
autobusów 
nie będzie

 CHOCIANÓW. O tym, że darmowa 
komunikacja na terenie gminy jest 
potrzebna, wiedzą i mieszkańcy, i radni, 
temat ten jest bowiem poruszany w 
mieście od dawna. Gdy w końcu 
pojawiła się realna szansa na 
uruchomienie bezpłatnego połączenia 
do Lubina, chocianowscy radni 
powiedzieli „nie”. Pomysłu nie przyjął 
też powiat polkowicki.

FO
T. 

TV
 R

EG
IO

N
A

LN
A

.P
L

– Mam już związane ręce 
– mówi Tomasz Kulczyński, 
pomysłodawca bezpłatnej
 komunikacji
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Rusza budowa 
przedszkola 

i żłobka
 GMINA JERZMANOWA. W Jaczowie 
powstanie nowe przedszkole i żłobek. 

Podpisana już została umowa 
z wykonawcą. Miejsce w placówce 

znajdzie 125 dzieci. Gminie udało się 
pozyskać blisko 1 mln 700 tysięcy złotych 

dofi nansowania na funkcjonowanie 
nowej instytucji.

Gmina Jerzmanowa już od ubiegłego 
roku starała się o pieniądze z zewnątrz na 
wyposażenie i funkcjonowanie nowego 
przedszkola. Złożono dwa wnioski w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Dolnośląskiego.

W pierwszym z nich chodziło o zwięk-
szenie liczby miejsc w przedszkolu oraz roz-
szerzenie oferty edukacyjnej, doposażenie 
sal dydaktycznych, sfinansowanie zajęć 
dodatkowych dla dzieci oraz doskonalenie 
kompetencji nauczycieli w ramach pedago-
giki specjalnej. Gminie przyznano dotację 
w wysokości ponad 360 tysięcy, natomiast 
wartość całego projektu to blisko 430 ty-
sięcy złotych.

Drugi z wniosków, został złożony w ra-
mach działania pod nazwą „Godzenie 
życia zawodowego i prywatnego”. Jego 
założeniem jest między innymi zwiększe-
nie zatrudnienia osób, które będą się opie-
kować dziećmi do trzeciego roku życia, 
poprzez stworzenie nowych miejsc opieki 
dla 25 dzieci w żłobku w Jaczowie. Projekt 
opiewający na ponad 1,5 miliona złotych 
również otrzymał akceptację i będzie dofi -
nansowany w 85 proc.

– Cieszymy się, że udało nam się pozy-
skać pieniądze na tak duży i ważny pro-
jekt. Pozyskanie tak dużej dotacji jest dla 
nas ogromnym sukcesem – powiedział wójt 
Lesław Golba.

Łącznie z dwóch projektów, gmina po-
zyskała blisko 1 mln 700 tysięcy złotych.

(DJ), źródło: UG Jerzmanowa.

DYREKTORKA OSKARŻONA O FAŁSZOWANIE DOKUMENTÓW
 GŁOGÓW. Zarzuty fałszowania doku-
mentów usłyszała Kinga M., dyrektorka 
Zielonego Przedszkola w Głogowie. Do-
chodzenie w tej sprawie prowadzi gło-
gowska policja pod nadzorem legni-
ckiej prokuratury.
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy potwierdziła doniesienia, że 
w toku prowadzonego dochodzenia dy-
rektorce Zielonego Przedszkola przed-
stawione zostały zarzuty trzech czynów 
podrobienia dokumentów. Dwa z nich 
dotyczą protokołów ze spotkań zespo-

łów o potrzebach wczesnego wspoma-
gania dziecka, a trzeci – opinii logope-
dycznej.
Kobiecie grozi grzywna lub kara więzie-
nia od trzech miesięcy do pięciu lat.
O Zielonym Przedszkolu zrobiło się głoś-
no kilka miesięcy temu, kiedy na jaw 
wyszło, że jedna z przedszkolanek przy-
wiązywała niepełnosprawnego chłopca 
i zaklejała mu usta taśmą. Kobieta zo-
stała oskarżona o fizyczne i psychiczne 
znęcanie się nad niepełnosprawnym 
dzieckiem.  (DJ)

FO
T. 

D
A

RI
A

 J
ĘC

ZM
IO

N
KA

P rzez trzy miesiące komi-
sja weryfi kacyjna spraw-
dzała 37 projektów, które 

zgłosili głogowianie. Trzy zo-
stały odrzucone – nie mieściły 
się w kwocie 200 tysięcy lub 
dotyczyły miejsc nienależą-
cych do gminy miejskiej. Zo-
stały 34 propozycje, na które 
będzie można głosować:

– Dominują projekty 
związane z bezpośrednią lo-

kalizacją miejsca zamieszka-
nia, dotyczą głównie placów 
zabaw, dróg dojazdowych, 
doświetlenia i zagospodarow-
ania podwórek – wymienia 
Rafael Rokaszewicz, prezydent 
Głogowa.

Wśród projektów ogólno-
miejskich najwięcej dotyczy 
postawienia nowych pom-
ników. Głogowski historyk 

Dariusz Czaja do budżetu 
obywatelskiego złożył aż dwa 
wnioski. – Pierwszy to kon-
tynuacja ścieżki znanych, 
wielkich głogowian w dzie-
jach naszego miasta. Jest to 
pomnik Kaspra Eliana, który 
był pierwszym drukarzem na 
Śląsku i drukował w języku 
polskim. Drugi wniosek doty-
czy kontynuacji fi gurek dzie-

ci głogowskich – tłumaczy 
Czaja.

Głosować będzie można od 
1 października do 26 paździer-
nika, w formie papierowej lub 
elektronicznej.

Wykaz projektów, a także 
szczegółowe informacje doty-
czące głosowania znajdują się 
na stronie urzędu miasta.

Daria Jęczmionka

2,5 miliona na 
obywatelskie projekty
 GŁOGÓW. Od 1 do 26 
października 
głogowianie będą 
decydować, na co 
miasto wyda 2,5 miliona 
złotych w ramach 
budżetu 
obywatelskiego. 
Mieszkańcy zgłosili 37 
projektów. Nie wszystkie 
jednak spełniły wymogi.
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ZŁOMOWANIE
pojazdów

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

 

Trzy automaty wypadły z gry
 BOLKÓW/JAWOR. Funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
z Legnicy we współpracy z jaworską policją zabezpieczyli trzy automaty do gier 
hazardowych. Straty Skarbu Państwa w związku z nielegalną działalnością są 
szacowane na kilkaset tysięcy złotych. Właścicielom maszyn, oprócz wysokich 

grzywien, grożą również trzy lata więzienia.

Policjanci z jaworskiej 
komendy policji wraz 
z funkcjonariuszami De-
legatury Dolnośląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego 
z Legnicy ustalili, że w jed-
nym z lokali na terenie 
Bolkowa są organizowane 
gry na automatach hazar-
dowych bez wymaganego 
zezwolenia. Po wejściu do 
budynku ich podejrzenia 
potwierdziły się. Wewnątrz 
znajdowały się trzy włączo-
ne nielegalne automaty do 
gier, które w toku czynności 
procesowych mundurowi 
zabezpieczyli. Ich wartość 
została wstępnie oszaco-
wana na kwotę 36 tysięcy 
złotych. Natomiast war-
tość uszczuplenia z tytułu 
nieopłaconego podatku 

w tym przypadku, to kwo-
ta aż 300 tysięcy złotych na 
szkodę Skarbu Państwa.

– Na maszynach zainsta-
lowane były gry o charakte-
rze losowym, prowadzone 
w celach komercyjnych, 
na organizowanie, których 
wymagana jest specjalna 
koncesja. Zabezpieczone 
urządzenia zostały prze-
kazane funkcjonariuszom 
służby celnej, którzy będą 
prowadzić dalsze postępo-
wanie w przedmiotowej 
sprawie – informuje komi-
sarz Łukasz Kubiś, oficer 
prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Jaworze.

Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku weszły 
w życie zmiany w usta-
wie o grach hazardowych. 

Obecnie podmioty pry-
watne nie mogą urządzać 
gier na automatach poza 
kasynami. Za posiadanie 
nielegalnych automatów 
w lokalach gastronomicz-
nych, handlowych i usłu-
gowych grożą surowe kary 
(do 100 tys. zł od jednego 
automatu). Taką karę może 
ponieść nie tylko właściciel 
nielegalnych automatów, 
ale również osoba, która 
wydzierżawia lub wy-
najmuje lokal, w którym 
umieszczane są nielegalne 
automaty do gier hazardo-
wych. Za organizowanie 
gier hazardowych poza 
wysoką grzywną, grozi 
również kara pozbawienia 
wolności do trzech lat.

(SK)Powód miał siedem 
dni na złożenie pis-
ma o przywrócenie 

do pracy, i to uczynił. 
Starosta sprawy nie 
komentuje, opozycja 
zaciera ręce, a dyrektor 
Jaśpiński nie ukrywa 
satysfakcji z wyniku 
batalii o dobre imię. 
Na powiatowych se-
sjach standardy nie 
zmieniają się od lat. Za-
interesowani w sprawach 
niewygodnych dla zarządu 
nie są dopuszczani do głosu. 
Tak było i tym razem, więc 
o wynik sporu zapytał na 
zakończenie spraw różnych 
radny Piotr Olchówka.

– Apelacja pana Jaśpiń-
skiego została uwzględnio-
na, został przywrócony do 
pracy – zakomunikowała 
pani mecenas.

