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LUBIN. Samorządy łączą siły i zamiast 
rywalizować, zaczęły wreszcie współ-

pracować. Radni miejscy i gminy wiej-
skiej, podczas wspólnej sesji, jedno-

głośnie zdecydowali o rozpoczęciu 
prac nad utworzeniem Strefy Aktywno-

ści Gospodarczej – S3 Lubin Zachód. Rajcy 
zasiedli wspólnie do stołu. Wcześniej nie by-

ło łatwo o współpracę.   STR. 5

Historyczna chwila

POŚCIG
ZA ZABÓJCAMI 8

 JAWOR. Dyżurny policji 
otrzymał zgłoszenie o kolizji 
z udziałem mitsubishi. Takim 
właśnie samochodem uciekali 
dwaj mężczyźni, którzy wcze-
śniej dokonali morderstwa na 
terenie Wałbrzycha. Na szczę-
ście sprawcy szybko zostali za-
trzymani i obezwładnieni.
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 PROCHOWICE. Pożar wy-
buchł po godzinie piątej rano 
w poniedziałek. Na miejsce 
przyjechało 14 jednostek stra-
ży pożarnej. W Kwiatkowicach 
całkowicie spłonął obiekt, 
w którym znajdował się kurnik. 
Niestety, żadnego z 40 tysięcy 
ptaków nie udało się uratować. 
Wstępnie straty oszacowano 
na około 800 tys. zł.
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Jesień nie 
taka szara

DZIURY W MOŚCIE 9
 ZŁOTORYJA. Mieszkańcy boją się korzystać z kładki nad Kaczawą. Spróchniałe i przegniłe deski 
oraz dziury odstraszają przed wejściem na most, który łączy ulice Grunwaldzką i Rzeczną. Przeprawa 
jest najkrótszym połączeniem tych ulic z centrum. Złotoryjanie jednak boją się tędy chodzić. – Poru-
szam się o lasce i fatalnie przechodzi mi się przez most – mówi złotoryjanka. – Dechy są zmurszałe albo 
ich brakuje i nie wiadomo, jak stawiać nogi – dodaje kobieta.  (JW)
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LUBIN. Emerytura nie musi się kojarzyć z czasem spędzonym przed 

telewizorem, ale z realizowaniem pasji i rozwijaniem zainteresowań. Niemal 

dwa tysiące studentów seniorów zainaugurowało rok akademicki 

2015/2016. Uniwersytet działa od 2007 roku i to z coraz większym 

powodzeniem. Jego słuchacze mogą korzystać m.in. z zajęć ruchowych, 

nauki języków, informatyki czy tańca. STR. 10-11
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B eata na premiera – ta-
kimi okrzykami lubi-
nianie przywitali wi-

ceprezes PiS, Beatę Szydło. 
Lokalni politycy przyszli 
z bukietami kwiatów. Lubin 
to jedyne miasto w regionie, 
które odwiedziła podczas 
kampanii do parlamentu 
kandydatka na premiera.

– KGHM, będący symbo-
lem Lubina, jest ważny nie tyl-
ko dla samego miasta, ale ca-
łej Polski – mówiła Beata Szy-
dło. – KGHM jest potrzebny 
regionowi, Lubinowi i pol-
skiej gospodarce. Jeśli wygra-
my, wybory zlikwidujemy po-
datek od niektórych kopalin – 
zadeklarowała.

Aby nie być gołosłowną 
w obietnicach przedwybor-
czych, przywiozła ze sobą 
i pokazała stosowny projekt 
ustawy, który został złożony 
do laski marszałkowskiej. To 
nowość, bo wcześniej PiS de-
klarował, że zawiesi miedzio-
wy podatek na 10 lat.

– My zawsze mówiliśmy 
o likwidacji tego podatku, je-
dnak ze względów procedu-
ralnych nie było to możliwe. 
Dopiero na początku przy-
szłego roku do ustawy zo-
staną dopisane węglowodo-
ry, a więc ropa naftowa czy 
gaz łupkowy. Po pierwszym 
stycznia 2016 roku będzie już 
bezpośrednia droga do tego, 
by ten podatek zlikwidować 
i to jest nasz cel – tłumaczył 

Krzysztof Kubów, szef lubiń-
skich struktur PiS.

Beata Szydło spotkała się 
z mieszkańcami na Wzgó-
rzu Zamkowym, pod Po-
mnikiem Pamięci Ofi ar Lu-
bina’82. Działacze PiS złoży-
li pod nim i Tablicami Pamię-
ci wiązanki kwiatów.

– Z Lubinem wiąże się sło-
wo patriotyzm. Miały tu miej-
sce bardzo ważne wydarzenia 
w historii Polski – mówiła wi-
ceprezes PiS. Na spotkanie 
z kandydatką na szefa rządu 
przyszło wielu mieszkańców.

Na Wzgórze Zamkowe 
przyszli również członko-
wie PiS-u, jak senator Dorota 
Czudowska, wiceprezes partii 
Adam Lipiński czy Krzysztof 
Kubów, radny województwa 
dolnośląskiego. Nie zabrakło 
też związkowców, jak Józef 
Czyczerski z miedziowej Soli-
darności czy Bogdan Orłow-
ski, przewodniczący Solidar-
ności Zagłębia Miedziowego.

Z kolei kandydaci Platfor-
my Obywatelskiej do Sejmu 
i Senatu z legnicko-jelenio-
górskiego okręgu wyborcze-
go nr 1 spotkali się w ostatnią 
niedzielę w legnickim hotelu 
Qubus. Gwiazdą konwencji 
był były zawodnik i trener re-
prezentacji Polski w piłce ręcz-
nej, eurodeputowany Bogdan 
Wenta, którego obecność 
przyćmiła nawet wicepre-
miera i ministra obrony naro-
dowej, Tomasza Siemoniaka.

Popularny sportowiec 
przyjechał wesprzeć Piotra 
Borysa, kandydującego do 
Senatu. – To odpowiedni czło-
wiek na odpowiednim miej-
scu – mówił Bogdan Wenta 
o lubińskim polityku.

W Legnicy pojawili się 
w większości działacze zwią-
zani z Jackiem Protasiewi-
czem. Samego lidera PO na 
Dolnym Śląsku jednak za-
brakło. Na konwencji nie 
pojawił się także legnicki 
poseł Robert Kropiwnicki, 

DO ZDOBYCIA JEST 12 MANDATÓW POSELSKICH, O KTÓRE WALCZY 179 OSÓB, CO DAJE NIESPEŁNA 15 KANDYDATÓW NA MIEJSCE

Na ostatniej prostej
Za 17 dni będziemy wybierać posłów i senatorów. Partie lub organizacje polityczne dwoją się i troją, by zdobyć jak największe 
poparcie. Ostatnie dni kampanii obfitują więc w wizyty osób z pierwszych stron gazet. Pojawili się m.in. kandydatka na premiera – 
Beata Szydło z PiS, wicepremier Tomasz Siemoniak z PO czy twórca partii Nowoczesna – Ryszard Petru.

postrzegany jako człowiek 
Schetyny.

– Myślę, że jeżeli kogoś tu-
taj dziś nie ma, to dlatego, że 
nie może albo prowadzi kam-
panię wyborczą. Podziały nie 
mają teraz większego znacze-
nia, jesteśmy razem, walczy-
my razem i mam nadzieję, że 
wygramy razem – mówił wi-
cepremier Tomasz Siemoniak.

Na konwencji nie zabrakło 
lokomotywy listy, pochodzą-
cego z Wrocławia Stanisła-
wa Huskowskiego. Wicemi-
nister resortu administracji 
i cyfryzacji zastąpił w tej ro-
li Grzegorza Schetynę. Mini-
ster spraw zagranicznych nie-
dawno skrytykował swojego 
następcę. Był zdziwiony, że 
Huskowski nie odwiedza Le-
gnicy.

Wiceszef MAC tłumaczył 
się brakiem czasu. – Jestem 
pracownikiem rządowym, 
nie dostaję więcej niż jeden 
dzień urlopu w tygodniu – 
mówił Stanisław Huskowski.

W tym samym miejscu, 
w ostatnim dniu września, 
gościł lider partii Nowocze-
sna, ekonomista Ryszard Pe-
tru. W Legnicy spotkał się 
głównie ze swymi kandyda-
tami do Sejmu i ich rodzina-
mi. Innych potencjalnych wy-
borców przyszło niewielu.

Twórca nowego ugrupo-
wania politycznego liczy na 
dwucyfrowy wynik wybor-

czy. Twierdzi, że jako ewen-
tualny sojusznik zwycię-
skiej opcji będzie dużo droż-
szy programowo od dyżur-
nego koalicjanta, jakim jest 
Polskie Stronnictwo Ludo-
we, ale za to zdecydowa-
nie od niego tańszy „stoł-
kowo”.

Ponadto szef Nowoczesnej 
jest przeciwny budowie przy-
mierza „wszyscy przeciwko 
PiS”. – Koalicja musi być za 
czymś, a nie przeciwko cze-
muś. Taka koalicja jest bez 
sensu, bo wtedy rodzi się py-
tanie, jaki macie wspólny pro-
gram? Zatrzymać PiS? – kry-
tykuje tego typu kredo lider 
nowej partii.

Polityk odniósł się także 
do lokalnych tematów. Mó-
wił m.in. o Polskiej Miedzi. 
– W przeciwieństwie do 
kopalń węglowych, był-
bym ostrożny z prywatyza-

cją KGHM, bo nie ma sensu 
prywatyzować monopolu – 
stwierdził Ryszard Petru.

Kiedy został dopytany, 
że chyba ma na myśli całko-
witą prywatyzację tej spół-
ki, w której jedynie mniejszo-
ściowy pakiet akcji należy do 
Skarbu Państwa, ekonomista 
odparł: – Jeżeli państwo ma 
wpływ, to nie jest prywaty-
zacja, tylko upublicznienie na 
giełdzie.

Ponadto lider stwierdził, że 
źle by było, gdyby region uza-
leżnił się od KGHM. – Trzeba 
zrobić wszystko, by tu wpły-
nęło wielu innych inwesto-
rów, żeby region nie był uza-
leżniony od koniunktury 
na miedź. Proponuję więcej 
optymizmu i nie słuchać sta-
rych polityków, a zwłaszcza 
tych związkowców, którzy są 
na etatach, bo oni mają w tym 
własny, partykularny interes – 

Prawo i Sprawiedliwość

Nowoczesna

Kukiz'15

KORWiN
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Na ostatniej prostej

krytykował organi-
zacje pracownicze.

Tego dnia dla 
Ryszarda Petru było 
to co najmniej trzecie 
tego typu spotkanie. 
Być może późna pora 
i zmęczenie sprawiły, że 
lider przemawiał dość cha-
otycznie. Nie dawał też kon-
kretnych odpowiedzi na py-
tania, jakie padały z sali.

O swym programie mó-
wił ogólnikowo i czasami nie 
dokańczał myśli, co drażniło 
niektórych uczestników spo-
tkania. Widać natomiast, że 
Ryszard Petru lubi występy 
publiczne i doskonale sobie 
radzi z choreografi ą. Na sce-
nie porusza się niczym gwiaz-
dor estrady. Zadaje pytania, 
po czym kieruje trzymany 
w dłoni mikrofon w stronę 
publiczności, by ta odpowie-
działa kończąc myśl lub zda-
nie.

W sobotę narodowiec Ro-
bert Winnicki, który zna-
lazł się na czele listy kandy-
datów do Sejmu z komite-
tu Kukiz̀ 15, zorganizował 
w Legnicy marsz przeciwko 
islamizacji Polski. Kiedy po-
chód znalazł się na wysoko-
ści dwóch knajp z arabskim 
jedzeniem, ktoś krzyknął: 
Jeb.. Araba! Reszta uczestni-
ków parady błyskawicznie 
podchwyciła te słowa i na ca-
łe gardło ryczała obraźliwe 
hasło. Wtedy dziennikarze 
relacjonujący to wydarzenie 
solidarnie zakończyli pracę.

Organizatorzy manifesta-
cji informowali, że skrzyk-
nęli się za pośrednictwem 
popularnego portalu społe-
cznościowego. Udział w pro-
teście zadeklarowało oko-
ło 600 osób, niektóre źródła 
mówiły nawet o grupie liczą-
cej tysiąc osób. Przyglądają-
cy się pochodowi policjanci 
stwierdzili, że pochód nie li-
czył nawet stu osób.

Wszystko zaczęło się stan-
dardowo, od zwołanej w po-

łudnie 
konferencji 
prasowej z udziałem sześciu 
kandydatów do Sejmu z li-
sty Kukiz̀ 15. Oprócz lidera, 
pochodzącego ze Zgorzelca 
znanego narodowca Rober-
ta Winnickiego, w spotkaniu 
uczestniczyli radni z Lubi-
na – Marcin Królak, startują-
cy z nr 2, oraz Jawora – Krzy-
sztof Detyna – nr 4 na liście. 
Ponadto byli: Piotr Michal-
czyk z gminy Krotoszyce – nr 
7, Magdalena Stępniak z Le-
gnicy – nr 8 oraz legniczanin 
Krzysztof Klara – nr 16.

Kandydaci omawiali swój 
program, zawarty w tzw. stra-
tegii zmian, i przekonywali, 
że w nadchodzących wybo-
rach parlamentarnych mogą 
liczyć nawet na 15 proc. po-
parcia. Ich zdaniem, niemal 
2 mln Polaków, którzy wzięli 
udział we wrześniowym refe-
rendum, to przede wszystkim 
wyborcy Pawła Kukiza, stąd 
i teraz liczą na ich głos.

Lokomotywa listy zapro-
siła dziennikarzy na happe-
ning, który odbył się półto-
rej godziny po zakończeniu 
ofi cjalnej konferencji. Co cie-
kawe, w happeningu – któ-
ry okazał się zwykłą manife-
stacją ludzi skupionych wo-
kół narodowców – nie wzię-
li udziału wszyscy kandyda-
ci do Sejmu z ruchu Kukiz̀15. 
Niektórzy ofi cjalnie się odcięli 
od takich form promocji.

W niedzielę na osoby wy-
chodzące z lubińskiego ko-
ścioła na Przylesiu czekał 
niecodzienny widok – kilka-
dziesiąt fotografii przedsta-

wiających ofi ary brutalności 
islamistów. Szokujące zdję-
cia ustawili członkowie par-
tii KORWiN. Kilka dni wcze-
śniej podobną akcję zorgani-
zowali w Głogowie.

