
 GŁOGÓW. Nie pomogła 
nowoczesna technologia. 

Władze miasta wciąż uważają 
hutę miedzi za winną zbyt 

wysokiego stężenia arsenu 
w powietrzu.  STR. 7

Arsen 
wciąż truje

Puls Regionu
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UWAGA
NA KOMINKI! 9 i 13

 REGION. W ciągu kilku led-
wie dni kominki ogrzewające 
jednorodzinne domy stały się 
przyczyną dwóch poważnych 
wypadków.
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„MIEDZIOWE” 
Z TARCZĄ 20

 SPORT. 12 bramek Żany Ma-
rić i bloki Moniki Wąż zapewni-
ły Metraco Zagłębie Lubin 
zwycięstwo nad mistrzyniami 
Polski.
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 KRAJ. Ponad 45 mln otrzyma z kasy KGHM Polska Fundacja Narodowa. O PFN zrobiło się głośno 

za sprawą kampanii promującej reformę wymiaru sprawiedliwości. Kampanii, która dziś określana 

jest już mianem afery billboardowej. 
Działalność fundacji miedziowa spółka będzie wspierać przez dziesięć lat. STR. 3

KGHM
uwikłany w aferę
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Od 1 października 
nocną i świątecz-
ną opiekę mogą 

świadczyć jedynie placówki 
dysponujące szpitalnym od-
działem ratunkowym lub 
izbą przyjęć. W niektórych 
miastach oznacza to istotne 
zmiany.

W sieci nie znalazło się 
Polkowickie Centrum Usług 
Zdrowotnych, a to pierwot-
nie oznaczało, że w nocy lub 
w dni wolne od pracy polko-
wiczanie musieliby jeździć 
po pomoc do Lubina i Gło-
gowa. Na szczęście radni 
postanowili temu zapobiec.

Zarząd PCUZ-u złożył 
wniosek do komisji zdrowia 
rady gminy Polkowice o za-
bezpieczenie środków w bu-
dżecie na świadczenie takich 
usług. Wniosek trafił pod 
głosowanie na ostatniej se-
sji i radni jednogłośni przy-
chylili się do prośby szpita-
la. W uchwale pojawiło się 
jednak istotne zastrzeżenie. 
Jeszcze przez kilka dni z noc-
nej opieki w polkowickiej 

lecznicy może korzystać 56 
tys. mieszkańców czterech 
gmin: Rudna, Przemków, 
Radwanice, Polkowice. 
Z początkiem października 
taką możliwość będą mieli 
już tylko obywatele ostatniej 
z nich. Resztę czekają nieste-
ty wyjazdy do innych miast.

Zmieni się też miejsce, 

do którego będą musie-
li udawać się lubinianie. 
Na szczęście wciąż będą 
w stanie uzyskać pomoc 
w swoim mieście, ale już 
nie w Medicusie, a w Regio-
nalnym Centrum Zdrowia 
i Miedziowym Centrum 
Zdrowia. W obu tych pla-
cówkach będą funkcjono-

wały nocne i świąteczne 
ambulatoria. 

Z niepokojem obserwują 
wprowadzanie reformy pa-
cjenci wymagający szpital-
nego leczenia laryngologicz-
nego. Do tej pory kilkuset 
z nich rocznie otrzymywało 
taką pomoc m.in. w Złoto-
ryi. Szpital Powiatwy im. 
A. Wolańczyka w sieci się 
znalazł, ale już bez oddzia-
łu otolaryngologicznego.  
Lekarze i dyrekcja szpitala 
wszczęli alarm, powiadomi-
li też media. Po interwencji 
dolnośląski NFZ przedłużył 
szpitalowi kontrakt na te 
usługi o miesiąc i poinfor-
mował, że bierze pod uwagę 
dalsze fi nansowanie oddzia-
łu. Gdyby Złotoryja straciła 
otolaryngologię, dwustu 
pacjentów czekających tu 
na leczenie musiałoby usta-
wić się w kolejce w innych 
placówkach, np. WSS w Leg-
nicy, gdzie najbliższy wolny 
termin to styczeń 2019 r.

Joanna Dziubek, 
Szymon Kwapiński

GŁOGÓW
GŁOGOWSKI 
SZPITAL POWIATOWY
ul. Kościuszki 15A
miejsce: przychodnia spe-
cjalistyczna obok szpitala 
tel. 76 83 73 301

LEGNICA
WOJEWÓDZKI SZPITAL 
SPECJALISTYCZNY
ul. Iwaszkiewicza 5
budynek główny, na pozio-
mie 1, pok. 146 i 147 (koło 
poradni specjalistycznych)
tel. 76 721 11 11

JAWOR
JAWORSKIE CENTRUM 
MEDYCZNE
ul. Szpitalna 3
budynek główny
tel. 76 870 30 14

ZŁOTORYJA
SZPITAL
IM. A. WOLAŃCZYKA 
ul. Hoża 11
budynek główny
tel. 76 877 22 86

LUBIN
REGIONALNE 
CENTRUM ZDROWIA
ul. Bema 5 
hol SOR; będą tu wydzielo-
ne osobne gabinety
tel. 76 840 16 00

MIEDZIOWE CENTRUM 
ZDROWIA
ul. M. Skłodowskiej-
-Curie 66
izba przyjęć – budynek 
główny
tel. 76 846 03 00 

ROKITKI IDĄ POD MŁOTEK
 GMINA CHOJNÓW. Wła-
dze samorządu chcą 
sprzedać kąpielisko w Ro-
kitkach. Pierwsza próba 
zakończyła się niepowo-
dzeniem. Wójt zapowiada 
kolejny przetarg jeszcze 
w tym roku.

2 mln zł – mniej więcej tyle 
zdaniem gminy warte jest 
kąpielisko w Rokitkach, któ-
re od wielu lat pozostaje 
w dzierżawie prywatnego 
przedsiębiorcy. Pieniądze ze 

sprzedaży terenu gmina pla-
nuje przeznaczyć na realiza-
cję inwestycji, które popra-
wią komfort życia mieszkań-
ców. Skąd pomysł, aby część 
budżetowych wydatków po-
kryć właśnie z tej transakcji?
– Chcemy zadbać o ten 
akwen. Sprawić, by stał się 
bardziej estetyczny i przyja-
zny, zarówno dla mieszkań-
ców, jak i turystów. Dziś te-
ren jest ogrodzony byle jakim 
płotem, wręcz „straszy”. Nie 
mamy natomiast pieniędzy, 

by tam zainwestować, 
a wpływy z dzierżawy to 20 
tys. zł rocznie. Gdybyśmy 
chcieli realizować gminne in-
westycje za te pieniądze, cze-
kalibyśmy sto lat! – tłumaczy 
wójt gminy Chojnów An-
drzej Pyrz i przekonuje: 
– Zmiana właściciela nie 
zmieni nic na gorsze. Dostę-
pu do akwenu nie stracą 
wędkarze, a mieszkańcy czy 
turyści, którzy dziś płacą 
przecież za wstęp, mogą tyl-
ko zyskać. Na sprzedaży sko-

rzystaliby zatem wszyscy.
Urzędnicy mają za sobą już 
pierwszą próbę sprzedania 

kąpieliska w Rokitkach. Nie-
udaną. Do sierpniowego 
przetargu przystąpił jeden 

zainteresowany, ale ostatecz-
nie nie zdecydował się na sfi-
nalizowanie transakcji. Wójt 
nie załamuje jednak rąk 
i zdradza, że jest w kontakcie 
z trzema przedsiębiorcami.
– Kąpielisko jest dziś dla gmi-
ny ciężarem, mieniem, które 
nie pracuje na siebie. Zamie-
rzamy to zmienić – podkreśla 
Andrzej Pyrz, zapowiadając, 
że kolejnego przetargu w tej 
sprawie można się spodzie-
wać jeszcze w tym roku.

Paweł Pawlucy
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JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NA PACJENTÓW PO NAJNOWSZEJ 
REFORMIE SŁUŻBY ZDROWIA?

Sieć szpitali
nadchodzi

Od 1 października wały nocne i świąteczne 

 REGION. Nie wszystkie placówki medyczne z subregionu legnicko-głogowskiego znalazły się w sieci szpitali, 

która zacznie funkcjonować już 1 października. Na poważne ograniczenia mogą też napotkać pacjenci 

potrzebujący specjalistycznej opieki laryngologów.
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Radosław Matusz, 
lekarz ze 
złotoryjskiego 
szpitala, zabiega 
o utrzymanie w nim 
oddziału 
otolaryngologii.
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Budowa 

S3 
w prokuraturze

 REGION/POLKOWICE. Do 5 października 
Prokuratura Okręgowa w Legnicy przedłużyła 

śledztwo w sprawie ewentualnych 
nieprawidłowości w związku z budową jednego 

z odcinków drogi ekspresowej S3.