– Czekamy na uzasad-
nienie, które pozwoli nam 
na ustalenie dalszych dzia-
łań – powiedział starosta, 
którego zapytaliśmy o przy-
szłość obecnego dyrektora, 
Krzysztofa Kowalczyka. 
„Mamy problem” – odparł 
starosta i dodał, że nie spo-
dziewał się takiej decyzji 
sądu.

Wyrokiem 
nie są zaskoczeni radni 
opozycji, którzy od po-
czątku dopingowali dyrek-
tora Jaśpińskiego w jego 
determinacji. 

– Starosta swoim zacho-
waniem potwierdza, że nie 
lubi Jawora, jaworzanek i bur-
mistrza – komentował wyrok 
radny Mariusz Barański i do-
dał, że gratuluje dyrektorowi 
Jaśpińskiemu wytrwałości, 
bo sprawiedliwości stało się 
zadość.

Ryszard Jaśpiński już 

złożył podanie 
o przywrócenie do pracy. 

– Czuję wielką satysfakcję. 
Nie mogłem się pogodzić, 
że po ciężkiej pracy, którą 
wykonaliśmy wraz z zało-
gą PZSM i mojej chorobie, 
nie dopuszczono mnie 
z powrotem. Zarzuty były 
absurdalne, dlatego złoży-
łem sprawę do sądu. Jestem 
niesamowicie szczęśliwy, 
że mój trud i moja roczna 
walka zostały docenione – 
podsumował dyrektor. 

 Daniel Śmiłowski

SZEF PZSM MA POWODY DO ZADOWOLENIA. 
WŁADZE POWIATU – PRZECIWNIE 

Porażka 

 POWIAT JAWORSKI. Starosta jaworski Stanisław Laskowski nie 
kończy kadencji w dobrym nastroju. Takiego zdania jest opozycja, a 
powodem okazuje się przegrana w sądzie sprawa odwołania z funkcji 

dyrektora Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych Ryszarda 

Jaśpińskiego. Zainteresowany odwołał się, a sąd przywrócił go do 
pracy na poprzednio piastowane stanowisko.
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Starosta jaworski Stanisław Laskowski nie 

na koniec kadencjina koniec kadencjina koniec kadencji
zarządu powiatu 
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W  naszym regio-
nie do wyborczej 
walki stanęło 

w sumie 44 kandydatów 
na burmistrzów i prezy-
dentów w 14 miastach. 
W tym gronie zdecydo-
waną większość stanowią 
mężczyźni, których jest 
dokładnie trzykrotnie 
więcej od startujących 
kobiet. Obecnie rządząca 
partia Prawa i Sprawiedli-
wości swoich kandydatów 
wystawiła tylko w poło-
wie miejscowości (Lubin, 

Legnica, Złotoryja, Polko-
wice, Chocianów, Jawor 
oraz Głogów).

Największa konkuren-
cja jest w Lubinie, gdzie 
o urząd prezydenta ubie-
ga się aż sześciu chętnych. 
Jednym z nich jest Robert 
Raczyński, pełniący tę 
funkcję od 16 lat. O pre-
zydenturę w Legnicy po-
walczy natomiast pięciu 
kandydatów. Tu kwestia 
zwycięstwa powinna 
się rozstrzygnąć między 
„dobrymi znajomymi”, 

czyli obecnym włoda-
rzem miasta Tadeuszem 
Krzakowskim i Jarosła-
wem Rabczenko. Obaj 
zmierzyli się także przed 
czterema laty, a do wy-
łonienia zwycięzcy ko-
nieczna okazała się wtedy 
druga tura. Również pię-
ciu konkurentów zamie-
rza zostać burmistrzem 
Chocianowa. W walce tej 
nie bierze udziału dotych-
czasowy szef tamtejszego 
samorządu Franciszek 
Skibicki, który ofi cjalnie 

poparł innego kandydata 
– Tomasza Kulczyńskiego.

W Ścinawie (powiat lu-
biński) pojedynek o fotel 
burmistrza stoczą dwaj 
kandydaci. Po czterech la-
tach przerwy na to stano-
wisko chce powrócić An-
drzej Holdenmajer, który 
zamierza wziąć rewanż na 
urzędującym włodarzu, 
Krystianie Kosztyle. 

Po czteroletniej prze-
rwie władzę w Złotoryi 
ponownie zamierza także 
objąć Ireneusz Żurawski. 

Przewodniczący rady 
powiatu złotoryjskiego, 
obok Barbary Zwierzyń-
skiej-Doskocz i Agnieszki 
Markiewicz, jest jednym 
z konkurentów obecnego 
burmistrza miasta Rober-
ta Pawłowskiego.

Mieszkańcy Wojcieszo-
wa, podobnie jak ścinawia-
nie, do wyboru mają tylko 
dwa nazwiska. Sławomir 
Maciejczyk o kolejną, 
czwartą już kadencję bur-
mistrza stoczy wyborczy bój 
z Bogusławem Łabędzkim.

Niemal pewni swego 
mogą być natomiast: Jan 
Serkies, Alicja Sielicka 
i Jerzy Szczupak. Wspo-
mniana trójka to jedyni 
kandydaci na burmi-
strzów swoich miast, czyli 
odpowiednio Chojnowa, 
Prochowic (powiat leg-
nicki) i Przemkowa (po-
wiat polkowicki). Zgod-
nie z prawem, wybory 
w tych miejscowościach 
muszą się jednak odbyć. 
– Karta do głosowania 
różni się nieco od tej, jaka 

obowiązuje przy więcej 
niż jednym kandydacie. 
Obok imienia i nazwi-
ska mamy dwie kratki 
z opcją „TAK” lub „NIE” 
– tłumaczy Anna Zych, 
dyrektor legnickiej dele-
gatury Krajowego Biura 
Wyborczego. – Aby dany 
kandydat został wybrany, 
musi uzyskać więcej niż 
połowę ważnie oddanych 
głosów. W przeciwnym 
razie wyboru dokonuje 
rada gminy bezwzględ-
ną większością głosów, 

Powiat złotoryjski:
MIASTO ZŁOTORYJA (BURMISTRZ):
  Robert Pawłowski

(KWW Łączy nas Złotoryja)
  Barbara Zwierzyńska-Doskocz 

(KWW Barbary Zwierzyńskiej Działajmy Razem)
  Agnieszka Markiewicz 

(KW Prawo i Sprawiedliwość)
  Ireneusz Żurawski 

(KWW Ireneusz Żurawski)

MIASTO WOJCIESZÓW (BURMISTRZ):
  Sławomir Maciejczyk 

(KWW Inicjatywa Lokalna Wojcieszów)
  Bogusław Łabędzki 

(KWW Bogusław Łabędzki)

MIASTO I GMINA ŚWIERZAWA (BURMISTRZ):
  Bogumiła Górzańska 

(KWW Bogumiły Górzańskiej)
  Paweł Kisowski (KWW Pawła Kisowskiego)
  Józef Kołcz (KWW Józefa Kołcza Kontynuacja)

Powiat legnicki:
MIASTO CHOJNÓW (BURMISTRZ):
  Jan Serkies (KWW Rozwój Chojnowa)

MIASTO I GMINA PROCHOWICE 
(BURMISTRZ):
  Alicja Sielicka (KWW Alicja Sielicka)

MIASTO LEGNICA (PREZYDENT):
  Arkadiusz Baranowski 

(KW Prawo i Sprawiedliwość)
  Adam Gizicki (KWW Kukiz’15)
  Michał Huzarski (KWW SLD Lewica Razem)
  Tadeusz Krzakowski (KWW Tadeusza Krza-

kowskiego)
  Jarosław Rabczenko (Koalicyjny Komitet 

Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska)

Powiat lubiński:
MIASTO LUBIN (PREZYDENT):
  Robert Raczyński (KWW Robert Raczyński 

Lubin 2006)
  Arkadiusz Klinger (KWW Kukiz’15)
  Agnieszka Kubica-Radek 

(KW „Tak dla Lubina”)
  Krzysztof Kubów (KW Prawo i Sprawiedli-

wość)
  Edyta Zawadzka 

(KW Miasto dla mieszkańców)
  Grzegorz Zieliński (Koalicyjny Komitet 

Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska)

MIASTO ŚCINAWA (BURMISTRZ):
  Andrzej Holdenmajer 

(KWW Andrzeja Holdenmajera)
  Krystian Kosztyła (KWW Krystian Kosztyła)

Powiat polkowicki:
MIASTO I GMINA CHOCIANÓW 
(BURMISTRZ):
  Andrzej Bober (KW Prawo i Sprawiedliwość)
  Roman Kowalski 

(KWW Romana Kowalskiego)
  Tomasz Kulczyński 

(KWW Tomasz Kulczyński 2018)
  Anna Pichała (KWW Anna Pichała)
  Janusz Zielony (KWW Janusza Zielonego)

MIASTO PRZEMKÓW (BURMISTRZ)
  Jerzy Szczupak (KWW Jerzego Szczupaka)

MIASTO POLKOWICE (BURMISTRZ):
  Beata Chaczko (KWW Beaty Chaczko Polko-

wicki Ruch Społeczny)
  Wojciech Marciniak

(KW Prawo i Sprawiedliwość)
  Łukasz Puźniecki (KWW Lepsze Polkowice)
  Wiesław Wabik (KW Stowarzyszenie „Poro-

zumienie dla mieszkańców Polkowic”)

Rusza walka o władzę
 REGION. W regionie legnicko-głogowskim o urzędy burmistrzów i prezydentów ubiega 

się łącznie 44 kandydatów startujących w 14 miastach położonych na terenie sześciu 

powiatów. Największa rywalizacja zapowiada się w Lubinie, gdzie do wyborczej walki 

stanęło aż sześciu konkurentów. Zupełnie inna sytuacja jest natomiast w Chojnowie, 

Prochowicach i Przemkowie.