W takiej scenerii 
kandydaci do Sejmu 

zbierali podpi-
sy pod petycją 

przeciw przy-
jęciu imi-
grantów. 
– To nie 
kampa-
nia wy-
borcza. 
Po wybo-
rach nie 

przesta-
niemy mó-

wić o tym 
problemie – za-

pewniał Tomasz 
Kuncik, kandydat 

nr 7 na liście w okręgu 
legnicko-jeleniogórskim.
Tak drastyczne fotogra-

fie mają pokazać ludziom, 
czym może grozić przyjęcie 
do Polski uchodźców. Wiele 
osób zatrzymało się i podpi-
sało pod petycją, która zosta-
nie wysłana do premier Ewy 
Kopacz.

– To nie są uchodźcy, ale 
zwykli imigranci, którzy chcą 
żyć na koszt państwa – mówi 
Zbigniew Gatkowski, kandy-
dat nr 5 na liście. – Jeśli ktoś 
chce, niech przyjmie ich do 
swojego domu. To nie pań-
stwo powinno o tym decy-
dować – dodaje.

Razem z kandydatami 
partii KORWiN podpisy zbie-
rał także były żołnierz zawo-
dowy, który przez rok pełnił 
służbę w Afganistanie. – Wi-
działem, jak niebezpieczny 
może być islam. Byłem świad-
kiem, jak talibowie najpierw 
szkolili się w policji, a póź-
niej wysadzali się w powie-
trze – mówi Leszek Jasica, by-
ły żołnierz 17. Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej 
z Międzyrzecza.

Członkowie partii planują 
także demonstrację. 18 paź-
dziernika chcą przejść uli-
cami Głogowa. Na razie je-
dnak nie dostali zgody od pre-
zydenta miasta. – Manifesta-
cję i tak zorganizujemy. Jeśli 
nie będzie zgody, będziemy 
szli chodnikiem i nie będzie-
my blokować ulic – mówi To-
masz Kuncik.

Natomiast w ostatni wto-
rek kandydaci Partii Razem, 
na czele ze swym liderem Szy-
monem Surmaczem z Woli-
mierza, spotkali się z dzien-
nikarzami pod niszczejącym 
browarem w Legnicy. Ich zda-
niem to doskonały przykład 
na niedoskonałość transfor-
macji ustrojowej i ślepą wiarę 
w niewidzialną rękę wolnego 
rynku.

– Tradycje piwowarskie by-
ły w Legnicy od 1345 roku, 
a znikły dopiero w 1995 roku 
– ubolewa Tomasz Szczytyń-
ski, nr 13 na liście. Zdaniem 
kandydatów Polska stała się 
montownią Europy, w której 

innowacyjnych rozwiązań 
mamy jak na lekarstwo.

Lider listy, Szymon Sur-
macz, tłumaczy, że jego par-
tia nie przyjęła zaproszenia od 
OPZZ i nie weszła do koalicji 
Zjednoczona Lewica. – Je-
steśmy razem z ludźmi, a nie 
z elitami politycznymi – de-
klaruje.

Kandydaci już dziś mó-
wią o swych dwóch najwięk-
szych sukcesach. Pierwszy, to 
fakt, że bez problemów uda-
ło im się zarejestrować listy we 
wszystkich okręgach w kraju, 
a po drugie, że konkurencyjne 
ugrupowania polityczne czer-
pią garściami pomysły z ich 
programu wyborczego.

– Teraz nagle wszyscy 
opowiadają się za zniesie-
niem umów śmieciowych 
czy dostrzegają problem bra-
ku mieszkań komunalnych – 
uważa Szymon Surmacz, któ-
ry jest za interwencjonizmem 
państwa w gospodarkę i za-

trzymaniem bezmyślnej pry-
watyzacji takich fi rm, jak np. 
KGHM, które płacą praco-
wnikom godziwą płacę i dba-
ją o społeczną odpowiedzial-
ność biznesu.

Partia Razem liczy na co 
najmniej trzyprocentowe po-
parcie wyborcze. Jeśli prze-
kroczy próg i wprowadzi do 
Sejmu kilku swych przedsta-
wicieli, wówczas „na bieżą-
co będzie ujawniać wszystkie 
szwindle”.

– Przez ostatnie dekady 
nauczono nas nie walczyć 
o swoje. Wytępiono z nas 
bunt, ale to się zaczyna odra-
dzać i wkrótce będzie więcej 
chętnych do wyjścia na ba-
rykady – uważa Szymon Sur-
macz, który akcję ze sztanda-
rami i megafonami zapowia-
da na dziś – przed Legnicką 
Specjalną Strefą Ekonomicz-
ną.

Joanna Michalak (współpraca 
MAK, MRz, SZAT, DRM)
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krytykował organi-
zacje pracownicze.

Tego dnia dla 
Ryszarda Petru było 
to co najmniej trzecie 
tego typu spotkanie. 
Być może późna pora 
i zmęczenie sprawiły, że 
lider przemawiał dość cha-
otycznie. Nie dawał też kon-
kretnych odpowiedzi na py-
tania, jakie padały z sali.

O swym programie mó-
łudnie 
konferencji 

wiających ofi ary brutalności 
islamistów. Szokujące zdję-
cia ustawili członkowie par-
tii KORWiN. Kilka dni wcze-
śniej podobną akcję zorgani-
zowali w Głogowie.

W takiej scenerii 
kandydaci do Sejmu 

zbierali podpi-
sy pod petycją 

przeciw przy-
jęciu imi-
grantów. 
– To nie 
kampa-
nia wy-
borcza. 
Po wybo-
rach nie 

przesta-
niemy mó-

wić o tym 
problemie – za-

pewniał Tomasz 
Kuncik, kandydat 

nr 7 na liście w okręgu 
legnicko-jeleniogórskim.
Tak drastyczne fotogra-

Platoforma Obywatelska

Platoforma Obywatelska

Partia Razem

Prawo i Sprawiedliwość

Nowoczesna
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INTERCITY PRZYWRACA KURSY
LEGNICA. Dobra wiadomość dla podróżnych. 
Z dworca kolejowego znów będzie można
bezpośrednio dojechać do Warszawy.
Informację potwierdza biuro prasowe PKP Intercity. 
Zmiany w rozkładzie jazdy zaczną obowiązywać od 
niedzieli, 13 grudnia br.
– Pociąg z Legnicy wyjeżdżać będzie przed godziną 
8 rano, tak aby do stolicy dotrzeć po godzinie 12. 
W drogę powrotną skład wyruszać będzie około go-
dziny 15.30, tak by dojechać do Legnicy około godz. 20 
– informuje biuro prasowe PKP Intercity. Z zapowiedzi 
wynika więc, że podróż trwać będzie nieco ponad 
cztery godziny.
Niestety, przewoźnik nie potwierdził doniesień praso-
wych o dwóch takich kursach na dobę. Dolnośląski 
dodatek „Gazety Wyborczej” podał, że: „Legnica ma 
mieć też drugie połączenie z Warszawą: Intercity 
o czwartej rano (pięć godzin podróży). Ze stolicy wróci 
po godz. 23”.  (JOM)

Kurczęta spłonęły żywcem
PROCHOWICE. Pożar w Kwiatkowicach wybuchł po godzinie piątej rano w poniedziałek. Na miejsce przyjechało 

14 jednostek straży pożarnej. Całkowicie spłonął obiekt, w którym znajdował się kurnik.

– Budynek był drewnianej konstruk-
cji, dodatkowo ocieplony styropianem 
i jeszcze pokryty blachą. Działania były 
utrudnione. Skupiliśmy się na zabezpie-
czeniu stojącego obok kurnika – mówi 
Adam Konieczny, komendant miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

Pożar zauważył właściciel kurni-
ka, który od razu wezwał pomoc. – Nie 
wiem, co się stało. Byłem tutaj przed 
piątą rano, a osiem minut po tej godzi-
nie zobaczyłem ogień na dachu – mó-
wi zrozpaczony hodowca.

Niestety, żadnego z 40 tys. kurcząt 
nie udało się uratować. Wstępnie stra-
ty oszacowano na 800 tys. zł.  (MAK) FO
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PACJENCI BADANI SĄ W... KONTENERACH, A WSZYSTKO PRZEZ...PACJENCI BADANI SĄ W... KONTENERACH, A WSZYSTKO PRZEZ...

CHAOS w szpitalu
LEGNICA. Ma być nowoczesny sprzęt i oszczędności. Póki co 
jest zamęt, a chorzy odsyłani są z kwitkiem. Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny, w ramach konkursu, wyłonił nową 
firmę, która będzie zajmowała się diagnostyką obrazową. Żeby 
tak się stało, obecny usługodawca musi się wyprowadzić. 
Dlatego badania wykonywane są w kontenerach.
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F irma, która przez 
10 lat zajmowa-
ła się diagnosty-

ką obrazową w legnickim 
szpitalu, pakuje swój sprzęt 
i robi miejsce dla nowego 
gospodarza tego miejsca. 
Umowa wygasła i leczni-
ca rozpisała nowy prze-
targ. Wygrała go spółka 
Starmedica. Do dziś po-
przednik powinien opu-
ścić mury szpitala. Nowa 
fi rma w ciągu trzech mie-
sięcy ma czas na zainsta-
lowanie swojego sprzętu. 
Zmiany mają przynieść 
oszczędności szpitalo-
wi, przede wszystkim da-

dzą korzyści pacjentom. 
– Zażyczyliśmy sobie sko-
ku technologicznego, 
chcemy mieć najnowo-
cześniejszy sprzęt, jaki jest 
dostępny na rynku – mó-
wi Tomasz Kozieł, rzecz-
nik prasowy lecznicy.

Na razie prześwietlenia 
odbywają się w kontene-
rach, a pacjenci są wystra-
szeni, że zaplanowane ba-
dania w ogóle się nie odbę-
dą. – Czekaliśmy pół roku, 
a teraz się okazuje, że może 
w ogóle się nie doczekamy 
– mówią zaniepokojeni.

Z obsługą szpitalnych 
pacjentów nie ma proble-

mu. Gorzej z pacjentami 
ze skierowaniem z Naro-
dowego Funduszu Zdro-
wia. Frima Affi dea, która 
miała podpisany kontrakt 
z NFZ, nie spodziewała 
się rozstania ze szpitalem, 
dlatego nie znalazła alter-
natywy i ma teraz problem 
z pomieszczeniami, w któ-
rych mogłaby prowadzić 
swoich pacjentów. Dyre-
ktor spółki obiecuje, że ża-
den pacjent nie ucierpi.

– Rozpoczęliśmy pro-
cedurę dowozu pacjentów 
na nasz koszt do Wrocła-
wia. Tam będą mieli wy-
konane wszystkie bada-

nia – przekonuje Iwona 
Basińska, dyrektor regio-
nalny Affi dei. Spółka ta 
ma wątpliwości, co do 
wyników konkursu, dla-
tego postanowiła się od-
wołać. – Uważamy, że 
specyfikacja dotyczyła 
tomografu 68-rzędowe-
go, a nie tak jak zapewnia-
ła Starmedica 128-rzędo-
wego – mówi przedstawi-
cielka ustępującego wyko-
nawcy badań. 

Na wątpliwości fi rmy 
odpowiada prezes Star-
medicy. – Wywiązujemy 
się z oczekiwań szpitala. 
Zapewniamy odpowiedni 

tomograf. Nie mamy sobie 
nic do zarzucenia – mówi 
Wojciech Kempiński.

Nowa fi rma obiecuje, 
że swój sprzęt postara się 
zainstalować wcześniej niż 
za trzy miesiące. Ma pod-
pisaną umowę na obsługę 
pacjentów wyłącznie szpi-
talnych. Prezes fi rmy ma 
nadzieję, że umowę z NFZ 
uda się podpisać. Do tego 
czasu chorzy mogą zro-
bić rezonans magnetycz-
ny i badanie tomografi cz-
ne za złotówkę.

Malwina 
Komarnicka
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ZAGŁĘBIE ZAPŁACI ZA KIBICÓW
LUBIN. 10 tys. zł kary otrzymał klub futbolowy za 
transparenty z meczu z Cracovią Kraków. „Komisjo Ligi – 
dokąd zmierzasz” i „Stop islamizacji Polski” – to hasła wy-
wieszone przez kibiców przy murawie. Reprymendę na-
łożyła Komisja Ligi Ekstraklasy SA.
Stowarzyszenie kibiców Zagłębia Lubin „Zagłębie Fana-
tyków” tłumaczy się z tych sloganów: – Nie chcieliśmy ni-
kogo obrażać, ale tylko wyrazić opinię na dany temat – 
zapewnia Łukasz Dominów.
Kibice dostali zakaz wyjazdów na dwa kolejne mecze. Za-
mknięty ma też być sektor G na lubińskim stadionie. Te 
decyzje są jak na razie w zawieszeniu. Jeżeli incydenty się 
powtórzą, zakaz zostanie odwieszony, a karę zapłaci klub.
– Przyjęliśmy karę. Takie zdarzenia to incydenty na na-
szym stadionie. Dbamy, by było tu bezpiecznie – zapew-
nia Zygmunt Kogut, rzecznik prasowy Zagłębia Lubin.

(MRz)
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Razem dla Polski 
niezależnie od wieku

LUBIN. – Tylko dzięki historii możemy zachować pamięć o polskości – mówił starosta Adam Myrda, podczas 
obchodów 76. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Utworzenie PPP, to milowy krok 
w walce o niepodległość kraju. – To 
było zalążkiem stworzenia Armii 
Krajowej. Państwo podziemne fun-
kcjonowało na tych samych zasadach, 
co normalne państwo – mówi staro-
sta lubiński.

– Walczyliśmy o wolność. Dzięki 
Bogu teraz możemy się nią cieszyć – 
mówi członkini Związku Sybiraków.

Międzypokoleniowo uczczono 
w Lubinie tę rocznicę. Mimo że pod 
pomnikiem Władysława Sikorskie-
go pojawili się zarówno kombatanci, 
młodzież i dzieci, to nadal niewielu 
młodych ludzi wystarczająco zna hi-
storię Polski.