Zawiadomie-
nie złożył jeden 
z par tnerów 
kon sorc ju m 
budują cego 
d rogę  ek s -
presową S3 
w części mię-
dzy węzłami 
K a ź m i e r z ó w 
i Lubin Główny. 
Jak informuje Lidia 
Tkaczyszyn, rzecznik 
prasowy Prokuratu-
ry Okręgowej w Leg-
nicy, zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło 
8 marca. Śledztwo zostało wszczęte 5 kwietnia 
i dotyczy przywłaszczenia materiału budowla-
nego o wartości blisko 1,2 mln zł oraz  próby 
wyłudzenia od wykonawcy drogi wynagrodze-
nia za niewykonane roboty budowlane – doda-
je Tkaczyszyn.

Postępowanie karne w tej sprawie, pod nadzo-
rem legnickiej prokuratury, prowadzi Komenda 
Powiatowa Policji w Polkowicach. Nikt jeszcze nie 
usłyszał zarzutów.

W sporze fi nansowym z wykonawcą robót na 
wymienionym odcinku S3 jest więcej podwyko-
nawców, ale sprawa dotyczy jednej fi rmy, która 
pod koniec ubiegłego roku zeszła z placu budo-
wy i teraz domaga się wypłaty wynagrodzenia za 
wykonane prace. Głośno o tym przypominali jej 
pracownicy podczas niedawnych protestów i blo-
kad na krajowej „trójce” w okolicy Kaźmierzowa 
i Biedrzychowej, wspomagani przez przedstawicieli 
innych podwykonawców, znajdujących się w po-
dobnej sytuacji.

– Prace wykonywaliśmy na zlecenie, 
w uzgodnieniu z wykonawcą, a także pod 
nadzorem kierowników i majstrów na bu-
dowie – powiedział nam Wojciech Wower, 
prezes firmy Wowix.

Jak dodał, po informacjach medialnych, z po-
dobnymi problemami zgłaszają się kolejne fi rmy 
podwykonawcze.

Przyczyny sporu między wykonawcami wyjaś-
nia też inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad.
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Z  wielkim sukcesem – 
o zamówionych przez 
nią billboardach mó-

wi już cały kraj. Na zarząd 
fundacji sypią się gromy, ostro 
krytykowany jest też PiS za 
wykorzystywanie pieniędzy 
z podległych Skarbowi Pań-
stwa spółek do finansowania 
politycznych pomysłów partii, 
ale w „pijarze” podobno nie li-
czy się to, jak mówią. Ważne, 
żeby w ogóle mówili...

W gronie założycieli Polskiej 
Fundacji Narodowej znalazł się 
nie tylko KGHM. Współtwór-
cami PFN są też inne wielkie 
firmy z udziałem Skarbu Pań-
stwa, m.in. Orlen, Lotos, spół-
ki energetyczne (m.in. Tauron), 
Polska Grupa Zbrojeniowa, 
PZU, PKP i Totalizator Spor-
towy. Szefowie tych spółek, 
w tym prezes KGHM Rado-
sław Domagalski-Łabędzki, 
zasiadają w radzie fundacji.

Każdy z założycieli zasila 
budżet fundacji niebagatelny-
mi kwotami. Oprócz wpła-
ty na fundusz założycielski 
zobowiązali się do corocznie 
opłacać działalność statutową 
– przez dziesięć lat. W przy-
padku KGHM wpłata na fun-
dusz założycielski wyniosła 
7 mln zł. W tym roku spółka 
zapłaciła kolejne 7 mln, a przez 
dziewięć następnych lat będzie 
przekazywała PFN 3,5 mln zł 
rocznie. Razem 45,5 mln zł.

Na co pójdą te pieniądze? 

Na stronie internetowej funda-
cji jej misja opisana jest następu-
jąco: „Dla nas Polaków nie ma 
rzeczy niemożliwych, tak jest 
od zawsze. Chcemy pokazać 
naszą solidarność, wrażliwość, 
gościnność, przedsiębiorczość, 
kreatywność, pracowitość 
i determinację. Nasze sukcesy 
w nauce, bogatą kulturę, wspa-
niałą historię i niepowtarzalną 
przyrodę. Taką misję ma Polska 
Fundacja Narodowa”.

Fundacja powstała w ze-
szłym roku, ale dopiero teraz jej 
działalność i finansowanie przez 
strategiczne polskiej firmy wzbu-
dziły kontrowersje. Powodem te-
go jest kampania „Sprawiedliwe 
Sądy”, promująca rządową re-
formę sądownictwa. O billboar-
dach PFN mówi dziś cała Polska. 
Wielkie plakaty można zobaczyć 
m.in. w Legnicy.

Okazuje się jednak, że za-
miast skutecznego public re-
lations akcja może przynieść 
skutki odwrotne do zamie-
rzonych. Opozycja zarzuca 
bowiem fundacji wykorzysty-
wanie otrzymanych pieniędzy 
do politycznych rozgrywek. 
Dwa dni po rozpoczęciu kam-
panii Internet był już pełen 
kontrbillboardów.

Rzeczniczka KGHM Jolan-
ta Piątek poinformowała nas, 
że spółka nie będzie komento-
wała tej sytuacji. – Za działania 
fundacji odpowiada jej zarząd 
– skwitowała.

Podczas konferencji z oka-
zji uruchomienia kampanii 
szef PFN Cezary Jurkiewicz 
zapewniał, że wszystkie dzia-
łania fundacji mają swo-
je podstawy prawne 
i wyjaśniał: – Kam-
pania odbędzie się 
w Polsce i za gra-
nicą. Pokazujemy 
fakty, pokazywa-
nie prawdy wobec 
Polaków jest nie-
zbędne. Polska 
chce mieć cywili-
zowany, sprawny 
system prawny.

Maciej Świr-
ski, członek za-
rządu fundacji, 
dodawał: – Pol-
ska walczy z korupcją elit. 
Będziemy informować, jaka 
jest prawdziwa podstawa do 
reformy sądownictwa. Nasza 
kampania nie będzie droższa, 
niż odszkodowania za błędne 
działania sądów.

Kampania Fundacji zjed-
noczyła opozycję, która mówi, 
że w ten sposób Prawo i Spra-
wiedliwość zapewniło sobie 
dodatkowe źródło finanso-
wania partyjnej działalności. 
Afera billboardowa doczekała 
się wniosku do Najwyższej Iz-
by Kontroli. Złożyła go partia 
Razem, której zdaniem cele 
kampanii stoją w sprzeczno-
ści z celami statutowymi fun-
dacji. Nowoczesna natomiast 
złożyła wniosek do Pań-
stwowej Komisji Wyborczej 
o obniżenie subwencji dla PiS 
o 19 mln – tyle, ile kosztowały 
billboardy wywieszone przez 
Fundację.

Przewodniczący PKW, 
Wojciech Hermeliński stwier-
dził jednak, że komisja nie 
ma narzędzi do zbadania 
kampanii„Sprawiedliwe są-

dy”. – To nie wynika z naszej 
niechęci, to nie jest tak, jak 
niektórzy mówią, że umyli-
śmy ręce. Po prostu nie mamy 

podstaw do działania 
w tym momencie, 

a nie będziemy bez 
podstawy praw-
nej podejmować 
żadnych przedsię-
wzięć – powiedział 

Hermeliński i wy-
jaśnił, że PKW 
może podjąć 
działania do-
piero wtedy, 
gdy będzie ba-
dać sprawozda-
nie finansowe 
partii lub ko-
mitetu wybor-

czego po kampanii wyborczej, 
a dużo większe uprawnienia 
kontrolne wobec fundacji mają 
nadzorujący ją właściwy mini-
ster oraz organ samorządowy. 

Wojciech Hermeliński pod-
kreślił, że nikt nie odmawia 
rządowi prawa do prowadze-
nia kampanii informacyjnej, 
jednak jego zdaniem byłaby 
ona dużo bardziej transparen-
tna, gdyby odbywała się bez 
pomocy fundacji, a ze środków 
budżetowych. – A tak docho-
dzi do odbioru społecznego, że 
drogą okrężną władze próbują 
promować się w sposób, który 
może wpływać na rozstrzyg-
nięcie kampanii wyborczej – 
zauważył przewodniczący.

11 września poprosiliśmy 
Polską Fundację Narodową 
o informację na temat założeń 
kampanii, budżetu przezna-
czonego na nią i komentarz 
odnośnie zarzutów stawia-
nych przez opozycję. Dziewięć 
dni później, w chwili oddania 
tego numeru do druku, odpo-
wiedzi wciąż nie było.