 KANDYDACI

Aktualni  włodarze większych miast regionu

Aktualni  włodarze większych miast regionu

Tadeusz Krzakowski 
– Legnica

Robert Raczyński 
– Lubin

Rafael Rokaszewicz 
– Głogów

Robert Pawłowski
– Złotoryja

Emilian Bera 
– Jawor
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PKW przypomina
  Zmieniałeś adres zamiesz-

kania albo zameldowania? 
Przeprowadzałeś się lub 
wyjeżdżałeś z Polski? – 
sprawdź czy figurujesz 
w rejestrze wyborców - za-
chęca Państwowa Komisja 
Wyborcza.

  „Zagłosujesz tam, gdzie 
mieszkasz na stałe” - przy-
pomina PKW w specjalnym 
spocie, który emitowany 
będzie w TVP oraz serwi-
sach internetowych PKW. 

  „Jeśli Twojego nazwiska 
nie ma w rejestrze wybor-
ców, to nie będziesz mógł 
głosować w nadchodzą-
cych wyborach samorządo-
wych! Co masz zrobić? 
Upewnij się, że jesteś wpi-
sany do rejestru wyborców 
tam, gdzie teraz miesz-
kasz!” – ostrzega PKW.

  To ważne, bo do 1 paździer-
nika w gminach powstały 
już spisy wyborców, czyli li-
sty osób, którym przysługu-
je prawo do głosowania.

  Spis wyborców dla każde-
go obwodu głosowania 
sporządza wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) na pod-

stawie rejestru wyborców. 
Osoby zameldowane na po-
byt stały są z urzędu ujęte 
w rejestrze wyborców, na-
tomiast osoby zameldowa-
ne na pobyt czasowy mu-
szą złożyć odpowiedni 
wniosek w urzędzie gminy.

  „Przepisy prawa wyborcze-
go nie określają terminu, do 
którego należy złożyć wnio-
sek o wpisanie do rejestru 
wyborców. Przy czym nale-
ży pamiętać, że wójt 
(burmistrz, prezy-
dent miasta) ma 
trzy dni na rozpa-

trzenie wniosku” – zauwa-
ża PKW.

  By wpisać się do właściwe-
go rejestru wyborców nie 
trzeba już wychodzić z do-
mu. Można to zrobić online 
przez stronę obywatel.gov.
pl. Tam za pomocą wyszu-
kiwarki należy znaleźć usłu-
gę lub przejść do niej bez-
pośrednio z banera, po 
czym zalogować się profi-
lem zaufanym. Następnie 
należy wskazać gminę na 
terenie, której planujemy 
oddać głos.

obowiązuje przy więcej 
niż jednym kandydacie. 
Obok imienia i nazwi-
ska mamy dwie kratki 
z opcją „TAK” lub „NIE” 
– tłumaczy Anna Zych, 
dyrektor legnickiej dele-
gatury Krajowego Biura 
Wyborczego. – Aby dany 
kandydat został wybrany, 
musi uzyskać więcej niż 
połowę ważnie oddanych 
głosów. W przeciwnym 
razie wyboru dokonuje 
rada gminy bezwzględ-
ną większością głosów, 

w ustawowym składzie 
i głosowaniu tajnym 
– uzupełnia.

Zarówno w Jaworze, 
jak i Głogowie stery chce 
przejąć trzech kandyda-
tów. W obu tych miastach 
startują dotychczasowi 
włodarze (Emilian Bera 
w Jaworze i Rafael Ro-
kaszewicz w Głogowie), 
a wśród ich politycznych 
rywali są m.in. przedsta-
wiciele PiS-u.

Szymon Kwapiński

Powiat głogowski:
MIASTO GŁOGÓW (PREZYDENT):
  Przemysław Bożek 

(KW Prawo i Sprawiedliwość)
  Sławomir Majewski (Koalicyjny Komitet Wy-

borczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska)

  Rafael Rokaszewicz 
(KWW Rafała Rokaszewicza)

Powiat jaworski:
GMINA BOLKÓW (BURMISTRZ):
  Joanna Błąd-Jeziorek (KWW Bolków i Gmi-

na Wspólna Rodzina)
  Edyta Fąckowiak (KWW Edyta Frąckowiak)
  Grzegorz Kucab (KWW Grzegorza Kucaba)
  Jarosław Wroński 

(KWW Inicjatywa Społeczna Opoka)

MIASTO JAWOR (BURMISTRZ):
  Emilian Bera (KWW Emiliana Bery Razem)
  Krzysztof Kowalczyk (KWW Porozumienie 

Samorządowe Krzysztofa Kowalczyka)
  Aneta Kucharzyk

(KW Prawo i Sprawiedliwość)

Rusza walka o władzę
CO SIĘ ZMIENIŁO?
Nadchodzące wybory będą różniły się od po-
przednich pod kilkoma względami. Jednym 
z nich jest dwukadencyjność wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast. Nowe przepisy 
zaczną obowiązywać od tego roku, a ich pełne 
zastosowanie nastąpi dopiero w 2028 r., kiedy 
upłyną dwie kadencje samorządowe, które od 
tego roku zostały przedłużone z czterech do 
pięciu lat.
Zmiany w prawie wyborczym będą doty-
czyły też samego procesu głosowania. Znie-
siono m.in. możliwość przeprowadzania 
głosowania w ciągu dwóch dni oraz znaczą-
co ograniczono możliwość głosowania ko-
respondencyjnego. Z tej możliwości będą 
mogły skorzystać tylko osoby niepełno-
sprawne o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności.
Zmieniła się również ustawowa definicja 
znaku „X” stawianego na karcie do głosowa-
nia. Obecnie „X” oznacza co najmniej dwie li-
nie, które przecinają się w obrębie kratki. 
Oprócz tego zalegalizowano również wpisy, 
skreślenia, zamazania itp. dokonywane 
przez wyborców na kartach do głosowania. 
Dopisanie dodatkowych numerów list 
i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych 
znaków lub dopisków na karcie do głosowa-
nia, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie 
już na ważność oddanego na niej głosu.
W tegorocznych wyborach samorządo-
wych Polacy wskażą łącznie 1547 wójtów, 
823 burmistrzów i 107 prezydentów, w su-
mie 2477 organów wykonawczych gmin. 
Zagłosujemy ponadto na radnych powia-
tów i sejmików województw. Pierwsza tura 
wyborów samorządowych odbędzie się 21 
października, druga zaś – dwa tygodnie 
później.

 KANDYDACI

Aktualni  włodarze większych miast regionu

Emilian Bera 
– Jawor

Wiesław Wabik  
– Polkowice

Spis wyborców dla każde-
go obwodu głosowania 
sporządza wójt (burmistrz, 

Spis wyborców dla każde-

prezydent miasta) na pod-

Spis wyborców dla każde-

sporządza wójt (burmistrz, 
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STRAŻACZKI Z OSP GRODZIEC 
NA KARTKACH KALENDARZA
 GRODZIEC. Druhny i druhowie z OSP Grodziec w powiecie złotoryjskim po 
raz kolejny stanęli przed obiektywem aparatu.
Zdjęcia powstały w malowniczej scenerii – na Zamku Grodziec, blisko remizy druhów, 
a ich autorką jest Joanna Królikowska Siembida, na co dzień jedna z druhen.
Kalendarz będzie miał 13 stron i już wkrótce można będzie go zamawiać. Jak zapowia-
da naczelnik, cały dochód z jego sprzedaży trafi na potrzeby jednostki.  (UR)
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Karolina H. przyznała 
się do winy

 ZŁOTORYJA. Prokuratura Rejonowa 
w Złotoryi nadzoruje prowadzone przez 

policję śledztwo przeciwko 27-letniej 
Karolinie H. Kobieta jest podejrzana 

o posiadanie znacznej ilości substancji 
psychotropowych. Grozi jej nawet do 15 

lat więzienia.

Podczas przeszukania jednego z miesz-
kań w centrum złotoryjscy funkcjonariusze 
znaleźli w damskiej torebce znaczne ilości 
amfetaminy i tabletek ecstasy.

Na trzy miesiące do aresztu trafi ła wów-
czas 27-letnia złotoryjanka Karolina H. 
Dziś prokuratura podaje nieco więcej in-
formacji na ten temat. – Podczas przeszu-
kania w miejscu zamieszkania podejrzanej 
położonym w centrum Złotoryi policjanci 
ujawnili i zabezpieczyli 1408 sztuk tabletek 
ectasy (MDMA) oraz 70,56 grama amfeta-
miny. Kobieta przyznała się do popełnienia 
zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia 
– informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

W czerwcu 2017 roku Karolina H. 
opuściła zakład karny, gdzie, także za po-
siadanie narkotyków, spędziła rok i dwa 
miesiące.

– W toku prowadzonego przeciwko 
Karolinie H. śledztwa badany jest także 
wątek wprowadzania do obrotu środków 
psychotropowych. Za zarzucane podejrza-
nej przestępstwo popełnione w warunkach 
recydywy grozi kara pozbawienia wolności 
od roku do lat 15 – dodaje prokurator.