– My mamy dużo lekcji historii i po-
święcamy dużo czasu na naukę, szcze-
gólnie historii Polski. W innych kla-
sach jednak jest tego o wiele mniej – 

przyznaje Patrycja z II Liceum Ogól-
nokształcącego, z klasy o profi lu praw-
nym.

Oprawę artystyczną przygotowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 
w Lubinie.  (MRz) FO
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W ielokrotnie apelowałem 
do poprzednich włoda-
rzy gminy Lubin, by nie 

realizowali złych projektów. Nie-
stety, ci chcieli zbudować wiatraki 
na najlepszej gospodarczo działce 
zaraz pod miastem. Teraz chcemy 
właśnie tam stworzyć strefę – mówi 
prezydent Robert Raczyński.

Teren przeznaczony pod strefę 
ma ponad 400 ha. Ma to być naj-

bardziej atrakcyjne miejsce dla 
inwestorów na zachodzie Polski. 
Nie tylko przez drogę ekspresową 
S3, której budowa właśnie się roz-
poczęła. – Wszystkie media, któ-
re są potrzebne do powstania tej 
strefy, czyli prąd albo gaz są już 
podłączone – mówi Tadeusz Kie-
lan, wójt gminy Lubin.

W regionie na razie najwię-
cej osób znajduje zatrudnienie 

w KGHM. Strefa ma być nowym 
pomysłem na przyszłość Lubi-
na i okolic. – Szansa na to byśmy 
mieli równowagę. Na przykład, 
jeśli w Zagłębiu Miedziowym 
skończą się złoża, będziemy mie-
li alternatywę – mówi Norbert 
Grabowski, przewodniczący ra-
dy gminy Lubin.

Po połączeniu sił przez mia-
sto i gminę będzie można rozpo-

cząć prace nad powstaniem Strefy 
Aktywności Gospodarczej, na 
wyższych szczeblach: wojewódz-
kim i krajowym. Ma ona być nie-
mal pięciokrotnie większa niż np. 
strefa polkowicka. Jak mówił prezy-
dent Lubina, o konkretnych inwe-
storach będzie można mówić do-
piero w 2018 roku, ponieważ wte-
dy ma zostać ukończona droga eks-
presowa S3.   Magdalena Rzemień

SAMORZĄDY ZAMIAST RYWALIZOWAĆ, ZACZĘŁY WRESZCIE WSPÓŁPRACOWAĆ

Historyczna chwila
LUBIN. Samorządowcy 
łączą siły. Radni miejscy 
i gminy wiejskiej, podczas 
wspólnej sesji, 
jednogłośnie 
zdecydowali 
o rozpoczęciu prac nad 
utworzeniem Strefy 
Aktywności Gospodarczej 
– S3 Lubin Zachód. Rajcy 
obu samorządów zasiedli 
wspólnie do stołu. 
Wcześniej nie było łatwo 
o współpracę.
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Alarm 
i ewakuacja 
w starostwie
POLKOWICE. Sygnał alarmowy 

postawił tydzień temu na nogi 
pracowników polkowickiego 

starostwa. W budynku wybuchł pożar. 
Urzędnicy natychmiast wyszli na 

zewnątrz razem ze zdezorientowani 
petentami. Wezwano straż pożarną. 

Nikomu nic się nie stało.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia 
z ewakuacji, w ramach szkolenia prze-
ciwpożarowego, jakie organizowane są 
cyklicznie w fi rmach i instytucjach za-
trudniających ponad 50 osób.

– Według scenariusza, ogień pojawił 
się w pomieszczeniach technicznych – 
informuje Mirosława Myrna-Kudryk, 
rzecznik starostwa. Ze strefy zagroże-
nia wycofano pracowników na parking. 
Sprawdzono wszystkie pomieszczenia.

Po kilkunastu minutach alarm zo-
stał odwołany, a urzędnicy wzięli udział 
w szkoleniu z obsługi gaśnic. Akcję nad-
zorowała straż pożarna. – Szkolenie mia-
ło na celu sprawdzenie warunków i mo-
żliwości przeprowadzenia ewakuacji 
pracowników oraz petentów z urzędu – 
mówi Piotr Woźniakiewicz, rzecznik po-
lkowickich pożarników.

Akcja przebiegła sprawnie. Wszy-
scy bezpiecznie opuścili budynek. Po-
tem kierownicy wydziałów sprawdzili 
stan osobowy podległych im pracowni-
ków i przekazali informację prowadzą-
cemu akcję ewakuacyjną z ramienia sta-
rostwa.

Było to drugie takie szkolenie w tym 
urzędzie, od czasu przeprowadzki z ul. 
Górnej w lipcu 2013 roku. Zatrudnio-
nych jest w nim ponad 90 osób.  (UR)
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RUSZYŁA URZĘDOWA MACHINA W SPRAWIE ZNALEZISKA

Konserwator mówi o Konserwator mówi o Konserwator mówi o Konserwator mówi o 
bezprawiu
POLKOWICE. 
Starostwo wszczęło 
postępowanie 
w sprawie zgłoszenia 
znaleziska 
w podziemiach 
dawnego zboru 
w Jędrzychowie. 
Wysłano pisma do 
autorów wniosku i do 
konserwatora 
zabytków.

Znalazcy zostali poucze-
ni, że znając właściciela 
terenu powinni niezwło-

cznie zawiadomić go o całej spra-
wie – informuje Mirosława Myr-
na-Kudryk, rzecznik starostwa. 
– A w związku z przypuszczenia-
mi zgłaszających, że w ruinach 
świątyni mogą znajdować się 
rzeczy o wartości historycznej, 
naukowej lub artystycznej, staro-
sta zawiadomił wojewódzkiego 
konserwatora zabytków – dodaje.

Przypomnijmy, że – jak napi-
sali redaktorzy „Łowców Przy-
gód TV”, autorzy zgłoszenia 
– znalezisko znajduje się na tere-
nie zrujnowanej świątyni ewa-
ngelickiej, wybudowanej na gru-

zach piastowskiego zamku w Ję-
drzychowie. „Odkrycia dokona-
liśmy w roku 1989, jednak nikt 
nie był wówczas zainteresowany 
znaleziskiem” – czytamy w ich 
piśmie, a dalej: „Dlatego wnosi-
my o podjęcie działań zmierzają-
cych do profesjonalnego zbada-
nia podziemi. Wszelkie znalezio-
ne artefakty powinny znaleźć się 
w muzeum. Jednocześnie infor-
mujemy, iż rościmy sobie prawa 
do znaleźnego, które w naszym 
imieniu stosowne władze powin-
ny przekazać na wskazany przez 
nas cel dobroczynny”.

Pod koniec zeszłego tygo-
dnia odkrywcy ofi cjalnie zgłosili 
„obecność podziemi we wzgórzu, 

na którym zbudowana jest świą-
tynia”. Jako dowód wskazują za-
padlisko przed wejściem do da-
wnego zboru. Zgłoszenie wpły-
nęło do powiatu teraz, na fali 
poszukiwań „złotego pociągu” 
w Wałbrzychu.

Kierownik legnickiej delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków zawiadomienia ze sta-
rostwa jeszcze nie otrzymał, ale je-
go stanowisko w całej sprawie jest 
jasne. – Wszystkie dotychczaso-
we eksploracje na terenie dawne-
go zboru były bezprawne – mówi 
Leszek Dobrzyniecki. – Odbywa-
ły się bez pozwolenia właściciela 
oraz konserwatora. Obecnie naj-
ważniejszą sprawą jest zabezpie-
czenie tego obiektu: dachu, mu-
rów, sklepienia, stropów. Badania 
architektoniczne czy archeologicz-
ne, to kwestia przyszłości, ale jeśli 
nawet będą one prowadzone, to 
zajmą się nimi fachowcy – dodaje 
konserwator.

Zarówno kierownik legnickiej 
delegatury WUOZ, jak i szefowa 
stowarzyszenia Nowe Kazama-
ty, nowego właściciela zabytko-
wej budowli, są zgodni, że zamie-
szanie wokół rzekomego znalezi-
ska przyniesie więcej szkody niż 
pożytku.

– Nie wyobrażam sobie tego – 
mówi Ewa Halbryt o prowadze-
niu jakichkolwiek badań podzie-
mi czy innych poszukiwań. – Za-
mek trzeba przede wszystkim za-
bezpieczyć i na tym się koncen-
trujemy, razem z konserwatorem 
– dodaje.

Obawy właściciela dotyczą też 
tego, że mogą pojawić się kolejni 
poszukiwacze skarbów i sensacji. 
Dodajmy tylko, że wstęp na teren 
dawnego zboru jest zakazany, 
o czym informują tablice.

Urszula Romaniuk FO
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Ewa Halbryt uważa, że zamieszanie 
wokół zabytku przyniesie więcej szkody 
niż pożytku.
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ROZBÓJ W SALONIE GIER
GŁOGÓW. Wobec pracownicy salonu użył siły fizy-
cznej i zastraszając ją, próbował zmusić do wydania 
kluczy od kasetki, w której znajdował się utarg.
Kobieta stawiała opór i nie wydała mu pieniędzy. Przypad-
kowi przechodnie spłoszyli 28-latka. Mężczyzna zaczął ucie-
kać. Po kilku minutach został zatrzymany przez policyjny 
patrol.
Sprawca ma już na swoim koncie kilka przestępstw. Tym ra-
zem działał w warunkach recydywy. Grozi mu kara do 12 lat 
więzienia.
To już drugi rozbój w salonie gier w ostatnim czasie. Ty-
dzień wcześniej do napadu doszło w lokalu przy placu Ty-
siąclecia. Mężczyzna ukradł wtedy kilka tysięcy złotych. Po-
licja wciąż poszukuje sprawcy.  (DJ)

VII Otwarte Mistrzostwa Lubina
w Nordic Walking

r e k l a m a

Końca nie widać
GŁOGÓW. Przesłuchano nowych świadków 

w sprawie tzw. snajpera. Mateusz S. oskarżony 
jest o postrzelenie dwóch osób. 

Nie przyznaje się do winy.

Sprawa ciągnie się od 
dwóch lat. W lipcu 2013 
roku, 13-letni Grze-
gorz Węglarz został 
postrzelony w ple-
cy z wiatrówki. 
Chłopak trafi ł do 
szpitala. Dzień 
później, w tym 
samym miejscu, 
postrzelony zo-
stał lokalny dzien-
nikarz.

Zarzuty w tej spra-
wie postawiono Mate-
uszowi S., po tym, jak w jego 
samochodzie znaleziono wia-
trówkę, z której strzelano do chłopca. Proces rozpo-
czął się w lutym 2015 roku.

Podczas ostatniej rozprawy przesłuchano kolej-
nych świadków. Zeznawało dwóch mieszkańców 
bloku, z którego mogły paść strzały. Obrona wnio-
sła o przesłuchanie kolejnego świadka. Zeznawać ma 
sam oskarżony. Postępowanie zostało odroczone.

Procesem zmęczona jest mama Grzegorza, która 
uważa, że obrona niepotrzebnie przeciąga sprawę. 
– To jest dla mnie śmieszne. Błędne koło, z którego nic 
nie wynika – komentuje Iwona Węglarz.

Mateuszowi S. postawiono zarzut spowodowania 
urazów ciała, za co grozi do pięciu lat pozbawienia 
wolności. Do tematu wrócimy.  (DJ)
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Sprawa ciągnie się od 
dwóch lat. W lipcu 2013 
roku, 13-letni Grze-

Zarzuty w tej spra-
wie postawiono Mate-
uszowi S., po tym, jak w jego 

Jest szansa na nowe miejsca pracy
GŁOGÓW. Głogowski Park Przemysłowy to nowa spółka, która ma przyciągnąć inwestorów do miasta. 

W ratuszu odbyła się specjalna konferencja, na której prezentowano projekt GPP.

Udziałowcami są Le-
gnicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna, mia-
sto oraz fi rma Spec Bau. 
Gmina miejska przekaza-
ła działkę, na której po-
wstanie hala. Pieniądze 
na jej budowę dała LSSE. 
Natomiast prywatny in-
westor wybuduje pierw-
szą halę.

– To kamień milowy 
i dopiero początek w po-
zyskiwaniu szerokiej gamy 
inwestorów – mówi wice-
minister gospodarki, Ilona 
Antoniszyn-Klik.

GPP ma stworzyć atra-
kcyjne warunki dla prowa-
dzenia i rozwoju działalno-
ści gospodarczej. – To szan-
sa na nowe miejsca pracy, 

rozwój nowoczesnych gałę-
zi przemysłu i zwiększenie 
oferty inwestycyjnej pod-
strefy LSSE w Głogowie – 
twierdzi Rafael Rokasze-
wicz, prezydent Głogowa.

Na terenie GPP mają po-
wstać gotowe hale produ-
kcyjno-magazynowe z za-
pleczem biurowym. – Ma-
jąc wybudowaną pierwszą 

halę i pierwszego inwesto-
ra, pójdziemy do banku 
i zbudujemy kolejne. Taki 
jest plan – zapowiada Ra-
fał Jurkowlaniec, prezes za-
rządu LSSE.

GPP powstanie w Za-
chodniej Dzielnicy Prze-
mysłowej. Pierwsza ha-
la ma być gotowa za dzie-
więć miesięcy.  (DJ)

G łogowianie wybierają spo-
śród 38 propozycji. Mie-
szkańcy zgłosili głównie 

zadania dotyczące budowy chod-
ników, placów zabaw i miejsc par-
kingowych.

Wśród projektów znalazł się, 
między innymi wniosek policji, 
która stara się o zakup radiowo-
zu z wideorejestratorem. – Dzię-
ki temu pojazdowi wzrośnie bez-
pieczeństwo na naszych drogach 
i ulicach – mówi Bogdan Kaleta 
z głogowskiej policji, zachęcając 
do głosowania.

Podpisy pod swoim projektem 
zbierają też członkowie Stowa-
rzyszenia Patriotyczny Głogów. 
Wnioskują o zbudowanie czterech 
popiersi wraz z tablicami informa-
cyjnymi. – Popiersia przedstawia-
ją znane postacie z historii Polski, 
które walczyły o niepodległość 
kraju – mówi członek organizacji.

