
FO
T. 

ED
YT

A
 D

RZ
YM

A
ŁA

 

Puls Regionu

WIELKI PARALIŻ NA 
SKRZYŻOWANIACH 4

 IS
SN

 2
30

0-
79

82

LUBIN. Blisko tysiąc osób zamieniło 
w poniedziałek samochody na jednośla-
dy i wystartowało w Zwykłym-niezwy-

kłym Przejeździe Rowerowym ulicami 
Lubina. Przejeżdżając przez miasto świę-

towali Dzień bez Samochodu. Impreza z każ-
dym rokiem gromadzi coraz więcej uczestni-
ków.   STR. 10-11

Rowerzyści 
zablokowali ulice

UCIĄŻLIWY 
OBJAZD  6

 POLKOWICE. Do końca ro-
ku ma potrwać generalny re-
mont wiaduktu drogowego na 
drodze powiatowej z miasta 
w kierunku Sobina. Zły stan 
techniczny obiektu, zbudowa-
nego kilkadziesiąt lat temu, 
wymagał szybkiej naprawy. To 
bardzo ruchliwa droga dojaz-
dowa, m.in. do szybu P-VII, 
gdzie jest stacja górniczego po-
gotowia, oraz zakładów działa-
jących w strefie ekonomicznej.
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 LEGNICA. Powyłączane 
światła, objazdy i brak oznako-
wania, jednym słowem wielki 
chaos panuje na legnickich 
skrzyżowaniach. – Utrudnienia 
w ruchu to konsekwencja bu-
dowy Zintegrowanego Syste-
mu Zarządzania Ruchem – tłu-
maczy Zarząd Dróg Miejskich. 
W efekcie ma być szybciej i le-
piej. Tylko… kiedy? 
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Kilometrowy

POŻAR DOMU WIELORODZINNEGO  4
 ŚWIERZAWA. Spalił się dach, strop i poddasze trzypiętrowego budynku przy placu Wolności. Loka-
torzy opuścili domy jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Mieszkańców z sąsiedniej kamienicy 
ewakuowano. Nikomu nic się nie stało. Spłonęło około 60 mkw. dachu oraz strop pomiędzy drugim pię-
trem a poddaszem. Dzięki błyskawicznej akcji pożarników żywioł nie rozprzestrzenił się na mieszkania 
na niższych kondygnacjach i sąsiednie budynki. Przyczyny pożogi wyjaśnia policja.   (JW)
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LUBIN. Nowa 
arteria w mieście 
gotowa. 
Od poniedziałkowego 
poranka kierowcy 
korzystają z tzw. 
małej obwodnicy. 
Droga łączy osiedle 
Przylesie 
z ul. Kolejową i jest 
jednocześnie 
najkrótszym 
dojazdem do hali 
widowiskowo-
-sportowej. 
Wybudowanie skrótu 
kosztowało blisko 
11 milionów złotych 
i trwało 
niespełna rok.
 STR. 5

skrót
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WYDAWCA: 
TVL
Spółka z o.o. Oblężenie w szkołach jazdy

REGION. Średnio o 30 proc. wzrosła ilość chętnych na kurs i egzamin na prawo jazdy. Powodem są zbliżające się zmiany w prawie. 
Od 4 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać jeszcze surowsze zasady, nakładane na przyszłych kierowców.

Po wejściu w życie nowych 
przepisów, najtrudniej będzie 
młodym kierowcom. W myśl 
zmian, świeżo upieczony posia-
dacz kategorii B, będzie podle-
gał dodatkowym restrykcjom. 
– Wszystkie te zmiany mają 
poprawić bezpieczeństwo na 
drogach – mówi Daniel Rusin 
z Ośrodka Szkolenia Kierow-
ców 21 w Legnicy.

Po zmianach, przez pierw-
szych osiem miesięcy, młody 
kierowca będzie musiał m.in. 
podróżować z obowiązkowym 
zielonym listkiem na szybie – 
przyklejonym w widocznym 
miejscu. Jednym z warunków 
utrzymania prawa jazdy będzie 

natomiast dostarczenie właści-
wemu staroście zaświadczenia 
o ukończenia kursu bezpieczeń-
stwa, w terminie między 4. a 8. 
miesiącem, od dnia zdania eg-
zaminu.

Zmian będzie sporo, dlatego 
szkoły jazdy przeżywają praw-
dziwe oblężenie, a kursanci chcą 
zdać egzaminy jeszcze w tym ro-
ku. – Chętnych w naszej szko-
le jazdy jest znacznie więcej niż 
dotychczas, na kurs zapisało się 
blisko czterdzieści osób, a jaz-
dy odbywają się nawet przez 
dwanaście godzin – mówi Piotr 
Nużyński z Ośrodka Szkolenia 
Kierowców „Pegaz” w Lubinie. 
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Większe zainteresowanie kursami przekłada się na zadowolenie 
szkół jazdy i WORD-ów. Ośrodki szkoleniowe i egzaminacyjne 
mogą teraz podreperować swe budżety.

N a ten dzień legnic-
cy kombatanci II 
wojny światowej 

i ich rodziny czekali długie 
dekady. W tym roku ziści-
ło się ich marzenie o god-
nym upamiętnieniu Pola-
ków, których skazano na 
syberyjską zsyłkę. Tydzień 
temu odsłonięto okaza-
ły pomnik, upamiętniają-
cy pogmatwane i tragicz-
ne losy Zesłańców Sybiru. 
Uroczystość miała szcze-
gólne znaczenie, bowiem 
to w tym mieście przez nie-
mal pół wieku stacjono-
wał sztab Północnej Gru-
py Wojsk Armii Radziec-
kiej. Po 22 latach od wy-

prowadzki Rosjan z Polski 
bohaterowie wojny docze-
kali się symbolicznego za-
dośćuczynienia.

Autor pomnika, legnicki 
artysta Grzegorz Niemyjski, 
zaproponował kompozycję, 
której elementami są wzno-
szące się szyny z pokładami 
kolejowymi. Można na nie 
wejść i w przenośni uczest-

niczyć w drodze zsyłki Po-
laków.

Uroczystości rozpoczęła 
msza święta, którą celebro-
wał biskup legnicki, ks. Zbi-
gniew Kiernikowski. Ko-

lumnę i liczne poczty sztan-
darowe na plac Sybiraków 
poprowadziła Orkiestra Ko-
mendy Wojewódzkiej Poli-
cji we Wrocławiu oraz kom-
pania honorowa 10. Bryga-
dy Kawalerii Pancernej im. 
generała Stanisława Macz-
ka w Świętoszowie.

W asyście warty honoro-
wej uroczyście odsłonięto 
pomnik. Obecni byli m.in. 
parlamentarzyści, przed-
stawiciele władz państwo-
wych i samorządowych 
oraz fundatorów. Przybyli 
także hierarchowie kościo-
łów różnych wyznań, śro-
dowiska sybirackie i kom-
batanckie, młodzież, miesz-
kańcy Legnicy.

W Lubinie niestandar-
dowo uczczono Światowy 
Dzień Sybiraka. Uczniowie 
z I LO przebiegli dziewięć 
kilometrów, aby upamięt-
nić ofiary totalitaryzmu. 

Nato-
m i a s t 
g i m -
nazjaliści 
przeszli w uro-
czystym marszu 
z Ustronia na ulicę Pruzi. 
– Jesteście dla nas symbo-
lem zwycięstwa i godności 
człowieka – mówili o bo-
haterach młodzi lubinianie 
pod Tablicami Pamięci.

Po mszy świętej rozpo-
częto rocznicowe obchody. 
Władze miejskie i powiato-
we, Sybiracy, radni, a także 
mieszkańcy złożyli kwiaty 
i zapalili znicze pod Krzy-
żem Sybiru na Cmentarzu 
Komunalnym.

– Cieszę się, że przyszła 
młodzież, która uświetni-
ła dzisiejszą uroczystość 
wyjątkowym występem. 
Wzruszyłem się, popłynę-
ły łzy – nie ukrywa Adam 
Myrda, starosta lubiński.

Oprócz oprawy, jaką 
przygotowali uczniowie 
SP 14, uroczystości miały 

wyjątkowy klimat, ponie-
waż zorganizowano je po 
zmierzchu.

„A myśmy szli, szli dzie-
siątkowani” – hymnem 
Sybiraków rozpoczęły się 
z kolei obchody w Głogo-
wie, pod pomnikiem Ze-
słańców Sybiru na cmenta-
rzu przy ul. Legnickiej. – To 
na nas spada obowiązek pa-
miętania o tych tragicznych 
wydarzeniach – mówił Sta-
nisław Dwojny, prezes gło-
gowskiego koła Związku 
Sybiraków. Wieńce złoży-
li przedstawiciele władz sa-
morządowych, związków 
i organizacji kombatanc-
kich oraz delegacje zakła-
dów pracy i duchowień-
stwa.

(JOM, SZAT, SIL, DJ)

W LEGNICY ODSŁONIĘTO POMNIK, W LUBINIE MASZEROWANO 
I BIEGANO, A W GŁOGOWIE ŚPIEWANO

Popłynęły łzy

Po 22 latach od wyjścia 
Rosjan z Legnicy 
Sybiracy doczekali się 
symbolicznego 
zadośćuczynienia.
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 – A myśmy szli, szli dziesiątkowani – hymnem 
 Sybiraków rozpoczęły się obchody w Głogowie.
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REGION. W największych miastach Zagłębia Miedziowego nie zapomniano o 76. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. 
17 września to szczególna data, zwłaszcza dla Sybiraków i Kresowian.
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 – Jesteście symbolem zwycięstwa 
 i godności – mówili lubinianie 
 o ofiarach totalitaryzmu.
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W  legnicko-jelenio-
górskim okręgu 
wyborczym nr 

1 do zdobycia jest 12 miejsc 
w Sejmie i trzy w Senacie. 
Do niższej izby parlamen-
tu z dziewięciu komitetów 
kandyduje 200 osób, czyli 
na jeden mandat przypada 
ponad 16 chętnych. Średnia 
ich wieku wynosi 44 lata, co 
dotyczy zarówno 112 męż-
czyzn, jak i 88 kobiet.

Natomiast głosowanie na 
senatorów podzielone jest na 
trzy podokręgi. I tak miesz-
kańcy powiatów głogow-
skiego, legnickiego, lubiń-
skiego, polkowickiego i Le-
gnicy mają do wyboru trój-

kę pretendentów. Są to wal-
cząca o reelekcję lekarz z Le-
gnicy Dorota Czudowska 
z PiS oraz lubinianie: praw-
nik Piotr Borys z PO oraz 
technik górnik Ireneusz Pa-
sis z JOW Bezpartyjni.

Z kolei mieszkańcy po-
wiatów złotoryjskiego i ja-
worskiego wybierać mo-
gą spośród sześciu kandy-
datów, w tym czterech je-
leniogórzan: zootechnika 

Andrzeja Dobrowolskie-
go z SLD, bezpartyjnego 
artystę cyrkowego Kazi-
mierza Klimka, ekonomi-
stę Krzysztofa Mroza z PiS 
oraz prawnika Huberta Pa-
paja z PO. Kontrkandyda-
tem ostatniego z wymie-
nionych jest były już czło-
nek Platformy – przedsię-
biorca Jerzy Pokój z Karpa-
cza. Długą listę pretenden-
tów zamyka jaworzanin – 
inżynier technologii żyw-
ności, Zbigniew Skowron 
z PSL.

Przypomnijmy, że jako 
pierwsza swe listy ujawni-
ła Platforma Obywatelska. 
W roli dotychczasowego li-
dera listy, czyli Grzegorza 
Schetynę startującego te-
raz z Kielc, zastąpił Stani-
sław Huskowski z Wrocła-
wia. Z dwójki kandyduje 
poseł Ewa Drozd z Głogo-
wa. Obecni parlamentarzy-
ści tej partii: jeleniogórzan-
ka Zofi a Czernow i legni-
czanin Robert Kropiwnicki 

są na odległych miejscach – 
kolejno szóstym i ósmym.

Nowoczesna Ryszarda 
Petru, jako druga po PO, 
pokazała pełne listy swych 
kandydatów. Lokomotywą 
jest Elżbieta Stępień – eko-
nomistka i specjalistka sek-
tora bankowego. O tym, 
że zostanie jedynką zade-
cydował sam lider partii. 
Kandydatka ma 37 lat, po-
chodzi z Jawora, ale od 10 

lat mieszka w podlegnic-
kich Kunicach. Dwójka to 
Grzegorz Stankiewicz z Je-
leniej Góry.

Następną partią, któ-
ra pokazała swych kandy-
datów była Zjednoczona 
Lewica SLD+TR+PPS+U-
P+Zieloni. Tutaj nie ma 
żadnych niespodzianek. 
Lokomotywą pozostał po-
seł SLD Ryszard Zbrzyzny 
z Lubina, a tuż za nim jest 

jego sejmowa koleżanka, 
Małgorzata Sekuła-Szmaj-
dzińska z Warszawy.

Do ostatnich chwil wa-
żyło się, kto będzie liderem 
listy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Ostatecznie ba-
talię o to prestiżowe miejsce 
wygrała wrocławianka Ilo-
na Antoniszyn-Klik z Tade-
uszem Samborskim z Rogo-
wa Legnickiego, który otrzy-
mał drugi numer startowy.

Żadnych niespodzianek 
nie ma na liście kandyda-
tów Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Zgodnie z tradycją, loko-
motywą wyborczą jest wi-
ceprezes partii, poseł Adam 
Lipiński. Tuż za nim znala-
zła się rzeczniczka prasowa 
tego ugrupowania, parla-
mentarzystka Elżbieta Wi-
tek z Jawora. Pierwszą trój-
kę zamyka posłanka Ma-
rzena Machałek z Kamien-

nej Góry. Jedynym zasko-
czeniem może być dopiero 
piąta lokata dotychczasowe-
go posła PiS, Wojciecha Zu-
bowskiego z Głogowa. Wy-
przedził go szef powiato-
wych struktur partii w Lu-
binie i zarazem radny sejmi-
ku, Krzysztof Kubów, który 
startuje z czwartego miejsca.