(SK)

WŁAŚCICIEL CHLEWNI OSZACOWAŁ STRATY NA 4,5 MLN ZŁ 

Ogromny pożar chlewni
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Informacja o pożarze 
wpłynęła do dyżurnego 
złotoryjskiej komendy 

PSP około północy. Przybyli 
na miejsce zdarzenia strażacy 
zabezpieczyli teren działań, 
a następnie przystąpili do 
gaszenia płonącego budyn-
ku inwentarskiego z trzodą 

chlewną oraz do obrony są-
siednich obiektów. W dzia-
łaniach trwających ponad 
dziewięć godzin udział wzięły 
23 zastępy jednostek ochrony 
przeciwpożarowej z terenu 
powiatów: złotoryjskiego, je-
leniogórskiego, lwóweckiego, 
wałbrzyskiego.

Właściciel chlewni oszaco-
wał straty na 4,5 mln złotych. 
W wyniku pożaru spaliło się 
lub udusiło około 300 macior 
i ponad tysiąc prosiąt.

Zdaniem ratowników 
była to trudna akcja wyma-
gająca użycia dużej ilości sił 
i środków. Dobra organizacja 

działań przyczyniła się do 
uratowania pozostałych bu-
dynków wraz z trzodą chlew-
ną. Okoliczności zdarzenia 
wyjaśnia złotoryjska policja. 
Jako najbardziej prawdopo-
dobną przyczynę wskazuje się 
zwarcie instalacji elektrycznej.

Szymon Kwapiński

 GMINA PIELGRZYMKA. Aż 23 zastępy straży pożarnej z czterech powiatów walczyły z pożarem chlewni, 

do którego doszło w Proboszczowie (gmina Pielgrzymka). W chwili przybycia pierwszych jednostek cały 

budynek objęty był już ogniem. Wskutek pożaru padło około trzystu macior i ponad tysiąc prosiąt.
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Powstanie fabryka 
klimatyzacji

 ZŁOTORYJA. Niemiecka fi rma Thermofi n zakupiła trzyhektarową działkę 
przemysłową przy ul. Krzywoustego w Złotoryi. W tym miejscu spółka zamierza 

wybudować fabrykę, w której zatrudnienie znajdzie około stu osób. Na sprzedaży 
złotoryjski Ratusz wzbogacił się o ponad milion złotych. To już piąty inwestor 

sprowadzony do miasta w ciągu ostatnich czterech lat.

Thermofi n to producent 
przemysłowych urządzeń 
wentylacyjnych i chłodni-
czych. Za trzy przylegające 
do siebie niezabudowane 
działki pod Wilczą Górą, 
liczące razem 3,2 ha po-
wierzchni, zapłaci miastu 1 
mln 117 tys. zł. Grunt leży 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, jest 
uzbrojony i ma dojazd.

– Z punktu widzenia 
naszego miasta Thermofi n 
jest bardzo ciekawą fi rmą, 
w której powinni znaleźć 
zatrudnienie specjaliści 
z wielu branż. To kolejny 
krok w tworzeniu atrak-
cyjnych miejsc pracy na 
terenie Złotoryi oraz alter-
natywy dla tych złotory-
jan, którzy codziennie do-
jeżdżają do pracy w innych 
miejscowościach – uważa 
burmistrz Złotoryi Robert 
Pawłowski.

Niemiecki inwestor już 
w tamtym roku był zainte-
resowany zakupem gruntu 
pod fabrykę w złotoryjskiej 
podstrefie LSSE. Współ-
pracował w tym zakresie 
z polską spółką Euromill. 
Ostatecznie jednak do za-
kupu nie doszło. Wiosną 
tego roku w wynajętych 
pomieszczeniach przemy-
słowych w Wilkowie zosta-
ła uruchomiona produkcja 
na potrzeby Thermofinu. 
Działalność polskiego od-
działu rozwijała się na tyle 
dobrze, że zarząd w Niem-
czech wrócił do kwestii 
wybudowania fabryki 
w Polsce. – Rozmowy by-
ły trudne, bo inwestor był 
nieco rozgoryczony po 
pierwszej próbie zakupu 
ziemi. Przekonaliśmy go 
jednak, że Złotoryja będzie 
najlepszym miejscem do 
zainwestowania i namó-
wiliśmy, żeby kupił inną 

działkę w Złotoryi, poza te-
renem podstrefy – zdradza 
Pawłowski.

Dodajmy, że złotoryjski 
magistrat przekonał także 
spółkę Euromill, żeby zaku-
piła ziemię tuż przy strefi e. 
Firma trudniąca się specjali-
styczną obróbką metali me-
todą CNC, do końca 2019 
r. zamierza wybudować 
halę produkcyjną, w której 
znajdzie pracę ok. 50 osób.

Thermofin to piąta in-
westycja w złotoryjskiej 
strefi e przemysłowej w cią-
gu ostatnich niespełna czte-
rech lat – po Schneiderze, 
Biseku, Borgersie i Euro-
millu. Zatrudnienie w tym 
czasie zwiększyło się ponad 
dwukrotnie. Przypomnij-
my, że w 2014 r. funkcjo-
nowały pod Wilczą Górą 
zaledwie cztery fi rmy: Faist 
ChemTec, PGP Bazalt, Adeo 
Screen i Sieper.

(SK)

NA CO DZIEŃ DBAJĄ O NASZE FINANSE. TYM RAZEM MOGLI ZAPOMNIEĆ O OBOWIĄZKACH  NA CO DZIEŃ DBAJĄ O NASZE FINANSE. TYM RAZEM MOGLI ZAPOMNIEĆ O OBOWIĄZKACH  NA CO DZIEŃ DBAJĄ O NASZE FINANSE. TYM RAZEM MOGLI ZAPOMNIEĆ O OBOWIĄZKACH  

Święto legnickich księgowych
 LEGNICA. 
Miejscowy oddział 
Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce 
obchodzi 30. rocznicę 
działalności. Z tej 
okazji specjaliści od 
firmowych finansów 
spotkali się w hotelu 
Qubus, by uczcić ten 
jubileusz.

Do legnickiej fi lii Sto-
warzyszenia należy 
obecnie ponad 350 

księgowych.
– Sukcesywnie przyjmu-

jemy nowych członków, 
także młodych, którzy 
wnoszą do naszej działalno-
ści ciekawe pomysły, jak na 
przykład spotkania z eks-
pertami branżowymi, któ-
rzy dzielą się z nami swoją 
wiedzą. Zmienia się też 
formuła naszych spotkań: 
coraz częściej wykorzystu-

jemy internet i jego moż-
liwości – opowiada Beata 
Jurak, dyrektor legnickiego 
oddziału SKwP.

Najważniejszym celem 
organizacji jest umożli-
wienie poszerzania za-
wodowych kompetencji 
i pozostawania na bie-
żąco z prawnymi regula-
cjami. Ten ostatni aspekt 
wszyscy członkowie Sto-
warzyszenia określają 
jako jedną z najtrudniej-

szych rzeczy w zawodzie 
księgowego.

– Zawód jest trudny, 
ale ciekawy. Można dzięki 
niemu wiele się nauczyć 
i spotkać się z wieloma zja-
wiskami ekonomicznymi 
– twierdzi Marcin Wyrzy-
kowski. – Prowadzę własne 
biuro rachunkowe, w więk-
szości pracując dla branży 
energetycznej. Ciężko jest 
być na bieżąco, bo oprócz 
czystej rachunkowości 

mamy na co dzień do czy-
nienia także z podatkami 
i prawem gospodarczym. 
Współczesny księgowy 
musi rozumieć, jak funk-
cjonuje cała firma, dla 
której pracuje. A przepisy 
zmieniają się bardzo często: 
średnio raz na kilka miesię-
cy dochodzi do dużych mo-
dyfi kacji. Musimy się ciągle 
doskonalić.

Skomplikowane i zmien-
ne prawo w połączeniu ze 

specyfiką poszczególnych 
branż sprawia, że księgowa 
codzienność bywa bardzo 
różna.

– Pracuję w sektorze bu-
dżetowym, który wyróżnia 
się tym, że obowiązują nas 
pewne wytyczne i proce-
dury, których nie ma w sfe-
rze prywatnej. Te sztywne 
ramy czasami utrudniają 
życie, ponieważ bywa, że 
są rzeczy niemożliwe do 
zrobienia, a konieczne do 
zastosowania ze względu 
na przepisy – żartuje Kari-
na Grabowiecka-Grobelny. 
– Na szczęście starsi koledzy 
chętnie dzielą się swoją wie-
dzą. Myślę, że ta gotowość 
do pomocy to wspólna, bar-
dzo dobra cecha wszystkich 
księgowych.

– Coraz więcej osób się 
u nas szkoli. Mamy kursy, 
które pozwalają przejść 
trzy z czterech stopni certy-
fi kacji i uzyskać bardzo wy-
sokie kwalifi kacje – dodaje 
Beata Jurak. – Zawód jest 
wymagający i trzeba mieć 
specyfi czne cechy charak-

teru, żeby być zadowolo-
nym księgowym. Są osoby, 
które tę pracę kochają i nie 
wyobrażają sobie żadnej 
innej. Myślę, że to zawód 
szczególnie dobry dla ko-
biet, którym łatwiej przy-
chodzi pilnowanie porząd-
ku, zachowanie dyscypliny, 
skrupulatności, pamiętania 
o terminach.

Podczas uroczystości 
księgowi przyjęli wiele gra-
tulacji od zaproszonych go-
ści, wśród których znalazł 
się prezydent Legnicy Ta-
deusz Krzakowski. Okrągła 
rocznica była też okazją do 
wyróżnienia honorowymi 
odznakami 15 osób, które 
w szczególny sposób poma-
gają w działalności Stowa-
rzyszenia lub swoją pracą 
przyczyniają się do budo-
wania renomy zawodu.