Każdy mieszkaniec Głogowa 
ma dwa głosy. Jeden oddaje na 
projekty ogólnomiejskie, drugi 
na inwestycję ze swojego okręgu 
konsultacyjnego. Głosować moż-
na przez Internet na stronie Gło-
gowa, gdzie znajduje się specjalna 
zakładka „budżet obywatelski” 
oraz w tradycyjnej formie papiero-
wej. W Urzędzie Miejskim, biblio-
tekach publicznych przy ul. Jedno-
ści Robotniczej, Perseusza i placu 
Mieszka I, znajdują się formularze.

Daria Jęczmionka

AUTORZY 38 PROJEKTÓW NAMAWIAJĄ 
DO UDZIAŁU W WYBORZE INWESTYCJI

Każdy
ma 
dwa 
głosy

GŁOGÓW. Budowa break-
skweru, zakup pojazdu 
z wideorejestratorem czy też 
zajęcia z dogoterapii – to 
tylko niektóre pomysły 
mieszkańców zgłoszone do 
Budżetu Obywatelskiego. 
Rozpoczęło się głosowanie, 
które potrwa tylko do piątku, 
9 października.

Budowa sygnalizacji to zadanie 
wykonane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego z 2014 roku.
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J awor już teraz, gdy 
droga jeszcze nie jest 
wybudowana, chce 

wykorzystać swoją lokaliza-
cję przy jej bezpośredniej bli-
skości. Projekt jednego z naj-
większych terenów inwesty-
cyjnych w Polsce, czyli Dol-
nośląskiej Strefy Aktywno-
ści Gospodarczej, w dużej 

mierze zawdzięcza swój su-
kces właśnie budowanej dro-
dze S3, która wprost przeci-
na jej obszar – mówi bur-
mistrz Jawora Emilian Bera.

Trasa prowadzić będzie od 
Świnoujścia po Lubawkę. Ma 
być także fragmentem euro-
pejskiej trasy E65, która połą-
czy szwedzkie Malmö z grec-

ką Chanią. Inwestycję prowa-
dzi Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Prze-
targ na zaprojektowanie i wy-
budowanie jaworsko-bolkow-
skiego etapu wygrała portu-
galska fi rma Mota Engil.

– Na Dolnym Śląsku do 
2023 roku powstanie pra-
wie czterysta kilometrów no-

wych dróg: S3, S5, A18, roz-
budowa drogi krajowej nr 8 
Wrocław-Kłodzko, a do te-
go budowa obwodnic Bol-
kowa, Głogowa, Wałbrzy-
cha i Kłodzka. Przeznaczy-
my na ten cel ponad dziesięć 
miliardów złotych. Dzięki te-
mu południe województwa 
nareszcie stanie się częścią 

dużego układu komunika-
cyjnego nie tylko Polski, ale 
i Europy – mówi Robert Ra-
doń, dyrektor GDDKiA we 
Wrocławiu.

Dolnośląska Strefa Akty-
wności Gospodarczej już po-
wstaje w Jaworze. Nowe tere-
ny w Bolkowie i w Lubawce 
mają być objęte przez specjal-
ne strefy ekonomiczne. – Wy-
chodzimy do fi rm i pokazuje-
my im gminy i powiaty, przez 
które przebiega S3. Przygoto-
wujemy jak najlepszą ofer-
tę dla inwestorów, promuje-
my tereny specjalnych stref 
ekonomicznych, pokazuje-
my potencjał regionów i ich 
mieszkańców – mówi Ilona 
Antoniszyn-Klik, wicemini-
ster gospodarki.

Sama budowa ozna-
cza nowe miejsca pracy dla 
mieszkańców i lokalnych 
podwykonawców. Zda-
niem burmistrza Bolkowa, 
jego miasto już wygrało. 
– W ubiegłym tygodniu 
GDDKiA ogłosiła przetarg 
na obwodnicę Bolkowa, 
a dziś podpisaliśmy umowę 
na S3 – mówi burmistrz Bol-
kowa Jarosław Wroński, któ-
ry zapewnia, że już pojawia-
ją się zainteresowane inwe-
stowaniem fi rmy.

Joanna Warenica

JAWOR

r e k l a m a

Pościg za zabójcami
JAWOR. – Dyżurny otrzymał zgłoszenie o kolizji z udziałem mitsubishi. Takim 

właśnie samochodem uciekali dwaj mężczyźni, którzy wcześniej dokonali 
zabójstwa na terenie Wałbrzycha – mówi Kordian Mazuryk, rzecznik prasowy 

miejscowej policji. Ten scenariusz to ćwiczenia, w których wzięli 
udział tutejsi policjanci.

– Chodziło o wypraco-
wanie właściwych metod 
współdziałania policjan-
tów wielu pionów komen-
dy w rzeczywistych sytu-
acjach i warunkach – mówi 
rzecznik. – Pościgi, zatrzy-
mywanie groźnych prze-
stępców, to realne sytuacje, 
z którymi funkcjonariusze 
mają do czynienia również 
w codziennej służbie. Dlate-
go tak ważna jest współpra-
ca, przekazywanie informa-
cji, dowodzenie akcją i pod-
jęcie pościgu – dodaje.

Scenariusz zakładał, że 
sprawcy zabójstwa ucie-

kając powodują kolizję, 
po czym uciekają z miej-
sca zdarzenia. – Podejrza-
ni odjeżdżają w kierunku 
Budziszowa Wielkiego. Po-
wiadomione zostały wszys-
tkie patrole na terenie po-
wiatu jaworskiego, a jeden 
z nich ruszył domniema-
ną trasą ucieczki przestęp-
ców. Po zauważeniu srebr-
nego mitsubishi policjanci 
podjęli za uciekającym po-
jazdem pościg, który prze-
biegał przez powiat jawor-
ski aż do obrzeży miasta. 
Tam został ustawiony po-
sterunek zaporowy, na któ-

rym przestępcy zawrócili, a 
następnie przemieścili się 
na teren zagajnika leśnego 
w miejscowości Grzego-
rzów, gdzie doszło do za-
trzymania. Z uwagi, że 
sprawcy posiadali broń, do 
działań wkroczyła grupa 
realizacyjna – relacjonuje 
Kordian Mazuryk.

Sprawcy zabójstwa zo-
stali zatrzymani i obez-
władnieni. W ćwiczeniach 
dowódczo-sztabowych 
wzięło udział blisko 20 po-
licjantów z różnych pionów 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Jaworze.  (JW)
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TERENY W JAWORZE, BOLKOWIE I LUBAWCE BĘDĄ OBJĘTE SPECJALNĄ STREFĄ

Jadą
dalej
z S3
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JAWOR. Podpisano 
umowę na budowę 
kolejnego odcinka trasy 
szybkiego ruchu, 
łączącego Jawor 
z Bolkowem. Przy 
budowie 16 km drogi 
pracę znajdzie nawet 
500 osób. Inwestycja 
pochłonie 345 mln zł 
i zakończy się w 2018 r.

 Dwa dni temu, 6 października, podpisano kolejną umowę na budowę liczącego 
 niemal 20 km odcinka drogi S3 Legnica-Jawor.
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BESTIALSTWO 
NIE ZNA GRANIC
ZŁOTORYJA. Młody kot 
wrzucony do pojemnika na 
szkło i ciało psa porzucone 
w jednym ze śmietników 
w centrum miasta. W obu 
przypadkach mundurowi 
wykluczają nieszczęśliwy 
przypadek.
Przeraźliwe miauczenie, do-
chodzące ze śmietnika przy 
ul. Podmiejskiej, usłyszał 
przechodzień, który zaalar-
mował straż pożarną. – Po-
jemnik był w połowie wy-
pełniony szkłem. Strażak, 
zabezpieczony w grubą rę-
kawicę, wyciągnął kota 
przez otwór wlotowy. Na 
szczęście zwierzę nie poka-
leczyło się – mówi Zdzisław 
Iwiński z Jednostki Poszu-
kiwawczo-Ratowniczej.
Jak mówi strażak, nie ma 
możliwości, żeby kot wpadł 
do pojemnika sam. – Otwór 
jest zabezpieczony specjal-
ną gumą, trzeba trochę siły, 
żeby pokonać jej opór. Ścia-
ny pojemnika są gładkie 
i trudno byłoby mu się po 
nich wspiąć – mówi Zdzi-
sław Iwiński.
Jak donosi „Gazeta Złoto-
ryjska”, kolejne bestialskie 
zdarzenie miało miejsce 
w centrum miasta przy ul. 
Klasztornej. W jednym ze 
śmietników znaleziono 
martwego kundelka. Spra-
wą zajmuje się policja.
– Podczas sekcji zwłok 
zwierzęcia ustalono, że 
sprawca zabił czworonoga 
uderzając go w głowę tę-
pym narzędziem – mówi 
Iwona Król-Szymajda, oficer 
prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Złotoryi. 
– Za to przestępstwo grozi 
kara grzywny, ograniczenia 
wolności, a nawet pozba-
wienia wolności do dwóch 
lat – dodaje rzeczniczka po-
licji.  (JW)

Tańsza „koperta”
ZŁOTORYJA. 150 zł kosztuje wykupienie tzw. koperty 
w strefi e płatnego parkowania. O obniżkę opłat zabiegali 

przedsiębiorcy działający w centrum miasta. Zmiany 
obowiązują od tego tygodnia.

Obniżka ma wyrównać 
konkurencyjność. Dotąd za 
parkowanie nie musieli pła-
cić ci, którzy prowadzą dzia-
łalność przy ulicach Piłsud-
skiego, Basztowej i w za-
chodniej części Rynku. 
Tam, w określonych godzi-
nach, dostawcy wjeżdżali za 
darmo.

– Część przedsiębiorców 
potrzebuje miejsca, by za-
parkować auto i rozłado-
wać towar. Aby im to umo-

żliwić, zmniejszyliśmy opła-
tę – mówi Marcin Cielas, 
naczelnik wydziału mienia 
w magistracie. – Zakłada-
my, że teraz miejsca te będą 
się cieszyć większym zainte-
resowaniem – dodaje.

Magistrat planuje wpro-
wadzić regulamin, który ma 
m.in. określać minimalny 
okres, na jaki będzie można 
wykupić kopertę, oraz liczbę 
miejsc, które będzie można 
zastrzec na danej ulicy.  (JW)

Dziury w moście
ZŁOTORYJA. Mieszkańcy boją się korzystać 

z kładki nad Kaczawą. Spróchniałe i przegniłe deski 
oraz dziury odstraszają przed wejściem na most, 

który łączy ulice Grunwaldzką i Rzeczną.

Przeprawa jest najkrótszym połączeniem tych ulic 
z centrum. Mieszkańcy jednak boją się tędy chodzić.
 – Poruszam się o lasce i fatalnie przechodzi mi się przez 
most – mówi złotoryjanka. – Dechy są zmurszałe al-
bo ich brakuje i nie wiadomo, jak stawiać nogi – do-
daje kobieta.

Nie ma się co dziwić. Most jest dziurawy jak szwaj-
carski ser. Wielokrotnie był łatany, jednak dawało to 
skutek tylko na jakiś czas.

– Doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiąza-
niem będzie remont kładki i zastosowanie płyt kom-
pozytowych ze sztucznego materiału. Powinny służyć 
dłużej i kładka będzie bezpieczniejsza – mówi Piotr 
Maas, rzecznik Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Inwestycja pochłonie prawie 50 tys. zł i potrwa do 
końca października. Do tego czasu z mostu nie mo-
żna korzystać.  (JW)
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N ie milkną echa po 
ataku na turecką 
knajpę w Złotoryi. 

Mieszkańcy zastanawiają 
się, kto i dlaczego zaatako-
wał lokal obcokrajowca. Po-
za wersją, że to konkurencja 
chce zastraszyć dobrze pro-
sperującego restauratora, 
pod uwagę brany jest także 
wątek ksenofobiczny.

– Nie pamiętam, żeby 
ktoś z przedsiębiorców miał 
ostatnio wybitą szybę, więc 
wydaje mi się, że to typowo 
na podłożu emigrantów – 

mówi właściciel pobliskie-
go sklepu.

Jadłodajnia funkcjonu-
je w Rynku niecały miesiąc. 
A to już kolejna taka demol-
ka. – Nie wiem, kto niszczy 
mój lokal i dlaczego to robi 
– zastanawia się Ahmet Ge-
rik, właściciel Sultan Kebab.

Według świadków zda-
rzenia, nie mógł to być ża-
den przypadek. – Jakiś oszo-
łom rzucił cegłówką w szy-
bę i drugiego dnia poprawił 
kilka razy – relacjonuje zło-
toryjski przedsiębiorca.

W znalezieniu wanda-
la ma pomóc miejski moni-
toring, którego jedna z ka-
mer znajduje się niedaleko 
restauracji. – Zabezpieczyli-
śmy nagranie, trwają prze-
słuchania świadków – mówi 
Iwona Król-Szymajda, ofi cer 
prasowy złotoryjskiej policji.

Mieszkańcy są oburzeni 
i solidaryzują się z właścicie-
lem lokalu – Ahmetem Ge-
rikiem. – Jemy kebab. Spoty-
kamy się w trzydzieści, czter-
dzieści osób i każdy zama-
wia ulubioną wersję potrawy 
– mówi Mirosław Kopiński.

Właściciel szacuje straty 
na 5 tys. zł. Policja prowadzi 
postępowanie wyjaśniające. 
Sprawcy grozi kara do pięciu 
lat pozbawienia wolności.

Joanna Warenica

NA PRZEKÓR WANDALOM GROMADNIE 
CHODZĄ NA KEBABA

Cegłówką 
w Turka
ZŁOTORYJA. – To był jakiś oszołom, który rzucał 
czymś ciężkim w szyby tureckiej restauracji – mówią 
świadkowie zdarzenia, które miało miejsce 
w złotoryjskim Rynku. Komu przeszkadza cudzoziemiec 
sprzedający jedzenie w centrum miasta?

Klienci Ahmeta 
Gerika nie dają się 
zastraszyć 
ksenofobom.
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KIEDYŚ ZAMKNIĘCI W CZTERECH ŚCIANACH DZIŚ SERFUJĄ W SIECI
r e k l a m a

Uniwersytet jest 
szansą dla osób 
starszych pozo-

stania aktywnymi. Działa 
od 2007 roku i to z coraz 
większym powodzeniem. 
Jego słuchacze mogą ko-
rzystać m.in. z zajęć ru-
chowych, nauki języków, 
informatyki czy tańca.