  Joanna Dziubek

NA FINANSOWANIE POLITYCZNEJ KAMPANII 
ZŁOŻYLI SIĘ TEŻ UDZIAŁOWCY POLSKIEJ MIEDZI

KGHM płaci
za reklamę 
rządowej reformy
 KRAJ/REGION. Pieniądze z miedziowej spółki posłużą do budowy dobrego 

wizerunku reformy wymiaru sprawiedliwości. Kampanię promocyjną pod hasłem 

„Sprawiedliwe Sądy” zorganizowała Polska Fundacja Narodowa. 
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Wojciech Hermeliński: 
PKW wielokrotnie zalecała, 
by przed oficjalnym 
rozpoczęciem kampanii 
wyborczej powstrzymywać się 
od działań, które mogą rodzić 
podejrzenie obchodzenia 
przepisów
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Podejmiemy wspó³prace 
 

z firmami 
monta¿owymi dzia³ajacymi w zakresie 

 ’’WYKOÑCZENIA MIESZKAÑ 
POD KLUCZ” 

 w punkcie informacyjnym w sklepie  

 76 876 38 80
lub pod numerem telefonu

POSZUKUJEMY 
MONTA¯YSTÓW 

Wiêcej informacji na temat wspó³pracy

Podejmiemy wspó³prace 
 

z firmami 
monta¿owymi dzia³ajacymi w zakresie 

 ’’WYKOÑCZENIA MIESZKAÑ 
POD KLUCZ” 

 w punkcie informacyjnym w sklepie,  

lub pod numerem telefonu

Wiêcej informacji na temat wspó³pracy

LEROY MERLIN W LEGNICY
          POSZUKUJE 
       MONTA¯YSTÓW

 76 876 38 80

 przy ul.Objazdowej 6 w Legnicy,   

Podejmiemy wspó³prace 
 

z firmami 
monta¿owymi dzia³ajacymi w zakresie 

 ’’WYKOÑCZENIA MIESZKAÑ 
POD KLUCZ” 

Szczegó³y w punkcie informacyjnym 

 76 876 38 80
lub pod numerem telefonu

POSZUKUJEMY 
MONTA¯YSTÓW 

Podejmiemy wspó³pracê z firmami 
monta¿owymi dzia³aj¹cymi w zakresie 

 ’’WYKOÑCZENIA MIESZKAÑ 
POD KLUCZ” 

 w punkcie informacyjnym w sklepie,  

lub pod numerem telefonu

Wiêcej informacji na temat wspó³pracy

LEROY MERLIN W LEGNICY
          POSZUKUJE 
       MONTA¯YSTÓW

 przy ul.Objazdowej 6 w Legnicy,   

 76 876 38 80
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URATOWANY 
W OSTATNIEJ 
CHWILI
 LEGNICA.  – Tak 
drastycznego przykła-
du nie znajdziemy na-
wet w książkach me-
dycznych – przyznaje 
lekarz weterynarii, 
która udzieliła pomo-
cy wygłodzonej i nie-
mal całkowicie pozba-
wionej sierści kundel-
ce. Przeciwko właści-
cielce zaniedbanego 
zwierzęcia zostało już 
wszczęte postępowa-
nie karne.

Pies prawdopodobnie ni-
gdy nie doczekałby się 
ratunku, gdyby nie zna-
jomi kobiety. Wezwali 
policję przekonani, że ko-
leżanka nie otwiera im 
drzwi, bo padła ofiarą 
przestępstwa.
W obawie o życie i zdro-
wie 59-latki, strażacy wy-
ważyli drzwi do jej miesz-
kania. Wewnątrz zastali 
bałagan i gospodynię, od 
której wyczuli intensyw-
ną woń alkoholu.
– Na podłodze były liczne 
odchody zwierząt, 
a w koncie siedziała wy-
głodzona suczka. Za-
miast sierści na skórze 
miała mnóstwo ran – re-
lacjonuje mł. asp. Jagoda 
Ekiert z Komendy Miej-
skiej Policji w Legnicy.
Okazało się, że w miesz-
kaniu powinien znajdo-
wać się także królik. Poli-
cjanci zauważyli, że 
stworzenie ugrzęzło pod 
wersalką, spod której nie 
było się w stanie wydo-
stać. Oba zwierzaki na-
tychmiast przewieziono 
do lekarza weterynarii.
Królik miał się dobrze, 
ponieważ był świeżym 
„nabytkiem” właściciel-
ki. Natomiast suczka by-
ła w stanie tragicznym. 
Skrajnie wygłodzona, ze 
skórą w ponad 80 proc. 
zajętą zmianami choro-
bowymi. Szanse na jej 
całkowite wyleczenie są 
praktycznie niemożliwe. 
Zwierzęta trafiły do schro-
niska przy ul. Ceglanej 
w Legnicy. Tymczasem ich 
właścicielka zwierząt prze-
bywa w legnickim szpitalu 
na oddziale ortopedycz-
nym. Wiadomo, że ma 
uszkodzoną nogę. Kobieta 
oświadczyła policjantom, 
że nikt jej nie pobił. Prze-
wróciła się na schodach, 
gdy szła po alkohol. Grozi 
jej do dwóch lat pozbawie-
nia wolności. Jeśli się oka-
że, że nad czworonogami 
znęcała się ze szczególnym 
okrucieństwem, do więzie-
nia może trafić nawet na 
trzy lata.  (JOM)

IPN skazuje pomnik 
na śmietnik historii
  LEGNICA. Ważą się losy najsłynniejszego 

miejskiego pomnika, wyrażającego 
wdzięczność dla Armii Radzieckiej. Pomysłowi, 
by monument przenieść na Cmentarz Żołnierzy 
Radzieckich, sprzeciwił się wrocławski oddział 

Instytutu Pamięci Narodowej.

Od niemal trzech dekad 
przedstawiciele legnickiej 
prawicy domagają się 
usunięcia pomnika 
z centralnego placu 
miejskiego, a wszyst-
ko to w kontrze do 
lewicowych władz 
Ratusza, które wolały 
pozostawić monument 
w dotychczasowym 
miejscu. Odwieczny spór 
miała rozwiązać tzw. ustawa 
dekomunizacyjna, która nakazuje 
likwidację pamiątek gloryfikujących ustrój totalitar-
ny. O interpretację nowych przepisów zwrócił się do 
warszawskiego IPN-u legnicki fotoreporter Wojciech 
Obremski. Otrzymał dość zaskakującą odpowiedź. 
Historycy z Instytutu są zdania, że propagandowe 
obiekty nie mogą pozostawać w przestrzeni publicz-
nej, a za taką należy uznać teren nekropolii.

– Ta ustawa nie mówi o przenoszeniu pomników, 
ale ich całkowitej likwidacji – przyznaje Wojciech 
Obremski, który uważa, że monument powinien jed-
nak trafić na cmentarz.

Gdyby samorząd nie zwlekał z przeniesieniem 
pomnika na cmentarz, nowa ustawa już by go nie 
obejmowała, a tak grozi mu obowiązkowa likwi-
dacja lub, w najlepszym przypadku, przeniesienie 
do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku w woj. 
zachodniopomorskim.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie wojewo-
da dolnośląski.  (JOM)
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T radycyjna metoda polega 
na otwarciu jamy brzusz-
nej i resekcji fragmentu 

wątroby wraz z guzami. To za-
bieg obarczony dużym ryzykiem 
powikłań, związanych przede 
wszystkim z krwotokami. W ta-
kim przypadku pobyt w szpitalu 
trwa co najmniej pięć dni. Nowa-
torska metoda znacznie uprasz-
cza wszystkie procedury.

Jak tłumaczy dr Tomasz Bo-
jarowski, ordynator oddziału 
chirurgii onkologicznej w legni-
ckim WSS, zabieg wykonywany 

nową metoda polega na tym, że 
do guza wątroby wprowadza się 
specjalną igłę, emitującą energię 
promieniowania podczerwo-
nego. Jej ostrze nagrzewa guz 
do ponad stu stopni Celsjusza 
i w ten sposób go niszczy. Co 
ważne, zabieg trwa raptem 
cztery minuty, a pacjent jeszcze 
tego samego dnia może opuścić 
lecznicę.

Koszt aparatury to około 100 
tys. zł, natomiast za jednorazo-
wą igłę trzeba zapłacić aż 5 tys. 
zł. Zabiegom tym poddawani są 

przede wszystkim pacjenci od-
działów onkologicznych.