Listę JOW Bezpartyjni 
otwiera starosta lubiński 
Adam Myrda. Tuż za nim 

jest Włodzimierz Broda 
z Polkowic.

Szok, żal, niedowierza-
nie – takie emocje targa-
ły współpracownikami 
Pawła Kukiza, którzy nie 
mogli uwierzyć, że ich li-
der na lokomotywę swej 
listy wyborczej wybrał 
prezesa Ruchu Narodo-
wego, Roberta Winnic-
kiego ze Zgorzelca. Póź-
niej nastroje uspokoiły 

się do tego stopnia, że ty-
powany na jedynkę Mar-
cin Królak z Lubina prze-
łknął gorycz porażki i za-
akceptował fakt, że bę-
dzie dwójką na liście Ku-
kiz̀ 15.

Z kolei kandydaci partii 
KORWiN, to ludzie zwią-
zani m.in. z KNP czy Ru-
chem Narodowym. Na 
pierwszych miejscach ulo-
kowani są: Klaudia Wit-
czak z Bolesławca, która 
jest również koordynato-
rem całego okręgu i asy-
stentką europosła Jaro-
sława Iwaszkiewicza. Na 
dwójce z kolei znalazł się 
Maciej Gwoździewicz 
z Jawora – nauczyciel aka-
demicki, doktor inżynierii 
elektrycznej.

Jako jedna z ostatnich 
zarejestrowała się Partia 
Razem. Jej lista liczy je-
dynie 16 osób. Niewiele 
o nich wiadomo, bowiem 
ugrupowanie to nie jest 

aktywne w mediach. Lide-
rem listy jest specjalista od 
polityki społecznej, Szy-
mon Surmacz z Wolimie-
rza. Z dwójki startuje le-
gniczanka – technik usług 
kosmetycznych Agnieszka 
Babaeva.

Wybory parlamentarne 
odbędą się w niedzielę, 25 
października 2015 roku.

Joanna Michalak 

WYBORY PARLAMENTARNE
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INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU

W LUBINIE
O WYWIESZENIU WYKAZU 

NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) 
Zarząd Powiatu w Lubinie informuje, 
że w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 
12b w terminie od dnia 21.09.2015 r. 
do dnia 11.10.2015 r. został wywie-
szony wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do dzierżawy (Załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr XLII/121/2015 
Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 
16 września 2015 r.).
Przedmiotem dzierżawy jest część 
nieruchomości położonej w obrębie 
nr 5 miasta Lubina, oznaczonej jako 

2 działka nr 555, o powierzchni 10 m
stanowiącej własność Powiatu 
Lubińskiego.

O DWANAŚCIE MANDATÓW POSELSKICH UBIEGA SIĘ W SUMIE...

200  REGION. Koniec gdybania i spekulacji. 
Wszystkie ugrupowania polityczne, zgodnie 
z kalendarzem wyborczym, musiały ujawnić pełne 
listy swych pretendentów do Sejmu.
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Stanisław Huskowski – PO Adam Lipiński – PiS Ilona Antoniszyn-Klik – PSL
Ryszard Zbrzyzny 
– Zjednoczona Lewica Adam Myrda – JOW Bezpartyjni

Klaudia Witczak – KORWiN Elżbieta Stępień – Nowoczesna Szymon Surmacz – Partia Razem Robert Winnicki – Kukiz̀ 15

200200kandydatów 
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S ą nieracjonalne – 
przyznaje Liliana 
Łukasiewicz, rzecz-

nik prasowy Prokuratu-
ry Okręgowej w Legnicy. 
Śledczy mają wątpliwości, 
co do poczytalności podej-
rzanego. Niewykluczone, 
że mężczyzna nie odpowie 
za to, co zrobił.

Trwające kilka miesię-
cy poszukiwania zabójcy 
z ulicy Oświęcimskiej do-
biegły końca. Prokuratura 
potwierdziła, że mężczy-
zna, który zabił małżeń-
stwo przy ul. Głogowskiej, 
zamordował również ko-
bietę i mężczyznę przy uli-
cy Oświęcimskiej.

 38-latek z Legnicy usłyszał 
zarzut czterech zabójstw 
w zamiarze bezpośred-
nim. Legniczanin przy-
znał się do winy. – Mar-
cin K. bardzo emocjonal-
nie i szczegółowo opisał, 
jak dopuścił się zabójstwa 
na małżeństwie K. Proku-
rator dokładnie zweryfi ko-

wał okoliczności popełnie-
nia zbrodni i uznał, że przy-
znanie się legniczanina do 
winy było szczere i niewy-
muszone – mówi Liliana 
Łukasiewicz.

Marcin K. dokładnie 
zaplanował morderstwo. 
Wychodząc z domu wziął 
młotek i rękawiczki. Naj-
pierw zaatakował 84-lat-
ka, później zabił jego żonę. 
Nie znał małżeństwa i ni-
gdy u nich nie pracował. 
O tym, co zrobił nie powie-
dział nikomu.

–  Obrażenia zadawa-
ne były z dużą siłą. Dopro-
wadziły do szybkiej śmier-
ci. Marcin K., wychodząc 
z mieszkania ofi ar, zabrał 

ze sobą rzeczy, spalił je, 
a młotek zniszczył i wy-
rzucił. Dlatego tak długo 
nie mogliśmy znaleźć na-
rzędzia zbrodni – tłuma-
czy rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

W ramach prowadzo-
nego śledztwa policja prze-
słuchała kilkaset osób. Bra-
no pod uwagę kilkanaście 
hipotez, każdą analizując 
bardzo dokładnie. Przy-
znanie się Marcina K. do 
winy, było dla prokuratury 
zaskoczeniem.

– W obu przypadkach 
motywacja działania Mar-
cina K. jest naprawdę dziw-
na, prokuratura skieruje go 
na badania psychiatryczne. 

Mamy wątpliwości czy był 
poczytalny w chwili doko-
nania tych przestępstw – 
mówi rzecznik śledczych.

W najbliższym czasie 
Marcin K zostanie podda-
ny badaniu psychiatryczne-
mu przez dwóch biegłych 
lekarzy psychiatrów. Gro-
zi mu kara dożywotniego 
więzienia. Jeśli jednak oka-
że się, że był niepoczytalny, 
uniknie procesu i zostanie 
poddany obserwacji na od-
dziale zamkniętym szpita-
la psychiatrycznego. Jeże-
li biegli stwierdzą u niego 
ograniczoną poczytalność, 
może dostać maksymalnie 
osiem lat więzienia.

Malwina Komarnicka

Przyznaje się 
do poczwórnego zabójstwa

ŚLEDCZY NIE MÓWIĄ CZY SĄ DOWODY, ŻE MARCIN K. FAKTYCZNIE BYŁ 
W MIESZKANIU PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ

 LEGNICA. Prokuratura potwierdziła, że 38-letni Marcin K. 
dokonał podwójnego morderstwa również przy ulicy 
Oświęcimskiej. Legniczanin potwierdził, że zabił dwa 
małżeństwa. O powodach, dla których to zrobił, prokuratura nie 

chce na razie mówić.

Wielki paraliż na skrzyżowaniach
LEGNICA. Powyłączane światła, objazdy i brak oznakowania, jednym słowem wielki chaos panuje na legnickich skrzyżowaniach. 

– Utrudnienia w ruchu to konsekwencja budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich. 
W efekcie ma być szybciej i lepiej. Tylko… kiedy? Jak w tym bałaganie radzą sobie legniccy kierowcy?

Najgorzej jest na skrzyżowaniu ulic 
Kartuskiej z Pocztową i Libana oraz Pił-
sudskiego, II Armii Wojska Polskiego 
i Rzeczypospolitej. Utrudnienia w tych 
miejscach jeszcze potrwają. – Na tych 
skrzyżowaniach trzeba wymienić 
wszystkie elementy. Wycinamy i wsta-
wiamy nowe, a pod napięciem nie da 
się pracować, dlatego musieliśmy wyłą-
czyć te sygnalizacje – tłumaczy Andrzej 
Szymkowiak, dyrektor Zarządu Dróg 
Miejskich w Legnicy.

To jednak nie przekonuje kierow-
ców, którym paraliż na drogach naj-
zwyczajniej w świecie daje popalić. 

– Bardzo ciężko się jeździ. Nie ma 
świateł w połowie miasta, drogi roz-
kopane, znaków nie widać – skarżą się 
zmotoryzowani.

A jak nie widać znaków i kierowcy 
gubią się w przepisach ruchu drogowe-
go – na ratunek przybywa policja. – Jeśli 

tylko będziemy mieli wolne moce prze-
robowe, policjanci będą stali na skrzy-
żowaniach. Jeśli jednak zdarzy się jakiś 
wypadek, policjant musi na niego po-
jechać, to zdecydowanie ważniejsze – 
mówi Sławomir Masojć, ofi cer prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Kierowcy zastanawiają się, dlaczego 
modernizacja skrzyżowań nie jest pro-
wadzona etapami. To ich zdaniem uła-
twiłoby poruszanie się po mieście. – Jest 
kilku podwykonawców na skrzyżowa-
niach. Nie możemy budować systemu 
etapami, bo nie skończylibyśmy inwe-
stycji za trzy lata – mówi dyrektor ZDM.

Wszyscy kierowcy muszą uzbroić się 
w cierpliwość. Prace przy zintegrowa-
nym systemie potrwają do końca paź-
dziernika. Czy będzie inteligentniej na 
naszych drogach, o tym przekonamy 
się wkrótce.

(MAK)

BI1 ZAMIAST REALA
 LEGNICA. Do Polski we-
szła nowa marka sklepów – 
Bi1. Pod tą nazwą działa 
osiem byłych hipermarketów 
Real, w tym legnicki, oraz dwa 
Auchan. Sklepy z nowym logo 
zaczęły działalność w pierw-
szych dniach września. Le-
gnicki Real był najstarszym hi-
permarketem w mieście. 
Otwarto go jeszcze w minio-
nym stuleciu, w 1998 roku. Za-
łoga i dzierżawcy sklepów na 
pasażu się nie zmienili. We-
wnątrz natomiast klient może 
dostrzec duże zmiany. Niektó-
re działy zmieniły dotychcza-
sową lokalizację. Półki, które 
przed zmianą właściciela 
w wielu miejscach świeciły 
pustkami, teraz uginają się od 
nowych towarów. I choć mar-
ket działa pod szyldem Bi1, to 
posługuje się reklamówkami 
z logo Auchan.  (JOM)
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Muzyka i śpiew łączą pokolenia
 LUBIN. Dziewięćdziesiąt lat różnicy wieku nie przeszkodziło, by wystąpić na jednej scenie. – To piękne, że folklor łączy pokolenia – mówi Elżbieta Miklis, organizator ósmego 

Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. Muzycy walczyli o puchar prezydenta Lubina.

Mówi się, że muzyka łą-
czy pokolenia, ale folklor 
jeszcze bardziej. Podczas 
tegorocznej edycji imprezy 
nie było barier wiekowych. 
– Podczas koncertów mo-
gliśmy zobaczyć przedział 
wiekowy od czterech lat do 
94. To niesamowite, że mu-
zyka folklorystyczna przy-
ciąga też młodych ludzi – 
mówi Elżbieta Miklis, kie-

rownik Domu Dziennego 
Pobytu „Senior” w Lubinie.

Dla wielu członków ze-
społów, folk to największa 
miłość i na co dzień gra 
w ich sercach. – Kiedy sły-
szę tę muzykę, aż się nogi 
rwą do tańca – mówi wo-
kalistka jednego z zespo-
łów. – Śpiewam od lat. To 
daje mi siłę i zdrowie – do-
daje inna.

Podczas koncertów do-
skonale się bawią stojąc na 
scenie. Chcą przekazać pu-
bliczności pozytywną fol-
kową energię i, oczywiście, 
jak najlepiej się zaprezento-
wać. – Najgorzej jest pod-
czas pierwszego utworu. 
Stres jest ogromny, ale póź-
niej jest już na luzie – przy-
znaje jedna z artystek.
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O puchar walczyło 19 grup muzycznych.

Kongresowe 
atrakcje

LUBIN. Ośmiotonowa opona wozu dostawczego 
pracującego w kopalni w Chile stała się hitem wystawy 

sprzętu przed Centralą KGHM.

Prezentacja maszyn 
i urządzeń górniczych towa-
rzyszyła III Międzynarodo-
wemu Kongresowi Górnic-
twa Rud Miedzi. W namio-
tach, gdzie pokazywali się 
wystawcy, sporo się działo. 
Wśród stoisk najbardziej ob-
legany był symulator wiert-
nic, na którym uczą się ope-
ratorzy.

– Nie da się wyelimino-
wać pracy ludzi w kopalni, 
bo nie pozwala na to specy-
fika tej działalności – mó-
wi Herbert Wirth, prezes 
KGHM. Po raz pierwszy 
w historii kongresu wprowa-
dzono element współzawod-
nictwa. Ogłoszono konkurs 
na najlepszy referat i najlep-
szego wystawcę.  (SZAT)
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W ybudowanie ob-
wodnicy kosz-
towało blisko 11 

milionów złotych i trwało 
niespełna rok. Do ostat-
nich chwil przed oficjal-
nym otwarciem dopina-
no wszystko na ostatni gu-
zik. Wprawdzie uroczyste-
go przecięcia wstęgi nie by-

ło, jednak dla kierowców nie 
to jest najistotniejsze. Ważne, 
że teraz szybciej można prze-
jechać z Przylesia do przeciw-
ległych części miasta.

– Jeszcze nie jechałem 
nową obwodnicą, ale kie-
rowcy są z niej bardzo za-
dowoleni – mówi pan Jan 
z Lubina. – Nowa droga 

ma kilometr długości, ruch 
odbywa się teraz się płyn-
nie i sprawnie – zapewnia 
Jacek Mamiński, rzecznik 
prasowy prezydenta Lubi-
na.