Uroczystość rozpoczę-
cia roku akademickiego 
po raz drugi zorganizo-
wano w hali widowisko-
wo-sportowej. Nie mo-
gło zabraknąć tradycyj-
nego Gaudeamus Igitur. 
Pomysłodawca uniwer-
sytetu senioralnego, pre-
zydent Robert Raczyń-
ski, uroczyście zainau-
gurował rok akademicki 
2015/2016. – Cieszę się, 
że wychodzicie z domów 
i korzystacie z zajęć, które 
dla was przygotowujemy 
– mówił włodarz.

– Dzięki uniwersyteto-
wi poznałam tajniki In-
ternetu, który stał się mo-
im oknem na świat – mó-
wi pani Ewa z Lubina.

Seniorzy przyznają, że 
żyć w dzisiejszych cza-
sach nie jest łatwo, jed-
nak przeciwności losu 
starają się przyjmować 

Jesień nie 
taka szara
LUBIN. Emerytura nie musi się kojarzyć z czasem spędzonym przed telewizorem, ale z realizowaniem pasji i rozwijaniem 

zainteresowań. Niemal dwa tysiące studentów seniorów zainaugurowało rok akademicki 2015/2016.
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LEGNICA. Do niedawna ten gatunek muzyki kojarzył się głównie z obciachem, 
a dziś przeżywa swój ogromny renesans. Ze słownika znikają takie określenia, 

jak muzyka chodnikowa czy bazarowa. Fani nieskomplikowanych piosenek 
przestali się krygować i otwarcie przyznają, że znają je na pamięć i doskonale się 

przy nich bawią.

W ostatni weekend 
września w parku Miej-
skim odbyła się I Legni-
cka Gala Disco Polo. Or-
ganizatorzy byli przeko-
nani, że dwudniowa im-
preza spotka się z ogrom-
nym zainteresowaniem 
publiczności. I się nie po-
mylili. Na widowni przed 
muszlą koncertową bawi-
ły się całe rodziny. Od pię-
ciu do ośmiu tysięcy osób!

Pomysł na jesienne di-
scopolowe party zrodził 
się w głowach prezydenta 
Legnicy, Tadeusza Krza-
kowskiego oraz Mariusza 
Wolskiego, organizatora 
imprezy. Teraz przyzna-
ją, że dwudniowa zabawa 
kosztowało około 100 tys. 
zł. Gaże występujących 
gwiazd wahają się od 3,5 
do 15 tys. zł.

Najwięcej pojawiło się 
jednak ludzi młodych, 
którzy – jako widzowie 
internetowego kanału 
You Tube – sami decydują 
o popularności zespołów 
muzycznych. Im więcej 
tzw. wejść, tym szybciej 
rodzi się nowa gwiazda.

Tak na przykład było 
z męską grupą After Par-

ty – numer jeden I Legni-
ckiej Gali Disco Polo. Li-
der zespołu, Patryk Pe-
zga, trzy lata temu wrzu-
cił do sieci piosenkę pt. 
„Bujaj się”. Kiedy teledysk 
do niej obejrzało kilka mi-
lionów widzów, wróżono, 
że będzie gwiazdą jednego 
sezonu.

Tak się jednak nie stało. 
Pezga, który jest absolwen-
tem wrocławskiej Aka-
demii Muzycznej w kla-
sie jazzu, nagrał kolejny 
utwór – „Tylko ona jedy-
na”. Dziś piosenka ta ma 
niemal 30 milionów od-
słon na kanale You Tube!

Członkowie After Par-
ty postanowili sprawdzić, 
jak ich internetowa po-
pularność przełoży się na 

rzeczywistość. Efekt jest 
taki, że teraz grają po nie-
mal 300 koncertów ro-
cznie. W naszym regionie, 
tylko w tym roku, wystą-
pili na Dniach Lubina 
i w jednej z legnickich ga-
lerii handlowych. W cią-
gu ostatnich pięciu mie-
sięcy w Zagłębiu Miedzio-
wym gościli już trzeci raz.

Przed After Party zagrał 
m.in. zespół Classic. Jego 
muzycy przywieźli ze sobą 
instrumenty i udowodnili, 
że bez problemów potra-
fi ą na nich grać i nie mu-
szą posiłkować się goto-
wymi podkładami z pen-
driva. Ponadto tego dnia 
publiczność oklaskiwała 
istniejący od siedmiu mie-
sięcy duet z podwrocław-
skich Kostomłotów o na-
zwie Avangarde oraz tan-
cerki zumby z Jawora.

W sobotę natomiast 
wystąpili: Etna, Kordian 
i legenda disco polo – Ska-
ner. Na zakończenie te-
go dnia widownia bawiła 
się na dyskotece z Radiem 
Plus, które było patronem 
i współgospodarzem całej 
imprezy.

(JOM)

KIEDYŚ ZAMKNIĘCI W CZTERECH ŚCIANACH DZIŚ SERFUJĄ W SIECI

LEGNICA. Do niedawna ten gatunek muzyki kojarzył się głównie z obciachem, 

NIEŚMIERTELNE 
DISCO POLO
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z uśmiechem i czerpać 
z jesieni życia jak naj-
więcej. Kiedyś zamknię-
ci w czterech ścianach 
dziś serfują w Interne-
cie, tańczą i organizu-
ją własne festiwale – ta-
cy są współcześni senio-
rzy mieszkający w Lubi-
nie. – Jesteśmy aktywni, 
cały czas w ruchu i na-
reszcie mamy czas dla 
siebie – mówi pani Jani-
na z Lubina. 

Z okazji powiatowego 
dnia seniora w Centrum 
Kultury Muza odbył się 
uroczysty koncert. Sala 
pękała w szwach. Pod-
czas uroczystości wrę-
czono nagrody najbar-
dziej aktywnym.

– Trzysta procent 
normy, seniorzy ma-
ją tyle energii, że czę-
sto napędzają mnie do 
działania – mówi El-
żbieta Miklis, kiero-
wnik Domu Dziennego 
Pobytu „Senior” w Lu-
binie. Muzycznym ak-
centem uroczystości 
był koncert Sylwii Po-
gwizd. W hali nato-
miast wystąpiły młod-
sze pokolenia lubinian.

Katarzyna Szatkowska

Jesień nie 
taka szara
LUBIN. Emerytura nie musi się kojarzyć z czasem spędzonym przed telewizorem, ale z realizowaniem pasji i rozwijaniem 

zainteresowań. Niemal dwa tysiące studentów seniorów zainaugurowało rok akademicki 2015/2016.
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r e k l a m a

Wójt im 
sprzedał 
„zgniłe jajo”?
RUDNA. – Kupiliśmy nowe mieszkania, 

a teraz walczymy z usterkami, które 
zagrażają naszemu zdrowiu i życiu – 

twierdzą mieszkańcy ulicy Ścinawskiej. 
Odkąd wprowadzili się do kamienicy, którą 

sprzedała im gmina, systematycznie zmagają 
się z kolejnymi problemami.

Kamila Tołodziecka w kamienicy miesz-
ka od marca tego roku. Po zaledwie tygodniu 
od przeprowadzki pojawił się pierwszy pro-
blem – spaliny cofały się z kominów wentyla-
cyjnych. Kobieta interweniowała w gminie, je-
dnak usłyszała wtedy, że sama jest sobie win-
na, bo ma zamknięte nawiewniki. Do dziś lo-
katorka feralnej kamienicy nie wie czy cofają-
ce się spaliny mogą mieć wpływ na jej zdrowie.
 – Już raz trafi łam do szpitala podtruta spalina-
mi, nie chciałabym, żeby sytuacja się powtó-
rzyła – mówi lokatorka.

Następnie mieszkańcy musieli uciekać ze 
swoich domów, bo w budynku ulatniał się gaz. 
Wtedy również usłyszeli, że to ich wina. Lo-
katorzy nie zamierzają odpuścić i zapowiada-
ją walkę o swoje mieszkania.

Póki co, jak twierdzą mieszkańcy kamieni-
cy, gmina nie przejmuje się specjalnie ich pro-
blemami, a kolejne interwencje kończą się tym, 
że są odsyłani z kwitkiem. Lokatorzy są coraz 
bardziej zdesperowani i zapowiadają walkę, 
nawet jeśli miałaby się zakończyć w sądzie.

Halina Wyborska, rzecznik prasowy gminy, 
twierdzi, że wszystkie usterki usuwane są na 
bieżąco.  (SZAT)
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GRASUJĄ 
LISY
LEGNICA. Mieszkańcy 
osiedla Zosinek alarmują, 
że wokół ich domów poja-
wiły się lisy. Prawdopo-
dobnie te dzikie zwierzę-
ta zamieszkują pobliski 
Lasek Złotoryjski i w po-
szukiwaniu pożywienia 
coraz śmielej zbliżają się 
do ludzi.
– Niewykluczone też, że 
ich naturalne środowisko 
zostało zniszczone w cza-
sie prowadzenia prac bu-
dowlanych przy drodze 
S3 – mówi Jerzy Legień, 
lekarz weterynarii, który 
przestrzega przed jaką-
kolwiek formą kontaktu 
z dziko żyjącymi zwierzę-
tami, zarówno ludzi, jak 
i psów czy kotów. Lisy są 
bardzo często nosicielami 
wścieklizny.

– Zarażone wirusem 
zwierzęta nie zachowują 
się tak, jak typowe dra-
pieżniki. Nie uciekają 
przed ludźmi na bezpiecz-
ną odległość, tylko wręcz 
się do nich zbliżają, ponie-
waż w wyniku choroby 
tracą naturalną bojaźli-
wość. Jeśli już dojdzie do 
spotkania lisa z naszym 
psem czy kotem, powinni-
śmy niezwłocznie zgłosić 
się do weterynarza. Czło-
wiek, który miał bezpo-
średnią styczność z lisem 
również powinien zgłosić 
się do lekarza – przestrze-
ga Jerzy Legień.  (JOM)
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JUŻ OD DEKADY DAJĄ PACJENTOM...

Spokój
ducha
LUBIN. – To nie szpital, 
ale mój dom – tak 
o hospicjum mówi jedna 
z jego podopiecznych. Mija 
właśnie 10 lat od jego 
utworzenia. Powstawało 
długo, ale dziś dla wielu 
jest jedynym miejscem, 
gdzie spokojnie i pod 
profesjonalną opieką mogą 
spędzić ostatnie chwile 
swojego życia.
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Opieka paliatywna to 
niełatwy temat do 
rozmów. Wszyscy 

jednak doskonale wiedzą, 
że takie miejsce w Lu-
binie było bar-
dzo potrzebne. 
By powsta-
ło, trzeba 
było dużo 
w y s i ł k u 
i ciężkiej 
pracy.

–  Po -
czątki nazy-
wam drogą 
krzyżową, ale 
w końcu się udało. 
Od zawsze w mojej pra-
cy mam dwa słowa: proszę 
i dziękuję – mówi Zbigniew 
Warczewski, pomysłodaw-
ca, twórca i prezes Stowa-
rzyszenia „Palium” w Lu-
binie.

Zaleźli się ludzie, którzy 
chcieli pomóc i otworzy-
li nie tylko serca, ale także 
portfele. Dwóch głównych 

fundatorów, to Funda-
cja Polska Miedź 

oraz miasto Lu-
bin.

C i ę ż -
ka praca 
w hospi-
cjum to 
codzien-
ność. Po-

magają wo-
l o n t a r i u -

sze, a lekarze 
z ogromną troską 

dbają o swoich pacjen-
tów. – Nie myślimy o tym, że 
leczenia już nie ma. Nawet, 
jeżeli mówimy tylko o lecze-
niu objawowym, paliaty-
wnym. Każdego, bez wzglę-
du na rozpoznanie, traktu-

je się tak samo, na równi – 
mówi Ewa Sołtysiak, lekarz 
w lubińskim hospicjum.

Hospicjum to miejsce, 
gdzie pacjenci, ale także ich 
rodziny, mogą w pewien 
sposób znaleźć spokój du-
cha. – Przychodzą do nas lu-
dzie bardzo zmęczeni cho-
robą – mówi Beata Braziuk, 
kierownik oddziału lubiń-
skiego hospicjum.

Magdalena Rzemień

Zbigniew Warczewski

Pomysłodawcy, 
twórcy, pracownicy 
i fundatorzy spotkali 
się, by uczcić 
pierwszą dekadę 
działalności 
hospicjum.

 Wójt Władysław Bigus nie znalazł czasu  
 na rozmowę z nami, choć byliśmy już 
 z kamerą w jego gabinecie. 
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    Włókniarz                     Orkan   
    Mirsk                                           Szczedrzykowice 

Bramki: Górny (86 min) – Gambal (5 min), Kociszewski (35 min), 
Śliwiński (51 min), Piechuta (72 i 85 min), Ogórek (90 min).

1:6
0:2

Wygrane Orkana
i rezerw Chrobrego
PIŁKA NOŻNA. Trwa świetna passa Orkana 

Szczedrzykowice w dolnośląskiej IV lidze. Podopieczni 
Eugeniusza Oleśkiewicza, pokonując Włókniarza Mirsk, 
po raz siódmy z rzędu nie przegrał spotkania. Tym razem 

zwycięstwo odniosły również rezerwy Chrobrego.

Spotkanie idealnie roz-
poczęło się dla Orkana. Ze-
spół ze Szczedrzykowic pro-
wadzenie objął już w 5. mi-
nucie, po bramce Jarosła-
wa Gambala. Przed prze-
rwą podopieczni Oleśkie-
wicza podwyższyli jeszcze 
wynik za sprawą Tomasza 
Kociszewskiego. Po prze-
rwie ekipa ze Szczedrzyko-
wic kontynuowała swój fe-
stiwal strzelecki. W 51. mi-
nucie do siatki trafił Da-
wid Śliwiński. Później dwie 
bramki dołożył Michał 
Piechuta. W międzyczasie 
Włókniarz strzelił bramkę 
honorową. Ostatnie słowo 

należało jednak do Orka-
na, a dokładniej do Marci-
na Ogórka.