Jubileuszowe świętowa-
nie księgowych z regionu 
legnickiego zakończył kon-
cert Górniczego Chóru Mę-
skiego z  Lubina.

Joanna Dziubek
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„LUBIN GOJU CUP” ZA NAMI
 KARATE. W hali Szkoły Podsta-
wowej nr 14 odbyła się II edycja 
Turnieju Karate dla Dzieci i Mło-
dzieży do rocznika 2004. „Lubin Go-
ju Cup” zgromadził na matach wie-
lu adeptów sztuki walki.
Wielki turniej sztuk walki, czyli Mię-
dzywojewódzki Turniej Karate Lu-

bin Cup II w systemie WKF (Karate 
Olimpijskie), został zainicjowany 
przez Sensei Zbigniewa Dziubka 
z Karate Goju Ryu Lubin, przy 
wsparciu Urzędu Miejskiego oraz 
organizacji, do której należy miej-
scowa sekcja, czyli Karate Goju Ryu 
Shuseikan Poland.

W hali Szkoły Podstawowej nr 14 szli-
fowali formę przed zbliżającym się se-
zonem. – Wrzesień to czas rozruchu, 
ale widzę, że młodzież już dobrze 
ćwiczy i nie ma zaległości. Techniki 
są prawidłowo wykonywane. Nie 
jest to może jeszcze najwyższy po-
ziom, ale jest to dobry start do sezonu 

– mówi Grzegorz Sadza, wiceprezes 
karate Goju Ryu Shuseikan Poland.
„Lubin Goju Cup” to nie tylko wyso-
ki poziom sportowy, ale również or-
ganizacyjny – Hala jest bardzo do-
brze przygotowana, z widownią. 
Mamy możliwość oddzielenia mat 
od widowni, co też jest bardzo do-

brym rozwiązaniem. Również sę-
dziowie pracują w spokoju, więc or-
ganizacyjnie wszystko jest dopięte 
na ostatni guzik. Jest z nami wielu 
kibiców, którzy żywiołowo, lecz kul-
turalnie dopingują swoich fawory-
tów – dodaje Grzegorz Sadza.
  (LL)

Od wczesnych godzin 
porannych zawod-
niczki i zawodnicy 

w kategorii juniora i senio-
ra brali udział w elimina-
cjach na 34 metrach szczęś-
cia, jak mawiała Iwona 
Buczek, a więc lubińskim 
Kielichu. 

– W zawodach bierze 
udział dwudziestu sied-
miu młodzieżowców, trzy-
dziestu trzech mężczyzn 
i osiem kobiet. Wspinacze 
to specyficzna grupa ser-
decznych ludzi. Jest nawet 
taki zwyczaj, że wszyscy 
niezależnie od wieku mó-
wimy do siebie cześć. Lubi-
my się i szanujemy – pod-
kreśla Paweł Sikora, prezes 
Stowarzyszenia Miłośni-
ków Gór Lubin.

Zawody zainaugurowa-
ły dzieci. Z czasem na Kieli-
chu oglądaliśmy zmagania 
starszych wspinaczy. Pogo-
da dopisała uczestnikom 
V Memoriału im. Iwony 
Buczek, choć jak wiadomo 
na szczycie Kielicha potra-
fi  być wietrznie. Niemniej 
jednak rywalizacja prze-
biegła sprawnie i przede 
wszystkim kolejne pokole-
nia mogły poznać historię 

m ł o -
dej za-
w o d n i c z -
ki z Lubina, która 
kochała góry i sztuczne 
ścianki wspinaczkowe.

Organizator me-
moriału, a więc Stowa-
rzyszenie Miłośników 
Gór, zapewnił wszystkim 
uczestnikom wiele atrakcji. 
Na miejscu lubińska straż 
pożarna przekazywała 
wiedzę chętnym osobom 
z zakresu pierwszej pomo-
cy. Kilkanaście metrów od 
Kielicha rozstawiono dmu-
chaną ściankę wspinaczko-
wą dla dzieci, a przez cały 
dzień można było wzmoc-
nić się ciepłym posiłkiem. 
Nad głowami uczestników 
na wysokości 30 metrów 
slacklinerzy próbowali 
przejść dystans 220 me-
trów rozciągniętych mię-
dzy wieżowcami trzech 
taśm. Jedynym śmiałkiem, 
któremu udała się ta sztu-
ka bez potknięcia był Piotr 
Błaszczak. Zanim zasta-
ła nas noc, nad osiedlem 

z przymocowaną flarą 
przeleciał paralotniarz 
z Lubina.

Trudności dróg to w eli-
minacjach dzieci: 1 droga 
6a (na wędkę) , 2 droga 6c, 
w eliminacjach kobiet: 1 dro-
ga 6a, 2 droga 6c, natomiast 
w eliminacjach mężczyzn: 1 
droga 6b+ , 2 droga 7b (Dro-
ga pełna pion i przewiesze-
nie- 34 m.). Nagrody wręcza-
li Stanisław Barabaś, Paweł 
Sikora prezes SMG Lubin, 
Marcin Królak, a także Bo-
gusława Potocka. Relację na 
żywo z całego wydarzenia 
można było oglądać dzięki 
TV Regionalna.pl.

Mariusz Babicz

Od wczesnych godzin 

Uczcili pamięć 
Iwony Buczek

 WSPINACZKA. Już 
po raz piąty 
zawodniczki 
i zawodnicy z całej 
Polski wzięli udział 
w Memoriale im. 
Iwony Buczek, który 
był równocześnie 
mistrzostwami we 
wspinaniu na 
trudność. Na podium 
stawali głównie 
reprezentanci stolicy 
Dolnego Śląska, ale 
nie wynik był tutaj 
najważniejszy. 
Charyzmatyczną 
zawodniczkę 
Stowarzyszenia 
Miłośników Gór 
poznało kolejne 
grono młodszych 
i starszych wspinaczy.
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m ł o -
dej za-
w o d n i c z -

rzyszenie Miłośników 
Gór, zapewnił wszystkim 
uczestnikom wiele atrakcji. 
Na miejscu lubińska straż 
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Zryw Kłębanowice – KS Męcinka 1:2
Zamet Przemków – Pogoń Góra 4:1
Płomień Radwanice – Odra Chobienia 2:3
UKS Huta Przemków – KS Legnickie Pole 1:5
Zawisza Serby – Kaczawa Bieniowice 5:0
Iskra Kochlice – Kuźnia Jawor 3:1
Iskra Księginice – Konfeks Legnica 1:2
Czarni Rokitki – Chojnowianka Chojnów 3:3

Generuj PDF

KLASA OKRĘGOWA 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. KS Męcinka 8 8 0 0 24 26-6
2. KS Legnickie Pole 8 6 0 2 18 22-10
3. Zawisza Serby 8 5 2 1 17 22-12
4. Iskra Kochlice 7 5 0 2 15 18-11
5. Zamet Przemków 8 4 2 2 14 16-9
6. Konfeks Legnica 8 4 0 4 12 16-17
7. Kuźnia Jawor 8 3 2 3 11 10-10
8. Odra Chobienia 8 3 1 4 10 14-19
9. Pogoń Góra 8 3 1 4 10 18-20
10. Czarni Rokitki 7 2 2 3 8 13-15
11. Kaczawa Bieniowice 8 2 2 4 8 13-22
12. Chojnowianka Chojnów 8 2 2 4 8 14-21
13. Płomień Radwanice 8 1 4 3 7 16-20
14. Zryw Kłębanowice 8 2 1 5 7 12-16
15. Iskra Księginice 8 2 0 6 6 10-19
16. UKS Huta Przemków 8 0 3 5 3 12-25

Kolejka 8:
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Victoria Siciny – Sokół Jerzmanowa 0:7
Fortuna Obora – Łagoszovia Łagoszów 4:2
Victoria Parchów – Orzeł Czerna 0:1
ZZPD Górnik Lubin – Korona Czernina 3:1
Stal II Chocianów – Mieszko Ruszowice 0:6
Dragon Jaczów – Kalina Sobin 1:3
Gwardia Białołęka – LZS Komorniki 3:0
Zadzior Buczyna – LZS Ostaszów 0:0

Generuj PDF

A-KLASA GRUPA I 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Gwardia Białołęka 8 8 0 0 24 22-5
2. ZZPD Górnik Lubin 8 7 0 1 21 36-10
3. Dragon Jaczów 8 6 1 1 19 36-11
4. Kalina Sobin 8 6 1 1 19 39-17
5. Sokół Jerzmanowa 8 6 0 2 18 32-16
6. Orzeł Czerna 8 4 1 3 13 24-20
7. Fortuna Obora 8 4 0 4 12 22-20
8. Zadzior Buczyna 8 2 4 2 10 14-17
9. Mieszko Ruszowice 8 3 1 4 10 25-15
10. LZS Ostaszów 8 3 1 4 10 14-18
11. Korona Czernina 8 3 0 5 9 22-20
12. Victoria Siciny 8 2 1 5 7 14-29
13. Victoria Parchów 8 1 2 5 5 11-29
14. Stal II Chocianów 8 1 1 6 4 9-20
15. Łagoszovia Łagoszów 8 1 1 6 4 18-25
16. LZS Komorniki 8 0 0 8 0 2-68

Kolejka 8:
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Tęcza Kwietno – Dąb Stowarzyszenie Siedliska 2:2
Albatros Jaśkowice – Park Targoszyn 3:2
Sparta Parszowice – Rodło Granowice 2:1
Grom Gromadzyń-Wielowieś – Kolejarz Miłkowice 14:1
Czarni Dziewin – KS Winnica 4:1
Bazalt Piotrowice – Wilki Różana 2:1
KS Kłopotów – Orzeł Mikołajowice 1:1
Unia Miłoradzice – Mewa Kunice 1:6