Od poniedziałku na 
skrzyżowaniu od ulicy Le-
śnej kierowcy mogą jechać 
prosto, a poruszającym się 

od ul. Legnickiej w kierun-
ku rogatek, doszedł skręt 
w prawo. Nowa, inteligent-
na, sygnalizacja ma z kolei 
dostosowywać się do natę-
żenia ruchu. Przy małej ob-
wodnicy zbudowano także 
chodniki, zatoki autobuso-
we i ścieżkę rowerową.

Katarzyna Szatkowska

Kilometrowy skrót
INWESTYCJA KOSZTOWAŁA PRAWIE 11 MLN ZŁ I TRWAŁA NIESPEŁNA ROK

LUBIN. Nowa arteria w mieście gotowa. Od poniedziałkowego poranka kierowcy 
korzystają z tzw. małej obwodnicy. Droga łączy osiedle Przylesie z ul. Kolejową i jest 
jednocześnie najkrótszym dojazdem do hali widowiskowo-sportowej.
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RADNI MÓWIĄ 

NIE!
PRZEMKÓW. Większością 
głosów rajcy negatywnie 
zaopiniowali projekt uchwały 
Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego dotyczący planu 
ochrony Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego.

– Nie zgadzamy się z pewnymi zapi-
sami – mówi Janusz Matuszak, prze-
wodniczący rady miejskiej. Rajcy są 
zdania, że plan ten negatywnie wpły-
nie na rozwój gospodarczy gminy. 
Utrudnia, a nawet w niektórych przy-
padkach uniemożliwia, rozwój infra-
struktury turystycznej poprzez wy-
znaczenie terenów wyłączonych z za-
budowy. Blokuje też rolnikom wpro-
wadzenie zmian użytków zielonych 
na grunty orne. To tylko kilka argu-
mentów podanych przez samorząd.
„Zrównoważony rozwój gminy nie 
będzie możliwy przy wprowadzeniu 
tak znacznych ograniczeń” – czytamy 
w uzasadnieniu uchwały. A te doty-
czą m.in. zakazów i nakazów przy 
sporządzaniu i zmianie miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego, wydzielaniu stref wyłą-
czonych z inwestowania, ograniczeń 
w prowadzeniu prac melioracyjnych, 
a także w wycince drzew i krzewów 
przy rzekach i rowach.
Zdaniem Mieczysława Kowalskiego 
z Przemkowskiego Parku Krajobrazo-
wego, nie ma jednak powodu do 
obaw. – Plan ochrony nie wstrzyma 
rozwoju gospodarczego gminy – za-
pewnia. – Podobna sytuacja była 
w Gromadce. Tam także samorzą-
dowcy mieli wątpliwości, 
ale nasze argumenty przekonały ich 
i ostatecznie plan został zatwierdzo-
ny – dodaje.
Większości radnych nie udało się jed-
nak przekonać. Teraz uchwała rady 
trafi do sejmiku województwa. Czy 
wyrażona w niej opinia będzie miała 
wpływ na dalsze losy projektu planu 
ochrony PPK? Czas pokaże.

(UR)

r e k l a m a

Tajemnica mogiły w Dąbrowie
POLKOWICE. – Uporządkujemy ten grób, postawimy nowy krzyż i położymy płytę – mówi sołtys Dąbrowy, Józef Śpiak. – To, co wiemy 

na jego temat pochodzi ze wspomnień pierwszych mieszkańców wsi, którzy osiedlili się tutaj po drugiej wojnie światowej – dodaje.

Tajemnicza mogiła 
znajduje się przed Dą-
brową, jadąc od stro-
ny Polkowic, przy dro-
dze obok dębu. Od lat 
nikt się nią nie zajmo-
wał. Więcej informacji 
na ten temat przekazał 
nam Henryk Cieśla, któ-
ry mieszka w tej miejsco-
wości. Powtórzył wspo-
mnienia pierwszych 
osadników.

– Z tego, co słyszałem 
pod koniec wojny na 
tym terenie byli Francu-
zi, jeńcy wojenni – mó-
wi pan Henryk. – Nie-

miec, nazwiskiem Hof-
fman, który wtedy tam 
mieszkał, opowiadał, że 
widział, jak niemieccy 
żołnierze zaprowadzi-
li trzech Francuzów ko-
ło dębu i tam rozstrzela-
li, a potem zakopali cia-
ła, ale bardzo płytko. Po 
wojnie, kiedy zamiesz-
kali tu osiedleńcy, dwie 
młode kobiety odkopa-
ły mogiłę. Zobaczyły 
zielone mundury. Były 
też dokumenty, ale kie-
dy nagle „wystrzelił” ze-
garek, który też tam le-
żał, wystraszyły się, za-

kopały zwłoki i uciekły. 
Od tamtej pory nikt już 
tego miejsca nie ruszał. 
Z tego, co wiadomo, po 
drugiej stronie drogi ma 
też być zbiorowa mogi-
ła, ale teraz trudno usta-
lić, gdzie dokładnie – do-
daje.

Na razie mieszkań-
cy Dąbrowy postanowi-
li uporządkować zanie-
dbaną mogiłę przy dę-
bie. I zastanawiają się 
czy uda się kiedykolwiek 
wyjaśnić, czyje szczątki 
leżą przy drodze koło ich 
miejscowości.  (UR)FO
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Uciążliwy objazd
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To bardzo ruchli-
wa droga dojaz-
dowa, m.in. do 

szybu P-VII, gdzie jest sta-
cja górniczego pogotowia, 
oraz zakładów działają-
cych w strefi e ekonomicz-
nej. – W ciągu najbliż-
szych tygodni wykonane 
zostaną nowe elementy 
konstrukcyjne, warstwy 
izolacji, nawierzchnie 
jezdni i chodników oraz 
urządzenia zabezpiecza-
jące ruch kołowy i pieszy 
w postaci balustrad oraz 

barier ochronnych – wy-
licza wicestarosta polko-
wicki Kamil Ciupak.

Jak dodaje – na eta-
pie projektowania i do-
boru „rozwiązań tech-
nologiczno-materiało-
wych” dotyczących sa-
mej konstrukcji wia-
duktu – wzięto pod 
uwagę jego lokalizację 
na terenie oddziaływa-
nia szkód górniczych. A 
to oznacza, że koniecz-
ne są specjalne wzmoc-
nienia.

Inwestycja ma koszto-
wać około 3 mln zł.–  Dłu-
go zabiegaliśmy w minister-
stwach infrastruktury oraz 
finansów o dofinansowa-
nie – podkreśla starosta po-
lkowicki Marek Tramś. – 
W rozmowach z ministra-
mi podkreślałem, jak waż-
ny jest to wiadukt ze wzglę-
du na bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców i całe-
go regionu – dodaje.

W efekcie, na realizację 
inwestycji powiat otrzy-
mał z Ministerstwa Infra-

struktury i Rozwoju – z re-
zerwy subwencji ogólnej – 
dofi nansowanie w wyso-
kości 50 proc. Kolejne 50 
tys. zł dołożyła gmina 
Polkowice.

Objazd w kierunku 
Sobina prowadzi droga-
mi gminnymi, tj. ulica-
mi: Dębową i Bursztyno-
wą. Kierowcy powinni za-
chować szczególną ostroż-
ność i patrzeć na znaki in-
formujące o zmianie orga-
nizacji ruchu.

Urszula Romaniuk

POLKOWICE. Do 
końca roku ma 
potrwać generalny 
remont wiaduktu 
drogowego na 
drodze powiatowej 
z miasta 
w kierunku 
Sobina. Zły stan 
techniczny 
obiektu, 
zbudowanego 
kilkadziesiąt lat 
temu, wymagał 
szybkiej naprawy 
ze względów 
bezpieczeństwa.
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WYMUSIŁ PIERWSZEŃSTWO
GŁOGÓW. Motocyklista trafił 
do szpitala po tym, jak ude-
rzył w niego samochód 
osobowy. Skończyło się 
na złamaniach.
Do wypadku doszło 16 
września przy ulicy 
Henryka Głogowskie-
go. Samochód osobo-
wy, który wyjeżdżał 
z drogi podporządkowa-
nej, wymusił pierwszeń-
stwo i potrącił kierującego 
jednośladem.
– Kierowcy motocykla udzielono 
pomocy, a następnie zabrano go do 
szpitala – informuje Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogow-
skiej policji.
Mężczyzna odniósł lekkie obrażenia ciała. Jak informuje po-
licja, kierowca samochodu był trzeźwy.  (DJ)
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Wykazali się inicjatywą
GŁOGÓW. Aż 38 projektów obywatelskich i 2,5 mln zł do wydania – mowa o drugiej edycji Budżetu 

Obywatelskiego. Niebawem rozpocznie się głosowanie.

Wnioski do BO głogo-
wianie mogli składać od 
11 maja do 30 czerwca. 
Podczas wakacji – spe-
cjalnie wybrany zespół 
konsultacyjny, w skład 
którego weszli radni, 
urzędnicy oraz przedsta-
wiciele organizacji poza-
rządowych – zweryfi ko-
wał propozycje miesz-
kańców. Spośród 57 
wszystkich wniosków, 
zakwalifikowanych zo-
stało 38.

Ostatecznie to głogo-
wianie wybiorą ich zda-

niem najciekawsze i naj-
bardziej potrzebne inwe-
stycje, które będą realizo-
wane w mieście w 2016 
roku. Głosowanie rozpo-
częło się w tym tygodniu.

– Do dziewiątego paź-
dziernika zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
Głogowa do oddawania 
głosów. Głosować moż-
na między innymi po-
przez naszą stronę www.
glogow.pl – mówi Piotr 
Poznański, zastępca pre-
zydenta Głogowa.

Ścieżka turystyczna 

Kolegiaty, którą wkrótce 
będą mogli zwiedzać gło-
gowianie, to przykład, 
w jaki sposób można wy-

korzystać pieniądze z bu-
dżetu obywatelskiego.

– Wielu głogowian 
chciało wejść na wie-
żę kolegiacką, żeby zo-

baczyć panoramę, któ-
ra rozciąga się z Ostro-
wa Tumskiego, więc kie-
dy pojawił się pomysł Bu-
dżetu Obywatelskiego, 
zaryzykowaliśmy i stwo-
rzyliśmy koncepcję ścież-
ki turystycznej – opowia-
da ksiądz Rafał Zendran, 
proboszcz Kolegiaty.

Stworzenie tej ścieżki 
kosztowało 200 tys. zł. 
Dzięki temu pod koniec 
miesiąca będzie moż-
na podziwiać panoramę 
Głogowa z 74-metrowej 
wieży kolegiackiej.  (DJ)

Ścieżka turystyczna 
Kolegiaty powstaje 
w ramach BO.

Zwolennicy Janusza Kor-
win-Mikkego, który na-
zwał imigrantów ludz-

kim śmieciem, manifestowali 
na głogowskim Rynku. – Jako 
partia będziemy walczyć o nor-
malność, żeby imigranci nie we-
szli do naszego kraju. Mówimy 
im stanowcze nie – deklaruje 
Tomasz Kuncik, członek partii 
KORWiN.

Podczas konferencji, zorga-
nizowanej przed głogowskim 
ratuszem, z ust Tomasza Kunci-
ka i Zbigniewa Gatkowskiego, 
kandydatów do Sejmu z list par-
tii KORWiN, padały ostre sło-
wa: – Nie wiemy, co to za ludzie. 
Nie wiemy czy to nie są bandy-
ci, którzy będą gwałcić nasze żo-
ny i nas okradać.

To dopiero początek działań 
przedstawicieli partii KORWiN 

przeciw uchodźcom. W ostat-
nim dniu września planują zor-
ganizować manifestację, pod-
czas której będą namawiać 
mieszkańców Głogowa, aby 
przyłączyli się do ich protestu.

Nie wszyscy podzielają rady-
kalne poglądy Korwin-Mikke-
go. – Oczywiście, że powinni-
śmy ich przyjąć – mówi miesz-
kanka Głogowa. Są jednak i ta-
cy, którzy boją się fali uchodź-
ców. – Ja przez rok pracowałem 
w Iraku i wiem, jacy to są ludzie. 
Oni są nieobliczalni – twierdzi 
inny mieszkaniec.

Temat wzbudza wiele emo-
cji, a zdania mieszkańców są po-
dzielone. Dlatego należy się spo-
dziewać, że problem uchodźców 
może być tematem numer jeden, 
zwłaszcza przed wyborami.

Daria Jęczmionka

KANDYDACI NA POSŁÓW WYJDĄ NA ULICE, BY PROTESTOWAĆ 

Straszą
imigrantami

GŁOGÓW. – Nie chcemy uchodźców, nie wiemy 
czy nie będą gwałcić naszych żon i kraść 
– mówią działacze partii KORWiN. 30 września br. 
chcą zorganizować wielką manifestację, która 
przejdzie ulicami miasta.
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Utrudnień 
ciąg dalszy
JAWOR. Rozpoczął się 

kolejny etap remontu 
drogi krajowej nr 3. 
Kierowcy muszą się 

liczyć z dużymi 
utrudnieniami.

Podczas drugiego eta-
pu prac z ruchu wyłączo-
ny został fragment re-
montowanej drogi na od-
cinku od zjazdu do Inter-
marche do skrzyżowania 
ulic Wieniawskiego ze 
Starojaworską.

– Remont pierwsze-
go odcinka polegał na 
wymianie sieci wodno-
-kanalizacyjnej. W cało-
ści swoją sieć wymieni-
ła gmina Jawor. Pracow-
nicy gazowni i energety-
cy wykonali także prace 
zabezpieczające ich sieci 
– mówi burmistrz Emi-
lian Bera.

Na odcinku zamon-
towano również nowe 
oświetlenie uliczne i na-
wierzchnię.

(JW)

Festyn
dla dzieci
JAWOR. „Zdrowym 
być i więcej nic” – pod 

takim hasłem odbędzie 
się festyn dla dzieci 

i rodziców, 
zorganizowany przez 

burmistrza Jawora oraz 
kierownika Przychodni 
Rejonowej. W trakcie 

imprezy jej starsi 
uczestnicy będą mogli 
posłuchać wykładów, 

natomiast na 
najmłodszych czekać 
będą animacje, gry 

i zabawy sportowe oraz 
konkursy z nagrodami.

