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 REGION. Pożar w lubińskiej 
elektrociepłowni i awaria kilku-

dziesięcioletniego rurociągu pozba-
wiły ciepłej wody i ogrzewania miesz-
kańców Lubina i Legnicy. STR. 2

BĘDĄ NOWE  
MIEJSCA PRACY 3

 ZŁOTORYJA. W Złoto-
ryi powstanie nowa fabryka. 
Docelowo zatrudnienie w niej 
ma znaleźć nawet 600 osób.

 LEGNICA. W elektronicz-
nych dzienniczkach uczniów 
Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Legnicy poja-
wiła się prośba o zaangażowa-
nie w określone działania poli-
tyczne.
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Nie ma z nią

Kilkadziesiąt  
tysięcy osób  

bez ogrzewania

 REGION. Jedna ofiara 
śmiertelna, kilkadziesiąt 
zachorowań i zamykane 
przed odwiedzającymi 
szpitalne oddziały to 
dotychczasowe 
podsumowanie sezonu 
grypowego w naszym rejonie. 
 STR. 3

URATOWALI ŻYCIE 69-LATCE

5

 ŚCINAWA Dwaj ścinawscy policjanci uratowali kobietę, któ-
ra była o krok od śmierci z wyziębienia. Za wzorowe działanie 
otrzymali nagrodę.
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Choroba, która 
dokucza nam 
każdego roku, 

tym razem pojawiła się 
także w rzadszej wersji 
– AH1N1, popularnie 
nazywanej świńską. Na 
nią w całym wojewódz-
twie zachorowało w tym 
roku 39 osób. 

Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki informuje, 
że ze wzrostem zachoro-
wań na grypę możemy 
mieć do czynienia do 
końca marca. Sytuacja 
jest monitorowana na 
bieżąco, pod stałą kon-
trolą specjalistów i nie 
wymaga podjęcia żad-

nych szczególnych kro-
ków. Mimo to dyrekcje 
szpitali podejmują decy-
zje o ograniczaniu licz-
by osób, które składają 
wizyty chorym. Takie 
restrykcje wprowadzone 
zostały do tej pory w pla-
cówkach m.in. w Legni-
cy, Lubinie i Złotoryi.

żartów
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Jabłka 
na bis
LEGNICKIE POLE. 
Gmina dwukrotnie 
zamówiła dostawę 
jabłek dla swoich 
mieszkańców. Władze 
liczą, że druga partia 
owoców zaspokoi 
apetyty już wszystkich 
mieszkańców.

Jabłka przekazywane są 
nieodpłatnie pod warunkiem, 
że przeznaczone są wyłącznie 
do indywidualnej konsumpcji. 
Pierwsza akcja rozdawania 
owoców, przygotowana 10 lutego 
przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Legnickim Polu, 
cieszyła się dużym powodzeniem. 
W krótkim czasie około 20 ton 
owoców trafiło do ponad 1 700 
osób. Zainteresowanie było 
ogromne, dlatego wójt Henryk 
Babuśka wraz z kierowniczką 
GOPS-u Jadwigą Furmaniak 
zdecydowali o powtórzeniu akcji. 
Mieszkańcy gminy, którzy za 
pierwszym razem nie skorzystali 
z możliwości pobrania owoców, 
zyskali taką okazję 18 lutego. 

Takie owocowe akcje są coraz 
popularniejsze – niedawno 
skrzynki z darmowymi jabłkami 
dotarły do mieszkańców Ścinawy 
i Gromadzynia.

(JD)Informację o poża-
rze lubińscy straża-
cy otrzymali w po-

niedziałek, 8 lutego tuż 
po godzinie 22. Ogień 
wybuchł w hali maszy-
nowni elektrociepłowni 
EC-1, należącej do spół-
ki Energetyka. Akcja ra-
townicza trwała około 
czterech godzin.

– Brało w niej udział 
14 zastępów, między in-
nymi Państwowa Straż 
Pożarna z Lubina, Gło-
gowa, Legnicy i Polko-
wic, a także ochotnicze 
straże pożarne z powia-
tu lubińskiego i Jed-
nostka Ratownictwa 
Górniczo-Hutniczego 
– wylicza brygadier Ce-
zary Olbryś, oficer pra-
sowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Lubinie. 
– W wyniku rozszczel-
nienia ogień zaczął się 
przemieszczać  – dodaje.

W chwili wypad-
ku w hali przeby-

wało dwóch pra-
cowników, którzy 
z objawami zatrucia 
trafili do Miedziowego 
Centrum Zdrowia na 
obserwację.

– Ich zdro-
wiu nie zagraża 
niebezpieczeń-
stwo, ich stan 
oceniamy jako 
dobry. Pacjen-
tów poddajemy 
typowym zabie-
gom wzmacnia-
jącym – mówił 
kilka godzin 
później Edward 
Schmidt, prezes 
zarządu Mie-
dziowego Cen-
trum Zdrowia 
w Lubinie.

Na skutek po-
żaru awarii ule-
gła turbina i sys-
tem sterowania 
trzech z pięciu kotłów 
hali, w tym dwóch, 
które zasilały w ciepło 

mieszkańców Lubina. 
Na kilkanaście godzin 
35 tysięcy osób zostało 

pozbawionych ogrze-
wania i ciepłej wody.

Kilka dni później 
poważna awaria sieci 
cieplnej w rejonie ul. Su-
deckiej w Legnicy spra-
wiła, że zimne kaloryfe-
ry przez prawie tydzień 
mieli mieszkańcy legnic-
kiego osiedla Piekary. 
Pierwszy raz odczuli to 
w czwartek, 11 lutego. 
Po dwóch dniach udało 
się opanować sytuację. 
Problem wrócił w na-
stępny  poniedziałek. 

– Mamy wyciek 
w kilku miejscach. Jest 
to spowodowane per-
foracją rurociągu pod 

wpływem wody grun-
towej, która poprzez 
płyty, które przykrywa-
ją ten rurociąg penetro-
wała przez jakiś czas do 
środka i dokonała znisz-
czeń – wyjaśniał Marek 
Litwiński, dyrektor ds. 
Produkcji i Dystrybucji 
w Wojewódzkim Przed-
siębiorstwie Energetyki 
Cieplnej w Legnicy.

Rurociąg doprowa-
dzający ciepło na to 
osiedle ma już ponad 
30 lat. WPEC zapowia-
da jego wymianę.

Marta Czachórska
Malwina Komarnicka

Michał Lubera

KILKADZIESIĄT TYSIĘCY OSÓB BEZ  
OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY

i seria awarii
Pożar
REGION. Przez kilka dni mieszkańcy 
Lubina i Legnicy pozbawieni byli 
dostaw ciepła. Pożar i uszkodzenia 
rurociągu spowodowały brak ciepłej 
wody i ogrzewania w kilkudziesięciu 
tysiącach mieszkań.
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W elektrociepłowni zapalił się olej, 
którym smarowane są turbiny 

Mieszkańcy osiedla 
Piekary przez kilka 
dni odczuwali skutki awarii
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Setki nowych miejsc pracy jeszcze w tym roku
ZŁOTORYJA. Bezrobocie ma szansę znacznie się obniżyć. Niemiecka firma Borgers, światowy potentat w branży tekstylnej dla przemysłu motoryzacyjnego, otwiera tu swoją 

fabrykę. Zakład ma stanąć do końca tego roku.

Budowa fabryki ma ru-
szyć jeszcze tej wiosny. Pra-
cę znajdzie tu początkowo 
150, a docelowo nawet 600 
osób. Tylko w pierwszym 
etapie inwestor wyda 127 
mln zł.

To największa inwesty-
cja w złotoryjskiej pod-
strefie Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. 
W tamtejszym magistracie 
na specjalnie zorganizowa-

nej konferencji podpisano 
umowę w tej sprawie. 

Borgers Polska to spół-
ka niemieckiego koncer-
nu Borgers AG, uznanego 
w 2014 r. za jednego z naj-
lepszych pracodawców nie-
mieckich. Rodzinne przed-
siębiorstwo ma 150-letnią 
tradycję i zatrudnia na 
międzynarodowym ryn-
ku ponad 6 tys. pracow-
ników. Firma zajmuje się 

produkcją tekstyliów dla 
przemysłu motoryzacyj-
nego. Wytwarza elementy 
wygłuszeniowe i wykła-
dziny do samochodów 
osobowych i ciężarówek 
prawie wszystkich znanych 
producentów.

Firma działa globalnie, 
ma swoje oddziały w Chi-
nach, USA, Hiszpanii, An-
glii, Szwecji, a niebawem 
będzie miała filię także 

w Polsce. Już w kwietniu 
ruszy rekrutacja pracowni-
ków produkcyjnych, którzy 
początkowo szkolić się będą 
w Niemczech i Czechach.

70 procent obrotów pro-
ducent osiąga dzięki współ-
pracy z kluczowymi produ-
centami samochodów, jak 
na przykład mercedes, audi, 
bmw, volkswagen, porsche 
czy bentley.
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Werner Borgers, szef koncernu
Borgers AG (z lewej) 
i Rafał Jurkowlaniec, prezes 
Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej

ROŚNIE LICZBA OSÓB CHORUJĄCYCH NA ŚWIŃSKĄ GRYPĘ

Nie ma z nią żartów
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Pod względem liczby zachorowań Dolny Śląsk znajduje się wciąż poniżej średniej krajowej – do 16 lutego w całym województwie 

zdiagnozowano 44 przypadki grypy potwierdzonej laboratoryjnie, krórych większość związana była z wirusem AH1N1. Jedną z osób, 

dotkniętych tą odmianą choroby, był 28-letni mężczyzn, który pod koniec stycznia trafił do Szpitala im. A. Wolańczyka w Złotoryi. 

Przewieziono go na leczenie do szpitala w Zgorzelcu, a następnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie 

niestety przegrał walkę z chorobą. Dyrekcja złotoryjskiej lecznicy wprowadziła całkowity zakaz odwiedzin pacjentów.

T akie postano -
wienie podjął też 
zarząd Miedzio-

wego Centrum Zdrowia 
w Lubinie, gdzie u czte-
rech pacjentów zdia-
gnozowano grypę typu 
AH1N1: – Codziennie 
w przychodni pojawia 
się kilkadziesiąt osób 
z infekcjami grypopo-
dobnymi – wyjaśnia 
Edward Schmidt, prezes 
MCZ. – Nie chcemy, by 
na oddziały szpitalne 
dotarła infekcja. Takie 
kroki podejmuje się rok-
rocznie w charakterze 
profilaktyki.

Po Miedziowym Cen-
trum Zdrowia w Lubinie 
przyszła kolej także na 
Regionalne Centrum 
Zdrowia, którego dy-
rekcja prosi, by rzadziej 
przychodzić z wizytą do 
najmłodszych pacjentów  
na oddziałach neonatolo-
gii i pediatrii.

– Nie jest to jeszcze za-
kaz odwiedzin – uspokaja 
Ewa Pogodzińska, rzecz-
nik prasowy Regional-
nego Centrum Zdrowia 
w Lubinie. – Prosimy jed-
nak rodziców i bliskich, 
by w miarę możliwości 
ograniczyli wizyty w cza-
sie, gdy istnieje większe 
ryzyko zarażenia.

W Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym 
w Legnicy zdiagnozowa-
no przypadek świńskiej 

grypy u rocznego chłop-
ca. Stan dziecka lekarze 
oceniali jednak jako na 
tyle dobry, by możliwe 
było wypisanie go do 
domu. Szpital zakazał 
odwiedzającym wstępu 
na oddziały hematolo-
giczny oraz anestezjologii 
i intensywnej terapii. Na 
pozostałych pozwala na 
wizyty jedynie w godzi-
nach 15-18. Lekarze ape-
lują również, by w jednej 
chwili na sali chorych 
przebywał tylko jeden 
gość.

– Ciepła zima sprzyja 
infekcjom grypopochod-
nym, stąd taka decyzja 
– mówi Tomasz Kozieł, 
rzecznik prasowy szpi-
tala. Podkreśla też, że 
znacznie groźniejsze od 
samej choroby mogą być 
tzw. powikłania pogry-
powe, których nie wolno 
lekceważyć.

W żadnym ze szpitali 
nie zostały wyznaczone 
ramy czasowe, w których 
będą obowiązywały te 
ograniczenia. Bliskich 
chorych będzie można 
znów swobodnie odwie-
dzać, gdy tylko lekarze 
pracujący w przychod-
niach zaobserwują wy-
raźnie mniejszą liczbę 
zachorowań na zakaźne 
choroby.

Marta Czachórska
Joanna Dziubek

Joanna Michalak
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STRAŻACY MAJĄ NOWEGO SZEFA
LEGNICA. Nowym szefem legnickich strażaków jest młodszy brygadier Zdzisław Sokół. Dotych-

czasowy zastępca Adama Koniecznego, który niedawno awansował na komendanta wojewódzkiego 

straży pożarnej we Wrocławiu, urzędowanie rozpocznie z początkiem marca.

Sokół obowiązki komendanta pełni od początku lutego. Był najczęściej typowanym na to stanowisko 

kandydatem. Jego nominacja nie jest dla nikogo w straży zaskoczeniem.  BAR

W  treści tego 
specyficz-
nego ogło-

szenia, opublikowanej 
na portalu e-legnickie.
pl, czytamy: „Bardzo 
wielu szlachetnych 
ludzi, dobrych Pola-
ków, prawdziwych 
patriotów prosi, by 
przybyć w sobotę na 
godz. 12 na Rynek 
w Legnicy, dla popar-
cia, obrony demokra-
tycznie wybranego 
Prezydenta Rzeczypo-
spolitej i Rządu w Na-
szej Ojczyźnie. Jest 
to legalna, pokojowa 
manifestacja. Ludzie 
„targowicy” czy po-
komuniści bowiem 
zamierzają dobijać się 

znów do władzy. Nie 
mogą pogodzić się 
z tym, że ich nie wy-
brano. Przyjdą oni, 
żeby straszyć, kłamać 
burzyć, skłócić… Na-
de wszystko zachęca-
my się wzajemnie do 
modlitwy za ojczy-
znę, za prawowicie 
wybranych Prezyden-
ta i Premiera, a także 
za wrogów Kościoła 
i Polski”.

12 lutego szkoła 
była zamknięta. Na 
sygnał dzwonka, usy-
tuowanego tuż przy 
drzwiach wejścio-
wych, nikt nie reago-
wał. W szkole jednak 
sekretariat był czynny. 
Telefon odebrał dyrek-

tor placówki, ojciec 
Józef Szańca. Zapyta-
liśmy, kto i dlaczego 
rozesłał do uczniów 
taką wiadomość.

– Nie, nie, nie będę 
o tym z panem roz-
mawiał. Do widzenia 
– słychać trzask od-
kładanej słuchawki.

O komentarz po-
prosiliśmy księdza 
Waldemara Weso-
łowskiego, rzecznika 
diecezji legnickiej.

– Szkoła nie podle-
ga jurysdykcji bisku-

pa legnickiego i nie 
mamy wpływu na jej 
funkcjonowanie. Mo-
im zdaniem jednak 
to i tak wewnętrzna 
sprawa szkoły. Poza 
tym treść tego powia-
domienia na pewno 
nie była skierowana 
do uczniów, ale do 
rodziców – sugeruje 
ksiądz rzecznik.

Jednak placówka, 
choć prywatna, ma 
uprawnienia szkoły 
publicznej i podlega 
kuratorium oświaty.

– Sprawę bada już 
dolnośląskie kura-
torium oświaty, bę-
dziemy wyjaśniać tę 
sytuację – informuje 
Krystyna Kaczorow-
ska, rzecznik Dol-
nośląskiego Kura-
torium Oświaty we 
Wrocławiu.

Jak udało nam się 
ustalić, część młodzie-
ży szkolnej przyszła na 
manifestację, chociaż 
uczniom nie podoba 
się, by angażowano 
ich w bieżącą politykę. 
Z mediami oficjalnie 
rozmawiać nie chcą. 
Obawiają się, by nie 
odbiło się to na ich sy-
tuacji w szkole.

Bartłomiej Rodak

Kontrowersyjny 
pomnik na 
emeryturze

LEGNICA. Słynny pomnik przyjaźni polsko-
radzieckiej, który dumnie wznosi się na 

centralnym placu Legnicy, obchodzi dziś 65. 
urodziny. Niejednokrotnie stawał się tłem 

politycznych kłótni, prawica od lat domaga się 
jego usunięcia. I zanosi się na to, że czas 

peerelowskiego reliktu rzeczywiście dobiega 
końca.

Można stwierdzić, że legnicki pomnik wdzięcz-
ności dla bohaterskiej Armii Radzieckiej czy też 
pomnik braterstwa broni narodów polskiego i ra-
dzieckiego – bo monument różnie jest nazywany 
– przechodzi na zasłużoną emeryturę. 65 lat temu, 
11 lutego jego uroczystemu odsłonięciu towarzy-
szyło 10 tysięcy legniczan. Już w 1956 roku podję-
to pierwszą próbę zburzenia pomnika. Ostatnimi 
laty w mieście toczyła się o niego regularna wojna 
między prezydentem i radnymi PiS-u, którzy do-
magali się usunięcia obelisku. 

– Życzyłbym sobie, mieszkańcom Legnicy i te-
mu pomnikowi, żeby to były jego ostatnie urodzi-
ny – mówi Jacek Baczyński, radny Prawa i Spra-
wiedliwości. – Tych 65 lat to o 65 za długo, taki 
pomnik nie powinien tu nigdy stanąć. Zresztą sam 
jego autor domagał się po latach, żeby jego dzieło 
zakopać kilkanaście metrów pod ziemię.

Wojciech Kondusza, badacz radzieckiej historii 
miasta, nie ukrywa, że pomnik mu nie przeszka-
dza. Nie wierzy jednak, że na placu Słowiańskim 
pozostanie na długo. Tajemnicą poliszynela jest, 
że kwestia monumentu ma zostać rozwiązana 
jeszcze w tej kadencji samorządu. To cena, jaką 
prezydent Legnicy, wieloletni obrońca pomnika, 
może zapłacić za nieformalną koalicję z PiS-em 
w Radzie Miejskiej.

– Jeśli to nie ostatni rok pomnika, to pewnie 
jeden z ostatnich lat – uważa Kondusza. – Polityka 
historyczna, która jest obecnie realizowana, bę-
dzie z pewnością dążyła, jeśli nie polubownie, to 
pewnie ustawowo, do rozwiązania problemu re-
liktów – jak to mówią – komunistycznych, które 
pozostały w naszym kraju. I nie dotyczy to tylko 
pomników, ale i chociażby nazw ulic.

Jeszcze w ubiegłym roku ogłoszono konkurs 
na opracowanie koncepcji przebudowy i rewita-
lizacji placu Słowiańskiego, która ma być jedną 
z największych inwestycji tej kadencji. Ostatecz-
nie do finału zakwalifikowało się sześć projektów. 
Zwycięski ma zostać ogłoszony do końca marca. 
Czy prace brane pod uwagę zakładają zachowanie 
pomnika w obecnym miejscu?

– Aż do samego rozstrzygnięcia konkursu 
wszystkie prace objęte są tajemnicą, nie możemy 
zdradzać szczegółów, jak ich zresztą nawet nie 
znam – zapewnia Arkadiusz Rodak, rzecznik pre-
zydenta Legnicy.

Jacek Baczyński nie pozostawia jednak złu-
dzeń: – Mam nadzieję, że konkurs na rewitaliza-
cję placu Słowiańskiego, bez względu na to, jaki 
projekt zwycięży, będzie zakładał przeniesienie 
tego pomnika. 

A bez głosów radnych PiS-u rządzenie miastem 
mogłoby być znacznie utrudnione.  BAR

WŁADZE KATOLICKIEJ PLACÓWKI NAKŁANIAJĄ 
UCZNIÓW DO ANGAŻOWANIA SIĘ POLITYKĘ

Uczniowie przeciw
postkomunistom
i targowicy
LEGNICA. Dyrekcja Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy nakłaniała 
swoich uczniów do udziału w demonstracji środowisk patriotycznych, które protestowały 
w centrum miasta 23 stycznia w kontrze do Komitetu Obrony Demokracji. Władze szkoły 
rozesłały informację w dzienniczku elektronicznym w przeddzień manifestacji, późnym 
wieczorem.
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– Sprawę bada już dolnośląskie 
kuratorium oświaty, będziemy 
wyjaśniać tę sytuację 
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Nagrodzeni za uratowanie życia
LUBIN. Sierżanci Krzysztof Zając i Marcin Steciuk – policjanci ze Ścinawy – otrzymali nagrodę za uratowanie życia 69-letniej kobiecie. Inspektor Tomasz Gołaski, 

komendant powiatowy policji w Lubinie, pogratulował im godnej naśladowania postawy, profesjonalizmu i zaangażowania w pełnioną służbę.

Policjanci otrzyma-
li zgłoszenie zaginięcia 
mieszkanki jednej ze wsi 
w gminie Ścinawa. Mąż 
zaginionej poinformo-
wał, że zostawił żonę na 
skraju pola, ponieważ 
zasłabła, a sam udał się 
do domu, aby wezwać 
pomoc. Gdy wrócił na 
miejsce, kobiety już nie 
było. Nie wróciła także 
do domu. Po dalszych 
bezskutecznych poszu-

kiwaniach powiadomił 
policję.

Funkcjonariusze zna-
leźli kobietę około 200 
metrów od miejsca wska-
zanego przez męża. Była 
nieprzytomna i nie dawa-
ła oznak życia, rozpoczęli 
więc reanimację. Zanim 
przyjechało pogotowie, 
udało im się przywrócić 
kobiecie oddech. Karetka 
utknęła na rozmokłej po-
lnej drodze, dlatego jeden 

z policjantów dowiózł na 
miejsce ratowników radio-
wozem, a potem w asyście 
lekarza przewieźli nieprzy-
tomną kobietę do ambu-
lansu. W tym czasie udało 
się wyciągnąć pojazd pogo-
towia i wyziębiona kobieta 
została przewieziona do 
szpitala.