Wiele wskazuje na to, że 
w niedalekiej przyszłości takie 
zabiegi wykonywane będą już 
tylko według nowej metody, 
która korzystna jest nie tylko 
dla samego pacjenta, ale także 
szpitala, ponieważ Narodowy 
Fundusz Zdrowia rekompensuje 
koszty związane z operacją. De-
cyzja o zakupie nowego sprzętu 
zapadnie po ujawnieniu nowych 
zasad fi nansowania szpitali.

Joanna Michalak

LEGNICCY LEKARZE W NOWATORSKI SPOSÓB BĘDĄ 
LECZYĆ NOWOTWORY WĄTROBY

 LEGNICA. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym trwają 

przygotowania do wprowadzenia innowacyjnej metody wycinania 

guzów powstałych na wątrobie. Pierwszy taki zabieg z powodzeniem 
przeszedł już 60-letni pacjent. Operację zniósł bardzo dobrze.

Dr  Tomasz Bojarowski

Przełomowy
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym trwają W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym trwają W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym trwają 

PrzełomowyPrzełomowyPrzełomowyPrzełomowy
zabieg
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Obelisk z poprawną tablicą
 LUBIN. Na pomniku przy murze pamięci przy ul. Pruzi pojawiła się nowa tablica. Trzeba 

było ją wymienić z powodu tzw. ustawy dekomunizacyjnej.

Na tablicy widnieje napis „Poległym za Oj-
czyznę – mieszkańcy Lubina”. 

– Zdecydowaliśmy się na prostą, klasyczną 
tablicę z wizerunkiem orła i napisem, który 
wcześniej uzgodniliśmy m.in. z mieszkańcami 
i środowiskiem kombatantów – tłumaczy Bo-
gusława Potocka, przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Lubinie.

Stara tablica, zdemontowana pod ko-
niec sierpnia, została zdeponowana na 
Wzgórzu Zamkowym, gdzie będzie na razie 
przechowywana.

Zmianę tablicy wymogła ustawa dekomuni-
zacyjna uchwalona przez polski Sejm. Zakazu-
je ona propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 
II Armia Wojska Polskiego jako „związek ope-
racyjny zorganizowany przez władze Związku 
Sowieckiego wbrew władzom państwowym 
Rzeczypospolitej Polskiej w lipcu i sierpniu 
1944 roku” znajduje się na liście nazw zakaza-
nych Instytutu Pamięci Narodowej.

(MS)

Wciąż łamią zakaz wjazdu 
na składowisko

 GMINA LUBIN. Na składowisko odpadów w Kłopotowie nadal trafi ają 
śmieci niewiadomego pochodzenia. Lubińscy policjanci zatrzymali trzy 

ciężarówki, które – mimo obowiązującego zakazu – usiłowały wjechać na 
teren składowiska.

7 września jednemu z kierowców 
udało się przekroczyć bramę wjazdową, 
ale nie zdążył już opróżnić przywiezio-
nej zawartości. Uniemożliwili mu to 
policjanci, którzy zjawili się na miejscu 
po zgłoszeniu od jednego z mieszkań-
ców Kłopotowa. Dwa pozostałe auta 
musiały zjechać na teren spółki.

To nie pierwszy taki przypadek 
w ostatnim czasie. Podobny miał 
miejsce kilka dni wcześniej. Także 
wtedy policjanci udaremnili próbę 
rozładowania samochodów.

– W bieżącym roku mieliśmy 
czternaście zgłoszeń dotyczących 
próby wjazdu samochód na teren 
wysypiska; w siedmiu przypadkach 
zostały one potwierdzone. Groma-
dzimy dokumentację, która następ-
nie przekazywana jest prokuraturze 

– mówi aspirant sztabowy Jan Pocie-
cha, ofi cer prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Lubinie.

Przy okazji kolejnego pożaru skła-
dowiska, który wybuchł 20 sierpnia, 
w Kłopotowie pojawił się Grzegorz 
Przerywacz, który oznajmił, że jest 
nowym właścicielem tego obiektu. 
Zadeklarował wówczas zmianę spo-
sobu przetwarzania zgromadzonych 
tam odpadów oraz ostateczne roz-
wiązanie problemu, jaki stanowi wy-
sypisko dla najbliższego otoczenia. 

Tymczasem przed sądem w Lubi-
nie toczy się proces w sprawie złama-
nia przez poprzednio zarządzających 
składowiskiem menedżerów spółki 
R-Power przepisów ochrony środowi-
ska. Przepisy te objęte są już kodeksem 
karnym.  (JD), źródło: UG LubinFO
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PO LATACH OCZEKIWAŃ, SŁYNNA JUŻ „DZIURA” MA SIĘ ZMIENIĆ 
W MIEJSCE WYPOCZYNKU

Rynek znów 
w remoncie

 LUBIN. Centrum miasta znów stało się placem budowy – 
pojawiła się tu ekipa, która dokończy rewitalizację Rynku. Prace 

mają się zakończyć w listopadzie.
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P rzebudowa lu-
bińskiego rynku 
ruszyła w maju 

tego roku. W lipcu prace 
przerwano. Powodem 
był kamień, którym 
miała być wyłożona 
płyta rynku. Urząd ma 
tutaj bardzo restrykcyj-
ne wymagania – kamień 
ma zdobić to miejsce, 
ale musi być też odpo-
wiednio wytrzymały. 
Zaproponowany przez 
wykonawcę materiał nie 
spełniał wymogów, więc 
współpracę zakończono.

Urząd ogłosił nowy 
przetarg. Wygrała go 
firma Pro-Tra Building 
z Wrocławia, ta sama, 
która ostatnio przebudo-
wała lubińskie ulice Skło-
dowskiej-Curie i Bema. 
Jak szacuje Urząd Miejski, 
poprzedni wykonawca 

zrealizował około 10 
proc. inwestycji. – Wyko-
nano prace ziemne o war-
tości około miliona zło-
tych. Po zakończeniu prac 
ziemnych trzeba będzie 
zagęścić teren, wykonać 
jego uziemienie i uzbro-
jenie, później będzie 
można zacząć układanie 
kamienia – tłumaczy Ja-
cek Mamiński, rzecznik 
prezydenta Lubina.

Kamień jest w tej 
inwestycji kluczowy. 
Mamiński przyznaje, że 
urzędnicy widzieli już 
kolorystykę kamienia, 
jaki proponuje nowy 
wykonawca: – Kolory-
styka jest już wstępnie 
zaakceptowana, teraz 
pracownicy wchodzą na 
plac budowy, a my otrzy-
mamy próbki kamienia, 
które prześlemy do labo-

ratorium, aby zbadać ich 
wytrzymałość – dodaje.

Urząd ma też już po-
zwolenie od konserwato-
ra zabytków, by zasypać 
gotyckie piwnice, które 
odkryto w trakcie bu-
dowy. – Musimy tylko 
pozostawić ściany i pod-
łoże, a strop możemy 
zburzyć i je zasypać – po-
twierdza rzecznik.

Przebudowa rynku 
ma kosztować 10,67 
mln zł. Jeśli pogoda nie 
pokrzyżuje planów, 
prace powinny się za-
kończyć w listopadzie. 
Przez środek placu Ryn-
ku przebiegać będzie hi-
storyczny trakt. Wokół 
na posadzce zostaną 
odwzorowane kontury 
starych kamienic. Po-
wstanie też fontanna.  

 Mariola Samoticha
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FRONTEM do podróżnych
 GŁOGÓW. Nowa posadzka z systemem oznakowania dotykowego, nowe oświetlenie, wyremontowane schody, a przede wszystkim dwie windy dla osób, które mają 

problemy z poruszaniem się. Tak niebawem ma wyglądać kładka na dworcu kolejowym z Głogowie.
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Na dworcu kolejowym prace przy 
renowacji kładki trwają już od miesią-
ca. Potem ma się poprawić obsługa pa-
sażerów, szczególnie tych, którzy mają 
problem z poruszaniem się.

– Oprócz odnowienia samej kład-
ki zostaną zabudowane dwie windy, 
które ułatwią dostęp do peronów 
numer 1 i 2 – mówi Mirosław Siemie-
niec, rzecznik prasowy Polskich Linii 
Kolejowych. – Konstrukcja kładki zo-
stanie gruntownie oczyszczona. Na 
pomoście zostanie położona nowa 

posadzka z systemem oznakowania 
dotykowego.

Będzie też nowe pokrycie dachu 
i wejść. Wyremontowane zostaną 
schody i klatki schodowe. Do tego 
nowe oświetlenie. Najbardziej jed-
nak podróżni zadowoleni są z tego, 
że będą windy.

– To bardzo ważna sprawa, bo co-
raz więcej jest osób niepełnospraw-
nych – mówi mieszkaniec powiatu 
głogowskiego. – A tu właściwie nie 
ma żadnych możliwości dostania się 

na peron, na przykład, z wózkiem 
inwalidzkim.