W ramach imprezy 
przewidziano między 
innymi: bajkowy maki-
jaż twarzy dla najmłod-
szych, występy taneczne 
formacji K-Dance Studio, 
maraton zumby dla dzie-
ci czy występy przedszko-
laków w konkursie z na-
grodami.

– Uczestnicy festynu 
będą mogli wziąć udział 
w quizie na temat zdro-
wia. Zwycięzcy, którzy 
wykażą się najlepszą zna-
jomością tematyki zdro-
wotnej, otrzymają nagro-
dy – mówi Emilian Bera, 
burmistrz Jawora.

Patronem merytorycz-
nym akcji jest prof. Alicja 
Chybicka – prezes Polskie-
go Towarzystwa Pedia-
trycznego, kierownik Ka-
tedry i Kliniki Transplan-
tologii Szpiku, Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej 
Akademii Medycznej we 
Wrocławiu.  (SIL)

Z leciłem ekspertom 
przygotowanie do-
kładnej analizy fi-

nansowej oraz oceny do-
tychczasowego systemu go-
spodarki odpadami komu-
nalnymi. Zastanowimy się 
czy można obniżyć koszty. 
Jeśli tak, to o ile – mówi bur-
mistrz Emilian Bera.

Kalkulacja kosztów, 
związanych z funkcjono-
waniem systemu z uwzględ-
nieniem obecnie obowiązu-
jących stawek wraz z wyni-
kami przetargu na odbiór 

odpadów, przeprowadzona 
zostanie przez wyspecjali-
zowaną fi rmę.

– Do końca roku po-
winniśmy podjąć decyzję 
o ewentualnej zmianie sta-
wek, tak aby opłata śmie-
ciowa stała się bardziej ko-
rzystna dla mieszkańców Ja-
wora. Nie będzie to jednak 
miało wpływu na obniże-
nie jakości usług związa-
nych z odbiorem odpadów 
komunalnych. Będziemy 
nadal pracować nad tym, 
aby ta jakość stale rosła – 

informuje Izabela Sozań-
ska, kierownik referatu go-
spodarki odpadami jawor-
skiego urzędu.

Prace nad analizą syste-
mu mogą potrwać trzy mie-
siące. W efekcie jest szansa, 
że mieszkańcy Jawora bę-
dą od nowego roku płacić 
mniej za odbiór odpadów. 
Jeszcze w tym roku zosta-
ną utwardzone miejsca pod 
kontenery na odpady. Mia-
sto zakupi także nowe kosze 
na śmieci.

Joanna Warenica

PRACE NAD ANALIZĄ SYSTEMU MOGĄ 
POTRWAĆ TRZY MIESIĄCE
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Tańsze 
śmieci?
JAWOR. Jest szansa, 
że mieszkańcy będą 
mniej płacić za odbiór 
odpadów. Miasto 
przymierza się do 
obniżki stawek.

Powstanie geopark
JAWOR. Setki aktywnych wulkanów, 

wyrzucających lawę i popiół. Taki widok był 
codziennością miliony lat temu na Pogórzu 

Kaczawskim.

Dziś wulkany są już nie-
aktywne, jednak ich wi-
dok oraz lokalizacje skło-
niły władze wybranych 
miast i gmin, by w pełni 
wykorzystać ich potencjał 
edukacyjno-turystyczny. 
W jaworskim starostwie 
powiatowym odbyło się 
spotkanie wójtów, burmi-
strzów i starostów, zrze-
szonych w Lokalnej Gru-
pie Działania Partnerstwa 
Kaczawskiego. Celem spo-
tkania było opracowanie 
przedsięwzięć oraz projek-
tów w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 
2016-2023. Jednym z nich 
jest budowa geoparku.

– W przyszłości po-
wstanie park, który sku-

pia atrakcje geologiczne. 
Potrzebę jego stworzenia 
poznaliśmy przeprowa-
dzając konsultacje spo-
łeczne w poszczególnych 
gminach – mówi Gabriela 
Męczyńska, dyrektor biu-
ra stowarzyszenia LGDPK.

Kraina Wygasłych 
Wulkanów rozciąga się 
od Jawora po Wleń. Szlak, 
na którym można podzi-
wiać stożkowe dzieła natu-
ry, ma 85 kilometrów. Po-
wstanie geoparku umożli-
wi prowadzenie szczegóło-
wych badań naukowych 
na tym obszarze, ochronę 
przyrodniczych, unikato-
wych dóbr oraz rozwój tu-
rystyki w regionie.

(SIL)
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Przystań 
przedszkolaków

MĘCINKA. Mieszkańcy gminy wreszcie się doczekali 
prawdziwego przedszkola. Otwarto placówkę, 

w której podopieczni mogą przebywać w pełnym 
wymiarze czasu.

Przedszkolaki i ich rodzi-
ce są zadowoleni z otwarcia 
nowego miejsca, pełnego 
zabawek i kolorowych sal. 
Dzieci, w wieku od trzech 
do pięciu lat, przygotowa-
ły dla rodziców i zebranych 
gości uroczystą akademię 
z okazji otwarcia przedszko-
la. Po występach przecięto 
wstęgę, a Mirosław Brzo-
zowski, wójt gminy, wygło-
sił krótkie przemówienie.

– Człowiek to najlep-
sza inwestycja, dlatego ko-
lejnym po otwarciu przed-

szkola krokiem będzie uru-
chomienie nowego punk-
tu lekarskiego w Męcince – 
mówił Mirosław Brzozow-
ski. – Chciałbym, aby jego 
powstanie przyczyniło się 
do podniesienia poziomu 
służby zdrowia w naszej 
gminie – dodał.

Przedszkolaki otrzyma-
ły od wójta kamizelki od-
blaskowe. Każdy maluch 
dostał także plecak z wypo-
sażeniem oraz pudełko wy-
pełnione książkami i słody-
czami.  (SIL)
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TURYSTYCZNE 
ATRAKCJE
ZŁOTORYJA. Powsta-
ną trzy wieże widokowe 
oraz trasy rowerowe o dłu-
gości około 35 km. Wszyst-
ko w ramach projektu, któ-
ry będzie dofinansowany 
przez Unię Europejską. 
Udział w nim wezmą Nad-
leśnictwo Złotoryja oraz 
samorządy Wojcieszowa 
i Świerzawy.
Plan wychodzi naprzeciw 
potrzebom turystów. Ob-
szary, w których powsta-
ną wieże oraz trasy rowe-
rowe, pozwolą na jeszcze 
ciekawsze wycieczki po 
regionie. Nadleśnictwo 
Złotoryja planuje budo-
wę nowej platformy wi-
dokowej na istniejącym 
punkcie widokowym 
„Okole”, który mieści się 
we wsi Lubiechowa. Na 
trasach w pobliżu punk-
tu powstanie wąska 
ścieżka rowerowa, tzw. 
singletrack, przystoso-
wana do przejazdu jed-
nego roweru.
Wieże widokowe i trasy 
dla jednośladów powsta-
ną również w gminie 
Świerzawa, a dokładniej 
we wsi Gozdno oraz 
w Wojcieszowie, na Gó-
rze Dłużek.
– Wieże, które zamierza-
my zbudować, będą mia-
ły po piętnaście metrów 
wysokości – mówi Elż-
bieta Dudek, pracownik 
działu gospodarki leśnej 
w Nadleśnictwie Złotory-
ja. – Zanim jednak przej-
dziemy do realizacji pla-
nów, musimy uporać się 
z częścią formalną nasze-
go przedsięwzięcia – do-
daje.
Nadleśnictwo i samorzą-
dy, zaangażowane w pro-
jekt, starają się o dofinan-
sowanie. Złożyły wspól-
ny wniosek do Euroregio-
nu Nysa o pozyskanie 
pieniędzy na ten cel.  (SIL)

Podróżnych jak na lekarstwo
ZŁOTORYJA. Mieszkańcy nie chcą jeździć autobusami PKS. – Z rozliczenia wynika, że podróżuje nimi po 
kilka osób. Przy pięciu kursach, to raptem osiem osób w jednym dużym autobusie – przelicza burmistrz 

Robert Pawłowski. Umowa z przewoźnikiem nie została przedłużona.

Autobusy, które dotych-
czas kursowały ze Złoto-
ryi do Legnicy i z powro-
tem, były dotowane przez 
złotoryjski magistrat. Co 
miesiąc, poza wakacjami, 
urząd przelewał na konto 
PKS-u 5,4 tys. zł. Dodatko-
wo pasażerowie płacili za 
bilety po 5 i 3 zł.

– Zwróciłem się do prze-
woźnika o przedstawienie 

szczegółowego rozlicze-
nia dotowanych połączeń 
– mówi burmistrz. Okaza-
ło się, że od września 2014 
roku do czerwca tego ro-
ku PKS przewiózł tylko 
8 tys. pasażerów. Biorąc 
pod uwagę, że w miesią-
cu jest około 20 dni robo-
czych, pekaesami jeździło 
jedynie 40 osób dziennie.

Umowa z PKS-em zosta-

ła zawarta sześć lat temu, 
gdy legnickie MPK zawiesi-
ło kursowanie linii 22. Te-
raz Ratusz rozważa, aby re-
aktywować tę linię.

– Przedsiębiorstwo 
nam nie odmówiło. Mu-
si jednak przeanalizować 
koszty i potencjalne za-
interesowanie pasażerów 
autobusami miejskimi – 
mówi burmistrz. Złoto-

ryjski magi-
strat stawia 
jednak wa-
runki: ze 
względu na 
osoby star-
sze oraz ro-
dziny, auto-
busy muszą 
być niskopo-
dłogowe. 

 (JW)
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W złotoryjskim 
Ratuszu po-
nownie zbiorą 

się reprezentanci organi-
zacji pozarządowych, by 
wybrać pięciu członków 
ZRDPP. Dziś, 24 wrze-
śnia, upływa termin zgła-
szania kandydatów. Każ-
dy pretendent może być 
reprezentantem tylko 
jednej organizacji, działa-
jącej na rzecz społeczeń-
stwa.

– W pierwszych wy-
borach brały udział oso-
by, które nie miały do te-
go uprawnień. Było to 
wynikiem złej interpre-
tacji przepisów – mówi 
Piotr Mass, rzecznik bur-
mistrza Złotoryi. – Poza 
tym głosowanie z trze-
ciego września dotyczyło 
nowej organizacji, która 
dopiero powstaje. Moż-

na tu chyba mówić o pe-
chu debiutanta – dodaje.

Aby zgłosić kandydata 
oraz osobę uprawnioną, 
należy wypełnić dwa od-
rębne formularze, które 
są załącznikami do zarzą-
dzenia burmistrza miasta 
w sprawie organizacji ze-
brania delegatów. Formu-
larze mają zweryfi kować 
dane o zgłoszonych or-
ganizacjach, co pomo-
że uniknąć powtórnych 
błędów.

W skład Rady Działal-
ności Pożytku Publicz-
nego wejdzie dziewięciu 
członków: pięciu, którzy 
zostaną wybrani pod-
czas głosowania, dwóch, 
których wytypują rad-
ni miejscy oraz dwóch, 
wskazanych przez bur-
mistrza Złotoryi.

Karolina Lis

DZIŚ UPŁYWA TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Pech debiutanta

W złotoryjskim na tu chyba mówić o pe-na tu chyba mówić o pe-

ZŁOTORYJA. Do błędów doszło podczas pierwszych w historii 

miasta wyborów przedstawicieli do Złotoryjskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. Głosownie zostanie powtórzone 
1 października.

W skład ZRDPP wejdzie dziewięciu członków. Za tydzień 
będzie wiadomo, kto znalazł się w tym gremium.
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Zwykły-niezwykły Przejazd Ro-
werowy z każdym rokiem gro-
madzi coraz więcej uczestników. 

Udział może wziąć każdy. Od tych naj-
młodszych, którzy nie potrafi ą jeszcze 
nawet chodzić, po najstarszych, dla któ-
rych jazda rowerem to relaks.

– Podczas pierwszego Zwykłego-nie-
zwykłego Przejazdu było zaledwie kil-
kanaście osób. Teraz rozdaliśmy ponad 
dziewięćset pięćdziesiąt koszulek – mó-
wi Jacek Mamiński, rzecznik prezyden-
ta Lubina. – To znaczy, że impreza się po-
doba – dodaje.

W Lubinie jest coraz więcej cykli-
stów i nie tylko od święta wolą wsiąść 
na rower, niż podróżować samochodem. 
– Długo jeżdżę rowerem. W Lubinie jest 
nas już tylu, że nawet na ścieżkach rowe-
rowych bywa ciasno – żartuje lubinian-
ka, uczestniczka przejazdu. – Często jeż-
dżę i zawsze z rodziną – przyznaje inna 
mieszkanka Lubina.

Po przekroczeniu linii mety, wśród 
uczestników przejazdu, rozlosowano na-
grody. Można było wygrać tablet, a tak-
że rower.

Magdalena Rzemień

IMPREZA Z ROKU NA ROK CIESZY SIĘ CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ MIŁOŚNIKÓW DWÓCH KÓŁEK

Rowerzyści Rowerzyści Rowerzyści Rowerzyści Rowerzyści Rowerzyści Rowerzyści 
zablokowali ulice
LUBIN. Blisko tysiąc osób zamieniło w poniedziałek samochody 

na jednoślady i wystartowało w Zwykłym-niezwykłym 
Przejeździe Rowerowym ulicami Lubina. Cykliści na dłuższą chwilę 

zablokowali ruch na drogach. Przejeżdżając przez miasto 
świętowali Dzień bez Samochodu.
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Usłyszeli dźwięk sprzed 
czterech tysięcy lat!