Swoje pierwsze wyjazdo-
we zwycięstwo w tym se-
zonie odniosły również re-
zerwy Chrobrego Głogów, 
które pokonały Bielawian-
kę Bielawa 0:2. W barwach 
głogowskiego klubu zagra-
ło w tym meczu kilku zawo-
dników z pierwszego zespo-
łu, m.in. Hałambiec, Bogu-
sławski, Gąsior i Pisarczuk. 
Te wzmocnienia pozwoli-
ły ograć sąsiada z tabeli 0:2. 
Bramki dla głogowian zdo-
byli w drugiej części gry Bo-
gusławski i Machaj.  (DAM)

    Bielawianka                     Chrobry   
    Bielawa                                  II Głogów 

Bramki: Bogusławski (63 min), Machaj (83 min).

0:2
0:0

Remis w hicie okręgówki
PIŁKA NOŻNA. Niespodziewanie wysokim zwycięstwem zakończyło się spotkanie pomiędzy Górnikiem 
Złotoryja a Kuźnią Jawor w ramach ósmej kolejki klasy okręgowej seniorów. Złotoryjanie wygrali z jednym 

z faworytów do awansu aż 4:0.

Weekendowe granie 
w klasie okręgowej senio-
rów rozpoczęło się już 
w sobotę hitowym me-
czem pomiędzy Zametem 
Przemków a Iskrą Księgi-
nice. Mecz zapowiadany 
jako hit kolejki zawiódł, 
a osoby, które udały się na 
to spotkanie nie zobaczyły 
nawet jednej bramki.

Więcej goli oklaskiwa-
li natomiast kibice ze Zło-
toryi, gdzie gospodarze 
pokonali 4:0 Kuźnię Ja-
wor. Złotoryjanie już do 
przerwy prowadzili różni-
cą dwóch bramek. W po-
zostałych spotkaniach 
komplety punktów zain-
kasowali: Konfeks Legni-
ca, Czarni Rokitki, Kacza-
wa Bieniowice oraz Stal 
Chocianów. Remisami za-
kończyły się konfrontacje 
Sparty Grębocice z Orlą 
Wąsosz i Rodła Granowi-
ce z Prochowiczanką Pro-
chowice.

Niemniej ciekawie było 
również w A-klasie, gdzie 
liderzy każdej z grup pew-
nie wygrywali swoje me-

cze. W grupie I Mieszko 
Ruszowice pokonał na wy-
jeździe Gwardię Białołęka 
0:3, w grupie II wygrane 
odniosły zespoły z Rudnej 
i Ścinawy, które ograły od-
powiednio Orzeł Mikoła-
jowice i Spartę Parszowi-
ce. W grupie trzeciej swój 
mecz wygrała Skora Jadwi-
sin, a Przyszłości Prusice 

dopisane zostaną najpraw-
dopodobniej trzy pun-
kty za mecz z Wilkami Ró-
żana, ponieważ goście nie 
dotarli na mecz. Dość nie-
spodziewanie pierwszej 
porażki w tym sezonie do-
znał Park Targoszyn, który 
na własnym boisku uległ 
zespołowi z Zagrodna. 

(DAM)

Skora Jadwisin 
wygrała siódmy 
kolejny mecz w tym 
sezonie.
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W pierwszej po-
łowie sytuacji 
strzeleckich by-

ło jak na lekarstwo. Tak na-
prawdę dogodnych okazji 
w tej części spotkania nie 
oglądaliśmy. Bramkarze nie 
mieli wiele pracy, a strzały 
oddawane w światło bram-
ki były na tyle słabe, że nie 
stwarzały zagrożenia.

Sytuacja odmieniła się 
po zmianie stron. Niespeł-
na pięć minut po wznowie-
niu gry Aleksandar Todoro-

vski dośrodkował w pole kar-
ne. Piłka znalazła Michala Pa-
padopoulosa, który strzałem 
z główki dał miedziowym 
prowadzenie. W zdobyciu 
pierwszej bramki dla gospo-
darzy swój udział miał Piotr 
Celeban, który zmienił kie-
runek strzału i zmylił tym sa-
mym Mariusza Pawełka.

To był znak dla podopiecz-
nych Piotra Stokowca, którzy 
chcieli pójść za ciosem. Lubi-
nianie nie skoncentrowali się 
na obronie wyniku i wyko-

rzystywali kolejne sytuacje. 
To jednak goście w końców-
ce zagrali skutecznie.

Kilkanaście minut przed 
końcem spotkania Mariusz 
Pawelec wybił piłkę spod pola 
karnego. Z futbolówką w cyr-
kowy sposób minął się Ja-
kub Tosik – zdecydowa-
nie najsłabszy zawod-
nik tego dnia na bo-
isku, a do piłki, ja-
ko pierwszy, do-
biegł Flavio Paixao, 
który znalazł się 
w sytuacji sam na 
sam z Forencem i nie 
zmarnował takiej oka-
zji. W ostatnich minutach 
przycisnęli gospodarze, któ-
rzy pomimo dobrych okazji 
nie potrafi li jednak przechy-
lić szali zwycięstwa na swoją 
korzyść.

Po meczu doszło do sporej 
kontrowersji. Bramkarz Ślą-
ska, po zakończeniu spotka-
nia, podszedł do trybuny zaj-
mowanej przez najbardziej 
zagorzałych kibiców Zagłę-
bia pokazując im szalik znie-

nawidzonego przez nich klu-
bu. Fani bardzo szybko zare-
agowali gwizdami i okrzyka-
mi, którymi pożegnali pro-
wokatora.

Adam Michalik

SPROWOKOWANI KIBICE ZAGŁĘBIA WYGWIZDALI BRAMKARZA WROCŁAWIAN

Kosztowny błąd
vski dośrodkował w pole kar- rzystywali kolejne sytuacje. nawidzonego przez nich klu-

KosztownyKosztowny błąd błąd błąd błąd
PIŁKA NOŻNA. Podziałem punktów zakończyło się derbowe spotkanie pomiędzy KGHM 

Zagłębiem Lubin a Śląskiem Wrocław. Lubinianie byli blisko zwycięstwa i awansu na trzecie 

miejsce w tabeli, muszą jednak zadowolić się jednym punktem.

KGHM Z. LUBIN ŚLĄSK WROCŁAW

Bramki: Papadopoulos (49 min) – Paixao (79 min)
KHM Zagłębie Lubin: Forenc – Cotra, Dąbrowski, Guldan, Todorovski – Tosik, Kubicki, 
Janus (87’ Woźniak), K. Piątek (71’ Ł. Piątek), Janoszka (81’ Vlasko) – Papadopulos.
Śląsk Wrocław: Pawełek – Zieliński, Celeban, Pawelec, Dudu Paraiba – Hołota, Kokosz-
ka, Paixao, Gecov (55’ Kiełb), Machaj (55’ Grajciar) – Biliński (83’ Idzik).

(0:0)

 1:1
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Jakub Tosik był 
najsłabszym 
zawodnikiem 
w starciu ze 
Śląskiem.

karnego. Z futbolówką w cyr-
kowy sposób minął się Ja-
kub Tosik – zdecydowa-
nie najsłabszy zawod-

sam z Forencem i nie 
zmarnował takiej oka-
zji. W ostatnich minutach 
przycisnęli gospodarze, któ-
rzy pomimo dobrych okazji 

Dla Papadopoulosa bramka
 zdobyta w derbach była 
już szóstą w tym sezonie.

Lp. Nazwa  Mecze W R P Punkty Bramki
1. Piast Gliwice  11 9 0 2 27 18:11
2. Pogoń Szczecin  11 5 6 0 21 17:10
3. Cracovia Kraków  11 5 3 3 18 20:15
4. Legia Warszawa  11 4 5 2 17 24:13
5. KGHM Zagłębie Lubin  11 4 4 3 16 18:17
6. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 11 4 3 4 15 14:15
7. Wisła Kraków*  11 3 6 2 14 19:11
8. Lechia Gdańsk  11 3 5 3 14 16:12
9. Jagiellonia Białystok  11 4 2 5 14 15:17
10. Korona Kielce  11 3 5 3 14 9:11
11. Górnik Łęczna  11 4 2 5 14 12:15
12. Śląsk Wrocław  11 3 4 4 13 5:18
13. Ruch Chorzów  11 4 1 6 13 14:18
14. Podbeskidzie Bielsko-Biała 11 2 5 4 11 9:20
15. Górnik Zabrze*  11 1 5 5 7 13:19
16. Lech Poznań  11 1 2 8 5 8:19
*  Wisła Kraków i Górnik Zabrze zostały ukarane odjęciem jednego punktu za 

niespełnienie wymogów licencyjnych.
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Tabele niższych lig
KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Mieszko Ruszowice 8 7 0 1 21 27:8
2. Płomień Radwanice 8 6 1 1 19 28:8
3. KS Zadzior Buczyna 8 6 1 1 19 24:8
4. UKS Huta Przemków 8 5 2 1 17 26:16
5. Zryw Kotla 8 5 1 2 16 19:12
6. Victoria Parchów 8 4 0 4 12 26:18
7. Korona Czernina 8 4 0 4 12 23:28
8. Łagoszovia Łagoszów 8 3 2 3 11 15:25
9. Zawisza Serby 8 3 1 4 10 17:17
10. Dragon Jaczów 8 3 1 4 10 16:27
11. Pogoń Góra 8 2 2 4 8 24:21
12. Victoria Siciny 8 2 1 5 7 11:20
13. Gwardia Białołęka 8 2 1 5 7 10:17
14. Orzeł Czerna 8 2 1 5 7 18:26
15. LZS Komorniki 8 1 1 6 4 13:26
16. Sokół Jerzmanowa 8 0 3 5 3 8:28

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

KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B

1. Sparta Rudna 8 7 1 0 22 34:6
2. Odra Ścinawa 8 7 1 0 22 27:4
3. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 8 6 1 1 19 33:7
4. Mewa Kunice 8 4 3 1 15 17:18
5. KS Legnickie Pole 8 5 0 3 15 22:10
6. ZZPD Górnik Lubin 8 4 2 2 14 23:16
7. Arka Trzebnice 8 4 1 3 13 25:13
8. Sparta Parszowice 8 3 3 2 12 14:10
9. Zryw Kłębanowice 8 3 0 5 9 11:19
10. Relaks Szklary Dolne 8 3 0 5 9 16:28
11. Orzeł Mikołajowice 8 2 2 4 8 12:16
12. Błękitni Koskowice 8 2 1 5 7 18:22
13. Unia Miłoradzice 8 2 1 5 7 8:20
14. Czarni Dziewień 8 1 3 4 6 10:27
15. Albatros Jaśkowice 8 1 0 7 3 8:36
16. Zjednoczeni Snowidza 8 0 1 7 1 6:32

Kolejka 8: 
Albatros Jaśkowice – Dąb Stowarzyszenie Siedliska  0:7
Czarni Dziewień – ZZPD Górnik Lubin  2:2
Sparta Parszowice – Odra Ścinawa  1:2
Unia Miłoradzice – Błękitni Koskowice 0:5
KS Legnickie Pole – Zryw Kłębanowice  5:0
Zjednoczeni Snowidza – Relaks Szklary Dolne  0:6
Arka Trzebnice – Mewa Kunice  2:3
Sparta Rudna – Orzeł Mikołajowice  7:2

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Iskra Droglowice 7 6 0 1 18 27:10
2. Błyskawica Luboszyce 7 6 0 1 18 22:9
3. Kłos Moskorzyn 7 5 1 1 16 15:9
4. Wiewierzanka Wiewierz 7 5 0 2 15 28:12
5. Sokół Niechlów 7 4 0 3 12 17:17
6. Sparta Przedmoście 7 3 1 3 10 19:16
7. Odra Grodziec Mały 7 3 1 3 10 9:14
8. Victoria Tymowa 7 3 1 3 10 14:13
9. Skarpa Orsk 7 3 0 4 9 15:16
10. Tęcza Kwielice 7 2 2 3 8 19:14
11. Viktoria Borek 7 2 1 4 7 14:19
12. Błysk Studzionki 7 2 0 5 6 13:18
13. LZS Retków 7 1 1 5 4 11:19
14. LZS Żelazny Most 7 0 0 7 0 8:45

Kolejka 7: 
Victoria Tymowa – Tęcza Kwielice  2:2
Błysk Studzionki – Viktoria Borek  1:3
Sparta Przedmoście – Wiewierzanka Wiewierz  4:3
Sokół Niechlów – LZS Żelazny Most  6:1
LZS Retków – Błyskawica Luboszyce  3:2
Iskra Droglowice – Kłos Moskorzyn  2:1
Odra Grodziec Mały – Skarpa Orsk  2:1

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Zamet II Przemków 7 6 0 1 18 29:12
2. Fortuna Obora 6 5 1 0 16 33:11
3. Unia Szklary Górne 7 4 1 2 13 23:10
4. Hajduk Kłobuczyn 6 3 3 0 12 18:6
5. LKS Niemstów-Siedlce 7 4 0 3 12 28:19
6. Kalina Sobin 6 3 2 1 11 20:10
7. Kryształ Chocianowiec 6 3 2 1 11 15:8
8. Amator Wierzchowice 6 3 0 3 9 21:11
9. LZS Koźlice 6 1 2 3 5 10:13
10. Płomień Nieszczyce 7 1 1 5 4 10:43
11. Perła Potoczek 6 1 0 5 3 10:19

12. Transportowiec 
Kłopotów-Osiek 7 1 0 6 3 13:56

13. LZS Nowa Wieś Lubińska 7 0 2 5 2 11:23

Kolejka 7: 
Unia Szklary Górne – Amator Wierzchowice  3:1
Płomień Nieszczyce – Transportowiec Kłopotów-Osiek  4:3
LZS Nowa Wieś Lubińska – Victoria Niemstów  1:2
Perła Potoczek – Zamet II Przemków  0:2
LZS Koźlice – Kalina Sobin  1:1
Hajduk Kłobuczyn – Kryształ Chocianowiec  0:0
PAUZA: Fortuna Obora

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Mewa Goliszów 7 6 0 1 18 16:8

2. Huragan Nowa Wieś 
Złotoryjska 7 6 0 1 18 29:9

3. Ikar Miłogostowice 7 5 1 1 16 35:6
4. Czarni II Rokitki 7 5 1 1 16 32:11
5. Płomień Michów 7 4 1 2 13 24:12
6. Iskra II Kochlice 7 3 1 3 10 25:12
7. Gryf Olimpia Krotoszyce 7 3 1 3 10 21:23
8. Orlik Okmiany 7 3 0 4 9 24:17
9. Huzar Raszówka 7 2 3 2 9 22:7
10. Sokół II Krzywa 7 3 0 4 9 17:22
11. Czarni Miłkowice 7 2 1 4 7 19:23
12. LZS Biała 7 1 1 5 4 11:42
13. Lubiatowianka Lubiatów 7 1 0 6 3 20:50
14. Iskra Niedźwiedzice 7 0 0 7 0 2:55