– Obaj funkcjonariusze 
wykazali się dużą wiedzą, 
profesjonalizmem oraz za-
angażowaniem. Ani przez 

chwilę nie wahali się, aby 
nieść pomoc potrzebują-
cej. Tym bardziej, że w da-
nej chwili liczyła się każda 
sekunda. Kolejne trafne 
decyzje przez nich podej-
mowane z całą pewnością 
przyczyniły się do szczęśli-
wego zakończenia akcji ra-
tunkowej – mówi aspirant 
sztabowy Jan Pociecha, ofi-
cer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Lubinie.

(JD)FO
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100 lat  
+ VAT

LUBIN. Po raz pierwszy 
w lubińskim Domu Opieki 

„Szarotka” świętowano setne 
urodziny jednego 

z podopiecznych. 11 lutego 
życzenia i gratulacje z tej okazji 

przyjmowała pani Tekla 
Szmigielska.  

Jubilatka z uśmiechem na twa-
rzy dziękowała za życzenia wszyst-
kim, którzy zebrali się wokół uro-
dzinowego tortu z napisem „100 
+ VAT”. Wśród nich był jej jedyny 
wnuk, Waldemar, który odwiedza 
babcię kilka razy w tygodniu. 

Uroczystości takie jak ta nie-
zmiennie przywołują pytanie 
o receptę na długowieczność. Pra-
cownicy „Szarotki” twierdzą, że 
zapewnia ją przebywanie wśród 
ludzi życzliwych i oferujących po-
trzebną w danej chwili pomoc, nie 
tylko medyczną. Pomocny jest też 
optymizm i chęć do działania. – 
Pani Tekla w zeszłym roku jeszcze 
tańczyła – opowiada Stanisława 
Lewandowska, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Lubinie. – A ilekroć pytamy 
ją, co słychać, zawsze odpowiada 
„prima!”.

Pani Tekla Szmigielska 100 lat 
skończyła 3 lutego, ale urodzino-
wa ceremonia została zorganizo-
wana tydzień później, by połączyć 
ją z ważnym dla ośrodka Świato-
wym Dniem Chorych.

W tej chwili w „Szarotce” 
mieszka 28 seniorów. Dwoje z nich 
skończyło już 90 lat, jedenaścioro 
do tego wieku już się zbliża. Szefo-
wa lubińskiego MOPS-u żartuje, 
że to najlepsza rekomendacja dla 
placówki.  (JD)
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K ażdy samorząd płaci 
inną stawkę za utrzy-
manie jednego punktu 

świetlnego, ponieważ do tej 
pory każdy negocjował ceny in-
dywidualnie. Współpraca przy 
wspólnych zakupach energii 
przyniosła jednak zaskakującą 
wiedzę na inny temat: – Staw-
ki są tak różne, że nie widzimy 
w tym żadnej logiki. Ich roz-
piętość jest ogromna, bo od  
8 do nawet 30 złotych – mówi 
Ryszard Dąbrowski, naczelnik 
wydziału infrastruktury Urzę-
du Miejskiego w Lubinie.

Wiedząc o tym władze Lubi-
na nie przyjęły proponowanej im 
ceny na rok 2016. W rezultacie 
od 1 stycznia nie mają zawartej 
stosownej umowy z Tauronem 
i zepsute po tej dacie miejskie la-
tarnie pozostaną na razie ciem-
ne. Te samorządy, które umowę 
podpisały, nie wykluczają jej 
rozwiązania.

– Analizujemy od strony praw-
nej taką możliwość – twierdzi Ja-
nusz Cygan, specjalista ds. inwe-
stycji i remontów Urzędu Gminy 
Chojnów. – Według nas stawka 
utrzymania jednego punktu to 

8,37 zł netto, a płacimy trzy razy 
więcej.

Sytuacja jest o tyle trudna, że 
spółka jest wyłącznym operato-
rem systemu dystrybucyjnego 
energii na terenie Polski połu-
dniowo-zachodniej i gminy nie 
mają możliwości zawarcia umo-
wy z innym wykonawcą. 

Na ten problem od dawna 
zwraca uwagę prezydent miasta 
Robert Raczyński, który wy-
szedł z inicjatywą wspólnych 
negocjacji:

– Najwyżej spotkamy się w są-
dzie, jak to bywało już z mono-

polistami. Wielokrotnie apelo-
wałem do każdego rządu, aby 
na rzecz gmin skomunalizował 
latarnie. Przecież to my ponosi-
my koszt utrzymania tego oświe-
tlenia – mówi szef lubińskiego 
samorządu.

W poniedziałek, 15 lutego 
przedstawiciele gmin spotkali się 
w Lubinie, by omówić wspólne 
stanowisko. Prowadzenie w imie-
niu całej grupy negocjacji z zarzą-
dem Tauron Dystrybucja przypa-
dło w udziale przedstawicielom 
Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Magdalena Rzemień, Joanna Dziubek

GMINY NIE CHCĄ PRZEPŁACAĆ  
ZA UTRZYMANIE OŚWIETLENIA 

Nie dadzą się
monopoliście
LUBIN. Samorządy 
z naszego regionu nie 
zgadzają się na 
proponowane im przez 
firmę Tauron 
Dystrybucja ceny za 
eksploatację 
oświetlenia. Jako 
pierwszy sprzeciwił się 
Lubin. Miasto ponownie 
stanęło na czele gmin, 
które zamierzają razem 
zawalczyć o swój 
interes, choć tym razem 
nie stworzyły oficjalnej 
grupy zakupowej.
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WIOSKI  
Z POMYSŁEM
PRZEMKÓW. Gdzie w Wilkocinie 
mieszka Czerwony Kapturek? I dlaczego 
Ostaszów jest wioską w dechę? Odpo-
wiedzi na pytania znajdują się w samych 
miejscowościach. Są to wioski tematycz-
ne, tworzone przez samych mieszkań-
ców.
Najważniejszy jest pomysł. Nazwa musi 
wiązać się z daną miejscowością i pod-
kreślać jej walory. I dlatego Wilkocin to 
Wioska Czerwonego Kapturka.
– Wilkocin kojarzy się z wilkiem, a z nim 
Czerwony Kapturek i stąd pomysł na ta-
ką nazwę – wyjaśnia Joanna Fijas, miesz-
kanka wsi i dodaje, że wilczki były też wi-
dziane w tej okolicy.

Postawiono już specjalne „witacze” i wy-
tyczono Ścieżkę Czerwonego Kapturka. 
Sceny ze słynnej bajki braci Grimm moż-
na obejrzeć na siedmiu tablicach usta-
wionych wzdłuż drogi. Za świetlicą ma 
powstać wilcza polana. W planach jest 
jeszcze ścieżka edukacyjna na temat wil-
ka, jego cech, zwyczajów i sposobu odży-
wiania.
Z kolei znakiem rozpoznawczym Osta-
szowa jest oryginalna zabudowa z muru 
pruskiego i ten atut wykorzystano do 
promocji miejscowości. We wsi wyzna-
czono już ścieżkę dydaktyczną prezentu-
jącą jej historię. 
– Mur pruski, czyli z drewnem, a więc 
wioska w dechę – żartuje Jerzy Gucma, 
mieszkaniec Ostaszowa. 
Pomysł ma zachęcić przybyszów do od-
wiedzania miejscowości. A gości nie bra-
kuje. Grzybiarzy przyciągają okoliczne la-
sy, innych interesujące są wydmy i bun-
kry koło Wilkocina lub bogactwo prze-
mkowskiej natury wokół Ostaszowa. 
Wioski powstały w ramach projektu 
„Przemkowskie przedsiębiorcze wsie 
szansą rozwoju regionu”, prowadzonego 
przez Stowarzyszenie Miłośników Przy-
rody „Amazonka” pod okiem specjalisty 
z zakresu rozwoju i promocji wsi Krzysz-
tofa Szustki. 
Ciekawe, czy mieszkańcy innych miej-
scowości w naszym rejonie też poszuka-
ją tematycznego pomysłu na promocję. 

(UR)

POLKOWICE

 W Wilkocinie jest trasa
 Czerwonego Kapturka. 
 Będzie wilcza polana. 

 Oryginalna zabudowa 
 jest atutem miejscowości. 
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Dawny dworzec PKP posłuży mieszkańcom
CHOCIANÓW. Budynek dawnej stacji PKP i dwie linie kolejowe gmina Chocianów przejęła od PKP S.A. w dzierżawę na 

czas nieokreślony. I już ma plany zagospodarowania całej infrastruktury.

– Budynek stacji jest w do-
brym stanie technicznym 
i chcemy zaadaptować go na 
cele kulturalno-społeczne. 
Będą mogły odbywać się tam 
dodatkowe zajęcia organizo-
wane przez ośrodek kultury – 
opowiada Franciszek Skibicki, 
burmistrz gminy Chocianów. 
– Powstanie tam także punkt 
biblioteczny dla dzieci oraz 
punkt Powiatowego Urzędu 
Pracy, który teraz mieści się 
w budynku po byłej gazowni.

Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, ta inwe-
stycja ma szansę zostać zre-
alizowana jeszcze w obecnej 
kadencji samorządu. 

Zagospodarowanie toro-
wiska to bardziej odległa per-
spektywa. Dawna linia kole-
jowa ma być wykorzystana 
do budowy trasy turystycznej 
Przemków - Chocianów - Lu-
bin. Wstępne rozmowy samo-
rządowców na ten temat już 
się odbyły.   (UR)FO
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 Za kilka lat dawny dworzec PKP znów może tętnić życiem. 

MIESZKAŃCY WYGRALI – SKWER POZOSTANIE BEZ ZMIAN

Chcą mieć
skwer, 
nie parking
POLKOWICE. Nie będzie 
dodatkowych miejsc 
parkingowych kosztem części 
skweru przy Szkole Podstawowej 
nr 1 na polkowickim osiedlu 
Sienkiewicza. Taka decyzja 
zapadła podczas burzliwego 
spotkania mieszkańców 
z władzami gminy. Nieliczni 
zwolennicy parkingu zostali 
przegłosowani. 
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W tym miejscu 
miał powstać 
parking. 

Czesław Ignatiuk: – Zebraliśmy 
150 podpisów pod protestem 
przeciwko wycince drzew 

S kwer leży między 
podstawówką, przed-
szkolem, żłobkiem 

a wyjazdem z ulicy Skrzetu-
skiego. Parking na 27 samo-
chodów miał się znajdować 
na przedłużeniu drogi osie-
dlowej w kierunku szkoły. 
Korzystaliby z niego nie tylko 
mieszkańcy.

– Osoby, które przywożą 
dzieci do szkoły czy przed-
szkola mają problem z zapar-
kowaniem samochodu, co 
prowadzi do niebezpiecznych 
sytuacji – mówił w zeszłym ty-
godniu Konrad Kaptur, rzecz-
nik Urzędu Gminy Polkowice. 

Inwestycja oznaczałaby 
wycięcie drzew. Na to jednak 
nie zgodziła się zdecydowa-
na większość mieszkańców 
tej części Polkowic. To ich 

jedyne „zielone płuca”, gdzie 
mogą odpocząć i pospacero-
wać z dziećmi. Przeciwnicy 
parkingu przekonywali, że 
problem z brakiem miejsc po-
stojowych i tak nie zniknie, 
a oni stracą kawałek zieleni, 
której w mieście i tak nie ma 
zbyt wiele. 