KROTOSZYCE. Grzechotki dziecięce, naczynia czy kamienie 
szlachetne – pochodzące z I w. p.n.e. – znaleziono pod Legnicą! 
Na cmentarz z epoki brązu natrafi li archeolodzy, prowadzący 

prace wykopaliskowe na budowie drogi ekspresowej S3 Nowa 
Sól-Legnica. Naukowcy mają nadzieję, że to nie koniec 

niezwykłych odkryć.

Takiego znaleziska 
nikt się nie spodzie-
wał. Archeolodzy 
byli przekonani, że 
miejsce to było nie-
gdyś polem bitwy. 
Kiedy zobaczyli 
groby, mające nawet 
cztery tysiące lat, ich 
zdumienie było ogromne.

– Na początku ba-
dań myśleliśmy, że 
niczego tu nie znaj-
dziemy. Obserwo-
waliśmy jak paru-
je ziemia. Okazało 
się, że w kilku miej-
scach paruje wol-
niej, w innych szyb-
ciej, to oznaczało, że mu-
si coś tutaj być – mówi Izabela 
Kadłucka, wykonawca badań 
archeologicznych.

Nikt nie przypuszczał, że 
eksponaty będą aż tak cenne. 
W ponad trzystu grobach zna-
leziono wiele brązów, naczynia, 
wazy, patery, kamienie szlachet-
ne. Najwięcej emocji budziły 
dziecięce grzechotki.

– Jak usłyszeliśmy dźwięk tej 
grzechotki, po tylu tysiącach 
lat, to zmiękły nam kolana. Jest 
to archeologia duchowa, nie-
namacalna. Nie da się nagrać 
dźwięku po tak długim czasie, 
a jednak udało się go uchwycić 
– tłumaczy Łukasz Łukaszew-
ski, kierownik badań.

Grzechotki mogły być przed-
miotem kultu lub po prostu, 
służyć jako zabawki. Cmentarz 
pod Duninem to jedno z naj-
większych i najciekawszych sta-
nowisk archeologicznych nie 

tylko na Dolnym Ślą-
sku, ale także w Pol-
sce. Tomasz Stolar-
czyk z Muzeum 
Miedzi w Legni-
cy podkreśla, że to 
odkrycie jest zna-

czące dla regionu.
– W Muzeum Mie-

dzi mamy do tej pory du-
żo mniejsze cmentarzy-

ska, liczące do oko-
ło dwustu grobów. 
To jest największe 
w rejonie Legnicy. 
Mam nadzieję, że 
będziemy mogli je 

kiedyś pokazać u nas 
w muzeum – mówi dr 

Tomasz Stolarczyk.
Prace archeologiczne mają 

potrwać do listopada tego ro-
ku. Jeśli się przedłużą, opóźni 
się budowa drogi S3. Jak na ra-
zie wszystko idzie zgodnie z pla-
nem.

– W tej chwili jesteśmy po 
drugiej stronie autostrady. Ale 
poszerzenie obszaru wykopalisk 
może kolidować z naszą pracą. 
Do momentu, kiedy archeolo-
dzy nie skończą, my nie może-
my zacząć tu pracy – mówi Piotr 
Borcoń, kierownik budowy.

Znalezisko pod Legnicą to 
znaczące odkrycie dla świa-
ta nauki. Archeolodzy liczą, 
że znajdą jeszcze kilkaset gro-
bów, a w nich kolejne niespo-
dzianki. Odkrycia przybliża-
ją do poznania kultury łużyc-
kiej, najbardziej rozwiniętej na 
tych ziemiach między czterna-
stym a piątym stuleciem p.n.e.

Malwina Komarnicka
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Takiego znaleziska 
nikt się nie spodzie-

cztery tysiące lat, ich 
zdumienie było ogromne.

tylko na Dolnym Ślą-
sku, ale także w Pol-
sce. Tomasz Stolar-
czyk z Muzeum 
Miedzi w Legni-
cy podkreśla, że to 
odkrycie jest zna-

czące dla regionu.
– W Muzeum Mie-

dzi mamy do tej pory du-zdumienie było ogromne.
– Na początku ba-

niej, w innych szyb-
ciej, to oznaczało, że mu-

żo mniejsze cmentarzy-
ska, liczące do oko-
ło dwustu grobów. 
To jest największe 
w rejonie Legnicy. 
Mam nadzieję, że 
będziemy mogli je 

kiedyś pokazać u nas 
w muzeum – mówi dr 

Tomasz Stolarczyk.

zdumienie było ogromne.
– Na początku ba-

dzi mamy do tej pory du-

IMPREZA Z ROKU NA ROK CIESZY SIĘ CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ MIŁOŚNIKÓW DWÓCH KÓŁEK

zablokowali ulice
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* Już 27 września odwiedź nas na Targach Ślubnych!
Spotkajmy się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy.

Qubus Hotel Legnica
ul. Skarbowa 2
59-220 Legnica
tel.: (+48 76) 866 2 179/182/183
fax: (+48 76) 866 2 200

 ROZDAJEMY POKOJE NA WESELE*

• Voucher na weekendowy pobyt w dowolnym hotelu naszej sieci obejmujący noclegi ze śniadaniem
• Wykwintne menu z bogactwem dań głównych oraz zimnych przekąsek
• Profesjonalną obsługę kelnerską
• Eleganckie, klimatyzowane sale
• Pokój dla Nowożeńców w prezencie
• Voucher na uroczystą kolację dla Pary Młodej w I Rocznicę Ślubu
• Pomoc przy organizacji wszelkich szczegółów związanych z przyjęciem
• Promocyjne ceny na pokoje dla Gości weselnych
• Parking dla gości weselnych gratis

| OFERUJEMY:

Brak opłaty organizacyjnej

Kwiatowe dekoracje w prezencie od hotelu

qubushotel.com

Reperkusje po ubiegłorocznej kampanii wyborczej
LEGNICA. Jacek Głomb jednak winny! Pełnomocnik ruchu Porozumienie dla Legnicy dostał od sądu naganę za nieusunięte plakaty wyborcze 

z ubiegłorocznej kampanii samorządowej. Szef sztabu zapowiedział, że od decyzji się odwoła.

– Cały ten proces ma 
charakter polityczny. 
W ten sposób swoje inte-
resy próbuje załatwić pre-
zydent Tadeusz Krzakow-
ski – komentował po roz-
prawie. Jacek Głomb, dy-
rektor teatru i pełnomoc-
nik wyborczy ruchu Poro-
zumienie dla Legnicy, zo-
stał ukarany przez straż-
ników miejskich za to, że 
w ubiegłym roku nie do-

pilnował, by na czas znik-
nęły wszystkie plakaty wy-
borcze. Mandatu nie przy-
jął i trafi ł na salę rozpraw. 
Sąd uznał Jacka Głomba za 
winnego i udzielił mu na-
gany.

– Mając na uwadze, że 
chodziło tylko o jeden pla-
kat i było to zachowanie 
incydentalne, sąd uznał, 
że kara nagany będzie wy-
starczająca – tłumaczył sę-

dzia Konrad Wytrykow-
ski. Jacek Głomb przeko-
nywał, że wszystkie plaka-
ty zostały usunięte na czas. 
Uznał, że wyrok jest nie-
sprawiedliwy, a sędzia dał 
wiarę tylko jednej ze stron 
– strażnikom miejskim. 
Dyrektor teatru twierdzi 
także, że proces ten ma 
kontekst polityczny.

– Straż miejska jest na-
rzędziem w rękach prezy-

denta Krzakowskiego. To 
jest też sposób narracji 
prezydenta ze społeczeń-
stwem. Za pomocą pro-
cesów w marginalnych 
sprawach, podczas gdy 
wiele spraw poważnych 
dla miasta jest słabo roz-
wiązywanych lub rozwią-
zania w ogóle nie widać 
– mówił po wyjściu z sa-
li pełnomocnik wyborczy 
PdL.

Podczas procesu straż-
nicy miejscy nie przed-
stawili żadnego dowodu, 
a jeden ze świadków ze-
znał, że zdjęcia rzeczywi-
ście nie zrobił, bo częściej 
posługuje się „szkicem sy-
tuacyjnym”. Jacek Głomb 
zadeklarował, że jego fun-
dacja „Naprawiacze świa-
ta” kupi aparat fotogra-
ficzny strażnikom, a on 
sam osobiście przekaże 

go komendantowi straży 
miejskiej.

– Widać, że straż miej-
ska ma słabe wyposaże-
nie. Dobrze, żeby następ-
nym razem mieli twarde 
dowody – powiedział Ja-
cek Głomb. Działacz Po-
rozumienia dla Legnicy 
zapewnił, że odwoła się 
od wyroku.

Malwina Komarnicka

r e k l a m a

Rewolucja 
w szkolnych 
stołówkach

REGION. Koniec ze schabowym, ziemniakami 
i zasmażaną kapustą serwowanymi w szkolnych 

stołówkach. Od początku roku szkolnego zmieniły się 
przepisy dotyczące żywienia.
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Teraz ma być smacz-
nie, ale przede wszystkim 
zdrowo. Na nowe smaki 
i mniejszą ilość soli w po-
trawach narzekają ucznio-
wie na przykład z Zespołu 
Szkół Sportowych w Lubi-
nie.

Niedosolone potra-
wy i gorzkie napoje, któ-
re zdaniem wielu, nie ma-
ją smaku, to już codzien-
ność w szkolnych stołów-
kach. Najlepiej się do tego 
przyzwyczaić, bo inaczej 
nie będzie. Obiad składają-
cy się np. z zupy pomidoro-
wej z ryżem, kotleta w pa-
nierce i kapusty zasmaża-
nej odszedł już do lamusa.

– Wcześniej zupy by-
ły smaczniejsze, a kom-
poty słodkie – przyznaje 
Mateusz z Zespołu Szkół 
Sportowych w Lubinie. 
Zgodnie z nowymi usta-

leniami, w stołówkach 
podawane są dania peł-
nowartościowe i uroz-
maicone.

Do każdego obiadu 
dodawane są warzywa 
i owoce. Smażenie mo-
że odbywać się tylko raz 
w tygodniu i to na oleju 
rzepakowym, a obowiąz-
kowym posiłkiem w ty-
godniowym menu jest ry-
ba. – Od dawna wiedzie-
liśmy o nowych przepi-
sach i systematycznie się 
do nich przygotowali-
śmy – zapewnia Barbara 
Szymańska, dyrektor ZSS 
w Lubinie.

Według najnowszych 
badań Instytutu Żyw-
ności i Żywienia, co pią-
ty polski uczeń ma nad-
wagę, a polskie dzieci ty-
ją najszybciej w Europie.

(SZAT)
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Piłkarze ręczni Siódem-
ki Miedź Legnica przegra-
li w meczu 2. kolejki 1. li-
gi z Olimpią Piekary Ślą-
skie 28:30. W 45. minu-
cie Olimpia wygrywała 
już 26:19 i wydawało się, 
że jest po meczu. Tymcza-
sem legniczanie nie złożyli 
broni, zdobyli siedem bra-
mek z rzędu i doprowadzi-
li do remisu. W emocjonu-

jącej końcówce więcej zim-
niej krwi zachowali gospo-
darze i to oni cieszyli się ze 
zwycięstwa.

– Mamy bardzo młody 
zespół, który na początku 
rozgrywek musi zapłacić 
frycowe. Szkoda tej prze-
granej, bo mogliśmy wy-
grać w Piekarach. Nie-
stety, w końcówce meczu 
znów popełniliśmy kilka 

błędów i gospodarze odje-
chali nam na dwie bram-
ki. Przegraliśmy, ale mu-
szę pochwalić swoją dru-
żynę za walkę i determi-

nację – mówił po meczu 
Piotr Będzikowski, szko-
leniowiec Siódemki Miedź 
Legnica.

(ŁL)

SPORT

Przełamanie Zagłębia!
PIŁKA RĘCZNA. Kibice lubińskich szczypiornistów 

czekali i w końcu się doczekali. W czwartej kolejce 
PGNiG Superligi Mężczyzn miedziowi wygrali na 

wyjeździe z KPR Legionowo 24:22 (13:12). To pierwsza 
wygrana podopiecznych Pawła Nocha w sezonie.

Lubinianie zaczęli od 
prowadzenia 7:2, później 
gospodarze zniwelowa-
li straty i doprowadzili do 
wyrównanego spotkania, 
w którym to jednak inicja-
tywa niemal cały czas leża-
ła po stronie Zagłębia.

– Wypracowaliśmy sobie 
bardzo dużo sytuacji sam 
na sam w ataku szybkim. 
Niestety, przestrzeliliśmy 
dużo z tych sytuacji. Powin-
niśmy spokojnie uciec prze-

ciwnikowi na parę bramek. 
Na wynik miała wpływ 
duża liczba wykluczeń po 
naszej stronie, jednak je-
stem zadowolony z gry de-
fensywnej. Jest to pierw-
szy mecz, w którym funk-
cjonował kontratak. Musi-
my jeszcze popracować nad 
atakiem pozycyjnym, z któ-
rym mamy problemy – sko-
mentował spotkanie Paweł 
Noch, szkoleniowiec Zagłę-
bia Lubin.  (ŁL)

             KPR                      KGHM   
             Legionowo                      Zagłębie Lubin 

Zagłębie: Shamrylo, Skrzyniarz – Stankiewicz 5, Gumiński 2, 
Przysiek 1, Kużdeba 4, Marciniak 1, Macharashvili, Szymyślik 3, 
Wolski, Krieger 2, Gudz 1, Czuwara, Bartczak 3, Pietruszko, 
Džono.

22:24              KPR                                   KPR                      
             12:13

            Olimpia                  Siódemka  
             Piekary Śląskie                  Miedź Legnica  

Siódemka: Mazur, Stachurski – Szuszkiewicz 2, Majewski 2, 
Antosik 5, Płaczek 3, Cegłowski 5, Czuwara 3, Piwko 2, Na-
staj 1, Wita 1, Mosiołek 3, J. Będzikowski 1, Skiba.

30:28             Olimpia                              Olimpia                  
             18:14
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 Lubinianie w czwartej kolejce
 cieszyli się ze zwycięstwa. 