Prace renowacyjne na głogowskim 
dworcu kolejowym mają zakończyć 
się w grudniu. Będą kosztować oko-
ło 4,4 mln złotych. Inwestycja rea-
lizowana jest w systemie „Projektuj 
i buduj”. Przy okazji tych robót 
przeprowadzona zostanie rozbiórka 
wyeksploatowanej kładki towaro-
wej, która, jak dodaje Mirosław Sie-
mieniec, „przestała pełnić funkcje 
użytkowe w obrębie stacji”.  (UR)

Unikatowe 
odkrycie

 GŁOGÓW. Średniowieczny piec 
garncarski odkryli archeolodzy 

podczas prac na bulwarze 
nadodrzańskim. Znajdował się 

w pobliżu pozostałości 
franciszkańskiego kościoła 

pw. św. Stanisława.

–To bardzo ważne 
odkrycie, gdyż są 
to relikty bardzo 
rzadkiego pieca 
– mówi Zenon 
Hendel, kierow-
nik działu ar-
cheologicznego 
w głogowskim 
muzeum.

Badania na bulwa-
rze nadodrzańskim trwają 
od ponad dwóch miesięcy. Archeolo-
dzy odkopali pozostałości po klaszto-
rze franciszkanów.

– Odkryliśmy szereg faz funkcjono-
wania tego kościoła – dodaje Zenon 
Hendel. – Dla mnie osobiście bardzo 
ważny jest fakt, że odkryliśmy pozo-
stałości po rzemieślniczej działalności 
mnichów.

Wcześniej pracujący na Starym 
Mieście archeolodzy odnaleźli po-
zostałości po klasztornym browarze 
i resztki pieca do wytapiania szkła. 
Ich najnowsze odkrycie to fragmenty  
czternastowiecznego pieca do wypala-
nia ceramiki budowlanej.

– Piec był zbudowany z cegły 
i zwieńczony dużą kopułą po to, by 
można było w nim długo utrzymać 
wysoką temperaturę w jego wnętrzu 
– opowiada archeolog dr Aleksander 
Limisiewicz. – Mniejszą kopułę zbu-
dowano z cylindrycznych, glinianych 
naczyń. Sam piec był dość duży. Moż-
na było w nim ułożyć około jednego 
metra sześciennego ceramiki budow-
lanej – dodaje.

Archeolodzy wykonają szczegóło-
wą dokumentację unikatowego znale-
ziska, a potem je zabezpieczą.  (UR)
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WINĄ ZA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ARSENEM 
OBARCZANA JEST HUTA MIEDZI 

 GŁOGÓW. Dwa tysiące mieszkańców, w tym tysiąc 
dzieci, zostanie przebadanych pod względem obecności 
arsenu w organizmie. Rejestracja telefoniczna na badania 
rozpocznie się 25 września. 
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MG łogów z problemem 
zbyt wysokiego stęże-
nia arsenu w powie-

trzu boryka się od lat. Pierwia-
stek ten może prowokować 
wiele groźnych chorób, m.in. 
nowotwory, choroby skóry 
czy układu krążenia. Władze 
miasta postanowiły zatem 
przebadać samych miesz-
kańców. Wyniki badań po-
służą do opracowania planu 
profi laktyki.

– Przebadamy dwa tysiące 
osób na poziom arsenu, który 
wyznaczany będzie w prób-
kach moczu. Mieszkańców po-
dzieliliśmy na dwie grupy, czyli 
uczniów szkół miejskich oraz 
pozostałych mieszkańców do-
rosłych. Badania będzie wyko-
nywał łódzki Instytut Medycy-
ny Pracy, wybrany w przetargu 
– tłumaczy prezydent miasta 
Rafael Rokaszewicz.

Podwykonawcą badań zo-

stało Miedziowe Centrum 
Zdrowia w Głogowie, które 
będzie pobierać próbki. Ponie-
waż dzieci są najbardziej nara-
żone na skutki oddziaływania 
arsenu, badania obejmą tysiąc 
uczniów z głogowskich szkół 
podstawowych. 

Wina za zanieczyszczenie 
powietrza arsenem jest obar-
czana Huta Miedzi w Głogo-
wie. Mimo unowocześnienia 
technologii produkcyjnych 
w tym zakładzie stężenie ar-
senu w powietrzu nie zmalało. 
Jeszcze w tym roku odnotowa-
no kilkakrotne przekroczenie 
normy. 

– Wszyscy liczyliśmy na to, 
że po uruchomieniu nowoczes-
nej technologii w Hucie Miedzi 
Głogów będzie lepiej. Z tego 
też powodu wstrzymaliśmy 
się w zeszłym roku z przepro-
wadzeniem tych badań, po-
nieważ mogły być one nieade-

kwatne do sytuacji. Wszyscy 
mają świadomość, że ten piec 
jest w pewnej fazie rozruchu, 
o tym mówią także pracow-
nicy KGHM i ta sytuacja musi 
się ustabilizować – komentuje 
prezydent. – Jeśli weźmiemy 
wyniki z poszczególnych mie-
sięcy to widać, że one skaczą od 
kilkunastu to kilkudziesięciu 
punktów, co jest niepokoją-
ce. Liczymy, że KGHM syste-
matycznie będzie poprawiał 
parametry związane z emisją 
szkodliwych substancji do śro-
dowiska. My jednak nie mo-
żemy już czekać i musimy zro-
bić te badania, aby wiedzieć, 

w jakim stanie zdrowia są nasi 
mieszkańcy i jakie działania 
podjąć – dodaje Rokaszewicz.

Udział w badaniu może 
wziąć każdy mieszkaniec Gło-
gowa. Wystarczy zarejestrować 
się telefonicznie dzwoniąc pod 
numer: 76 727 67 07 i wypeł-
nić  ankietę dotyczącą stylu 
życia i odżywiania. Podczas 
rejestracji zostanie podane 
najbliższe miejsce oddania wy-
pełnionej ankiety i pobrania 
pojemnika na próbkę. Wynik 
badania po miesiącu zostanie 
przesłany pocztą na wskazany 
adres zamieszkania. 

Agata Durał

Arsen 
wciąż truje
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PRACA
CZEKA WŁAŚNIE NA CIEBIE.

Dołącz do nas już teraz!
Zostań opiekunką seniorów

w

ul. Wrocławska 41/1, Legnica
509-892-301
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TRAGEDIA NA 
MIEDZIANEJ
 POLKOWICE. Jeden 
z mieszkańców wypadł 
z okna wieżowca. 
Zgłoszenie o wypadku do-
tarło do polkowickich poli-
cjantów 11 września wie-
czorem. Na miejscu pojawi-
li się funkcjonariusze poli-
cji, straży pożarnej oraz ra-
townicy pogotowia.
– Funkcjonariusze ustali-
li na miejscu, że z okna 
wieżowca wypadł męż-
czyzna. Niestety, lekarz 
stwierdził jego zgon – re-
lacjonuje Daria Solińska, 
oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pol-
kowicach.
Policja nie podawała wie-
ku mężczyzny ani innych 
szczegółów wypadku. 
– Obecnie wyjaśniamy 
okoliczności zdarzenia 
– ucina rzeczniczka.  (PP)

W iadomo, że loka-
torzy ogrzewali 
się drewnem 

rozpalonym w kominku 
z tzw. płaszczem wodnym. 
Z nieznanych przyczyn 
temperatura wewnątrz 
urządzenia podniosła się 
do tego stopnia, że roze-
rwało całą instalację!

– W tym mieszkaniu 
znajdował się kominek 
z płaszczem wodnym opa-
lany drewnem – wyjaśnia 
Piotr Woźniakiewicz z PSP 
Polkowice. – Najprawdo-
podobniej została zagoto-
wana woda w kominku, 
która wytworzyła tak dużą 
ilość pary, że nastąpiła de-
tonacja. Siła wybuchu była 
tak duża, że oprócz dużych 
zniszczeń na parterze bu-
dynku spowodowała jesz-
cze popękanie ścianek ko-
lankowych na pierwszym 
piętrze – opisuje strażak.

Na zewnątrz budynku 
nie widać śladów wybu-

chu, ale w środku zniszcze-
nia są ogromne. Sąsiedzi 
nadal przeżywają tamte 
dramatyczne chwile.