– Zebraliśmy ponad 150 
podpisów przeciwko par-
kingowi – powiedział nam  
Czesław Ignatiuk, mieszka-
niec osiedla Sienkiewicza. – 
Nie chcemy betonu zamiast 
drzew. To jest miejsce, gdzie 
starsi ludzie mogą odpocząć, 
ale także i młode mamy przy-
chodzą tu z dziećmi. Poza 
tym, jak będą tu samochody, 
to spaliny polecą wprost na 
okna przedszkola - dodaje.

Halinę Piastowicz z Rady 

Osiedla Sienkiewicza oburzy-
ło też to, że chociaż decyzji 
w sprawie parkingu nie było, 
to ludzie zdążyli się już skłó-
cić, bo wśród mieszkańców 
są także zwolennicy tej inwe-
stycji: – Do tej pory żyliśmy, 
jak wielka rodzina, a przez ten 
parking wszystko się zmieniło 
– mówi.

Los parkingu w tej części 
osiedla Sienkiewicza został 
przesądzony 15 lutego pod-
czas spotkania w SP nr 1, na 

które przyszło wielu miesz-
kańców osiedla. Podczas 
głosowania zdecydowaną 
większość mieli zwolennicy 
zachowania skweru. 

– Parkingu nie będzie – 
podsumował burmistrz Wie-
sław Wabik, zapowiadając 
jednocześnie, że gmina będzie 
szukać innych lokalizacji, by 
rozwiązać problemy miesz-
kańców z parkowaniem aut.

Urszula Romaniuk
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TRAGEDIA PRZY 
UL. STASZICA. 
TRZY OSOBY 
NIE ŻYJĄ 

 GŁOGÓW. 50-letni 
mężczyzna, 47-letnia 
kobieta i ich 25-letni syn 
najprawdopodobniej 
zatruli się tlenkiem 
węgla. Ich ciała 
znaleziono w kamienicy 
przy ulicy Staszica w 
Głogowie. Śledztwo 
prowadzi prokuratura. 

W niedzielę, 14 lutego 
nad ranem sąsiedzi za-
alarmowali straż pożarną 
o dymie, który wyczuli na 
klatce schodowej.

– Mierniki wykazywa-
ły szczątkową ilość tlenku 
węgla. Strażacy zaczęli 
sprawdzać po kolei każde 
mieszkanie. Okazało się, 
że jedno z nich jest otwar-
te i w tym mieszkaniu 
znaleźli trzy osoby – in-
formuje Paweł Dziadosz, 
rzecznik komendy straży 
pożarnej w Głogowie

Wszyscy troje byli nie-
przytomni. Ratownicy 
natychmiast przystąpili 
do reanimacji, jednak po 
40 minutach lekarz stwier-
dził zgon całej rodziny. 

Strażacy w mieszkaniu 
znaleźli nadpalony fotel. 
Ogień musiał sam wyga-
snąć, a rodzina najpraw-
dopodobniej zatruła się 
tlenkiem węgla.

– Na ciele ofiar nie zna-
leziono śladów, które by 
świadczyły o tym, że oso-
by te zostały pozbawione 
życia w przestępny sposób. 
Najprawdopodobniej było 
to zaczadzenie – mówi Li-
liana Łukasiewicz, rzecz-
nik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

Przyczyny śmierci ro-
dziny ma wyjaśnić sekcja 
zwłok.  (DJ)
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Będą walczyć o zdrowe miasto
GŁOGÓW. „Zdrowy Głogów” to nazwa nowego stowarzyszenia, które właśnie powstało w mieście. Jego główny cel stanowi rzecz jasna 

walka o zdrowie mieszkańców. Pierwszą sprawą, którą zajmą się członkowie organizacji, będzie problem stężenia arsenu w powietrzu.

Do stowarzyszenia do-
łączyły osoby, które od lat 
są zaangażowane w wal-
kę o ochronę środowiska 
i zdrowia w regionie.

– Chodzi nam o zdro-
wie mieszkańców, o życie 
w zdrowym otoczeniu, 
które nie będzie narażone 
na szwank przez czynniki 
zewnętrzne – tłumaczy 
Paweł Chruszcz, radny 
miejski.

Priorytetowym proble-
mem dla „Zdrowego Gło-
gowa” jest sprawa arsenu. 
Przypomnijmy, normy je-
go obecności w powietrzu 
przekroczone są w Głogo-
wie o 250 procent. Wła-
dze miasta chcą zlecić ba-
dania, które wskażą, jak 

arsen wpływa na zdrowie 
mieszkańców. Członko-
wie stowarzyszenia mają 
jednak obawy o to, czy ich 

potencjalny wykonawca 
będzie obiektywny.

– Na dzień dzisiejszy 
dwie firmy z trzech, które 

się zgłosiły, powiązane są 
z potencjalnym niszczy-
cielem i trucicielem na-
szego środowiska – mówi 

Grzegorz Woźniak, czło-
nek stowarzyszenia. Mo-
wa oczywiście o KGHM. 
Członkowie stowarzysze-
nia obawiają się, że w takiej 
sytuacji ocena nie będzie 
rzetelna. Zamierzają zatem 
wpłynąć na decyzję władz 
Głogowa przy wyborze fir-
my, która wykona badania.

W najbliższym czasie 
członkowie stowarzysze-
nia planują także zorgani-
zowanie dużej debaty spo-
łecznej, na którą zaproszą 
mieszkańców miasta, aby 
porozmawiać o najwięk-
szych problemach i zagro-
żeniach związanych z za-
nieczyszczonym miejskim 
środowiskiem.

(DJ)
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Ta grupa zamierza zadbać o zdrowie głogowian

Do ogłoszenia prze-
targu głogowski 
magistrat przygo-

towywał się przez wiele 
miesięcy. W tym celu od-
było się kilka wizyt studyj-
nych m.in. we wrocław-
skim Capitolu. Stworzenie 
dokumentacji projektowej 

to pierwszy krok na drodze 
do odbudowy zabytku.

– Warto walczyć o ten 
obiekt nie tylko jako zabytek, 
ale także jako miejsce, gdzie 
będą odbywać się przedsta-
wienia muzyczne i teatralne 
– mówi Rafael Rokaszewicz, 
prezydent Głogowa.

Na odbudowę zabytko-
wej części teatru potrzeb-
na jest niebagatelna kwota 
20 milionów złotych, za-
tem konieczna będzie po-
moc z zewnątrz. Wniosek 
o dotację unijną władze 
miasta złożą w ciągu naj-
bliższych kilku dni.

– Najbardziej optymi-
styczny wariant zapisany 
jest w budżecie miejskim 
i wieloletniej prognozie 
finansowej. Przewiduje on 
wykonanie dokumentacji 
w tym roku, a  odbudowa 
w dwóch kolejnych latach 
– dodaje prezydent.

Sami głogowianie nie są 
jednak tak optymistyczni: 
– Nie wierzę, że ten teatr 
odbudują. Od kilkunastu 
lat to słyszę – mówi jeden 
z mieszkańców.

Otwarcie ofert w prze-
targu zaplanowano na 23 
lutego.  Daria Jęczmionka

Teatr coraz
bardziej realny
GŁOGÓW. Głogowski 
magistrat właśnie ogłosił 
przetarg na projekt 
odbudowy miejskiego 
teatru. Dokumentacja ma 
być gotowa jeszcze w tym 
roku. – Warto walczyć o ten 
obiekt – mówi prezydent 
Rafael Rokaszewicz 
o zabytkowej budowli, 
zniszczonei podczas II wojny 
światowej.
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CZY PONAD 200-LETNIA BUDOWLA ODZYSKA DAWNY BLASK?
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Ponad 100 tysięcy  
na rozwój gminy

JAWOR. Gmina dostała 106 tysięcy złotych dotacji 
z budżetu województwa dolnośląskiego. Pieniądze 

będą przeznaczone na opracowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji.

Do ogłoszonego przez 
zarząd województwa oraz 
Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju konkursu 
samorząd zgłosił projekt 
pt.: „Bogate dziedzictwo 
kulturowe i walory przy-
rodnicze miasta Jawora 
platformą współpracy, 
integracji i komunikacji 
z mieszkańcami obszaru 
rewitalizacji”. Propozy-
cja została oceniona po-
zytywnie, dzięki czemu 
Jawor jest jednym z 77 
dolnośląskich samorzą-
dów, którym przyznano 
dofinansowanie.

Burmistrz Emilian Be-
ra Jawora przyznaje, że to 
dobre informacje: – Teraz 
przed nami kilka miesię-
cy wytężonej pracy, aby 
dobrze przygotować nie-
zbędną dokumentację do 
prowadzenia procesów re-
witalizacyjnych i rozwią-

zania łączących się z tym 
problemów na obszarach 
miasta, wymagających 
szczególnej interwencji.

Przygotowanie Lokal-
nego Programu Rewitali-
zacji, w którym zostaną 
przedstawione szczegó-
łowe plany rozwoju gmi-
ny, umożliwi ubieganie 
się o środki z funduszy 
Unii Europejskiej do roku 
2020.

Poza dotacją na rewi-
talizację miasto otrzyma 
także wsparcie mery-
toryczne, które będzie 
niezbędne do opraco-
wania programu. Dzia-
łania wspierające gminy 
w opracowywaniu pro-
gramów odnowy jej po-
szczególnych obszarów są 
finansowane przez „Pro-
gram Operacyjny Pomocy 
Technicznej na lata 2014-
2020”.  (SIL)
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Brawura czy brak 
wyobraźni?

MĘCINKA. Dwie osoby trafiły do Szpitala 
Wojewódzkiego w Legnicy w wyniku zdarzenia, 

jakie miało miejsce 13 lutego przed godz. 8 
w Myślinowie na drodze nr 365 Jawor-Świerzawa. Na 

łuku drogi volkswagen passat wypadł z jezdni 
i zatrzymał się w przydrożnym rowie.

W pojeździe znajdo-
wały się dwie osoby. Ze 
względu na ich stan zdro-
wia, zostały przewiezione 
do Szpitala Wojewódzkie-
go w Legnicy. Najpraw-
dopodobniej przyczyną 
zdarzenia była nadmierna 
prędkość. Policja nie wy-

klucza też, że osoba kieru-
jąca pojazdem mogła być 
pod wpływem alkoholu.

Samochód i miejsce 
zdarzenia zabezpieczyła 
policja. Ruch na trasie Ja-
wor-Świerzawa odbywał 
się bez żadnych utrud-
nień.  (DŚ)

r e k l a m a
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JAWOR. Oddział wewnętrzny jest 
najlepiej oceniany przez pacjentów 
Jaworskiego Centrum Medycznego. 
Szpital podsumował wyniki 
ubiegłorocznej ankiety, 
przeprowadzonej wśród chorych, którzy 
korzystali z pomocy sześciu oddziałów.

B adanie zorganizo-
wano w ramach 
programu zwięk-

szania poziomu zadowole-
nia pacjentów oraz wdra-
żania polityki jakości 
JCM. Stąd od dłuższego 
czasu lecznica udostępnia 
ankiety, w których można 
wyrażać opinie na temat 
poszczególnych oddzia-
łów, poradni i pracowni.