Nieudana pogoń Miedzi
PIŁKA RĘCZNA. Szczypiorniści Siódemki Miedź Legnica mają za sobą dwa mecze w nowym sezonie na 

zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Po efektownym zwycięstwie w derbach z Moto-Jelcz Oława, w drugiej 
kolejce podopiecznym Piotra Będzikowskiego przyszło przełknąć gorycz porażki.
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Szalona pogoń w końcówce nie pomogła.

Miedź Legnica  

ZABÓJCZA KOŃCÓWKA W MECZU Z KOŚCIERZYNĄ

Beniaminek
bez szans
PIŁKA RĘCZNA. Ostatnie sekundy spotkania sprawiły, że Metraco Zagłębie 
Lubin odniosło przekonywujące zwycięstwo. Przez trzy kwadranse ekipa 
beniaminka dotrzymywała jednak kroku podopiecznym Bożeny Karkut.

M ecz rozpoczął 
się od szyb-
kiego 2:0 dla 

miedziowych. Lubinian-
ki nie potrafiły jednak 
odskoczyć na wyraźniej-
szą przewagę i dość nie-
spodziewanie, po nie-
spełna dwudziestu mi-
nutach gry, mieliśmy re-
mis po 7.

Po trafieniu Martyny 
Żukowskiej przyjezdne 

wyszły na prowadzenie, 
ale chwilę później wygry-
wały już podopieczne Bo-
żeny Karkut. Wyrównana 
pierwsza połowa zakoń-
czyła się wynikiem 14:12 
dla miedziowych.

Drugą połowę lepiej 
rozpoczęły przyjezdne. 
Trzy minuty po wznowie-
niu gry zawodniczki z Ko-
ścierzyny wyszły na pro-
wadzenie 16:15. W 40. 

minucie na tablicy wyni-
ków było 21:18 dla Zagłę-
bia. Do końca meczu ini-
cjatywa należała już tylko 
dla podopiecznych Boże-
ny Karkut.

Ekipa beniaminka po-
godziła się z porażką, 
a miedziowe wykorzy-
stywały każde najmniej-
sze potknięcie rywalek. 
Pięć minut przed końcem 
na tablicy wyników było 
już 29:20 i stało się jasne, 
kto zgarnie dwa punkty 
w tym meczu.

– Bardzo wyrównane 
spotkanie wynikało z na-
szych błędów. Nie ujmu-
jąc przy tym zawodnicz-
kom z Kościerzyny am-
bicji oraz serca do walki, 

jednak to my nawaliły-
śmy i dlatego wynik oscy-
lował wokół remisu. Dru-
ga połowa przebiegła już 
całkiem inaczej. Grały-
śmy tak, jak powinnyśmy 
grać. Mocna obrona oraz 
kontra, a tak najłatwiej 
zdobywać w piłce ręcznej 
bramki – skomentowa-
ła mecz kołowa Zagłębia 
Aleksandra Paluch.  
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Agnieszka Jochymek została 
najlepszą zawodniczką spotkania.

METRACO Z. LUBIN UKS PCM KOŚCIERZYNA

Zagłębie: Wąż, Chojnacka – Robótka, Załęczna 5, Obrusiewicz 9, Paluch 2, Premović 3, 
Wiertelak 1, Lima, Walczak 1, Marić 4, Jochymek 6, Milojević
UKS PCM: Brzezińska, Kordunowska-Lupa – Dzienisz, Mokrzka 3, Belter 6, Wasak 2, 
Sus 2, Żukowska 2, Ziółkowska, Białek 3, Górna, Wójcik 3, Jakubowska, Borysławska.

(14:12)

 31:21
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Tabele niższych lig
KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. KS Zadzior Buczyna 6 5 1 0 16 17:6
2. Mieszko Ruszowice 6 5 0 1 15 20:7
3. Płomień Radwanice 6 4 1 1 13 21:3
4. Victoria Parchów 6 4 0 2 12 24:13
5. Zryw Kotla 6 4 0 2 12 12:7
6. Arkon Przemków 6 3 2 1 11 20:13
7. Dragon Jaczów 6 3 1 2 10 14:21
8. Zawisza Serby 6 2 1 3 7 12:13
9. Orzeł Czerna 6 2 1 3 7 15:17
10. Gwardia Białołęka 6 2 1 3 7 8:11
11. Pogoń Góra 6 2 1 3 7 18:14
12. Korona Czernina 6 2 0 4 6 15:24
13. Łagoszovia Łagoszów 6 1 2 3 5 9:22
14. LZS Komorniki 6 1 1 4 4 9:18
15. Sokół Jerzmanowa 6 0 3 3 3 8:19
16. Victoria Siciny 6 0 1 5 1 5:19

Kolejka 6: 
Victoria Siciny – Łagoszovia Łagoszów 0:0
Orzeł Czerna – Mieszko Ruszowice  2:4
Dragon Jaczów – Korona Czernina  5:3
Gwardia Białołęka – Płomień Radwanice  0:0
LZS Komorniki – Zryw Kotla  1:3
Pogoń Góra – Sokół Jerzmanowa  8:1
Zawisza Serby – Arkon Przemków  0:2
KS Zadzior Buczyna – Victoria Parchów  2:1

KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 6 5 1 0 16 26:6
2. Odra Ścinawa 6 5 1 0 16 19:3
3. Sparta Rudna 6 5 1 0 16 22:2
4. Arka Trzebnice 6 3 1 2 10 21:10
5. Górnik Lubin 6 3 1 2 10 20:14
6. Mewa Kunice 6 2 3 1 9 11:16
7. Sparta Parszowice 6 2 3 1 9 10:7
8. KS Legnickie Pole 6 3 0 3 9 9:9
9. Orzeł Mikołajowice 6 2 2 2 8 10:7
10. Unia Miłoradzice 6 2 1 3 7 8:13
11. Zryw Kłębanowice 6 2 0 4 6 9:14
12. Relaks Szklary Dolne 6 2 0 4 6 9:20
13. Czarni Dziewień 6 1 2 3 5 8:19
14. Błękitni Koskowice 6 1 1 4 4 12:19
15. Albatros Jaśkowice 6 1 0 5 3 6:24
16. Zjednoczeni Snowidza 6 0 1 5 1 6:23

Kolejka 6: 
Albatros Jaśkowice – Górnik Lubin  0:5
Dąb Stowarzyszenie Siedliska – Odra Ścinawa  1:1
Czarni Dziewień – Błękitni Koskowice  1:1
Sparta Parszowice – Zryw Kłębanowice  3:1
Unia Miłoradzice – Relaks Szklary Dolne  2:1
KS Legnickie Pole – Mewa Kunice  1:2
Zjednoczeni Snowidza – Orzeł Mikołajowice  2:2
Arka Trzebnice – Sparta Rudna  0:3

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Iskra Droglowice 5 5 0 0 15 24:7
2. Błyskawica Luboszyce 5 5 0 0 15 17:6
3. Kłos Moskorzyn 5 4 1 0 13 12:7
4. Wiewierzanka Wiewierz 5 4 0 1 12 20:8
5. Sokół Niechlów 5 3 0 2 9 11:13
6. Tęcza Kwielice 5 2 1 2 7 16:10
7. Victoria Tymowa 5 2 0 3 6 9:10
8. Skarpa Orsk 5 2 0 3 6 12:13
9. Błysk Studzionki 5 2 0 3 6 12:10
10. Sparta Przedmoście 5 1 1 3 4 9:13
11. Odra Grodziec Mały 5 1 1 3 4 5:12
12. Victoria Borek 5 1 1 3 4 10:15
13. LZS Retków 5 0 1 4 1 8:15
14. LZS Żelazny Most 5 0 0 5 0 7:33

Kolejka 5: 
Viktoria Borek – Tęcza Kwielice  0:2
Victoria Tymowa – Wiewierzanka Wiewierz  1:2
Błysk Studzionki – LZS Żelazny Most  6:1
Sparta Przedmoście – Błyskawica Luboszyce  1:2
Sokół Niechlów – Kłos Moskorzyn  1:2
LZS Retków – Skarpa Orsk  2:5
Iskra Droglowice – Odra Grodziec Mały  5:0

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Fortuna Obora 5 4 1 0 13 28:7
2. Zamet II Przemków 5 4 0 1 12 23:11
3. Kalina Sobin 5 3 1 1 10 19:9
4. Amator Wierzchowice 4 3 0 1 9 20:6
5. Hajduk Kłobuczyn 4 2 2 0 8 16:6
6. Unia Szklary Górne 5 2 1 2 7 12:8
7. Kryształ Chocianowiec 4 2 1 1 7 11:6
8. LKS Niemstów-Siedlce 5 2 0 3 6 19:15
9. LZS Koźlice 4 1 1 2 4 7:8
10. Perła Potoczek 4 1 0 3 3 6:12
11. Transportowiec 

Kłopotów-Osiek
5 1 0 4 3 9:44

12. LZS Nowa Wieś Lubińska 5 0 2 3 2 9:17
13. Płomień Nieszczyce 5 0 1 4 1 3:33

Kolejka 5: 
Transportowiec Kłoptów-Osiek – Amator Wierzchowice  0:14
Unia Szklary Górne – Victoria Niemstów  6:0
Płomień Nieszczyce – Zamet II Przemków  0:6
LZS Nowa Wieś Lubińska – Fortuna Obora  2:2
Perła Potoczek – Kalina Sobin  2:3
LZS Koźlice – Hajduk Kłobuczyn  2:2
Kryształ Chocianowiec -  PAUZA

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Ikar Miłogostowice 5 5 0 0 15 32:2
2. Czarni II Rokitki 5 4 1 0 13 25:6
3. Mewa Goliszów 5 3 0 1 12 9:4
4. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 5 4 0 1 12 25:7
5. Gryf Olimpia Krotoszyce 5 3 0 2 9 19:14
6. Huzar Raszówka 5 2 2 1 8 19:3
7. Płomień Michów 5 2 1 2 7 10:8
8. Orlik Okmiany 5 2 0 3 6 11:13
9. Sokół II Krzywa 5 2 0 3 6 12:14
10. Czarni Miłkowice 5 2 0 3 6 14:17
11. Iskra II Kochlice 5 1 1 3 4 13:12
12. LZS Biała 5 1 1 3 4 10:21
13. Lubiatowianka Lubiatów 5 0 0 5 0 9:44
14. Iskra Niedźwiedzice 5 0 0 5 0 1:44

Kolejka 5: 
Orlik Okmiany – Czarni Miłkowice  4:1
Mewa Goliszów – Płomień Michów  1:0
LZS Biała – Sokół II Krzywa  2:3
Lubiatowianka Lubiatów – Czarni II Rokitki  4:10
Iskra II Kochlice – Huragan Nowa Wieś Złotoryjska  1:3
Ikar Miłogostowice – Huzar Raszówka  1:0
Gryf Olimpia Krotoszyce – Iskra Niedźwiedzice  3:0

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA IV
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Polgeo Lusina 5 5 0 0 15 14:7
2. Kaczawa II Bieniowice 5 4 1 0 13 21:3
3. Orzeł Pichorowice 5 3 1 1 10 11:6
4. Korona Kawice 5 3 0 2 9 9:3
5. Cicha Woda Tyniec Legnicki 4 2 1 1 7 8:7
6. Orzeł Konary 5 2 1 2 7 11:12
7. Chełmy Chełmiec Piotrowice 5 2 0 3 6 15:17
8. Krokus Kwiatkowice 5 2 0 3 6 6:13
9. LZS Budziszów Wielki 5 2 0 3 6 6:7
10. Polonia Ernestynów 5 2 0 3 6 10:21
11. Unia Rosochata 5 2 0 3 6 14:7
12. Polder-a Damianowo 5 1 2 2 5 7:14
13. Czarni Golanka Dolna 3 0 0 3 0 4:11
14. Kuźnia II Jawor 4 0 0 4 0 3:11

Kolejka 5: 
Orzeł Pichorowice – LZS Budziszów Wielki  1:0
Orzeł Konary – Polder-a Damianowo  2:2
Polonia Ernestynów – Unia Rosochata  3:2
Cicha Woda Tyniec Legnicki – Chełmy Chełmiec Piotrowice  6:5
Krokus Kwiatkowice – Kaczawa II Bieniowice  0:5
Korona Kawice – Polgeo Lusina  1:2
Kuźnia II Jawor – Czarni Golanka  Dolna –  NIE ODBYŁ SIĘ

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA V
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Fenix Pielgrzymka 4 4 0 0 12 20:3
2. Tatra Krzeniów 5 4 0 1 12 21:11
3. Górnik II Złotoryja 5 3 1 1 10 14:10
4. LZS Lipa 4 3 0 1 9 18:6
5. Platan Sichów 4 3 0 1 9 17:10
6. Przyszłość II Prusice 5 2 2 1 8 12:11
7. Orzeł Wojcieszyn 4 2 1 1 7 14:9
8. Sokół Sokołowiec 5 2 1 2 7 15:18
9. Płomień Nowa Wieś Grodziska 5 2 0 3 6 13:14
10. LZS Nowy Kościół 4 1 1 2 4 4:13
11. Iskra Jerzmanice Zdrój 5 0 2 3 2 9:17
12. Lechia Rokitnica 5 0 0 5 0 8:24
13. LZS Dobków 5 0 0 5 0 7:26

 
Kolejka 5: 
Przyszłość II Prusice – LZS Dobków  3:1
Płomień Nowa Wieś Grodziska – Sokół Sokołowiec  2:5
Platan Sichów – Tatra Krzeniów  6:3
Orzeł Wojcieszyn – Górnik II Złotoryja  3:1
LZS Nowy Kościół – Iskra Jerzmanice Zdrój  2:2
LZS Lipa – Lechia Rokitnica  6:2
Fenix Pielgrzymka -  PAUZA