Kolejka 7: 
Mewa Goliszów – Czarni Miłkowice  4:3
LZS Biała – Orlik Okmiany  1:12
Lubiatowianka Lubiatów – Płomień Michów  4:5
Iskra Niedźwiedzice – Sokół II Krzywa  1:4
Iskra II Kochlice – Czarni II Rokitki  5:0
Huzar Raszówka – Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 1:2
Gryf Olimpia Krotoszyce – Ikar Miłogostowice  2:2 

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA IV
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Kaczawa II Bieniowice 7 5 1 1 16 24:6
2. Polgeo Lusina 7 5 1 1 16 16:10
3. Korona Kawice 7 5 0 2 15 13:5
4. Cicha Woda Tyniec Legnicki 6 4 1 1 13 13:9
5. Orzeł Konary 7 3 2 2 11 16:16
6. Orzeł Pichorowice 7 3 2 2 11 14:12
7. Krokus Kwiatkowice 7 3 1 3 10 12:17
8. Polonia Ernestynów 7 3 1 3 10 17:25
9. LZS Budziszów Wielki 7 2 1 4 7 9:11
10. Chełmy Chełmiec Piotrowice 7 2 1 4 7 18:22
11. Unia Rosochata 7 2 1 4 7 15:10
12. Polder-a Damianowo 7 1 3 3 6 12:20
13. Kuźnia II Jawor 7 1 2 4 5 12:14
14. Czarni Golanka Dolna 6 0 1 5 1 8:22

Kolejka 7: 
Orzeł Konary – LZS Budziszów Wielki  3:2
Polonia Ernestynów – Orzeł Pichorowice  4:1
Cicha Woda Tyniec Legnicki – Polder-a Damianowo  3:2
Kuźnia II Jawor – Unia Rosochata  1:1
Krokus Kwiatkowice – Chełmy Chełmiec Piotrowice  4:2
Korona Kawice – Czarni Golanka Dolna  2:1
Polgeo Lusina – Kaczawa II Bieniowice  1:2

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA V
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Fenix Pielgrzymka 6 6 0 0 18 27:5
2. Tatra Krzeniów 7 5 0 2 15 27:16
3. Orzeł Wojcieszyn 6 4 1 1 13 18:9
4. Górnik II Złotoryja 7 4 1 2 13 18:16
5. Platan Sichów 6 4 1 1 13 23:13
6. LZS Lipa 6 4 0 2 12 23:11
7. Płomień Nowa Wieś Grodziska 7 3 1 3 10 21:18
8. Przyszłość II Prusice 7 2 3 2 9 13:15
9. Sokół Sokołowiec 7 2 2 3 8 18:22
10. LZS Nowy Kościół 6 2 1 3 7 10:20
11. Iskra Jerzmanice Zdrój 7 0 2 5 2 11:23
12. Lechia Rokitnica 6 0 0 6 0 10:28
13. LZS Dobków 6 0 0 6 0 10:33

 

Kolejka 7:
Płomień Nowa Wieś Grodziska – LZS Dobków  7:3
Platan Sichów – Przyszłość II Prusice  3:0
Orzeł Wojcieszyn – Sokół Sokołowiec  1:0
LZS Nowy Kościół – Tatra Krzeniów  2:6
LZS Lipa – Górnik II Złotoryja  2:3
Fenix Pielgrzymka – Iskra Jerzmanice Zdrój  3:0
PAUZA: Lechia Rokitnica

KLASA OKRĘGOWA 2015/2016, OKRĘG LEGNICA
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Zamet Przemków 8 6 1 1 19 24:8
2. Sparta Grębocice 7 5 1 1 16 14:8
3. Stal Chocianów 8 5 1 2 16 25:13
4. Kaczawa Bieniowice 8 4 1 3 13 11:11
5. Rodło Granowice 8 4 1 3 13 15:12
6. Iskra Księginice 8 4 1 3 13 17:15
7. Kuźnia Jawor 8 4 0 4 12 10:14
8. Konfeks Legnica 8 3 2 3 11 20:11
9. Odra Chobienia 8 3 2 3 11 13:12
10. Grom Gromadzyń-Wielowieś 8 3 1 4 10 9:14
11. Prochowiczanka Prochowice 7 3 1 3 10 14:14
12. Orla Wąsosz 8 2 3 3 9 12:15
13. Czarni Rokitki 8 2 2 4 8 7:9
14. Górnik Złotoryja 8 2 2 4 8 11:14
15. Iskra Kochlice 8 2 2 4 8 15:19
16. Chojnowianka Chojnów 8 0 1 7 1 8:36

Kolejka 8: 
Konfeks Legnica – Iskra Kochlice     3:0
Zamet Przemków – Iskra Księginice    0:0
Górnik Złotoryja – Kuźnia Jawor     4:0
Czarni Rokitki – Chojnowianka Chojnów   1:0
Grom Gromadzyń-Wielowieś – Kaczawa Bieniowice  0:1
Stal Chocianów – Odra Chobienia   4:0
Sparta Grębocice – Orla Wąsosz     1:1
Rodło Granowice – Prochowiczanka Prochowice  1:1

KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Skora Jadwisin 8 8 0 0 24 46:8
2. Przyszłość Prusice 7 7 0 0 21 28:1
3. Park Targoszyn 8 7 0 1 21 25:12
4. Wilki Różana 7 6 0 1 18 24:10
5. Huragan Proboszczów 8 5 0 3 15 18:12
6. Orzeł Zagrodno 8 4 1 3 13 25:20
7. Bazalt Piotrowice 8 4 1 3 13 20:15
8. Wilkowianka Wilków 8 4 0 4 12 27:19
9. GKS Męcinka 8 4 0 4 12 11:17
10. Sokół Krzywa 8 3 1 4 10 20:15
11. Błękitni Kościelec 8 3 0 5 9 10:12
12. Rataj Paszowice 8 2 1 5 7 10:23
13. Burza Gołaczów 8 2 0 6 6 7:28
14. Olimpia Olszanica 8 1 0 7 3 7:29
15. Radziechowianka Radziechów 8 1 0 7 3 11:40
16. Nysa Wiadrów 8 0 0 8 0 11:39

Kolejka 8: 
Bazalt Piotrowice – Sokół Krzywa  2:0
Huragan Proboszczów – GKS Męcinka  2:0
Park Targoszyn – Orzeł Zagrodno  2:5
Skora Jadwisin – Olimpia Olszanica  7:0
Wilkowianka Wilków – Nysa Wiadrów  5:3
Rataj Paszowice – Błękitni Kościelec  0:1
Radziechowianka Radziechów – Burza Gołaczów  3:5
Przyszłość Prusice – Wilki Różana –  GOŚCIE NIE DOJECHALI
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Lp. Nazwa Mecze W R P Punkty Bramki
1. Zawisza Bydgoszcz 11 6 3 2 21 25:14
2. Dolcan Ząbki 11 5 5 1 20 18:9
3. Arka Gdynia 11 5 4 2 19 16:13
4. Wisła Płock 11 6 1 4 19 15:11
5. Zagłębie Sosnowiec 11 5 3 3 18 18:13
6. Stomil Olsztyn 11 5 3 3 18 13:13
7. GKS Bełchatów 11 4 4 3 16 10:10
8. Chrobry Głogów 11 4 3 4 15 12:10
9. Bytovia Bytów 11 3 5 3 15 18:18
10. Chojniczanka Chojnice 11 4 2 5 14 13:20
11. Miedź Legnica 11 3 4 4 13 12:17
12. MKS Kluczbork 11 3 4 4 13 14:21
13. Pogoń Siedlce 11 3 4 4 13 12:16
14. Sandecja Nowy Sącz 11 3 4 4 13 21:21
15. GKS Katowice 11 4 1 6 13 16:14
16. Wigry Suwałki 11 3 3 5 12 13:12
17. Olimpia Grudziądz 11 2 3 6 9 11:16
18. Rozwój Katowice 11 2 2 7 8 9:18

Wygrane zespołów z Lubina i Polkowic, 
wyjazdowy remis Miedzi

PIŁKA NOŻNA. Za nami jedenasta kolejka III ligi dolnośląsko-lubuskiej, w której występują rezerwy Miedzi Legnica i KGHM Zagłębia Lubin oraz KGHM ZANAM Polkowice.

Miniona kolejka była 
udana dla zespołów z na-
szego regionu, ponieważ 
kolejne zwycięstwa w tym 
sezonie odnieśli zawodnicy 
z Lubina i Polkowic. Piłka-
rze KGHM ZANAM Polko-
wice pokonali w meczu wy-
jazdowym Ilankę Rzepin 
2:0. Bramki dla podopiecz-
nych trenera Jarosława Pe-
dryca zdobyli: Karol Fry-
zowicz i Maciej Bancewicz. 
Pojedynek od samego po-
czątku przebiegał pod dy-
ktando polkowickiego ze-
społu. W 43 min. zielo-
no-czarni przeprowadzi-
li wzorową kontrę. Krzysz-
tof Drzazga obsłużył Ka-

rola Fryzowicza, a ten nie 
miał żadnych problemów 
z umieszczeniem futbolówki 
w bramce miejscowych. Tuż 
po przerwie Maciej Bance-
wicz zdecydował się na ude-
rzenie z dystansu, zdobywa-
jąc drugiego gola dla polko-
wiczan. W Rzepinie KGHM 
ZANAM pokonał Ilankę 2:0 
i dopisał do swojego konta 
kolejne 3 punkty.

Zwycięstwo odniosły 
również rezerwy KGHM 
Zagłębia Lubin. Lubinia-
nie pokonali na własnym 
boisku Budowlanych Lub-
sko 5:0, choć po pierwszej 
połowie prowadzili tylko 
jedną bramką. Prawdziwe 

strzelanie zaczęło się dopie-
ro po upływie godziny, gdy 
bramki zdobyli Karol Żmi-
jewski, Adrian Rejmak oraz 
dwie Artur Siemaszko.

Wygrać nie udało się na-
tomiast rezerwom Miedzi 
Legnica, które pojechały na 
mecz do Wałbrzycha. Li-
der tabeli stawił mocny opór 
i ostatecznie spotkanie zakoń-

czyło się bezbramkowym re-
misem, który nie zadowala 
żadnej z drużyn.  (DAM)

SPORT

MIEDŹ LEGNICA   WIGRY SUWAŁKI 

MIEDŹ: Smug – Bartczak, Midzierski, Stasiak (52’ Łuszkiewicz), Daniel, Cierp-
ka, Kakoko, Garguła, Łobodziński, Gancarczyk (79’ Marquitos), Sabala (64’ La-
bukas).
WIGRY: Zoch – Bogusz, Moneta (81’ Biel), Makaradze, Kalinkowski, Wichtow-
ski, Bartkowski, Gąska, Żebrowski (51’ Adamek), Hanzel, Jarzębowski (46’ 
Lauryn).

(0:0)

0:0DOLCAN ZĄBKI    CHROBRY GŁOGÓW

Bramki: Tarnowski (38 min – karny) – Hudyma (18 min – karny)
DOLCAN: Kryczka – Tarnowski, Klepczarek, Wieteska, Jakubik, Petasz, Matu-
szek, Kądzior, Bajdur (60’ Gołębiewski), Feruga (79’ Jagiełło), Sawala.
CHROBRY: Janicki – Ilków-Gołąb, Byrtek, Michalec, Samiec, Sędziak (87’ Bo-
gusławski), Drewniak, Szczepaniak, Kościelniak (66’ Bednarski), Hudyma, Gór-
ski (74’ Wojciechowski).

(1:1)

1:1

W meczu pomiędzy 
KGHM ZANAM 
Polkowice a Ilanką 
Rzepin nie brakowało 
twardej gry. 

Ilanka Rzepin – KGHM ZANAM Polkowice  0:2 (0:1)
Bramki: Fryzowicz (43 min), Bancewicz (48 min)

KGHM Zagłębie II Lubin – Budowlani Lubsko  5:0 (1:0)
Bramki: Sobków (31 min), Żmijewski (63 min), Siemiaszko (69 i 
88 min), Rejmak (84 min – karny)

Górnik Wałbrzych – Miedź II Legnica  0:0
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B ramkę dla głogowian 
zdobył w 18. minu-
cie Hudyma, który za-

mienił rzut karny na gola. Już 
w dziewiątej minucie powin-
no być 1:0 dla Dolcana. Ką-
dzior dostał piłkę dwa me-
try przed polem karnym. Wy-
szedł na sam na sam z bram-
karzem i strzelił prosto w nie-
go. W odpowiedzi sześć minut 
później groźny strzał oddał 
Hudyma, jednak na posterun-
ku był bramkarz gospodarzy. 
W 18. minucie już jednak był 
bez szans, gdy ten sam zawo-
dnik pokonał go z rzutu kar-
nego. Na odpowiedź Dolcana 
trzeba było czekać 20 minut, 
gdy również z rzutu karnego 
wyrównał Paweł Tarnowski.

W drugiej części gry nie by-
ło już aż tak klarownych sy-
tuacji, a obie drużyny czę-
ściej niż składne akcje dosta-
wały żółte kartki i dokonywa-
ły zmian. Na nic się one zdały. 
Ostatecznie spotkanie zakoń-
czyło się remisem 1:1. Bardziej 
zadowoleni z tego punktu mo-
gą być głogowianie, którzy 
przełamali nim serię trzech 
porażek z rzędu.

Z kolei legniczanie nie wy-
grali trzeciego meczu z rzędu. 

Tym razem jedynie bezbram-
kowo zremisowali z Wigrami 
Suwałki. Pierwsza połowa nie 
należała do najciekawszych 
i brakowało w niej klarow-
nych sytuacji bramkowych. 
Najlepszą z nich miał w 28. 
minucie Gancarczyk, który 
po dośrodkowaniu Łobodziń-
skiego znalazł się osamotnio-
ny na piątym metrze. Nieste-
ty, zawodnik Miedzi trafi ł pro-
sto w interweniującego bram-
karza.