– Usłyszeliśmy huk, 
wybiegliśmy z domu, 
sąsiedzi pomagali już 
poszkodowanym – opo-
wiada polkowiczanka. – 
Czekaliśmy na przyjazd 
pogotowia. W tym cza-
sie zaczęliśmy oglądać 
rannych. Mąż oglądał 
najbardziej poszkodowa-
ną, czy nie ma nagłych 
wypływów krwi, ale na 
szczęście ich nie było. 
Robiliśmy, co mogliśmy. 
Wzięliśmy koce, opatrzy-
liśmy przede wszystkim 
niemowlaka. Starsza ko-
bieta była bardzo pokie-
reszowana, całą twarz 
miała we krwi, ale był 
z nią kontakt. Najbar-
dziej poszkodowana była 
właścicielka mieszkania. 
Nie mogliśmy jej w ogóle 
ruszać, czekaliśmy na po-

gotowie. Obawialiśmy 
się najgorszego.

Na miejscu poja-
wiły się wszystkie 
służby ratownicze. 
Do akcji skierowa-
no pięć zastępów 
straży pożarnej. 
Strażacy od razu za-
częli pomagać przy 
ratowaniu poszko-
dowanych, udzielając 
im pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Czworo z pięciu loka-
torów domu, z poparze-
niami spowodowanymi 
gorącą wodą oraz innymi 
obrażeniami ciała, zo-
stali przetransportowa-
ni do różnych placówek 
medycznych.

– 36-letnia kobieta zo-
stała przewieziona do szpi-
tala we Wrocławiu, 58-lat-
ka oraz 19-latek do szpitala 
w Nowej Soli, a dwumie-
sięczne dziecko do szpita-
la w Głogowie – wylicza 

Dar ia 
S o l i ń -
ska, oficer prasowy KPP 
Polkowice.

Pomoc poszkodowa-
nym organizują sąsiedzi, 
w tym burmistrz Polko-
wic, który też mieszka 
niedaleko miejsca trage-
dii. Samego wybuchu nie 
słyszał.

– Słyszałem tylko, że 
karetki jadą – opowiada 
Wiesław Wabik. – Po-

szedłem tam. 
Po drodze 
dowiedzia-
łem się, co 
się stało, 
to jakby 
b o m b a 
wybuchła 
w domu. 

Z n a m 
trochę tę 

rodzinę. Na 
miejscu rozma-

wialiśmy też, jak 
można jej pomóc 

w tej sytuacji. W tym 
czasie pojawił się ktoś z ro-
dziny poszkodowanych. 
Powiedział, że zajmie się 
wszystkim, ale zadeklaro-
wałem mu też pomoc, że-
by był w kontakcie z nami.

Przyczyny wypadku 
ustali biegły, który oceni, 
czy wybuch spowodowała 
to wada fabryczna, czy też 
nieprawidłowe użytkowa-
nie instalacji.

Urszula Romaniuk, (JOM)

Ministerialna nagroda dla powiatowego programu
 POWIAT POLKOWICKI. „Chronię Płuca – Nie palę!” – ten projekt został nagrodzony przez Ministerstwo Zdrowia w konkursie na najlepszy 

program profi laktyki lub promocji zdrowia, fi nansowany z funduszy norweskich i budżetu państwa. Kosztował ponad 3 mln zł, a wzięło w nim 
udział około 30 tysięcy mieszkańców.

Projekt realizowany 
był wspólnie z Polkowi-
ckim Centrum Usług 
Zdrowotnych.

– Rak płuc powoduje 
obecnie największą liczbę 
zgonów wśród chorób no-
wotworowych w naszym 
powiecie. Dlatego zdecydo-
waliśmy o trwającej kilka 
miesięcy akcji edukacyjnej 
i profi laktycznej związanej 
z chorobami płuc – mó-

wi Marek Tramś, starosta 
polkowicki.

Wśród badanych miesz-
kańców byli bierni i aktyw-
ni palacze oraz górnicy, 
którzy ukończyli 45 lat. 
W PCUZ wykonano około 
3 tys. badań przesiewowych 
płuc, a ponad 2 tys. – w mo-
bilnych punktach medycz-
nych, które odwiedziły 91 
miejscowości na terenie 
powiatu. U 46 osób wykry-

to nowotwór płuc, u pięciu 
– raka nerki, u ponad 400 
– choroby układu krążenia, 
a u niemal 450 – przewlekłą 
obturacyjną chorobę płuc. 

Przy okazji tego projektu 
okazało się, że w powiecie 
jest bardzo dużo młodych 
palaczy.

– Co czwarty uczeń 
w wieku 12-19 lat pali! To 
wyniki ankiety przepro-
wadzonej we wszystkich 

szkołach – podsumowuje 
Mariola Kośmider, dyrek-
tor PCUZ. – Okazało się, że 
odsetek palaczy w szkołach 
podstawowych wynosi 
5 procent, w gimnazjach 
– 19, a w szkołach ponad-
gimnazjalnych – 40 pro-
cent. Oznacza to, że niemal 
połowa uczniów w wieku 
16-19 lat to aktywni pala-
cze. I płeć nie ma tutaj więk-
szego znaczenia – dodaje.

Powiat przygotował więc 
„Razem rzucamy palenie”, 
w ramach której 139 uczniów 
uczestniczyło m.in. w sesjach te-
rapeutycznych z psychologiem 
i spotkaniach edukacyjnych. 

Nagroda w konkursie 
zostanie wręczona przedsta-
wicielom powiatu podczas 
konferencji, którą Minister-
stwo Zdrowia planuje zorga-
nizować pod koniec roku.

(UR)

DOMNIEMANY 
ZABÓJCA 
ZATRZYMANY
 CHOCIANÓW. Policja 
zatrzymała 24-letniego 
mężczyznę, który podej-
rzewany jest o dokonanie 
zabójstwa, do jakiego do-
szło w Chocianowie.
10 września w jednym 
z mieszkań na terenie 
miasta znaleziono zwłoki 
59-letniej kobiety. Na jej 
ciele było wiele ran cię-
tych i kłutych. Dwa dni 
później zatrzymano czło-
wieka podejrzewanego 
o dokonanie tej zbrodni.
– To 24-letni syn ofiary – 
mówi Lidia Tkaczyszyn, 
rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. – 
Podczas zatrzymania 
mężczyzna znajdował się 
po wpływem metamfeta-
miny. Dzisiaj prokurator 
przedstawił Piotrowi W. 
zarzut popełnienia tego 
zabójstwa. Obecnie trwa-
ją czynności procesowe 
z jego udziałem.
Przeprowadzona została 
także sekcja zwłok kobie-
ty. Na jej podstawie biegli 
z zakresu medycyny są-
dowej odpowiedzą m.in. 
na pytanie, kiedy doszło 
do zabójstwa.  (UR)

WYBUCH POSTAWIŁ NA NOGI SĄSIADÓW

Eksplodował
kominek
 POLKOWICE. Cztery osoby, w tym niemowlę, ucierpiało w wyniku 

wybuchu kominka. Do zdarzenia doszło 14 września w budynku przy ul. 

Owocowej.
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„Zgoda” w reżyserii 
Macieja Sobieszczańskie-
go, „Twój Vincent” Doroty 
Kobieli i Hugh Welchmana 
oraz „Wieża. Jasny dzień” 
Jagody Szelc to trzy z 17 fi l-
mów, które będą rywalizo-
wać w Konkursie Głównym 
tegorocznego Festiwalu 
Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni. Co je łączy? 
Udział w każdej z wymie-
nionych produkcji brali… 
legniccy aktorzy.

„Twój Vincent” to fi lm 
animowany, w którego rea-
lizację włączyło się ok. 150 
malarzy. Prawo do pokaza-
nia historii życia i tajemni-
czej śmierci Vincenta van 

Gogha wykupiło już ponad 
130 dystrybutorów z całe-
go świata, co oznacza, że 
zobaczymy go pod niemal 
każdą szerokością geogra-
ficzną. Polska premiera 
w październiku.

– Początkowo to miała 
być siedmiominutowa ani-
macja, ale później Doro-
ta Kobiela poznała Hugh 
Welchmana, obecnie jej 
męża, który namówił ją, 
by zrobić pełnometrażowy 
film – opowiada legnicki 
aktor Robert Gulaczyk, 
który wcielił się w postać 
słynnego malarza.

Kolejny film, przy któ-
rym pracowali legniccy 

aktorzy to „Wieża. Jasny 
dzień” – opowieść o ta-
jemniczych wydarzeniach 
rozgrywających się w do-
mowym zaciszu, z pozoru 
normalnej rodziny. W jed-
ną z ról wcielił się inny ak-
tor związany z Teatrem Mo-
drzejewskiej, Rafał Cieluch. 
Zdjęcia do dzieła Jagody 
Szelc powstały w Kotlinie 
Kłodzkiej.

– To opowieść o banalnych 
sprawach przedstawiona 
w bardzo niebanalny sposób – 
komentuje krótko Cieluch. Co 
ciekawe, „Wieża. Jasny dzień” 
jest wymieniana w gronie pol-
skich kandydatów do Oskara. 
Podobnie jednak, jak „Twój 

Vincent”, niebawem powalczy 
o Złote Lwy.