– Podsumowując 
ankiety za rok 2015, 
wyłoniliśmy oddział, 
który zebrał największą 
liczbę pozytywnych gło-
sów i tym samym może 
służyć za przykład dla po-
zostałych jednostek na-
szego szpitala – informuje 
kierownictwo placówki.

Największe uznanie 
pacjentów zyskał Oddział 
Chorób Wewnętrznych, 
zarządzany przez ordy-
natora doktora Ryszarda 
Supla oraz pielęgniarkę 
oddziałową, magister Be-
atę Błaszczak-Rzepkę. To 
na ich ręce złożony został 
dyplom oraz gratulacje 
zarządu.

Władze placówki dzię-
kują za wszystkie przeka-
zane opinie. Zapewniają, 
że każdą z nich – zarówno 
tę pozytywną, jak i ne-
gatywną – traktują z naj-
wyższą powagą i starają 
się robić wszystko, by po-
ziom zadowolenia z usług 
nieustannie wzrastał.

(JCM)

JAWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE  
ZABIEGA O UZNANIE PACJENTÓW
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Pacjenci
docenili
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Pustki w galerii wstydu
ZŁOTORYJA. Mieszkańcy dopominają się od magistratu, by zakupił więcej psich pakietów. Okazuje się, że w tym roku planowane jest 

dostawienie dziesięciu specjalistycznych pojemników.

Nowe mają się pojawić na os. 
Nad Zalewem i ulicach Sikorskie-
go, Górnej, Chopina, Maluchów, 
Słowackiego oraz Staszica – na 
ostatniej z nich będą aż dwie 
sztuki – a ponadto przy al. Miłej 
oraz okolicach oczka wodnego. 
Burmistrz zapowiada, że jeżeli 
uda się wynegocjować lepszą ce-
nę, być może dostawione zostaną 
kolejne.

Pomarańczowe pojemniki 
wyposażone w rękawiczki i wo-
reczki. Obecnie rozmieszczone są 
na plantach przy ul. Staszica, na 
Skwerze Siedmiu Mieszczan, na 
al. Miłej przy Muzeum Złota, na 
pl. Niepodległości przy kościele 
oraz przy klombie obok kościoła 
św. Jadwigi.

Latem ubiegłego roku złoto-
ryjski magistrat przystąpił do 

programu „Kupa wstydu” i na 
stronie internetowej stworzył 
tzw. galerię brudasów. Każdy, 
kto zobaczy, że właściciel psa nie 
sprząta po swoim pupilu, może 
zrobić zdjęcie i wysłać mailem 
do magistratu. Obecnie znajduje 
się tam raptem jedna fotografia – 
z sierpnia 2015 roku.

– Zachęcamy do robienia zdjęć 
właścicielom psów, którzy zbyt 

swobodnie podchodzą do swoich 
obowiązków – apelował włodarz 
Robert Pawłowski, uspokajając, 
że twarz właściciela czworonoga 
będzie zamazana, natomiast pies 
będzie pokazany w całej krasie. 
W niedużej Złotoryi oznacza to, 
że brudasa będzie można zidenty-
fikować bardzo szybko.

(JOM)
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ULOTKI DLA  
NIEROZTROPNYCH
ZŁOTORYJA. Miejscowi poli-
cjanci apelują do kierowców i pa-
sażerów samochodów, aby nie po-
zostawiali żadnych przedmiotów 
w pojazdach, w widocznym miej-
scu. Telefony komórkowe, nawi-
gacje, tablety, torby z zakupami, 
elektronarzędzia – to najczęściej 
staje się łupem złodziei.
– Złodziej, zachęcony pozostawio-
nym w aucie jakimś sprzętem lub 
opakowaniem, wybije szybę i za-
bierze je, bo nie wie, co znajduje 
się wewnątrz – mówi młodszy 
aspirant Iwona Król-Szymajda, ofi-
cer prasowy złotoryjskiej policji.
W ramach prowadzonych działań 
profilaktycznych zaprojektowano 
ulotki prewencyjne o treści przy-
pominającej mieszkańcom powia-
tu jak dbać o własne dobra mate-
rialne. Ulotki zostały zakupione 
przez Starostwo Powiatowe 
w Złotoryi.
Policjanci będą zostawiać ulotki 
w miejscach, w których zauważą 
nieprawidłowo zabezpieczone 
mienie czy też pozostawione bez 
opieki przedmioty.  (JOM)

U r z ą d  M i e j -
ski w Złotoryi 
w ostatnim czasie 

sondował rodziców. Za-
interesowanie zapisami 
sześciolatków do szkół 
okazuje się znikome. – 
Ratusz podjął działania 
związane z organizacją 
kolejnego roku szkolne-
go wcześniej niż zwykle 
w związku ze zniesieniem 
przez Sejm obowiązku 

szkolnego dla sześcio-
latków – tłumaczy Piotr 
Maas. – W placówkach, 
do których uczęszczają 
dzieci urodzone w 2010 
roku, rozdana została an-
kieta badająca preferencje 
rodziców: czy zamierzają 
zapisać dziecko do klasy 
pierwszej, czy jednak po-
zostawić je jeszcze na rok 
w zerówce – uzupełnia.

Okazało się, że rodzice 

zaledwie 14 sześciolatków 
zadeklarowali, że wyślą 
je w tym roku do szkoły. 
Reszta ze 160 dzieci uro-
dzonych w 2010 roku 
najprawdopodobniej po-
zostaje w zerówkach.

Rzecznik Ratusza tłu-
maczy, że we wrześniu 
najprawdopodobniej po-
wstaną po dwa oddziały 
pierwszaków w szkołach 
podstawowych nr 1 i 3. 

Ponadto do tych klas do-
łączy około 70 dzieci uro-
dzonych w 2009 roku, 
które rok temu uzyskały 
z poradni psychologicz-
no-pedagogicznej od-
roczenie od obowiązku 
szkolnego. Tegoroczne 
klasy pierwsze będą więc 
nieliczne – wszystkich 
pierwszaków będzie nie 
więcej niż 80.

Brak chętnych do roz-
poczęcia nauki w szkole 
zapowiada problemy dla 
miejskiej oświaty. We-
dług wstępnych wyliczeń, 
w przyszłym roku Złoto-
ryja może dostać nawet 
o 650 tys. zł mniej sub-
wencji oświatowej.

Cztery klasy pierw-
sze to znaczny spadek. 
We wrześniu 2014 roku, 

w obu złotoryjskich pod-
stawówkach, powstało 
łącznie 10 klas pierw-
szych, do których poszło 
około 235 dzieci. W 2015 
roku – dla 180 sześcio- 
i siedmiolatków stworzo-
no osiem oddziałów.

Wielu rodziców nie 
ukrywa, że rezygnując 
z posłania sześciolatka do 
szkoły, bierze pod uwagę 
własną wygodę. W ze-
rówkach nauczyciele nie 
mają aż tylu wolnych dni, 
co w szkołach. Każda ab-
sencja dziecka w szkole 
sprawia, że opiekunowie 
muszą szukać dla swych 
pociech alternatywnej 
opieki. A to w dzisiejszych 
czasach często staję się nie 
lada wyzwaniem.

Joanna Michalak

RODZICE DADZĄ SWOIM DZIECIOM JESZCZE ROK

Sześciolatki
zostaną w zerówkach
ZŁOTORYJA. – Prawdopodobnie tylko cztery klasy pierwsze 
zostaną uruchomione w złotoryjskich podstawówkach – 
informuje Piotr Maas, rzecznik prasowy magistratu. – Tak 
wynika z deklaracji rodziców sześciolatków, bowiem tylko 
kilkunastu z nich zdecyduje się posłać swe dziecko do szkoły 
wcześniej niż to konieczne.
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M amy bardzo wiele pio-
senek zadedykowanych 
paniom, zatem prawie 

każda piosenka podczas koncertu 
była walentynkowa. U nas tematy-
ka miłości i pięknych pań wiedzie 
prym– mówi Jerzy Skrzypczyk, 
perkusista, wokalista i kompozytor 
utworów zespołu.

Brzmienie Czerwonych Gitar 
słychać już od 50 lat. Muzycy wy-
liczyli, że przez ten czas dali oko-
ło pięciu tysięcy koncertów. Jerzy 
Skrzypczyk wystąpił na każdym 
z nich.

– Jestem raczej muzykiem do-
brego zdrowia i to pozwoliło mi 
uczestniczyć we wszystkich na-
szych występach – żartuje artysta

Publiczność nagrodziła występ 
gromkimi brawami. Podczas słu-
chania największych przebojów 
wracały wspomnienia z młodzień-
czych lat.  

– Wspaniały koncert – zachwy-
ca się Alina Kuczyńska – Czerwone 
Gitary to mój ukochany zespół, od 
kiedy w ogóle zaczęłam intereso-
wać się muzyką, czyli kiedy mia-
łam 10 lat.

– Nigdy jeszcze nie byłam na 
tak dużym koncercie – przyznaje 
Natalia Roja. – Chodzę do polskiej 
szkoły w Anglii i tam moja mama, 
która jest nauczycielką, puszczała 
nam piosenki Czerwonych Gitar.

– To mój ulubiony zespół. 
Dawniej ich piosenki były dobre 
do randkowania. Można było na 
przykład zaśpiewać dziewczynie 
„Ładne oczy masz” – wspomina 
Stanisław Szymański.

Po koncercie można było kupić 
płytę kultowego zespołu, opatrzo-
ną autografem artystów.

Agata Jankowska

PODCZAS WALENTYNKOWEGO KONCERTUW NIEJEDNYM  
OKU ZAKRĘCIŁA SIĘ ŁZA

O kobietach 
i miłości
LUBIN. Na ten koncert długo czekała publiczność z całego regionu. Legendarne Czerwone Gitary 

w walentynkowy wieczór zagrały swoje największe przeboje i zaprezentowały utwory z nowego 

repertuaru. Koncert przygotowany został z okazji wydania przez zespół nowej płyty. Widzowie mieli 

okazję wysłuchania programu opracowanego na „Złoty Jubileusz” grupy.
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O by więcej takich 
koncertów. Bardzo 
fajna inicjatywa, 

ciekawy dobór kapel, jak 
będzie się to powtarzać, 
my też będziemy wracać – 
mówią miłośnicy ostrego 
brzmienia, którz przybyli 
na ten koncert.

Na scenie pojawił się ze-
spół Lorein. W 2014 roku 
mogliśmy oglądać go w mu-
zycznym programie „Must 
Be The Music”, w którym 
doszedł do samego finału. 
– Gdy publika przyjdzie 
i wypełni klub koncertowy, 
to jest coś pięknego. To dla 
nas największa nagroda –  
cieszy się Łukasz Lańczyk, 
wokalista i gitarzysta zespo-
łu. – Tak jak dzisiaj w Lubi-
nie – jest dopiero 16:40 i pod 
sceną są już ludzie.

Długo wyczekiwanym 
zespołem był Happysad. 
Zespół gra od 2001 roku, 
właśnie rozpoczął wiosen-
ną trasę koncertową i przy-
gotowuje się do wydania 
kolejnej płyty.