Generuj PDF

A-KLASA GRUPA II 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Mewa Kunice 8 7 0 1 21 35-4
2. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 8 5 2 1 17 21-9
3. Sparta Parszowice 8 5 1 2 16 22-16
4. KS Winnica 8 5 1 2 16 19-18
5. Czarni Dziewin 8 5 0 3 15 16-13
6. Orzeł Mikołajowice 8 4 3 1 15 20-12
7. Tęcza Kwietno 8 4 2 2 14 18-14
8. Albatros Jaśkowice 8 3 3 2 12 18-18
9. Wilki Różana 8 3 1 4 10 16-17
10. Unia Miłoradzice 8 2 4 2 10 10-14
11. Grom Gromadzyń-Wielowieś 8 3 0 5 9 26-18
12. Bazalt Piotrowice 8 2 2 4 8 14-20
13. KS Kłopotów 8 2 2 4 8 12-15
14. Rodło Granowice 8 1 2 5 5 14-20
15. Park Targoszyn 8 1 1 6 4 14-22
16. Kolejarz Miłkowice 8 0 0 8 0 9-54

Kolejka 8:
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Wilkowianka Wilków – Orzeł Zagrodno 1:4
Błękitni Kościelec – Huragan Proboszcżów 3:0
LZS Lipa – Ur-Pal Sokół Krzywa 5:0
Fenix Pielgrzymka – Górnik II Złotoryja 1:9
Burza Gołaczów – LZS Nowy Kościół 2:3
Skora Jadwisin – Orlik Okmiany 1:2
Przyszłość Prusice – Płomień Michów 2:1
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A-KLASA GRUPA III 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Górnik II Złotoryja 8 7 0 1 21 34-10
2. Przyszłość Prusice 7 6 1 0 19 17-4
3. Orzeł Zagrodno 7 6 0 1 18 29-5
4. Orlik Okmiany 7 5 1 1 16 20-14
5. Skora Jadwisin 7 5 0 2 15 27-14
6. LZS Lipa 8 4 0 4 12 18-11
7. Wilkowianka Wilków 7 4 0 3 12 12-17
8. Huragan Proboszcżów 8 3 1 4 10 15-14
9. Błękitni Kościelec 7 3 1 3 10 17-14
10. LZS Nowy Kościół 7 3 0 4 9 16-29
11. Płomień Michów 7 2 2 3 8 15-20
12. Fenix Pielgrzymka 8 1 1 6 4 14-38
13. Burza Gołaczów 8 1 0 7 3 13-28
14. Nysa Wiadrów 6 1 0 5 3 6-20
15. Ur-Pal Sokół Krzywa 8 0 1 7 1 10-25

Kolejka 8:
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Sparta Przedmoście – Amator Wierzchowice 9:3
Sparta II Grębocice – Viktoria Borek 1:1
Odra Grodziec Mały – Zryw Kotla 3:1
LZS Koźlice – Błyskawica Luboszyce 2:1
Skarpa Orsk – KS Kłobuczyn 5:1
Sokół Niechlów – Wiewierzanka Wiewierz 1:3
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B-KLASA, GRUPA I 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Sparta Przedmoście 7 6 1 0 19 30-9
2. Viktoria Borek 7 5 2 0 17 27-4
3. Sparta II Grębocice 7 5 1 1 16 29-8
4. LZS Koźlice 7 5 0 2 15 15-15
5. Odra Grodziec Mały 7 3 1 3 10 13-14
6. Wiewierzanka Wiewierz 7 3 1 3 10 12-15
7. Amator Wierzchowice 7 3 0 4 9 22-21
8. Błyskawica Luboszyce 7 3 0 4 9 16-15
9. Sokół Niechlów 7 2 2 3 8 14-12
10. Zryw Kotla 7 1 2 4 5 7-21
11. Skarpa Orsk 7 1 0 6 3 9-32
12. KS Kłobuczyn 7 0 0 7 0 6-34
Kolejka 7:
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Sparta II Rudna – Victoria Tymowa 6:1
Relaks Szklary Dolne – Zamet II Przemków 6:0
Perła Potoczek – Górnik II Polkowice 0:5
LZS Nowa Wieś Lubińska – Błysk Studzionki 4:3
Platan Siedlce – LZS Żelazny Most 2:1
Kupryt 02 Sucha Górna – Kłos Moskorzyn 0:2
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B-KLASA, GRUPA II 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Górnik II Polkowice 7 7 0 0 21 67-1
2. Kłos Moskorzyn 7 6 0 1 18 22-9
3. Sparta II Rudna 7 4 1 2 13 16-11
4. Unia Szklary Górne 6 4 0 2 12 26-16
5. Platan Siedlce 7 4 0 3 12 34-25
6. Relaks Szklary Dolne 7 3 1 3 10 13-33
7. Zamet II Przemków 6 3 0 3 9 15-14
8. LZS Nowa Wieś Lubińska 6 2 1 3 7 15-33
9. Victoria Tymowa 6 2 0 4 6 9-24
10. Perła Potoczek 6 1 2 3 5 13-18
11. Błysk Studzionki 7 1 1 5 4 10-28
12. Kupryt 02 Sucha Górna 6 1 0 5 3 10-27
13. LZS Żelazny Most 6 1 0 5 3 8-19

Kolejka 7:
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Orlik II Okmiany – Radziechowianka Radziechów 1:7
Mewa Goliszów – Start Osetnica 5:2
Victoria Niemstów – Arka Trzebnice 0:6
Iskra Niedźwiedzice – Huzar Raszówka 0:4
Iskra II Kochlice – Ikar Miłogostowice 5:4
LZS Biała – Kryształ Chocianowiec - : -
Kaczawa II Bieniowice – Zryw Stary Łom 3:1

Generuj PDF

B-KLASA, GRUPA III 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Huzar Raszówka 7 6 1 0 19 34-9
2. Iskra II Kochlice 7 6 0 1 18 44-29
3. Arka Trzebnice 7 5 1 1 16 26-11
4. Radziechowianka Radziechów 7 5 0 2 15 21-10
5. Ikar Miłogostowice 7 4 2 1 14 23-12
6. Zryw Stary Łom 7 4 2 1 14 15-8
7. Kaczawa II Bieniowice 7 4 1 2 13 29-17
8. Kryształ Chocianowiec 6 3 1 2 10 16-17
9. Mewa Goliszów 7 1 2 4 5 19-25
10. Iskra Niedźwiedzice 7 1 1 5 4 15-24
11. Start Osetnica 7 1 0 6 3 11-26
12. Orlik II Okmiany 7 1 0 6 3 11-35
13. Victoria Niemstów 7 0 2 5 2 3-28
14. LZS Biała 6 0 1 5 1 10-26

Kolejka 7:
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Orzeł Konary – Unia Rosochata 2:4
Krokus Kwiatkowice – Zjednoczeni Gościsław 8:2
Gama Ujazd Górny – Czarni Golanka Dolna 3:2
Kam-Pos Lusina – LZS Budziszów Wielki 3:2
Orzeł Pichorowice – Cicha Woda Tyniec Legnicki 3:1
Korona Kawice – Błękitni Koskowice 2:0
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B-KLASA, GRUPA IV 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Błękitni Koskowice 7 6 0 1 18 34-7
2. Krokus Kwiatkowice 7 5 1 1 16 25-7
3. Kam-Pos Lusina 6 4 1 1 13 13-10
4. Korona Kawice 6 4 0 2 12 18-11
5. Orzeł Pichorowice 7 3 2 2 11 19-15
6. Unia Rosochata 6 3 1 2 10 11-12
7. Zjednoczeni Gościsław 6 3 1 2 10 16-19
8. Orzeł Konary 7 3 0 4 9 25-26
9. Polder Damianowo 6 2 1 3 7 16-26
10. LZS Budziszów Wielki 7 1 2 4 5 11-17
11. Cicha Woda Tyniec Legnicki 6 1 1 4 4 12-18
12. Gama Ujazd Górny 6 1 1 4 4 15-22
13. Czarni Golanka Dolna 7 0 1 6 1 9-34

Kolejka 7:
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Płomień Nowa Wieś Grodziska – Sokół Sokołowiec 6:2
Tatra Krzeniów – Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 1:3
LKS Chełmiec – Iskra Jerzmanice Zdrój 11:0
Lechia Rokitnica – Kuźnia II Jawor 3:4
Platan Sichów – Lubiatowianka Lubiatów 1:6
Orzeł Wojcieszyn – Zjednoczeni Snowidza 6:1
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B-KLASA, GRUPA V 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Kuźnia II Jawor 7 7 0 0 21 31-9
2. Orzeł Wojcieszyn 7 6 0 1 18 32-8
3. Lubiatowianka Lubiatów 6 4 1 1 13 20-6
4. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 7 4 1 2 13 29-14
5. Płomień Nowa Wieś Grodziska 7 3 1 3 10 15-13
6. Tatra Krzeniów 6 3 0 3 9 13-11
7. Iskra Jerzmanice Zdrój 7 3 0 4 9 15-36
8. Zjednoczeni Snowidza 6 2 1 3 7 14-12
9. LKS Chełmiec 6 2 0 4 6 19-11
10. Platan Sichów 7 2 0 5 6 15-27
11. Lechia Rokitnica 6 2 0 4 6 12-21
12. Sokół Sokołowiec 6 1 0 5 3 6-26
13. Rataj Paszowice 6 0 0 6 0 7-40

Kolejka 7:

Tabele niższych lig
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SALAMON WRÓCIŁ 
NA BOISKO!
 PIŁKA NOŻNA. Współtwórca pro-
gramu Piłkarskie Niższe Ligi po półto-
rarocznej przerwie powrócił na boisko. 
Radosław Salamon w miniony week-
end zadebiutował w barwach wystę-
pującego w A-klasie Gromu Groma-
dzyń-Wielowieś.
Drużyna z gminy Ścinawa w niedzielę 
pokonała Kolejarza Miłkowice aż 14:1. 
Dwie bramki dla gospodarzy zdobył 
współtwórca programu Piłkarskie Niż-
sze Ligi – Radosław Salamon. Były za-
wodnik m.in. Sparty Parszowice i Isk-
ry Księginice zameldował się na boi-
sku jedynie na dwadzieścia minut, jed-
nak nie przeszkodziło mu to w zdoby-
ciu goli. – Nasza przewaga nie podle-
gała dyskusji. Myślę, że gra wyglądała 
całkiem przywoicie, choć zagraliśmy z 
drużyną, która ma swoje problemy. Co 
do mojego powrotu to już milion razy 
powtarzałem sobie, że zdrowie jest 
ważniejsze i koniec z graniem ale pa-
sja jest silniejsza niż rozum, bo mam 
świadomość, że nie powinienem grać 
– zdradza Radosław Salamon, współ-
twórca programu Piłkarskie Niższe Li-
gi emitowanego w TVRegionalna.pl.
Nowy nabytek Gromu Gromadzyń-
-Wielowieś podkreśla, że nie będzie 
mógł zawsze wspomagać zespołu, co 
wiąże się z obowiązkami zawodowy-
mi. – Muszę jeździć po boiskach, bo 
zmieniamy się za mikrofonem robiąc 
materiały do programu. Jednak jeżeli 
czas będzie pozwalał i obowiązki nie 
będą uniemożliwiały tego to z przy-
jemnością wrócę, żeby po raz kolejny 
zagrać w barwach Gromu. Mam na-
dzieje, że uda mi się jeszcze zagrać 
wspólnie z moim bratem w jednym ze-
spole – kończy Salamon.

(DAM)

G rębociczanie do poten-
tatów czwartoligowych 
zmagań nie należeli tak-

że w poprzednim sezonie, jed-
nak dorobek punktowy wtedy 
był o wiele lepszy. Teraz Sparta 
przeżywa ciężkie chwile, bo 
mimo że wcale nie gra źle to 
nie może się przełamać i za-
punktować. Najlepiej o tym 
świadczyć może spotkanie 
z Apisem Jędrzychowice, gdy 

podopieczni Pawła Żmudziń-
skiego prowadzili do przerwy 
3:0 by ostatecznie przegrać 3:4 
i kończyć mecz w ósemkę. – To 
jest duża zagadka. Same mecze 
nie stoją na jakimś tragicznym 
poziomie, bo gramy solidnie 
z wyjątkiem spotkania z AKS-
em Strzegom. Czekamy na prze-
łamanie, bo były cztery spotka-
nia w których prowadziliśmy 
do przerwy i czegoś zabrakło. 

Zdajemy sobie z tego sprawę ale 
chyba jest za mało czasu, żeby 
pewne rzeczy poprawić – mówi 
Paweł Żmudziński, trener Spar-
ty Grębocice.

Pomimo tragicznego startu 
sezonu w Grębocicach nikt nie 
myśli o spadku z ligi. Na całe 
szczęście dla Sparty zespoły, 
które znajdują się bezpośrednio 
przed nią także nie punktują re-
gularnie, dzięki czemu ta strata 

jest wciąż do odrobienia. – Na 
pewno nie odpuszczamy, bo 
chłopaki naprawdę zdają sobie 
sprawę jak te porażki przycho-
dzą. To zwycięstwo z rezerwa-
mi Chrobrego w Pucharze Pol-
ski pomogło uwierzyć w swoje 
możliwości i broni na pewno 
nie składamy. Będziemy wal-
czyć do końca o każdy punkt – 
zapowiada trener Żmudziński.

Adam Michalik

SPARTA GRĘBOCICE NOTUJE FATALNY START ROZGRYWEK 

Ósma porażka
w ósmym meczu

podopieczni Pawła Żmudziń-

 PIŁKA NOŻNA. Fatalnie wygląda sytuacja Sparty Grębocice w grupie zachodniej IV ligi. 

Podopieczni Pawła Żmudzińskiego w miniony weekend ulegli AKS-owi Strzegom

aż 2:8 i po ośmiu kolejkach wciąż pozostają bez punktów.

Drużyna prowadzona
przez Pawła Żmudzińskiego
ma spore problemy
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Czarny weekend
szczypiornistów
 PIŁKA RĘCZNA. 
Trzy mecze i trzy 
porażki – to nie był 
udany weekend dla 
szczypiornistów 
z naszego regionu. 
Swoje mecze zgodnie 
przegrały 
superligowe drużyny 
Chrobrego Głogów 
i Zagłębia Lubin, 
a także 
pierwszoligowa 
Siódemka Miedź 
Legnica.

Spotkanie ze Stalą rozpo-
częliśmy na wysokich 
obrotach. Graliśmy 

to, co sobie założyliśmy 
przed meczem i na tabli-
cy w 10. minucie widniał 
wynik 7:2 dla nas. Wtedy 
mieliśmy przestój, wkrad-
ły się błędy i liczne kary, 
przez co połowa skoń-
czyła się 13:9 dla Mielca. 
Drugą połowę zaczęli-
śmy równie dobrze jak 
pierwszą, dochodząc Stal 
na remis. W końcówce 
meczu było bardzo du-

żo walki, niestety nie 
wykorzystaliśmy kilku 
stuprocentowych sytu-
acji i mecz zakończył się 
z korzyścią dla gospoda-
rzy wynikiem – mówił po 
przegranym 24:27 (9:13) 
meczu w Mielcu Paweł 

Dudkowski, rozgrywają-
cy Zagłębia Lubin.

Bez punktów, choć 
na własnym parkiecie 
w piątej kolejce są szczy-
piorniści Chrobrego. 
Głogowianie do tej po-
ry odnieśli tylko jedno 

zwycięstwo i póki co za-
wodzą. Chrobry Głogów 
i Energa MKS nie stwo-
rzyły wielkiego widowi-
ska w 5. kolejce PGNiG 
Superligi. Mecz pełen 
walki lepiej ułożył się 
dla gości, którzy odnie-
śli pierwsze wyjazdowe 
zwycięstwo w sezonie. 
Kaliszanie wygrali 24:22.

Najniższą, choć chyba 
najbardziej dotkliwą po-
rażkę zanotowali legniccy 
szczypiorniści. Siódemka 
Miedź przegrała w der-
bowym meczu z ŚKPR-
em Świdnica i to dość 
nieoczekiwanie.

– Przegraliśmy ten mecz 
w głowach. W tygodniu 
zespół świetnie pracował, 
wyglądał bardzo dobrze. 
Przyszedł jednak mecz 
i prawie wszyscy moi za-
wodnicy stracili nagle 
40 proc. swojej wartości. 
Trudno to zrozumieć. 
Świetne zawody rozegrał 
Paweł Piwko. Ale to za 
mało. Niestety w nikłym 
wymiarze mogliśmy ko-
rzystać z chorego Mateusza 
Płaczka, ale chwała dla nie-
go, że w ogóle zagrał – pod-
sumował po meczu trener 
Paweł Wita.

Łukasz Lemanik
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Grzyb 
rzucała 

najlepszym
 PIŁKA RĘCZNA. 

W prestiżowym turnieju 
towarzyskim Golden 

League 2018 
reprezentacja Polski 

piłkarek ręcznych 
zaprezentowała się 
znakomicie. Biało-

czerwone wygrały dwa 
mecze ze ścisłą 

siatkarską czołówką. Ba! 
Pokonały także aktualne 

mistrzynie świata, 
Francję. Swój udział 

w sukcesie kadry miała 
Kinga Grzyb.

Skrzydłowa Metraco 
Zagłębia Lubin rzucała 
bramki w każdym z trzech 
meczów z niezwykle silny-
mi rywalkami. Miedziowa 
zawodniczka trafiała pię-
ciokrotnie w przegranym 
pojedynku z reprezentacją 
Norwegii. W zwycięskim 
meczu z Danią rzuciła trzy, 
a spotkaniu przeciwko 
Francji – dwie bramki.
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DANIA 21:23
 (14:12) POLSKA

Polska: Kordowiecka, Gawlik, 
Płaczek – Kobylińska 2, Grzyb 
3, Zych 1, Drabik 3, Łabuda 2, 
Rosiak 4, Lisewska 2, Roszak, 
Matuszczyk, Achruk 5, Urt-
nowska, Janiszewska 1, So-
biech.

POLSKA 22:16
(9:10) FRANCJA

Francja: Darleux, Glauser – 
Mauny 1, Niakate 3, Kanor, Pi-
neau 1, Edwige, N’Gouan 1, 
Horacek 2, Niombla, Nze-Min-
ko 1, Blonbou 4, Coatanea, Kol-
czynski, Flippes 3.

NORWEGIA 34:27
(17:14) POLSKA

Polska: Kordowiecka, Gawlik, 
Płaczek – Kobylińska 6, Grzyb 
5, Zych 3,    Drabik 3, Łabuda 2, 
Rosiak 2, Lisewska 2, Roszak 1, 
Matuszczyk 1, Achruk 1, Urt-
nowska 1, Janiszewska, So-
biech.