Druga część gry rozpo-
częła się od mocnego uderze-
nia w wykonaniu Wigier. Już 
w 47. minucie sędzia podykto-
wał rzut karny dla gości za faul 
Midzerskiego na Monecie. Do 
piłki podszedł Bartkowiak, 
który w fatalny sposób się po-
mylił. Zawodnik z Suwałk za-
trzymał się przed piłką, a ko-
lejno już, oddając strzał wła-
ściwie z miejsca, uderzył nad 
poprzeczką. W kolejnych mi-
nutach sytuacja na boisku 
przypominała tę z pierwszej 
połowy. Żaden z zespołów 
nie był w stanie stworzyć so-
bie klarownej sytuacji i osta-
tecznie spotkanie zakończyło 
się remisem 0:0.

Adam Michalik

CENNY PUNKT CHROBREGO, MIEDŹ ZNÓW ZAWIODŁA 

Zmienna
passa

PIŁKA NOŻNA. 
Podopieczni 
Ireneusza 
Mamrota 
zremisowali na 
wyjeździe 
z liderem tabeli 
1:1. Natomiast 
wychowankowie 
Ryszarda 
Tarasiewicza 
wpadli 
w ewidentny 
dołek formy.

Dobre 
dośrodkowania 
Wojciecha 
Łobodzińskiego nie 
wystarczyły, by 
wygrać z Wigrami. 
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 Niestety, Sławomir Janicki nie obronił 
  strzału z rzutu karnego.
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Podopieczni Piotra 
Będzikowskiego 
nie dali najmniej-

szych szans KSSPR Koń-
skie. Dzięki wygranej, le-
gniczanie awansowali na 
trzecie miejsce w tabe-
li. Przed spotkaniem mo-
żna było spodziewać się 
dużo bardziej zaciętego 
pojedynku. Tymczasem 
goście z Legnicy już do 
przerwy prowadzili różni-
cą sześciu bramek. W dru-
giej połowie Dolnośląza-
cy punktowali gospoda-
rzy, nie pozwalając im na 
zbyt wiele.

Czwartą porażkę z rzę-
du zanotowali szczypiorni-
ści Chrobrego. Głogowia-
nie tym razem okazali się 
gorsi od beniaminka, KPR-
-u Legionowo, przegrywa-
jąc na wyjeździe 22:28. Po-
czątek meczu i cała pierw-
sza połowa nie zapowia-

dały porażki głogowian. 
W drugiej części spotkania 
Dolnoślązacy zagrali je-
dnak fatalnie. Po zmianie 
stron Chrobry zdobył tyl-
ko osiem bramek.

Najgorzej z całego to-
warzystwa wypadli szczy-
piorniści Zagłębia Lubin. 
Podopieczni Pawła Nocha 
zostali dosłownie zmiecie-
ni w derbach przez Śląsk 

Wrocław. Już do prze-
rwy miedziowi przegry-
wali różnicą dziesięciu 
bramek i było po meczu. 
– W każdej formacji mie-
liśmy problemy. Wszędzie: 
w obronie, ataku i na po-
zycji bramkarza – ta wy-
powiedź Kamila Kriege-
ra najlepiej obrazuje, to co 
działo się w derbach. 

Łukasz Lemanik

SPORT

Ostatnia prosta 
Cuprum

SIATKÓWKA. Trzy tygodnie pozostały do 
rozpoczęcia nowego sezonu siatkarskiej PlusLigi. 
Na ostatniej prostej przygotowań są podopieczni 

Gheorghe Cretu.

Lubinianie mają za so-
bą kilka meczów sparin-
gowych, w tym I Memo-
riał im. Jana Rutyńskie-
go. Podczas lubińskiego 
turnieju gospodarze zmie-
rzyli się z ukraińskim Lo-
komitovem Charków oraz 
reprezentacją Estonii. 
Przed ekipą z Lubina ko-
lejne sparingowe granie, 
tym razem z dużo bardziej 
wymagającymi rywalami.

Od 15 do 16 paździer-
nika lubinianie dwukrot-
nie zagrają z jedną z naj-
bardziej utytułowanych 
ekip z Niemiec, Recycling 
Volley Berlin. Pierwsze 
spotkanie z finalistą Li-
gi Mistrzów odbędzie się 
15 października w hali 
RCS-u w Lubinie, drugie 

zostanie rozegrane w in-
nej hali w regionie, co ma 
służyć promocji klubu 
i siatkówki.

Ostatnim etapem przy-
gotowań do nowego sezo-
nu będzie Międzynaro-
dowy Turniej Charyta-
tywny „Giganci siatków-
ki”, który zostanie roze-
grany w Azoty Arenie
23 i 24 października. 
Oprócz Cuprum, wystą-
pią w nim: PGE Skra Beł-
chatów, belgijskie Noliko 
Maaseik oraz słynne Ga-
latasaray Stambuł.

Nowy sezon Cuprum 
Lubin rozpocznie 30 paź-
dziernika. Na inaugurację 
rozgrywek siatkarze zmie-
rzą się z AZS Politechniką 
Warszawską.  (ŁL)
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PORAŻKA KKS-U, 
WYGRANA IKARA
 SIATKÓWKA. Nie tak złotoryjscy kibice wyobrażali 
sobie pierwsze spotkanie swoich zawodników w sezo-
nie 2015/2016. Zespół KKS Ren-But przegrał z Sudeta-
mi Kamienna Góra 0:3. Zdecydowanie lepiej zaprezen-
towali się natomiast siatkarze Ikara Legnica, którzy 
wygrali z KS Jelenia Góra 3:0.
Złotoryjanie dobrze zaprezentowali się tylko w trzeciej 
i, jak się okazało, ostatniej partii. Wówczas byli bliscy 
przełamania niemocy, przegrywając jednak 25:27. 
O dwóch pierwszych partiach gospodarze z pewnością 
chcieliby jak najszybciej zapomnieć. O wysokiej poraż-
ce złotoryjskich siatkarzy zadecydowały przede 
wszystkim błędy, które muszą poprawić w kolejnych 
meczach.
Ekipa ze Złotoryi w ubiegłym sezonie biła się o awans 
do drugiej ligi. Po nieudanej próbie doszło do gruntow-
nej przebudowy drużyny, która w obecnym sezonie nie 
będzie już tak groźna, jak choćby kilka miesięcy temu.
Zdecydowanie lepiej poradzili sobie siatkarze Ikara Le-
gnica, którzy wygrali na własnym parkiecie z KS Jele-
nia Góra. Ikar był zdecydowanym faworytem konfron-
tacji i nie zawiódł. Po 55. minutach zawodnicy poszli 
pod prysznic, ale trudno nie zgodzić się z opinią trenera 
Bogusława Pielucha, że wynik jest nieco mylący. Go-
ście z Jeleniej Góry w każdym z trzech setów stawiali 
Ikarowi opór.  (DAM)

NAJGORZEJ Z CAŁEGO TOWARZYSTWA 
WYPADLI LUBINIANIE

Z twarzą Z twarzą Z twarzą Z twarzą 
tylko Siódemka
PIŁKA RĘCZNA. 
Zespoły 
szczypiornistów 
z naszego regionu nie 
rozpieszczają swoich 
kibiców, szczególnie 
tych superligowych. 
Od początku sezonu 
zawodnicy Zagłębia 
Lubin i Chrobrego 
Głogów wygrali tylko 
po jednym meczu. 
W dużo lepszych 
nastrojach mogą być 
fani Siódemki Miedź 
Legnica.

KSSPR Końskie 18:30 Siódemka M. Legnica
(11:17) 

Siódemka: Mazur – Szuszkiewicz 6, Majewski 1, Skiba 3, Antosik 4, Pła-
czek 4, Czuwara 5, Marcinkiewicz 1, Piwko 2, Nastaj 2, Wita 1, Dobrasiak 1, 
Mosiołek, J. Będzikowski.

KPR RC Legionowo 28:22 Chrobry Głogów
(14:14) 

Chrobry: Stachera, Zapora – Miszka, Płócienniczak 1, Świtała 2, Sadowski 
2, Bąk 2, Babicz 7, Gujski, Tylutki 1, Sobut, Kandora, Kubała 3, Jurecki 4.

WKS Śląsk Wrocław 31:21 MKS Zagłębie Lubin
(19:9)

Zagłębie: Shamrylo, Skrzyniarz – Stankiewicz 3, Gumiński 2, Przy-
siek, Kużdeba 1, Marciniak, Macharashvili, Szymyślik 4, Wolski, 
Krieger 4, Gudz, Czuwara 1, Bartczak 3, Pietruszko 1, Dzono 2.
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We Wrocławiu lubinianie nie mieli argumentów.

Legniczanie w Końskich zagrali znakomite zawody.
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Chrobry, choć z Bartoszem Jureckim w składzie, wciąż jednak zawodzi.
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Dziewięć 
medali

TAEKWON-DO. Dwa 
złote, pięć srebrnych 
i dwa brązowe krążki 

zdobyli podczas XXVIII 
Mistrzostw Polski 

Seniorów podopieczni 
Łukasza Stawarza, 
którzy rywalizowali 

w Kłobucku.

Medale dla Legni-
ckiego Klubu Taekwon-
-do wywalczyli: Karol 
Forgiel – złoty w ukła-
dach formalnych, Wio-
letta Miśkiewicz – zło-
ty w walkach pow. 75 
kg i srebrny w testach si-
ły oraz brązowy w ukła-
dach formalnych, Mag-
dalena Kisiel – srebrny 
w walkach do 56 kg, Ma-
ciej Żuk – srebrny w wal-
kach do 70 kg oraz srebr-
ny w układach formal-
nych, drużyna kobiet 
srebrny w układach for-
malnych (Wioletta Miś-
kiewicz, Magdalena Ki-
siel, Klaudia Ewkowska, 
Gabriela Forgiel i Ma-
rzanna Stawarz), a także 
Paweł Dąbrowski – brą-
zowy w układach for-
malnych.

Wkrótce dwójka za-
wodników legnickie-
go klubu: Maciej Żuk 
i Wioletta Miśkiewicz 
wyjedzie do Spały na 
zgrupowanie kadry na-
rodowej. Bezpośrednio 
po tym, wspólnie z re-
prezentacją Polski, wy-
lecą do Szkocji na XXX 
Mistrzostwa Europy 
w Taekwon-do.  (ŁL)
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Dwóch na podium w Nowogardzie
MOTOCROSS. Zawodnicy KS Metraco Polkowice 

wygrali VIII rundę Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej 
w Motocrossie. Najlepiej z polkowickiej ekipy 

w Nowogardzie spisał się Dariusz Przybysz, stając na 
najwyższym stopniu podium w kat. MX Masters.

Bardzo dobry występ za-
liczył również Emil Przy-
stupa, który zajął drugie 
miejsce w kategorii MX2 
Junior. Blisko zajęcia miej-
sca medalowego było 
dwóch zawodników pol-

kowickiego klubu. Osta-
tecznie Patryk Kowalczyk 
w kategorii MX1C i Adam 
Czarnecki w MX2 Junior 
uplasowali się na piątej po-
zycji.
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P rzedsięwzięcie zorga-
nizował powiat lu-
biński, Wolontariat 

KGHM oraz Manufaktura 
Fitnessu. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, mamy świetną 
frekwencję i bardzo zróż-
nicowane zespoły. Są z na-
mi zarówno lubinianie, jak 
i przyjezdni, na przykład 
z Polkowic. Osoby w róż-
nym wieku, amatorzy i pro-
fesjonaliści. Crossfit jest 

więc naprawdę dla każdego 
– mówi Łukasz Dominów 
z Wolontariatu KGHM.

W organizację imprezy 
włączyło się starostwo, któ-
re wcześniej organizowa-
ło już różnego rodzaju im-
prezy sportowe. – Mieliśmy 
chociażby bardzo udany 

przejazd rowerowy czy mi-
strzostwa nordic walking. 
Teraz charytatywny cross-
fi t. Wszystkie te doświad-
czenia pokazują nam, że ta-
kie zawody są nie tylko do-
ceniane, ale i bardzo po-
trzebne – przyznaje Irene-
usz Pasis.

Poranną pobudkę za-
liczyli piłkarze ręczni Za-
głębia Lubin, w tym Kamil 
Krieger, Michał Pietrusz-
ko, Adam Marciniak i Ja-
kub Skrzyniarz. Szczypior-
niści, przed rozpoczęciem 
zawodów, przeprowadzi-
li rozgrzewkę dla wszyst-

kich kilkudziesięciu uczest-
ników. – Fajnie widzieć ty-
lu ludzi, którzy chcą akty-
wnie spędzać czas. Cieszę 
się, że mogliśmy być czę-
ścią tej inicjatywy – mówi 
golkiper Zagłębia, Jakub 
Skrzyniarz.

– Crossfit, to program 
treningu siłowego i kondy-
cyjnego, który opiera się 
na wzroście dziesięciu naj-
ważniejszych zdolności si-
łowych. Podczas ćwiczeń 
rozwija się masę mięśni, aby 
wzmocnić siłę ich ruchu, co 
przydaje się bardzo w życiu 
codziennym – opowiada 
Monika Garboś z Manu-
faktury Fitnessu.

Udział w zawodach 
oznaczał wsparcie dla Sto-
warzyszenia Przyjaciół 
Dzieci z Autyzmem i Inny-
mi Zaburzeniami Rozwojo-
wymi „Dar Losu”. W czasie 
wydarzenia równolegle pro-
wadzona była także zbiórka 
oraz loteria, w której do wy-
grania były m.in. gadżety 
Zagłębia, w tym koszulka 
z autografami zawodników.

Łukasz Lemanik

ĆWICZYLI MIĘŚNIE W DOBROCZYNNYM CELU

kich kilkudziesięciu uczest-

W nowym stylu
CROSSFIT. 
„Sportowy tryb 
życia – Lubin nie do 
pobicia” – pod takim 
hasłem odbyły się 
Charytatywne 
Zawody Crossfitowe 
dla Amatorów. 
Impreza cieszyła się 
bardzo dużym 
zainteresowaniem.
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Bilety na koncert Ennio Morricone
JUŻ W SPRZEDAŻY

Bilety są do nabycia wyłącznie 
na www.eventim.pl oraz w salonach 
Empik, Media Markt, Media Ekspert 

i Saturn w całej Polsce.