Szansę na zaszczyt ma 
również „Zgoda” w reżyse-
rii Macieja Sobieszczańskie-
go, który w proces twórczy 
zaangażował legniczankę 
Magdalenę Biegańską. 
O czym opowiada fi lm?

Jest rok 1945. Właśnie 
kończy się wojna. W Świę-
tochłowicach na Śląsku or-
gany bezpieczeństwa tworzą 
obóz pracy dla Niemców, 
Ślązaków i Polaków. Pod pre-

tekstem ukarania zdrajców 
narodu polskiego, UB do-
konuje czystek wśród „nie-
chętnych komunistycznej 
władzy”. Do pracy w obozie 
zgłasza się młody chłopak 
Franek (Julian Świeżewski). 
Próbuje ocalić Annę (Zofi a 
Wichłacz), w której jest za-
kochany. Nie wie, że wśród 
osadzonych znalazł się Er-
win (Jakub Gierszał), Nie-
miec, jego przyjaciel sprzed 
wojny, który od dawna 
skrycie kocha się w dziew-

czynie… Franek dołącza 
do komunistów, naiwnie 
licząc, że uda mu się oszu-
kać system. Już pierwsze dni 
pracy w obozie odzierają go 
ze złudzeń. A z czasem prze-
konuje się, że aby ocalić swo-
ją ukochaną, będzie musiał 
poświęcić wszystko… (opis 
dystrybutora).

Czy któryś z „legnickich” 
fi lmów zdobędzie nagrodę 
główną? Przekonamy się 23 
września w Gdyni.

Paweł Pawlucy

TEGOROCZNY FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH 
W GDYNI BĘDZIE MIEĆ LEGNICKIE AKCENTY

Zdobędą
Złote Lwy?
 FILM. Aż trzy produkcje, w których wystąpili aktorzy związani 

z Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy, zostały nominowane do 
tegorocznych Złotych Lwów.
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Od lewej: Robert Gulaczyk i Rafał Cieluch
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 HISTORIA/SPORT. W Przemkowie odbył się festyn, na którym każ-
dy znalazł coś dla siebie. Na stadionie UKS Huta Przemków było wiele 
atrakcji zarówno dla dzieci i dorosłych, dla kibiców i miłośników hi-
storii, dla spokojnych i pełnych energii.

Podczas festynu odbył się turniej pił-
ki nożnej dla dzieci, rozegrany 
w trzech kategoriach wiekowych, do 
lat 8, 12 i 18. – To bardzo fajna inicja-
tywa. Dzieci mogą skonfrontować 
się ze swoimi rówieśnikami z róż-
nych miast naszego regionu. Dla 
nich to na pewno wielka frajda, co 
widać na boisku. W tym wieku wy-
nik nie jest sprawą najważniejszą, li-
czy się, aby najmłodsi bawili się pił-
ką – mówi Kazimierz Dziubczyński, 
opiekun grupy SCS Amico Lubin. – 
Oprócz samej gry na boisku dzieci 
mogą się także dowiedzieć wiele 
o historii, co jest również bardzo du-
żym plusem.
Oprócz turnieju dla najmłodszych na 
boisku zaprezentowali się także star-
si piłkarze, grający w kategorii „old-
boy”. Poza turniejem piłkarskim 
uczestnicy festynu mogli również 
sprawdzić się w siatkówce plażowej.
Na festynie można było usłyszeć cie-
kawostki z historii naszego regionu, 
swoje stoiska miały grupy rekon-
strukcyjne, w tym „Witanówka” 
z Grodźca – Każdy, kto nas odwie-
dzi, może dowiedzieć się, jak 
przed wiekami na tych ziemiach 
jak rozgrywane były walki. Kie-
dyś życie głównie polegało na 
walkach – mówi Mateusz Czapak 
z „Witanówki”.
Oprócz turnieju i zawodów spor-
towych organizatorzy przewi-
dzieli także wiele atrakcji dla 
wszystkich uczestników w róż-
nym wieku. Były między innymi: 
namiot poszukiwaczy skarbów, 
pokaz grup rekonstrukcyjnych, 

pokaz i warsztaty w football freesty-
le prowadzone przez Mistrza Nie-
miec Adriana Duszaka. Na dzieci 
czekały wielkie dmuchańce, przy 
których można było pomalować 
twarz kolorowymi farbkami. Przy 
jednym z namiotów odbywał się tak-
że turniej szachowy – Szachy mają to 
do tego, że grają w nie zawodnicy 
młodzi i starsi. Do nas przyjechało 
kilkanaście osób, mamy kilku amato-
rów, ale też lepszych zawodników, 
którzy prezentowali swoje umiejęt-
ności na rożnych turniejach i mają 
wyższe kategorie – komentuje Artur 
Adamek, sędzia klasy państwowej.
Organizatorem festynu były Stowa-
rzyszenie Dolnośląska Grupa Eks-
ploracyjna Legion oraz Helena Krup-
ska. – Bardzo nam zależało, żeby by-
ła dobra pogoda i z tym trafiliśmy, bo 
podczas imprezy plenerowej jest to 
bardzo ważny element. Dla każdego 
przygotowali rożne atrakcje, które 
są bezpłatne. Przygotowaliśmy rów-
nież wystawę o historii Przemkowa. 
Z taką inicjatywą wyszli młodzi lu-
dzie z naszego miasta, a zorganizo-
wać tę imprezę udało nam się dzięki 
naszym sponsorom – mówi radna 
gminy Przemków.
Impreza odbyła się boiskach sporto-
wych, należących do UKS Przem-
ków Huta. Patronem honorowym fe-
stynu była minister Elżbieta Witek.

Łukasz Lemanik

N a placu przy 
Marinie stanęły 
namioty wojów 

i stoiska rzemieślnicze. 
Najbardziej zaciekawieni 
dawnymi sprzętami i orę-
żem byli najmłodsi. Chętnie 
przymierzali średniowiecz-
ne stroje i strzelali z łuku, choć 
tej ostatniej sztuce próbowali 
też sprostać dorośli. Łatwo nie 
było.

– Dzieci wybijały monety, 
bo chciały zobaczyć, co na nich 
jest – powiedziała nam jedna 
z głogowianek. – Poza tym będą 
mieć ładną pamiątkę. Chodzimy 
od jednego stoiska do drugiego, 
wszystko jest dla nich interesują-
ce, bo tego nie znają. Ciągle py-

tają, co to jest i co się 
tym robi.

Młodzi i starsi gło-
gowianie przystępowali 
z ochotą do konkurencji strze-
leckich z łuku, heblowali de-
ski, testowali mielenie ziarna 
wprawiając w ruch olbrzymie 
kamienne żarna oraz z zacie-
kawieniem obserwowali pracę 
kowala.

Kilkudziesięcioosobowa 
grupa udała się pod Kolegiatę, 
aby wysłuchać opowieści hi-
storycznej prezydenta Głogo-
wa Rafaela Rokaszewicza. Tak 
zdobyta wiedza z pewnością 
przydała się uczestnikom gry 
terenowej zorganizo-

wanej przez Sto-
warzyszenie Bardziej Głogów. 
Biegacze i chodziarze również 
pamiętali o historycznej rocz-
nicy, biorąc udział w Marszo-
biegu Ku Wolności, którego 
trasa przebiegała ulicami 
miasta.

Zwieńczeniem tegorocz-
nych obchodów był koncert, 
a prawdziwą wisienką na torcie 
prezentacja długo zapowiada-
nego fi lmu o obronie Głogowa.

Urszula Romaniuk, Piotr Gajek

DLA KIBICÓW 
I POSZUKIWACZY 
TAJEMNIC
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 HISTORIA. 
Widowiskowe pokazy 
walk rycerskich, 
strzelanie z łuku, 
przymierzanie 
średniowiecznych 
strojów i wybijanie 
pamiątkowej monety – 
to niektóre z atrakcji, 
jakie można było 
zobaczyć podczas 
tegorocznych 
obchodów 908. 
rocznicy obrony 
Głogowa.
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Podróż
w czasie

MIESZKAŃCOM GRODU NAD ODRĄ ŚREDNIOWIECZNE 
KLIMATY SĄ SZCZEGÓLNIE BLISKIE

a placu przy 
Marinie stanęły 
namioty wojów 

i stoiska rzemieślnicze. 
Najbardziej zaciekawieni 
dawnymi sprzętami i orę-
żem byli najmłodsi. Chętnie 
przymierzali średniowiecz-
ne stroje i strzelali z łuku, choć 

terenowej zorganizo-
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SZUKASZ PRACY OD ZARAZ?
DOŁĄCZ DO NAS I ZARABIAJ
PONAD 3 000 ZŁ BRUTTO MIESIĘCZNIE!