KLASA OKRĘGOWA 2015/2016, OKRĘG LEGNICA
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Zamet Przemków 6 5 0 1 15 22:8
2. Sparta Grębocice 6 5 0 1 15 13:7
3. Rodło Granowice 6 4 0 2 12 14:8
4. Kuźnia Jawor 6 4 0 2 12 10:8
5. Stal Chocianów 6 3 1 2 10 15:11
6. Kaczawa Bieniowice 6 3 1 2 10 9:9
7. Grom Gromadzyń-Wielowieś 6 3 1 2 10 9:12
8. Prochowiczanka Prochowice 6 3 0 3 9 13:13
9. Iskra Księginice 6 3 0 3 9 13:15
10. Iskra Kochlice 6 2 2 2 8 15:12
11. Odra Chobienia 6 2 2 2 8 12:8
12. Orla Wąsosz 6 2 2 2 8 9:8
13. Konfeks Legnica 6 1 2 3 5 14:11
14. Górnik Złotoryja 6 1 1 4 4 5:12
15. Czarni Rokitki 6 0 2 4 2 4:8
16. Chojnowianka Chojnów 6 0 0 6 0 6:33

Kolejka 6: 
Konfeks Legnica – Iskra Księginice   0:2
Iskra Kochlice – Kuźnia Jawor    1:2
Zamet Przemków – Chojnowianka Chojnów  9:0
Górnik Złotoryja – Kaczawa Bieniowice   0:0
Czarni Rokitki – Odra Chobienia    0:0
Grom Gromadzyń-Wielowieś – Orla Wąsosz   2:1
Stal Chocianów – Prochowiczanka Prochowice 3:0
Sparta Grębocice – Rodło Granowice   2:1

KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Skora Jadwisin 6 6 0 0 18 34:8
2. Przyszłość Prusice 6 6 0 0 18 26:1
3. Park Targoszyn 6 6 0 0 18 20:7
4. Wilki Różana 6 5 0 1 15 19:6
5. Huragan Proboszczów 6 4 0 2 12 15:9
6. GKS Męcinka 6 4 0 2 12 11:13
7. Sokół Krzywa 6 3 1 2 10 16:8
8. Orzeł Zagrodno 6 2 1 3 7 17:17
9. Rataj Paszowice 6 2 1 3 7 10:21
10. Bazalt Piotrowice 6 2 1 3 7 14:15
11. Wilkowianka Wilków 6 2 0 4 6 18:14
12. Błękitni Kościelec 6 2 0 4 6 7:8
13. Olimpia Olszanica 6 1 0 5 3 7:19
14. Radziechowianka Radziechów 6 1 0 5 3 8:31
15. Nysa Wiadrów 6 0 0 6 0 8:29
16. Burza Gołaczów 6 0 0 6 0 1:25

Kolejka 6: 
Bazalt Piotrowice – Wilki Różana  1:2
Sokół Krzywa – GKS Męcinka  1:3
Przyszłość Prusice – Orzeł Zagrodno  1:0
Huragan Proboszczów – Olimpia Olszanica  1:2
Park Targoszyn – Nysa Wiadrów  5:2
Skora Jadwisin – Błękitni Koskowice  1:0
Wilkowianka Wilków – Burza Gołaczów  6:0
Rataj Paszowice – Radziechowianka Radziechów  3:2
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Miedź lepsza od polkowiczan, 
kanonada Zagłębia

PIŁKA NOŻNA. Za nami ósma kolejka III ligi dolnośląsko-lubuskiej, w której występują rezerwy Miedzi Legnica i KGHM 
Zagłębia Lubin oraz KGHM ZANAM Polkowice. W najciekawszym spotkaniu tej rundy legniczanie pokonali zespół z Polkowic 3:0.

Pierwsza połowa szla-
gierowo zapowiadające-
go się meczu nie należała 
do najciekawszych, a ki-
bice zgromadzeni w Le-
gnicy nie byli świadka-
mi żadnej bramki. Dru-
ga część gry należała 
jednak do Miedzi, któ-

ra już w 54. minucie wy-
szła na prowadzenie po 
bramce Kuźmy.

Ten sam zawo-
dnik podwyższył wy-
nik osiemnaście minut 
później i było już nie-
mal pewne, że polkowi-
czanie z Legnicy wró-
cą z porażką. Po upły-
wie kolejnych kilku mi-

nut trzecią bramkę do-
rzucił jeszcze Kamil Zie-
liński, ustalając tym sa-
mym wynik spotkania.

O wiele więcej bra-
mek zobaczyli natomiast 
kibice w Lubinie, gdzie 
rezerwy Zagłębia podej-
mowały KS Bystrzyca 
Kąty Wrocławskie. Lu-
binianie nie pozostawili 
żadnych złudzeń swoim 
rywalom i już w pierw-
szej połowie zainkaso-
wali przyjezdnym sześć 
bramek. W drugiej czę-
ści gry miedziowi strze-
lili kolejne pięć bramek 
i ostatecznie pokonali 
rywala aż 11:0. Łupem 
bramkowym podzieli-
li się Paweł Żyra (trzy), 
Adrian Błąd (dwie), Eryk 
Sobków (dwie), Konrad 
Andrzejczak, Damian 
Zbozień, Maciej Kowal-
ski-Haberek oraz Jakub 
Nowak. 

(DAM)

                KGHM Zagłębie     KS Bystrzyca 
                II Lubin         Kąty Wrocławskie 

Bramki: Błąd (12 i 66 min), Andrzejczak (25 min), Zbozień (26 min), Żyra (32, 58 i 61 
min), Kowalski-Haberek (35 min), Sobków (44 i 70 min), Nowak (89 min).

11:0

                Miedź II    KGHM ZANAM 
                Legnica         POLKOWICE 

Bramki: Kuźma (54 i 72 min), Zieliński (72 min).

3:0                Miedź II    KGHM ZANAM                 Miedź II    KGHM ZANAM 
                Legnica         POLKOWICE 

                KGHM Zagłębie     KS Bystrzyca                 KGHM Zagłębie     KS Bystrzyca 
                II Lubin         Kąty Wrocławskie 

SPORT

CENNY REMIS ORKANA, 
PORAŻKA REZERW 
CHROBREGO
PIŁKA NOŻNA. Orkan Szczedrzykowice 
zremisował bezbramkowo w Kowarach 
z miejscową Olimpią, zaś rezerwy Chrobre-
go uległy GKS-owi Kobierzyce 5:2 w me-
czach siódmej kolejki IV ligi dolnośląskiej.
Zarówno Orkan jak i Chrobry do swoich me-
czów nie podchodzili w roli faworytów. 
Wielką niewiadomą było szczególnie spo-
tkanie zespołu z powiatu legnickiego z wi-
celiderem tabeli. Jak się okazało, nie taka 
straszna Olimpia Kowary jak mogło się wy-
dawać i podopieczni Eugeniusza Oleśkiewi-
cza z ciężkiego terenu wrócili z cennym 
punktem.
Chociażby takiego samego rezultatu nie 
udało się uzyskać natomiast rezerwom 
Chrobrego, które uległy na wyjeździe 
GKS-owi Kobierzyce 5:2. Głogowianie 
pierwsze dwie bramki stracili w odstępie 
sześćdziesięciu sekund – pomiędzy 18 
a 19 minutą. Później co prawda doprowa-
dzili do wyrównania za sprawą Łętkow-
skiego i Rybaka, jednak w drugiej poło-
wie to gospodarze dyktowali warunki 
i ostatecznie wygrali 5:2.  (DAM)

 OLIMPIA KOWARY   
 – ORKAN SZCZEDRZY KOWICE  0:0
 GKS KOBIERZYCE  
– CHROBRY II GŁOGÓW  5:2 (2:2)

Bramki: Łętkowski (31 min), Kobiela (43 
min), Rokicki (64 min), Rybiński (73 min), Bła-
chut (90 min) – Wołczek (17 i 18 min).
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W drugiej części 
gry rezerwy 
Miedzi rozstrzelały 
polkowiczan.

W PIĘCIU KOLEJKACH BENIAMINEK ZDOBYŁ 11 PUNKTÓW

Zagłębie wciąż
zaskakuje
PIŁKA NOŻNA. Podopieczni Piotra Stokowca, po rozegraniu dziewięciu 
kolejek, zajmują wysokie czwarte miejsce w lidze. Tego już nie można nazwać 
przypadkiem.

 Jarosław Kubicki w meczu z Cracovią
 Kraków strzelił jedną z bramek.
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M iedziowi wygrali 
czwarte spotka-
nie w tym sezo-

nie i na stale zadomowili się 
w ekstraklasowej czołówce 
tabeli. Dla kibiców równie 
ważne jak to, że zespół re-
gularnie punktuje – jest to, 
że pierwsze skrzypce w tre-
nerskiej układance odgry-
wają wychowankowie lu-
bińskiego klubu: Jarosław 
Kubicki, Krzysztof Piątek 
i Adrian Rakowski.

Lubinianie ostatnią li-
gową porażkę zanotowali 
7 sierpnia w Mielcu, gdzie 
swe domowe spotkania 
rozgrywa Termalica Bruk-
-Bet Nieciecza. W miniony 
weekend miedziowi nie po-
zostawili żadnych złudzeń 
innemu zespołowi z czo-
łówki. Cracovia Kraków do 
Lubina przyjechała z nasta-
wieniem zdobycia trzech 
punktów, a wyjechała z ba-
gażem czterech bramek. 

Jedną z nich zdobył wspo-
mniany Kubicki.

W pięciu ostatnich kolej-
kach beniaminek z Lubina 
zdobył aż 11 punktów i po 
dziewiątej serii spotkań zaj-
muje czwarte miejsce w ta-
beli. KGHM Zagłębie po-
konało w tym czasie Lecha 
Poznań (2:1), Ruch Cho-
rzów (3:1) i Cracovię (4:2), 
a z Legią Warszawa i Gór-
nikiem Zabrze zremisowało 
po 2:2, choć prowadziło już 
2:0. Gdyby nie strata czte-
rech punktów w tych me-

czach, to byliby wice-
liderem ze stratą tylko 
dwóch oczek do Pia-
sta Gliwice.

Warto zwrócić uwa-
gę, że trener stawia także na 
innych zawodników, któ-
rzy są wychowankami Za-
głębia albo trafi li do klubu 
w wieku juniorskim: Kon-
rada Forenca, Arkadiusza 
Woźniaka, Adriana Błąda, 
Sebastiana Boneckiego, Ka-
rola Żmijewskiego czy Ery-
ka Sobkowa.

Adam Michalik

KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN   CRACOVIA KRAKÓW

Bramka: Sretenović (22 min – samobójcza), Kubicki (56 min), Janus (67 min), 
Dąbrowski (73 min) – Cetnarski (66 min – rzut karny), Jendrisek (80 min).
KGHM ZAGŁĘBIE: Forenc – Todorovski, Guldan, Dąbrowski, Cotra – Janus (90’ 
Żmijewski), Kubicki, Tosik, Rakowski (81’ Ł.Piątek), Janoszka (85’ Jach) – K.Pią-
tek.
CRACOVIA: Pilarz – Rymaniak, Sretenović, Polczak, Wołąkiewicz – Zjawiński 
(78’ Jendrišek), Covilo, Dąbrowski, Cetnarski, Kapustka (62’ Dialiba) – Budziń-
ski (62’ Zejdler).

(1:0)

4:2
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Pomimo poprawy, Miedź jest 
nadal w dole tabeli

PIŁKA NOŻNA. Po porażce z Arką Gdynia podopieczni Ryszarda Tarasiewicza wrócili na właściwe tory. 
W dziewiątej kolejce pokonali MKS Kluczbork 4:1.

To było czwar-
te spotkanie Mie-
dzi pod wodzą no-
wego trenera. Chyba 
nikt się nie spodzie-
wał przed meczem, 
że mógłby się zakoń-
czyć trzecim zwycię-
stwem. Jednak legni-
czanie na prowadze-
nie wyszli już w dru-
giej minucie, gdy do-
środkowanie z rzutu 
rożnego wykorzystał 
Grzegorz Bartczak 
i wbił piłkę głową do 
bramki rywala. Je-

szcze przed przerwą 
było już 2:0, a akcję 
zainicjowaną przez 
Łobodzińskiego wy-
korzystał Marquitos.

Po przerwie bar-
dzo długo nie ogląda-
liśmy bramek. Trzecią 
w tym meczu zoba-
czyliśmy dopiero w 76. 
minucie, gdy kontak-
towego gola zdoby-
li goście. To było je-
dnak jedyne, na co by-
ło stać zespół z Klucz-
borka w tym meczu. 
Pięć minut później 

prowadzenie Miedzi 
podwyższył Garguła, 
a na trzy minuty przed 
końcem czwartego go-
la dla legniczan zdobył 
Labukas. W obu przy-
padkach asysty zali-
czył Wojciech Łobo-
dziński.

Miedź Legnica 
– pomimo tego, że 

w ostatnim czasie 
prezentuje się bardzo 
dobrze – to wciąż zaj-
muje miejsce w do-
le tabeli. Z jedena-
stoma zdobytymi 
punktami jest czter-
nasta w I lidze, choć 
do lidera z Ząbek tra-
ci jedynie pięć punk-
tów.  Adam Michalik

SPORT

               MIEDŹ              MKS 
               LEGNICA               KLUCZBORK 
Bramki: Bartczak (2 min), Marquitos (37 min), Garguła (81 min), Labukas 
(87 min), Kowalczyk (76 min).
MKS: Kuchta – Pietrzak, Goncerz, Bębenek (82’ Wołkowicz), Duda (60’ Tro-
chim), Pielorz, Burkhardt (89’ Ciechański), Kamiński, Leimonas, Jurkowski, 
Frańczak.
MIEDŹ: Smug – Bartczak, Stasiak, Midzierski, Telichowski, Cierpka, Łusz-
kiewicz, Daniel, Łobodziński (85’ Garuch), Gancarczyk (62’ Trifomov), Ślu-
sarski (72’ Labukas).

4:1               MIEDŹ              MKS                MIEDŹ              MKS 
               LEGNICA               KLUCZBORK 

Jeden krok 
do Pucharu

NORDIC WALKING. Kijkarze KGHM Metraco 
Polkowice najlepsi podczas Pucharu Polski Nordic 
walking w Elblągu. Podopieczni trenera Bogdana 
Grygorowicza wywalczyli 10 złotych, 5 srebrnych

i 2 brązowe medale.