– Wiemy już, jakie pio-
senki chcemy zagrać, wie-
my, z kim chcemy nagrać 
płytę – z Marcinem Bolsem, 
czyli człowiekiem, który ro-
bił „Jakby nie było jutra”. 
Płytę chcemy zacząć nagry-
wać w sierpniu – opowiada 
Kuba Kawalec, wokalista 
zespołu Happysad.

Na scenie pojawiła się tak-
że grupa Cała Góra Barwin-
ków, a gwiazdą wieczoru był 
zespół Pidżama Porno.

Rockowe granie po dłuż-
szej przerwie powróciło do 
Lubina i być może będzie 
odbywało się tu zdecydo-
wanie częściej.

– Wracamy do konwen-
cji rockowej, bo jednak 
jest grono ludzi, którzy 
chcą słuchać tej muzyki. 
Chcemy pokazywać te ga-
tunki muzyki, które nie 
są w głównych nurtach 
– mówi Marek Zawadka, 
dyrektor Ośrodka Kultury 
„Wzgórze Zamkowe”, or-
ganizator imprezy.

Malwina Komarnicka FO
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FANI ROCKA JUŻ TERAZ CHCĄ KOLEJNEJ EDYCJI ZIMOWEGO FESTIWALU

Rockowe

LUBIN. Lorein, Cała Góra Barwinków, Happysad i Pidżama Porno to gwiazdy, które 

wystąpiły podczas pierwszego festiwalu „Winter Rock in Lubin”. Koncert odbył się w hali 

widowisko-sportowej Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie.

szaleństwo
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DALI DZIECIOM 
UŚMIECH
REGION. „Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat” – 
ta sentencja towarzyszyła 
wszystkim, którzy włączyli się 
do akcji zainicjowanej przez ki-
biców ze stowarzyszenia Zagłę-
bia Handball oraz MKS Zagłębie 
Lubin S.A.
Akcja przeszła wszelkie oczeki-
wania samych organizatorów, 
bo włączyli się do niej niemal 
wszyscy związani z piłką ręczną 
w naszym kraju. Nie zabrakło ko-
szulek i gadżetów od reprezen-
tantek Polski, a także zespołów 
Superligi męskiej i żeńskiej, by-
łych i aktualnych zawodników 
i zawodniczek Zagłębia Lubin 
oraz przedstawicieli niemal 
wszystkich klubów, od Szczeci-
na, poprzez Jelenią Górę, Elbląg, 
Koszalin, Opole po Lublin. Były 
również koszulki znanych marek 
europejskich, jak Budućnost 
Podgorica, w której występuje 
była zawodniczka Zagłębia, Kin-
ga Achruk. Wszystkie koszulki 
i gadżety klubowe trafiły na licy-
tację, a zebrana suma została 
przekazana na zakup słodyczy 
oraz sprzętów RTV i AGD dla do-
mów dziecka. Organizatorzy ak-
cji przygotowali także sto pa-
czek ze słodyczami, do dzieci tra-
fił również sprzęt sportowy 
w postaci toreb i piłek, nie zabra-
kło także wyprawek szkolnych 
oraz rzeczy dla „bobasów” w po-
staci mleka modyfikowanego.
Kibice wraz z zawodnikami i za-
wodniczkami odwiedzili pla-
cówki, takie jak: Publiczna Pla-
cówka Opiekuńczo-Wychowaw-
cza „Jaworowy Start” w Jawo-
rze, Dom Dziecka w Legnicy 
przy ul. Wandy 10, Dom Dziecka 
w Golance Dolnej, Dom Samot-
nej Matki w Ścinawie, a także 
Fundacji im. Brata Alberta w Lu-
binie. – Bardzo, bardzo gorąco 
dziękuję za tak wspaniałe 
wsparcie od piłkarek i piłkarzy 
ręcznych oraz kibiców. Jest mi 
niezmiernie miło, że znaleźliście 
czas i byliście tak zaangażowa-
ni, myśląc o naszych maluchach 
– mówi Irena Burtula z placówki 
„Jaworowy Start”.  (ŁL)

VII BIEGOWE GRAND PRIX Zagłębia Miedziowego
9 biegów w okresie: grudzień 2015 – marzec 2016

VI BIEG:  21 luty 2016r. (niedziela), godz. 11.00  
	 –	Ścinawa,	dystans	ok.	8	km

VII BIEG:  28	luty	2016r.	(niedziela),	godz.	11.00	 
	 –	Nowa	Sól,	dystans	ok.6	km 

VIII BIEG: 5	marzec	2016r.	(sobota),	godz.	11.00 
	 –	Legnica,	dystans	ok.		km

IX BIEG:  13	marzec	2016r.	(niedziela),	godz.	11.00 
	 –	Lubin,	Stadion	RCS,	 
	 Test	Coopera	(bieg	na	12	minut)

Zapisy i regulamin na: www.rcslubin.pl		 	 www.facebook.com/RCSLubin

r e k l a m a

Zagłębie w półfinałach!
PIŁKA RĘCZNA. Juniorki Zagłębia Lubin awansowały do turnieju półfinałowego mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej. 

Młode szczypiornistki wciąż liczą się w walce o medale.

Podopieczne Elżbiety 
Szczepaniak i Beaty Mia-
zgi już po dwóch meczach 
zapewniły sobie awans do 
dalszych gier na szczeblu 
centralnym. Pewnie poko-
nały kolejno MKS Brodni-
ca 33:21 i KPR Jelenia Góra 
28:17. Dopiero w starciu 
z gospodyniami turnieju lu-
binianki musiały przełknąć 

gorycz porażki, przegrywa-
jąc 19:29. – Dwa pierwsze 
mecze były bardzo dobre 
w naszym wykonaniu. 
W trzecim tylko pierwsza 
połowa była wyrównana. 
Cieszymy się z awansu, ale 
wiemy, że czeka nas jeszcze 
wiele pracy przed kolejnymi 
rozgrywkami – mówi Elż-
bieta Szczepaniak.  (MISZ)Fo
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M

ar
iu

sz
 B

ab
ic

z

Skład Zagłębia na  
turnieju w Gdyni:  

Powaga, Czyż – Tracz, 
Haczkowska, Płoch, Sta-
nisławczyk, Kurkowiak, 
Wargacka , Krzyżanow-
ska, Manska, Jasińska, 
Pięta, Rosiak, Walczak 
Zuzanna. 

ZAWODNIK SOKOŁA LUBIN STRACIŁ POZYCJĘ LIDERA

Tym razem 
najlepszy Dawidziuk
 BIEGI. Za nami kolejny 
etap VII Biegowego 
Grand Prix Zagłębia 
Miedziowego. Tym 
razem biegacze pokonali 
trasę pomiędzy Złotoryją 
a Jerzmanicami-Zdrój. 
Najszybszy na blisko 
sześciokilometrowym 
odcinku okazał się 
zawodnik OLAWS 
Złotoryja Maciej 
Dawidziuk, który 
wyprzedził swojego 
klubowego kolegę 
Marcina Pawłowskiego 
oraz zawodnika Sokoła 
Lubin – Tobiasza 
Belgraua.

J ak zawsze we Złotoryi 
przepiękna pogoda oraz 
fantastyczna frekwencja, 

bo na starcie pojawiło się ponad 
stu pięćdziesięciu uczestników 
– podkreślał Marek Dłubała, 
wiceprezes Regionalnego Cen-
trum Sportowego w Lubinie i je-
den z organizatorów zawodów.

Jeszcze przed startem zawo-
dów wszystko zapowiadało, 

że na własnym trasach zdecy-
dowanymi faworytami będą 
zawodnicy OLAWS Złotoryja. 
Tak też się stało, ponieważ już 
na pierwszej części trasy duet 
Dawidziuk – Pawłowski od-
skoczył od Tobiasza Belgraua. 
Jak się okazało, w końcówce 
więcej sił zachował pierwszy ze 
złotoryjskiej pary i to on wygrał  
zmagania.

– Od początku narzuciłem 
swoje tempo, trzymałem to do 
końca i nie oglądałem się za 
siebie licząc tylko na swoje si-
ły. Na tych trasach miesięcznie 
spędzam od 120 do 200 kilome-
trów, dlatego tak bardzo cieszy 
ta wygrana. Tym bardziej, że 
kibicowała mi moja małżon-
ka, której dedykuję to zwycię-
stwo – mówił po biegu Maciej 
Dawidziuk.

Po słabszych występach 
w ostatnich biegach prowadze-
nie w klasyfikacji generalnej 
utracił Tobiasz Belgrau, który 
jednak już za tydzień zamierza 
odzyskać pozycje lidera.

– Na razie chyba spadłem 
z pierwszego na trzecie miej-
sce, ale dla mnie jest to większa 
motywacja, aby bardziej po-
pracować. Bieg w Ścinawie to 
będzie mój dystans, ponieważ 
tym dłuższy dystans, tym lepiej 
się na nim czuje – zapowiada 
biegacz.

Kolejny etap VII Biegowego 
Grand Prix Zagłębia Miedzio-
wego odbędzie się w niedzielę, 
21 lutego w Ścinawie.

Adam Michalik
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Udany siatkarski 
weekend

SIATKÓWKA. Kapitalny weekend mają za sobą 
siatkarskie zespoły z niższych klas rozgrywkowych 

z naszego regionu, które w komplecie wygrały swoje 
spotkania. 

Najcenniejsze zwycięstwo 
zanotowały siatkarki Olimpii 
Jawor, które pokonując Czę-
stochowiankę Częstochowa 
zapewniły sobie awans do 
fazy play-off.

Jaworzanki już w pierw-
szej partii pokazały, że tego 
dnia zawodniczkom z Czę-
stochowy nie będzie łatwo 
o wywiezienie z Jawora choć-
by punktu. Olimpia wygrała 
tą partię do dwudziestu jeden 
i prowadziła 1:0. Wygrany set 
rozluźnił nieco gospodynie, 
co skrzętnie wykorzystała 
Częstochowianka w drugim 
secie i w mieliśmy remis. 
W kolejnych partiach zwy-
cięsko z meczu wychodziły 
już gospodynie i ostatecznie 
wygrały 3:1.

Niespodzianki nie było 
również w meczu Ikara Legni-
ca z rezerwami Gwardii Wro-
cław. Siatkarze Ikara  pewnie 
pokonali przedostatni zespół 
ligi i po blisko miesięcznej 
przerwie w końcu mogli się 
cieszyć ze zwycięstwa na III-
-ligowym froncie. Wynik so-
botniej konfrontacji może być 
trochę mylący. W pierwszych 
dwóch partiach młody zespół 
Gwardii postawił legnicza-

nom opór. Ikar je wygrał, ale 
tylko do 23. Wrocławianie 
„pękli” dopiero w secie trze-
cim, który gospodarze wy-
grali bez większych kłopotów 
do 17.