CCC gromi Wisłę
 KOSZYKÓWKA. 

Znakomita postawa 
koszykarek CCC 

Polkowice podczas 
turnieju we Wrocławiu. 
Pomarańczowe rozbiły 
jedną z czołowych ekip 

Basket Ligi Kobiet, Wisłę 
Can-Pack Kraków 85:59.

Wcześniej polkowi-
czanki pokonały w dwu-
meczu InvestInTheWest 
Enea Gorzów Wielkopol-
ski. I w starciu z Wisłą nie 
dały rywalkom większych 
szans, choć pierwsza kwar-
ta zakończyła się wyraź-

nym prowadzeniem Białej 
Gwiazdy. Kolejne trzy od-
słony meczu, to już zdecy-
dowana przewaga poma-

rańczowych, które rozbiły 
krakowski team różnicą aż 
26 „oczek”. Dzień przed 
meczem z Wisłą polkowi-

czanki musiały uznać wyż-
szość Artego Bydgoszcz.

Tymczasem ekipę CCC 
zasiliła Kelsey Bone, któ-
ra była m.in. mistrzynią 
Euroligi z Galatasaray 
Stambuł. 27-letnia środ-
kowa ma 193 centymetry 

wzrostu i jest absolwent-
ką uczelni Texas A&M. 
W 2013 roku z wysokim 
piątym numerem zo-
stała wybrana w drafcie 
WNBA przez New York 
Liberty.

(SK)

WISŁA CANPACK 
KRAKÓW 

59L:85
(20:11, 12:24, 14:27, 13:23)

CCC 
POLKOWICE

Wisła CANPACK: Jrodin Canada 11, Bozica Mujović 10, Mercedes 
Russell 8, Maria Araujo 7, Leonor Rodriguez 7, Maria Conde 5, Klau-
dia Niedźwiedzka 5, Sabina Oroszova 2, Anna Jakubiuk 2, Justyna 
Żurowska-Cegielska 2.
CCC Polkowice: Agnieszka Kaczmarczyk 22, Karolina Puss 20, Wero-
nika Gajda 18, Sofja Aleksandravicius 12, Johannag Leedham 7, 
Magdalena Idziorek 3, Julia Tyszkiweicz 3.

WISŁA CANPACK 

CHROBRY 
GŁOGÓW

22:24 
 (11:12)

ENERGA 
MKS KALISZ

ŚKPR: Jabłoński, Olichwer – Wychowaniec 7, Makowiejew 5, 
Daszczenko 4, Konrad Cegłowski 3, Kozak 1, Zaremba 1, Pęczar 1, Bo-
rowski 2, Żubrowski, Stadnik, Etel, Gregorczyk, Pierzak, Redko.
Siódemka: Mazur, Stachurski, Dekarz – Piwko 7, Majewski 6, Mosio-
łek 5, Skiba 2, Koprowski 1, Przybylak 1, Światłowski 1, Kacper Ce-
głowski, Drozdalski, Gregułowski, Płaczek, Ziemiński, Bogudziński.

ŚKPR: 
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SPR STAL 
MIELEC 

27:24  
(13:9)

MKS ZAGŁĘBIE 
LUBIN 

Stal: Lipka, Wiśniewski – Cuzić, Ćwięka 3, Kowalczyk 5, Krępa 5, Kru-
pa 1, Miedziński, Rutkowski 1, Mochocki 5, Pawłowski, Rusin, Saraj-
lić 2, Grzegorek, Skuciński, Wilk 5.
Zagłębie: Skrzyniarz, Małecki – Dudkowski 8, Dawydzik 4, Kużdeba 
3, Marciniak 2, Mrozowicz 2, Kupiec 1, Pawlaczyk 1, Szymyślik 1, Chy-
chykalo, Stankiewicz, Moryń 2.

Lipka, Wiśniewski – Cuzić, Ćwięka 3, Kowalczyk 5, Krępa 5, Kru-

ŚKPR 
ŚWIDNICA 

24:23
(11:13)

SIÓDEMKA MIEDŹ
 LEGNICA

Stal: Lipka, Wiśniewski – Cuzić, Ćwięka 3, Kowalczyk 5, Krępa 5, Kru-
pa 1, Miedziński, Rutkowski 1, Mochocki 5, Pawłowski, Rusin, Saraj-
lić 2, Grzegorek, Skuciński, Wilk 5.
Zagłębie: Skrzyniarz, Małecki – Dudkowski 8, Dawydzik 4, Kużdeba 
3, Marciniak 2, Mrozowicz 2, Kupiec 1, Pawlaczyk 1, Szymyślik 1, Chy-
chykalo, Stankiewicz, Moryń 2.

Siódemka przegrała derbowy mecz



20 4 października 2018 
bezpłatny dwutygodnik regionalny SPORT

r e k l a m a

P iłkarze KGHM Zagłębia Lu-
bin nie zrehabilitowali się za 
fatalny występ w Pucharze 

Polski i odpadnięcie z trzecioli-
gowcem. W ciągu trzech dni Mie-
dziowi zagrali drugi słaby mecz 
i tym razem w spotkaniu Lotto 
Ekstraklasy przegrali ze szczeciń-
ską Pogonią 0:2 (0:1). Dla gości 
to pierwsza wyjazdowa wygrana 
w sezonie. 

– Bardzo chcieliśmy wygrać, to 
się nam nie udało. Graliśmy dziś 
więcej atakiem pozycyjnym, jed-
nak po stracie pierwszej bramki 
nie udało nam się odrobić strat, 
jak to miało miejsce w meczu z Le-
chią Gdańsk – podsumował mecz 
szkoleniowiec KGHM Zagłębia 
Lubin, Mariusz Lewandowski.

W meczu 10. kolejki Lotto 
Ekstraklasy przegrali także piłka-
rze Miedzi. Legniczanie ulegli na 
wyjeździe Lechowi Poznań 1:2. 
Jedyną bramkę dla legnickiego 
zespołu zdobył Mateusz Szczepa-
niak, asystował mu Juan Camara.

– Weszliśmy w ten mecz zbyt 
mało agresywnie. Nie byliśmy 
w stanie zrealizować środka po-
la. Lech się utrzymywał i tworzył 
sobie sytuacje. My momentami 
graliśmy zbyt bojaźliwie – ocenił 
po spotkaniu Dominik Nowak, 
trener Miedzi.

Wygrana 2:0 ze Stomilem Ol-
sztyn pozwoliła Chrobremu Gło-
gów awansować z dolnej połowy 
tabeli na 5. miejsce. Trenerzy uni-
kali zmian w składzie po udanym 
występie swoich podopiecznych. 
Grzegorz Niciński wprowadził 
do jedenastki Serhija Napołowa 
za Bartosza Machaja, a Kamil 
Kiereś wystawił identyczne ze-
stawienie jak niespełna tydzień 
temu.  Łukasz Lemanik

Dobre nastroje 
w Głogowie

CHROBRY WYGRYWA, MIEDŹ I ZAGŁĘBIE BEZ PUNKTÓW

CHROBRY 
GŁOGÓW 

 2:0
(1:0)

STOMIL 
OLSZTYN

Bramki: Michalec 7, Kowalczyk 85.
Chrobry: Abramowicz - Ilków-Gołąb (43 Repka), Michalec, Stolc, Rataj-
czak, Pawlik, Borecki (55 Sędziak), Maćkowski (65 Machaj), Zejdler, Na-
polov, Kowalczyk.
Stomil: Skiba - Kuban, Lech, Stromecki (77 Jegliński), Głowacki, Jarosz, 
Bucholc, Kun (68 Zając), Wełnicki, Trojak, Góral (73 Śledź).

Bramki: 

KGHM 
ZAGŁĘBIE LUBIN

0:2  
(0:1)

POGOŃ 
SZCZECIN

Bramki: 0:1 – Kamil Drygas, Radosław Majewski 48'
KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun – Jakub Tosik, Bartosz Kopacz, 
Lubomir Guldan, Daniel Dziwnel – Filip Jagiełło, Adam Matuszczyk – 
Władisław Sirotow (46' Bartłomiej Pawłowski), Filip Starzyński, Demjan 
Bohar (59' Łukasz Janoszka) – Jakub Mares (9' Patryk Tuszyński).
Pogoń Szczecin: Łukasz Załuska – David Niepsuj, Sebastian Walukie-
wicz (89° Sebastian Rudol), Laszka Dwali, Ricardo Nunes – Tomas Pod-
stawski, Kamil Drygas – Sebastian Kowalczyk, Radosław Majewski, 
Hubert Matynia – Adam Buksa (90+3') Adrian Benedyczak).

LECH
POZNAŃ 

2:1 
(1:0)

 MIEDŹ 
LEGNICA 

Bramki: 11 Gytkjaer, 51 Amaral – 73 Szczepaniak.
Lech: Putnocky – Wasilewski, Janicki, Goutas, Kostewycz, Makuszewski 
(89 Tomasik), Cywka (23 Radut), Tiba, Jóźwiak (83 Gajos), Amaral, Gytkjaer.
Miedź: Sapela – Zieliński, Żyro, Bozić, Pikk, Purzycki, Fernandez, Mar-
quitos (19 Camara), Łobodziński, Ojamaa (69 Szczepaniak), Forsell (75 
Piątkowski). 

 PIŁKA NOŻNA. Tylko Chrobry Głogów punktował w ostatni weekend. Piłkarze Zagłębia Lubin i Miedzi 

Legnica zgodnie przegrali swoje mecze. Lubinianie ulegli na własnym stadionie Pogoni Szczecin, 

legniczanie przegrali w Poznaniu z Lechem.
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