Już tylko jeden start pozostał zawodnikom do zakoń-
czenia rywalizacji w Pucharze Polski Nordic walking. Jed-
nak przewaga KGHM Metraco Polkowice jest na tyle wy-
soka, że wyjazd do Gdańska będzie jedynie formalnością.

W Elblągu polkowiczanie po raz kolejny potwier-
dzili, że należą do krajowej czołówki nie dając rywalom
żadnych szans. 13 października Dolnoślązacy pojadą na 
ostatnią rundę Pucharu Polski do Gdańska, gdzie odbiorą 
puchar za tegoroczny sezon startów.  (WON)
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Wojciech Łobodziński
 w meczu 
z Kluczborkiem 
zaliczył aż trzy
asysty.

WICEMISTRZ 
EUROPY
KICKBOXING. Fabio 
Di Lalla z KS Metraco Ar-
mia Polkowice został wi-
cemistrzem Europy Ju-
niorów w tej dyscyplinie 
sportu. W walce o złoto 
przegrał z Serbem Danilo 
Ratkiciem. Mistrzostwa 
rozegrano w hiszpańskim 
San Sebastian.
Zawodnik w kategorii LK 
jun - 67kg w drodze do fi-
nału pokonał zawodni-
ków z Rosji i Gruzji. 
W walce o złoto pod-
opieczny trenera Barto-
sza Muszyńskiego musiał 
uznać wyższość Serba, 
przegrywając 0:3. Po zdo-
byciu dwukrotnego mi-
strzostwa Polski to kolej-
ny wielki sukces fightera 
KS Metraco Armii Polko-
wice w tym roku.  (WON)Podopiecznych Irene-

usza Mamrota, po 
fantastycznym po-

czątku sezonu, dopadł kry-
zys i przegrali drugi mecz 
z rzędu. Po porażce z By-
tovią Bytów głogowianie 
tym razem ulegli Stomilowi 
Olsztyn. Samo spotkanie ob-
fi towało w wiele kontrower-
sji, o czym głośno mówił na-
wet trener Mamrot. – Ten 
pan teraz pojedzie sobie do 

domu, spokojnie wypije pi-
wo i nie zapłaci za to żadnej 
ceny – mówił o prowadzą-

cym spotkanie szkoleniowiec 
Chrobrego.

Głogowianie nie mogli 
pogodzić się przede wszyst-
kim z rzutem karnym, z któ-
rego wzięła się bramka ustala-
jąca rezultat pojedynku. I chy-
ba także z tym, że to już dru-
gi tak wyglądający mecz ze 
Stomilem. Wcześniej Łukasz 
Bednarek z Koszalina, teraz 
Zbigniew Dobrynin z Ło-
dzi. Po końcowym gwizd-

ku trenerzy niemal siłą zacią-
gali swoich zawodników do 
szatni, żeby ci nie zrobili cze-
goś nierozsądnego.

– Wiemy, że musimy pa-
trzeć na siebie. Popełniliśmy 
kilka błędów przy pierwszej 
bramce. Biorę to oczywiście 
na siebie. Wtedy faul był ewi-
dentny – komentował Byr-
tek. – Ale czegoś takiego, jak 
w drugiej połowie, nie można 
gwizdnąć. Poza tym w piątej 

minucie powinna być czer-
wona kartka dla faulującego 
zawodnika Stomilu. Sędzia 
jej nie pokazuje, a ten sam za-
wodnik strzela potem gola... 
– kwituje obrońca Chrobrego.

Choć głogowianie prze-
grali dwa mecze z rzędu, to 
wciąż plasują się wysoko w ta-
beli. Duży ścisk w czołówce 
powoduje, że pomimo szó-
stego miejsca do lidera tracą 
jedynie dwa punkty.  (DAM)
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Kontrowersyjna
porażka Chrobrego
PIŁKA NOŻNA. 
Głogowianie nie 
potrafili na dłużej 
zadomowić się na 
czele tabeli I ligi. Po 
wyjazdowej porażce 
ze Stomilem Olsztyn 
spadli w niej na 
szóste miejsce.

STOMIL OLSZTYN   CHROBRY GŁOGÓW

Bramki: Meskhiia (25 min – rzut karny), Lech (78 min – rzut karny) - Byrtek (18 min), 
STOMIL: Skiba - Bucholc, Czarnecki, Ratajczak, Remisz, Głowacki Piotr (46’ Głowacki Pa-
weł), Lech, Meskhiia (72’ Nishi), Suchocki (89’ Trzeciakiewicz), Szymonowicz, Kujawa. 
CHROBRY: Szymański - Ziemniak (85’ Pisarczuk), Bogusławski, Byrtek, Samiec, Ko-
ścielniak, Gąsior (87’ Michalec), Drewniak, Ilków-Gołąb, Szczepaniak, Sędziak (74’ 
Machaj).

(1:1)

2:1
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Głogowianie 
w Olsztynie walczyli 
o każdy metr boiska.
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W rywalizacji nie zawie-
dli zawodnicy tego klubu. 
W Mastersach wygrał Da-
riusz Przybysz, drugi w MX2 
Junior był Emil Przystupa, 
natomiast w MX1C czwar-
ty – jadący z kontuzją barku 
– Marcin Wójcik, który na-
dal prowadzi w klasyfi kacji 
generalnej.

Po siedmiu rundach 
w rywalizacji klubowej Mi-
strzostw Polski Strefy Za-
chodniej prowadzi KS Me-

traco Polkowice przed 
WKM Wschowa i Automo-
bilklubem Gorzowskim. 

VIII runda rozegrana zosta-
nie 27 września w Nowogar-
dzie.  (WON)

LKT rozpoczyna 
przygotowania
TAEKWON-DO. Zawodnicy Legnickiego Klubu 

Taekwon-do powrócili do treningów po wakacyjnej 
przerwie. Z początkiem września legniccy sportowcy 

rozpoczęli przygotowania do kolejnych startów.

W ostatni weekend wrze-
śnia w Kłobucku rozegrane 
zostaną XXVIII Mistrzo-
stwa Polski Seniorów, a mie-
siąc później jubileuszowe 
XXX Mistrzostwa Europy 
Szkocja 2015 r.

Ostatnim tegorocznym 
startem dla zawodników 
LKT Legnica będą Otwar-
te Mistrzostwa Włoch, za-
planowane na 29 listopada 
w Mediolanie. – Te pierw-
sze zawody dadzą nam od-
powiedź, w jakim miejscu 
jesteśmy. W okresie waka-
cyjnym trenowaliśmy cięż-
ko na dwóch obozach spor-
towych, najpierw w Łazach, 
później w Grecji – mówi Łu-
kasz Stawarz, trener LKT 
Legnica.

Legnicki Klub Taekwon-
-do od osiemnastu lat z du-
żymi sukcesami prowadzi 
szkolenie sportowe dzie-
ci i młodzieży. Zawodnicy 
LKT Legnica regularnie, od 
wielu lat, sięgają po medale 
mistrzostw świata i Europy.

W dotychczasowej hi-
storii klubu 25 zawodni-
ków sięgnęło po tytuł indy-
widualnego mistrza Polski, 
a 16 wychowanków uzyska-
ło powołanie do kadry na-
rodowej i reprezentowało 
nasz kraj na czterech konty-
nentach świata.

(ŁL)
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Łukasz Stawarz

B iało-czerwoni wygrali ze Słowa-
cją, po zaciętym boju, 3:2. Tym 
samym polscy tenisiści po raz 

pierwszy w historii wywalczyli awans 
do czołowej szesnastki drużynowych 
rozgrywek.

– Zawsze chciałem grać w grupie 
światowej. Tutaj gramy dla drużyny, 
dla Polski i każdy z nas chce to robić na 
tym najwyższym poziomie – mówi Łu-
kasz Kubot.

Awans oznacza, że w przyszłym sezo-
nie Polacy zagrają wśród szesnastu naj-
lepszych drużyn narodowych razem z: 
Francją, Wielką Brytanią, Australią, Ka-
zachstanem, Argentyną, Serbią, Kana-
dą, Belgią oraz siódemką zwycięzców 
pozostałych baraży.  Łukasz Lemanik

POLSKA ZAGRA W GRUPIE ŚWIATOWEJ

                                            Polska – Słowacja 3-2                              
                  

Michał Przysiężny – Martin Kliżan 4:6, 4:6, 4:6
Jerzy Janowicz – Norbert Gombos 7:6 (7-1), 6:4, 6:7 (5-7), 6:2

Marcin Matkowski, Łukasz Kubot – Andrej Martin, Igor Zelenay 6:3, 6:4, 6:4
Jerzy Janowicz – Martin Kliżan 3:6, 6:7 (4-7), 3:6
Michał Przysiężny – Norbert Gombos 6:3, 6:4, 6:4

Historyczny
sukces!
TENIS ZIEMNY. 
Zawodnicy 
z naszego regionu 
piszą historię tego 
sportu. Pochodzący 
z Głogowa Michał 
Przysiężny 
i lubinianin Łukasz 
Kubot przyczynili się 
do awansu Polski do 
grupy światowej!

Łukasz Kubot 
mówi, że stara 
się grać na 
najwyższym 
poziomie.

FO
T. 

PA
W

EŁ
 A

N
D

RA
CH

IE
W

IC
Z

Wyniki zawodników KS Metraco Polkowice 

  MX1C: 4. Marcin Wójcik, 8. Patryk Kowalczyk, 9. Wojciech 
Wyrzykowski, 14. Tomasz Kupaj, 21. Daniel Bortniak.

 MX65: 7. Mikołaj Kupaj, 10. Filip Rosiński.
 MX 85: 4. Maciej Przybysz.
  MX2 Junior: 2. Emil Przystupa, 5. Damian Azmin, 15. Kac-

per Kwas, 16.Adam Czarnecki, 19. Konrad Biernacki, 23.Ad-
rian Żyta, 28. Damian Więcek, 29. Przemysław Herejczak.

 MX Kobiet: 9. Monika Fryc, 10. Katarzyna Bortniak.
 MX Masters: 1. Dariusz Przybysz.

Ścigali się 
na Górkowie

MOTOCROSS. Na torze motocrossowym Górkowo w Głogowie rozegrano VII 
rundę Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Do rywalizacji stanęło blisko 200 

zawodników, a wśród nich ekipa KS Metraco Polkowice.
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Legendarny kompozytor muzyki filmowej wystą-
pi 23 lutego 2016 roku w Hali Stulecia. Koncert 
Ennio Morricone będzie jednym z ważnych wy-
darzeń programu muzycznego Europejskiej Sto-
licy Kultury Wrocław 2016. 
Występ Ennio Morricone to część światowego 
tournée pod hasłem „60 Years Of Music”. Słynny 
włoski artysta, kompozytor i dyrygent w 2016 ro-
ku świętuje 60-lecie pracy artystycznej. W czasie 
sześciu dekad skomponował 600 utworów z mu-
zyką filmową, z których wiele stało się niezapo-
mnianymi przebojami, rozpoznawalnymi we 
wszystkich zakątkach świata.

Wrocław, będący w 2016 roku Europejską Stoli-
cą Kultury, to jedyne polskie miasto, do którego 
zawita ten znakomity artysta. Ennio Morricone 
przyjedzie do stolicy Dolnego Śląska z chórem 
i orkiestrą, w skład których wejdzie prawie 200 
muzyków. Jego koncert w Hali Stulecia będzie 
jednym z najbardziej „kameralnych” koncertów 
podczas tournée – wystąpi tu przed pięcioty-
sięczną publicznością na ogromnej, liczącej 324 
metry kwadratowe scenie.
– Koncert Ennio Morricone znakomicie wpisuje 
się w ideę i program Europejskiej Stolicy Kultury. 
To jedno z wydarzeń, które dotąd trzymaliśmy 

w tajemnicy – ujawnia Krzysztof Maj, dyrektor 
biura ESK Wrocław 2016. – To wspaniale, że w ro-
ku, w którym Wrocław stanie się Europejską Sto-
licą Kultury będziemy gościli jednego z najwięk-
szych ambasadorów tejże kultury w świecie i to 
w momencie, gdy świętuje on 60-lecie działalno-
ści artystycznej – dodaje dyrektor Maj.
– To wielki artysta, którego muzykę filmową zna 
prawie każdy. Genialnie wzmacnia ona treści fil-
mów, ale jest także jakością samą w sobie. Któż bo-
wiem nie zna Tematu Debory z „Dawno temu 
w Ameryce” czy Oboju Gabriela z „Misji”, nie wspo-
minając o muzyce do „Bękartów wojny” czy obu 
części filmu biograficznego o Janie Pawle II. Jego 
muzyka wzrusza i zachwyca bez względu na mu-
zyczne wykształcenie czy wiek. To wielkie wyróż-
nienie dla Wrocławia, że będziemy mogli gościć 
u nas tak wspaniałą postać i wraz z nim obchodzić 
jego piękny jubileusz – mówi Agnieszka Franków-
-Żelazny, kurator ds. muzyki ESK Wrocław 2016.
Na potrzeby trasy kompozytor przygotował spe-
cjalny program. W repertuarze nie zabraknie jed-
nak miejsca dla klasycznych kompozycji z epic-
kich westernów Sergio Leone czy „Misji” Rolan-
da Joffé. 
– Podczas przyszłorocznej trasy będę wykonywał 
zupełnie nowy program, nad którym obecnie 
pracuję – zapowiada Maestro Morricone, jedy-
ny kompozytor muzyki filmowej nagrodzony 
przez Amerykańską Akademię Filmową honoro-
wym Oscarem. – Słuchacze będą mogli na przy-
kład posłuchać suity stworzonej z utworów, jakie 
skomponowałem do siedmiu różnych filmów, 
z których każdy otrzymał Oscara!

Jedyny w Polsce koncert 

ENNIO MORRICONE

Sprzedaż biletów na wrocławski 
koncert (23 lutego 2016 roku) 

rozpocznie się 
5 października 2015 roku.