Również KKS Ren-But 
Złotoryja imponuje formą. 
Podopieczni Piotra Szarejki 
wygrali kolejne spotkanie, 
tym razem pokonując ULKS 
Ogień Żmigród 3:1. Złotory-
janie rozpoczęli mecz od moc-
nego uderzenia – pierwszą 
partię rozstrzygnęli na własną 
korzyść w 17 minut, co zapo-
wiadało szybkie zakończenie 
gry. W drugiej partii goście 
przebudzili się, dzięki czemu 
wygrali do 22. Jeszcze więcej 
emocji było w dwóch kolej-
nych setach. Najpierw Ren-
-But wygrał do 30, a następ-
nie do 28 i mógł cieszyć się ze 
zdobycia trzech punktów. 
Wygrana za trzy oczka oraz 
strata jednego punktu przez 
lidera – KS Sudety Kamienna 
Góra spowodowały, że po ro-
zegraniu dziewięciu kolejek 
grupy walczącej o 10. miej-
sce w III lidze dolnośląskiej 
podopieczni Piotra Szarejki 
do lidera mają już tylko jeden 
punkt straty.  (DAM)

Ikar  
Legnica

3:0 
 (25:23, 25:23, 25:17)

Gwardia II  
Wrocław

KKS Ren-But  
Złotoryja

3:1 
(25:17, 22:25, 32:30, 30:28)

ULKS Ogień  
Żmigród

AEP Olimpia  
Jawor

3:1  
(25:21, 16:25, 25:22, 25:22)

AJD Częstochowianka 
Częstochowa
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 Ikar Legnica po miesięcznej przerwie
 w końcu przełamał swoją niemoc

P rzed meczem wy-
dawało się, że go-
ście nie będą mieli 

zbyt wiele do powiedze-
nia. Wszak ekipa z Będzi-
na do tej pory wygrała tyl-
ko jeden mecz i zamykała 
ligową stawkę. Lubinianie 
byli zdecydowanym fa-
worytem starcia, ale nie  
w pełni wywiązali się ze 
swojej roli.

Kibice przecierali oczy 
ze zdumienia, kiedy po 
pierwszym secie z prowa-
dzenia cieszyli się goście. 
W kolejnej odsłonie wy-
dawało się, że wszystko 
wróci do normy, bo po-
drażnieni lubinianie dali 
zdobyć gościom tylko 14 
punktów. W trzecim se-
cie zawodnicy Cuprum 
poszli za ciosem – choć 
tym razem będzinianie 
stawili większy opór, to 
gospodarze prowadzili 
kilkoma punktami przez 

całą partię. Czwarta od-
słona miała być ostatnią, 
tymczasem przyjezdni 
zwietrzyli swoją szansę 
i po zaciętym boju wygra-
li 25:23 i doprowadzili do 
remisu. W tie-breaku pod-
opieczni Gheorghe Cretu 
nie dali już swoim rywa-
lom najmniejszych szans.

– Szkoda tego straco-
nego punktu. Niestety 
oddaliśmy go zespołowi, 
który zamyka tabelę. Pa-
trząc na wynik wydawać 
by się mogło, że był to wy-
równany mecz, jednak te 
sety, które wygraliśmy, 
wygraliśmy bardzo pew-
nie, a ich zwycięstwa były 
konsekwencją postawie-
nia się nam i osiągnięcia 
celu. Szkoda straconego 
punktu, ale mamy wy-
graną – przyznał Maciej 
Gorzkiewicz, rozgrywa-
jący Cuprum Lubin.

Łukasz Lemanik

WYGRALI MECZ, ALE STRACILI PUNKT

Niedosyt
w Lubinie
SIATKÓWKA. Spory niedosyt pozostał w Lubinie 
po meczu z MKS-em Będzin. Co prawda zawodnicy 
Cuprum wygrali, ale z ostatnią drużyną tabeli stracili 
jeden cenny punkt.

Grzegorz Łomacz został wybrany MVP spotkania
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Goście napsuli sporo krwi lubinianom

Cuprum Lubin 3:2 
 (23:25, 25:14, 25:20, 

23:25, 15:7)
MKS Będzin

MVP: Grzegorz Łomacz
Cuprum: Malinowski, Pupart, Böhme, Włodarczyk, Możdżonek, Łomacz, Ru-
sek (libero), Gorzkiewicz, Taht, Romać.
MKS: Laane, Batchkala, Gaca, Oczko, Piotrowski, Peszko, Kaczmarek (libero), 
Pawliński, Warda, Żuk, Stysiał (libero), Kamiński, Schamlewski.
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Derbowa wygrana Miedziowych w sparingu
PIŁKA NOŻNA. W meczu sparingowym KGHM Zagłębie Lubin wygrało z pierwszoligowym Chrobrym Głogów 3:1. Podopieczni Piotra Stokowca w tym meczu byli 

zdecydowanie lepsi, czego efektem było już dwubramkowe prowadzenie do przerwy.

Taki wynik z całą pew-
nością może cieszyć Mie-
dziowych, którzy zagrali 
w składzie, który nie był 
podstawowym zespo-
łem w piątkowym meczu 
z Ruchem.

– Wynik odzwierciedla, 
jak wygląda ten mecz. Tu 
chodzi przede wszystko, 
by każdy z nas był w ryt-
mie meczowym i ci, co 
grali mniej bądź nie grali 
z Ruchem, po prostu mogli 
zagrać w spotkaniu z Chro-
brym Głogów – mówił 
Krzysztof Janus, zawodnik 
KGHM Zagłębia.

Szkoleniowiec Chrobre-
go był natomiast zadowo-
lony z gry swojego zespo-
łu, który pomimo porażki 
zaprezentował się w meczu 
z dobrej strony.

– Myślę, że lepiej gra-
liśmy, niż wskazuje na to 
wynik. Tych sytuacji stwo-
rzyliśmy sobie bardzo dużo, 

natomiast nie ukrywam, 
że mamy problem z defen-
sywą, bo tracimy w dosyć 
prosty sposób bramki. Do 
tego nasza skuteczność też 
wiele do życzenia zostawia, 

bo przy wyniku 0:0 mieli-
śmy dwie sytuacje, które 
powinny zostać zamienione 
na bramki – mówił Ireneusz 
Mamrot, trener Chrobrego 
Głogów.  (DAM)

W derbowym 
spotkaniu 
sparingowym nie 
brakowało zaciętej 
walki

KGHM  
Zagłębie Lubin 

3:1 
(2:0)

Chrobry  
Głogów 

Bramki: Ł. Piątek (29 min), Janus (38 min), K. Piątek (56 min) - Sędziak (90 min)
ZAGŁĘBIE: Forenc - Jach, Błąd, Bonecki, Guldan (60 min, Jończyk), Tosik, Pią-
tek Ł., Jagiełło (46 min, Żyra), Luis Carlos (60 min, Oko), Janus (70 min, Pawłow-
ski), Piątek K. (60 min, Siemaszko).
CHROBRY: Rzepecki (46 min, Szymański) - Ilków-Gołąb (46 min, Pisarczuk), 
Horoszkiewicz (46 min, Samiec), Długołęcki (46 min, Horoszkiewicz), Samiec 
(46 min, Hodowany), Szczepaniak (46 min, Drewniak), Gąsior (46 min, Mali-
nowski), Machaj M. (70 min, Gąsior), Machaj B. (46 min, Kościelniak), Górski (46 
min, Wojciechowski (65 min, Bednarski)), Wojciechowski (46 min, Sędziak)
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PIŁKA NOŻNA. Zespoły 
z niższych lig piłkarskich 
aktywnie przygotowują się do 
rundy wiosennej. 
W najciekawszym meczu 
minionego weekendu Konfeks 
Legnica zremisował 
z Górnikiem Złotoryja 2:2.

W  sobotę byliśmy świadkami 
emocjonującego spotkania 
w Legnicy, gdzie miejscowy 

Konfeks podejmował Górnika Złotoryja. 
Wynik spotkania otworzył po przerwie 
Tomasz Dubowski, który wykorzystał 
błąd Krystiana Kowalczyka. Na odpo-
wiedź legniczan trzeba było czekać aż do 
83. minuty, kiedy to Kanas pokonał Łuka-
sza Łuniewskiego. Dwie minuty później 
Konfeks wyszedł na prowadzenie po tra-
fieniu Konrada Cieślaka. W doliczonym 
czasie gry Górnik doprowadził do remisu.

– Na pewno szkoda tej wygranej, ale 
mam w tej chwili inne cele. Chcemy cięż-
ko pracować na treningach, a ten mecz był 
tylko takim przerywnikiem dla nas. Ma-
my jeszcze miesiąc do pierwszego meczu, 
więc wszystko jest do poprawienia – pod-
sumowuje Andrzej Kisiel, trener Konfeksu 
Legnica.

W niedzielnych meczach zwycięstwa 
odniosły m.in. Stal Chocianów, która 
pokonała Zamet Przemków i Grom Gro-
madzyń-Wielowieś, który ograł Zadzior 
Buczyna. UKS Huta okazał się lepszy od 
Sparty Rudna. Dość niespodziewanie Ro-
dło Granowice przegrało z GKS-em Mę-
cinka aż 0:3.

Adam Michalik

PIŁKARSKIE NIŻSZE LIGI JUŻ WKRÓTCE ROZPOCZNĄ NOWY SEZON

Przygotowują
się do rundy wiosennej
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Bartłomiej Oruba poprowadził UKS Hutę 
do wygranej ze Spartą Rudna

Grający trener Zametu nie odpuszczał 
w meczu ze Stalą

Kamil Salamon wrócił 
do bramki 
Gromu po kontuzji
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Gospodarze prowa-
dzili już od drugiej 
minuty, ale potem 

dwukrotnie prowadze-
nie obejmowali goście, by 
koniec końców komplet 
potrzebnych punktów 
i tak pozostał w Głogo-
wie. Spotkanie ciągnęło 
się wyjątkowo długo, nie-
mal pełne dwie godziny, 
ale emocje w końcówce to 
zrekompensowały.

Spotkanie pomiędzy ze-
społami z Głogowa i Toru-
nia rozpoczął i zakończył  
Daniel Lebiedziński, któ-
ry już w drugiej minucie 
spotkania otworzył wynik 
meczu, a w końcowym 
fragmencie zadecydo-

wał o zdobyciu kompletu 
punktów przez jego zespół.

– Nie pamiętam, by kiedy-
kolwiek poszczęściło nam się 
w ten sposób. Chyba po raz 
pierwszy od dwóch, trzech 
lat wygrywamy w końców-
ce. Zwycięstwo daje nam 
spokojniejszą sytuację w ta-
beli. Mamy jeszcze cztery 
mecze, w tym trzy u siebie. 
To dobra sytuacja, bo jak 
stwierdzili goście nasza hala 
jest specyficzna, nikt nie lu-
bi na niej grać, a my mamy 
nadzieję, że wykorzystamy 
to do samego końca – mówił 
trener Euromastera Chrobry 
Głogów Tomasz Trznadel.

Żalu z powodu utraty 
punktów przez swój zespół 

nie ukrywał natomiast 
szkoleniowiec przyjezdnych 
Klaudiusz Hirsch, który 
podkreślał jednak, że takie 
sytuacje w futsalu się zdarza-
ją i właśnie za to wielu kocha 
tą dyscyplinę sportu.

– Taka porażka bardzo 
boli. Remis byłby spra-
wiedliwszym wynikiem. 

Gratuluję gospodarzom. 
Niemal równo z syreną 
wygraliśmy w ubiegłym 
tygodniu, dziś to my prze-
grywamy w taki sposób. 
Piękno futsalu, bo dzisiej-
szy mecz to wizytówka tej 
dyscypliny – komentował 
trener z Torunia.

Adam Michalik

SPORT
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Wygrana Siódemki, 
porażka Chrobrego

PIŁKA RĘCZNA. Kibice piłki ręcznej w Legnicy mogą 
być zadowoleni w przeciwieństwie do fanów 

szczypiorniaka w Głogowie. Chrobry przegrał wysoko 
w Puławach z miejscowymi Azotami, natomiast 

legniczanie wygrali mecz na szczycie zaplecza Superligi.

To był mecz godny szlagie-
ru pierwszej ligi. Na zapleczu 
najwyższej klasy rozgrywko-
wej szczypiorniści Siódemki 
Miedź Legnica podejmowa-
li Olimpię Piekary Śląskie. 
W meczu zespołów z czołów-
ki ciężko było wskazać fawo-
ryta. Wicelider z Piekar był na 
fali, legniczanie chcieli zreha-
bilitować się za porażkę w der-
bach z Moto-Jelcz Oława – to 
zapowiadało nie lada emocje 
i tak też było. W 46 minucie 
było 25:28. Gospodarze nie 
złożyli broni i zaliczyli zna-
komite dziesięć minut, które 
wygrali 9:0! W tym czasie 
19-letni Adrian Stachurski 
dosłownie zamurował bram-
kę, dzięki czemu gospodarze 
wygrywali 34:28 i było po 
meczu.

Szczypiorniści Chrobrego 
nie byli faworytem w starciu 
z trzecią drużyną PGNiG 
Superligi, ale takiej porażki 
chyba nikt się nie spodzie-
wał. Głogowianie przegrali 

różnicą aż czternastu trafień. 
Pierwsza połowa nie zapo-
wiadała jeszcze klęski zawod-
ników Chrobrego. Co praw-
da na prowadzeniu cały czas 
byli gospodarze, ale Chrobry 
utrzymywał dystans około 
trzech bramek. W końcówce 
pierwszej części spotkania 
puławianie zwiększyli swoją 
przewagę do pięciu trafień. 
O drugiej połowie podopiecz-
ni Piotra Zembrzuskiego 
chcieli, by chyba jak najszyb-
ciej zapomnieć. W drugiej 
odsłonie głogowianie zdobyli 
zaledwie dziewięć bramek, 
przy kolejnych osiemnastu 
trafieniach zawodników Azo-
tów – Doznaliśmy bolesnej 
porażki, jednak wynik nie od-
zwierciedla tego, co działo się 
na parkiecie. Momentami by-
liśmy dla Puław równorzęd-
nym przeciwnikiem. Azoty 
zagrały znakomicie w obronie 
– powiedział po meczu Piotr 
Zembrzuski, szkoleniowiec 
Chrobrego.  (ŁL)

Siódemka  
Miedź Legnica 

35:31 
 (19:17) 

Olimpia  
Piekary Śląskie 

Siódemka: Mazur, Stachurski – Szuszkiewicz 8, Płaczek 2, Cegłowski 9, Czu-
wara 2, Piwko 7, Nastaj 4, Mosiołek 3, Majewski, Wita, J. Będzikowski.
Olimpia: Kot, Zemelka, Kowalczyk – Płonka 5, Chromy 3, Włoka 3, Fidyt 3, Cie-
ślik, Rosół 1, Gogola, Kowalski 8, Miłek 2, Kempys 4, Czapla 1, Parzonka 1.

KS „Azoty 
-Puławy”

 36:22 
(18:13)

KS SPR  
Chrobry Głogów

Azoty: Bogdanov, Krupa, Zapora – Petrovsky 3, Kuchczyński, Orzechowski, Ku-
bisztal 6, Przybylski 3, Masłowski 7, Kowalczyk 3, Krajewski 11, Prce, Sobol 3.
Chrobry: Stachera, Kapela – Pawłowski, Płocienniczak, Sadowski, Bąk 3, Ba-
bicz 7, Gujski 2, Tylutki 3, Sobut 1, Biegaj 1, Kandora 3, Kubała 1.

KGHM EUROMASTER  
CHROBRY GŁOGÓW

 4:3 
(1:1) FC TORUŃ

Bramki: Lebiedziński (2 min i 40 min), Szala (25 min), Pieczyński D. (37 min) - 
Elsner (12 min), Czyszek (22 min), Wojciechowski (33 min)
EUROMASTER: Długosz - Niedźwiecki, Pietruszko, Tomkowiak, Niedź-
wiedź, Nowak, Szala, Pieczyński Ł., Lebiedziński, Pieczyński D., Kaczmar, 
Herbuś, Konopacki.
FC TORUŃ: Neagu – Wojciechowski, Pelc-Fernandes, Świtoń, Mikołajewicz, 
Kieper, Morozow, Wołoszyn, Waszak, Elsner, Szczepaniak, Suchocki, Czy-
szek, Romanowski.
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Sztab Chrobrego musi wyciągnąć wnioski

GŁOGOWSCY FUTSALOWCY DOSTARCZYLI SWOIM  
KIBICOM WIELKICH EMOCJI

Lebiedziński 
zapewnia 

wygraną
PIŁKA NOŻNA. Bramka 
Daniela Lebiedzińskiego 
na pięć sekund przed 
końcową syreną 
rozstrzygnęła losy meczu 
Euromastera Chrobry 
Głogów z FC Toruń 
w rozgrywkach Futsal 
Ekstraklasy. 

Dariusz Pieczyński 
zdobywając bramkę
w 37. minucie 
dał nadzieję 
na wygraną 
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Metraco Zagłębie na podium!
PIŁKA RĘCZNA. Piłkarki ręczne Metraco Zagłębia Lubin nie dały najmniejszych szans drużynie Startu, wygrywając w Elblągu 32:24. Tym samym miedziowe awansowały na 

trzecie miejsce w tabeli PGNiG Superligi Kobiet!

Swoją pierwszą bramkę 
elblążanki zdobyły w piątej 
minucie, przy stanie 0:4. 
Znakomity początek zali-
czyła Joanna Obrusiewicz, 
która zdobyła cztery z sied-
miu pierwszych bramek, 
zdobytych do dziesiątej mi-
nuty. Tak udany początek 
nie był przypadkowy. Mie-
dziowe od początku narzu-
ciły rywalkom swój styl gry 
i wykorzystywały każdy 
nadarzający się błąd. Elblą-
żanki miały spore problemy 
ze sforsowaniem defensywy 

Zagłębia i pokonaniem Mo-
niki Wąż. Do przerwy Start 
nie wyszedł z „dychy”, a na 
tablicy wyników było 9:16.

Tak pewna przewaga po-
zwoliła lubiniankom w peł-
ni kontrolować wydarzenia 
boiskowe. W drugiej poło-
wie niewiele się zmieniło. 
Ton grze nadawały Miedzio-
we, a ich przewaga utrzymy-
wała się w okolicach dziesię-
ciu bramek. Kolejne bramki 
rzucał duet Premović – Ob-
rusiewicz, a w samej koń-
cówce na listę strzelców wpi-

sały się także  wychowanki, 
Kamila Konofał i Agnieszka 
Robótka – Bardzo cieszymy 
się z wygranej, bo do końca 
tej części rozgrywek pozo-
stało już niewiele grania. 
Chcemy w rundzie zasadni-

czej zgromadzić jak najwię-
cej punktów i zająć jak naj-
wyższe miejsce – zapewnia 
Kaja Załęczna, skrzydłowa 
Metraco Zagłębia Lubin.  
 (ŁL)

SPORT

r e k l a m a

EKS Start  
Elbląg

24:32 
(9:16)

Metraco  
Zagłębie Lubin

Start: Szywerska, Sielicka – Balsam, Dankowska, Hawryszko, Waga, Muchoc-
ka, Jędrzejczyk, Matuszczyk, Kwiecińska, Szopińska, Gerej, Romanowicz, Li-
sewska, Świerżewska, Andrzejewska.
Metraco Zagłębie: Wąż, Chojnacka – Robótka 1, Załęczna 2, Obrusiewicz 8, 
Konofał 1, Paluch 2, Premović 7, Wiertelak, Walczak, Marić 4, Jochymek 4, Mi-
lojevic 3.

Ruch  
Chorzów 0:0 KGHM  

Zagłębie Lubin
Ruch: Putnocký - Konczkowski, Grodzicki, Koj, Oleksy - Mazek, Surma, Iwań-
ski (90 min, Hanzel), Lipski, Zieńczuk (62 min, Podgórski) - Stępiński (77 min, 
Efir).
KGHM Zagłębie: Polaćek - Todorovski, Zbozień, Dąbrowski, Ćotra - Woźniak, 
Rakowski, Kubicki, Starzyński (85 min, Jagiełło), Janoszka (89 min, Janus) - 
Papadopulos (73 min, K. Piątek).
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 W obronie Aleksandra Paluch 

Lubinianie w spotka-
niu z chorzowskim ze-
społem byli drużyną 

zdecydowanie lepszą. W po-
czynaniach podopiecznych 
Piotra Stokowca brakowało 
jednak przede wszystkim 
skuteczności, która zapewniła 
by zdobycie kompletu punk-
tów. Szczególnie aktywny 
w starciu z Ruchem był no-
wy nabytek KGHM Zagłę-
bia – Filip Starzyński, który 
od pierwszych minut dawał 
pozytywny impuls do walki. 
Również zmiany w końcówce 
meczu nie dały oczekiwanego 
efektu, gdy Piotr Stokowiec 
wpuścił na murawę Filipa 
Jagiełło i Krzysztofa Janusa. 
Zmiany nie przyczyniły się 
do zdobycia upragnionej 
bramki i zespoły podzieliły 
się punktami.

– Start ligi niesie trochę 
niewiadomych, jeśli chodzi 
o formę drużyn w pierwszych 
meczach. Pokazaliśmy dziś 
fajny styl budowania akcji. 
Ruch jest jednak specyficzną 
drużyną, na jej terenie wiele 
drużyn traci punkty. W Cho-
rzowie grają doświadczeni 
zawodnicy. Ze stylu konstru-
owania akcji przez Zagłębie 
jestem zadowolony, niestety 
nie udało się wygrać. Posta-
ramy się ten remis odbić sobie 
w meczu z Legią – mówi Piotr 
Stokowiec, trener KGHM Za-
głębia Lubin.

Kolejnym rywalem 
KGHM Zagłębia Lubin bę-
dzie Legia Warszawa. Spotka-
nie odbędzie się w niedzielę 21 
lutego o godzinie 15:30. 

Adam Michalik

ZAGŁĘBIE W OFENSYWIE, ALE BEZ ZWYCIĘSTWA

Remis 
na inaugurację
PIŁKA NOŻNA. Bezbramkowym remisem 
zakończyło się spotkanie 22. kolejki 
ekstraklasy, pomiędzy KGHM Zagłębiem 
Lubin a Ruchem Chorzów. Mecz dostarczył 
kibicom wielu emocji, jednak żadna ze 
stron nie zdołała udokumentować dobrej 
gry bramką.
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