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ! 
(22) 250 80 00

APT 364

POLECASZ = ZARABIASZ!

APT 364

obiady
za złotówkę

dodatkowe
1 600 zł

za polecenie pracownika

bezpłatny
transport www.osobus.pl

e-mail: osobus@o2.pl

NIEMCY  HOLANDIA  BELGIA  LUKSEMBURG· · ·

 LICENCJONOWANE PRZEWOZY OSÓB 
Z ADRESU POD ADRES
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Jakość powietrza 
sprawdzisz na smartfonie

  ZŁOTORYJA. Z sieci można pobrać darmową aplikację mobilną, dzięki której 
o wiele szybciej niż dotychczas można sprawdzić wyniki pomiarów czystości 

powietrza nad miastem.

Aplikacja o nazwie 
Monitoring Powietrza 
BI prezentuje wyniki po-
miarów prowadzonych 
w mieście za pomocą 
dwóch urządzeń marki 
Beskid Instruments. Zo-
stały one kupione kilka 
miesięcy temu przez zło-
toryjski ratusz, a zainsta-
lowane są na budynku 
Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz na Szkole Podstawo-
wej nr 3 przy ul. Wilczej.

– To pierwsza wersja 
programu, ale jej auto-
rzy zapewniają, że bę-
dą dodawane nowe 
funkcjonalności, 
które jeszcze bar-
dziej usprawnią śle-
dzenie wyników 
jakości powietrza – 
mówi Piotr Rewig, 
główny specjalista 
ds. informatyki 
w Urzędzie Miej-
skim w Złotoryi.

– Stan zapyle-
nia nad miastem 
można też sprawdzać 
w tradycyjny sposób, 
na stronie miejskiej zło-
toryjskiego ratusza. Do-

stępny jest tam aktualny 
indeks jakości powietrza 
oraz średnie wyniki po-
miarów z ostatniej doby 
i kilku poprzednich dni – 
dodaje Piotr Maas, rzecz-
nik prasowy magistratu.

Gdy przed oddaniem 
tego numeru do dru-
ku sprawdza-
l i ś m y 
s t a n 

powietrza w Złotoryi, jego 
jakość była bardzo dobra, 
poziom zanieczyszczenia 
nie stanowił zagrożenia 
dla zdrowia, a panujące 
w mieście warunki bardzo 
sprzyjały wszelkim ak-
tywnościom na wolnym 

powietrzu.
(SK)
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Zawinił 
kominek

 GMINA MĘCINKA. Ponad dwie 
godziny walczyli strażacy z pożarem 

domu w Kondratowie. 

Do zdarzenia doszło późnym wie-
czorem, 16 września. W akcji brały 
udział zastępy straży pożarnej z Jawo-
ra, Złotoryi i ochotnicy z Męcinki.

Mały domek, zbudowany głównie 
z drewna, był ogrzewany kominkiem 
i najprawdopodobniej stąd przyczyna 
pożaru. Mieszkający tu mężczyzna 
próbował sam ugasić płomienie. Z ob-
jawami zaczadzenia został odwieziony 
do Jaworskiego Centrum Medycznego.

Kondratów jest oddalony od Jawora 
ponad 20 km. Pierwsi na miejscu byli 
strażacy ze Złotoryi i Męcinki. – Trud-
no powiedzieć, co było bezpośrednią 
przyczyną pożaru. Wiemy, że z pew-
nością kominek – powiedział nam 
kierujący akcją mł. asp. Mirosław Wa-
laszczyk z PSP w Jaworze.  (DS)
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W  m i n iony 
wtorek w sa-
li klubowej 

Złotoryjskiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji odby-
ło się kolejne już spotka-
nie burmistrza z miesz-
kańcami w sprawie 
budżetu obywatelskiego 
zwanego także party-
cypacyjnym. Podczas 
debaty ustalone zostały 
najważniejsze założenia 
takiego budżetu. 

Żeby projektem 
uchwały zajęli się rad-
ni, wystarczyło 65 
podpisów. Mieszkań-
com bez większego 
trudu udało się ich 
zebrać dwa razy tyle. 
18 września wszyst-
kie listy z podpisami 
otrzymała Ewa Miara, 
przewodnicząca złoto-
ryjskiej rady miejskiej.

Teraz nad wprowa-
dzeniem budżetu oby-
watelskiego w Złotoryi 
zagłosują miejscowi rad-
ni podczas najbliższej 
sesji, zaplanowanej na 
28 września. Jeśli inicja-
tywa mieszkańców zo-
stanie zaakceptowana, 

to już od nowego roku 
chętni złotoryjanie bę-
dą mogli zgłaszać swoje 
pomysły.

Pula, jaka zosta-
nie rozdysponowana 
w pierwszej edycji złoto-
ryjskiego budżetu oby-
watelskiego, to 100 tys. 

złotych. Jeden projekt 
może pochłonąć maksy-
malnie 20 tys. zł. Dolnej 
granicy fi nansowej nie 
wyznaczono.

Zgłaszać projekty bę-
dzie można od 1 do 31 
stycznia 2018 r. Luty to 
czas dla pracowników 

ratusza na weryfikację 
projektów oraz na ewen-
tualne poprawki. Od 
1 do 16 marca mieszkań-
cy zapoznają się z pomy-
słami dopuszczonymi do 
ostatecznego głosowa-
nia. Ono zaś potrwa od 
19 do 30 marca i będzie 
możliwe tylko w formie 
papierowych kartek, 
które należy dostarczyć 
do urzędu. W grę nie 
wchodzi natomiast gło-
sowanie przez Internet, 
ponieważ – jak twierdzi 
burmistrz Robert Pa-
włowski – niosłoby to za 
sobą ryzyko manipula-
cji. Przez następne dwa 
tygodnie trwać będzie 
podliczanie i weryfi-
kacja głosów, po czym 
w połowie kwietnia zo-
staną ogłoszone wyniki.

Szymon Kwapiński 

O BUDŻECIE OBYWATELSKIM ZDECYDUJĄ RADNI

Mieszkańcy są na

ratusza na weryfikację 

„tak”
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 ZŁOTORYJA. Do Urzędu Miejskiego w Złotoryi wpłynęły 
listy popierające projekt wprowadzenia w mieście budżetu 
obywatelskiego. Podpisało się pod nimi łącznie 130 
mieszkańców. Kolejny ruch należy do radnych.

Złotoryjanie przekonali burmistrza, 
że budżet obywatelski wart jest zachodu
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KLASA „A” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Pogoń Góra 6 5 1 0 16 27:8
2. Sokół Jerzmanowa 6 5 0 1 15 24:11
3. Zawisza Serby 6 4 2 0 14 28:11
4. Stal II Chocianów 6 3 3 0 12 17:6
5. Dragon Jaczów 6 3 1 2 10 19:10
6. Gwardia Białołęka 6 3 1 2 10 8:8
7. Korona Czernina 6 3 1 2 10 17:24
8. Mieszko Ruszowice 6 3 0 3 9 18:12
9. Zadzior Buczyna 6 3 0 3 9 11:11
10. Orzeł Czerna 6 3 0 3 9 26:14
11. Iskra Droglowice 6 2 1 3 7 15:18
12. Victoria Parchów 6 2 0 4 6 9:16
13. Łagoszovia Łagoszów 6 1 0 5 3 13:36
14. Kalina Sobin 6 1 0 5 3 6:18
15. Victoria Siciny 6 1 0 5 3 6:21
16. Łagoszovia Łagoszów 6 1 0 5 3 7:27

Kolejka 6
Dragon Jaczów – Korona Czernina  5:1
LZS Komorniki – Łagoszovia Łagoszów  2:6
Kalina Sobin – Mieszko Ruszowice  1:0
Iskra Droglowice – Orzeł Czerna  1:8
Gwardia Białołęka – Pogoń Góra  0:1
Zawisza Serby – Sokół Jerzmanowa  6:2
Zadzior Buczyna – Stal II Chocianów  0:2
Victoria Siciny – Victoria Parchów  2:3

KLASA „A” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Sparta Parszowice 5 4 1 0 13 14:5
2. Mewa Kunice 6 4 0 2 12 28:10
3. ZZPD Górnik Lubin 6 4 0 2 12 30:15
4. Rodło Granowice 4 4 0 0 12 19:5
5. Zryw Kłębanowice 6 4 0 2 12 23:11
6. Czarni Dziewin 6 3 2 1 11 9:6
7. Albatros Jaśkowice 6 3 2 1 11 12:10
8. Orzeł Mikołajowice 5 3 1 1 10 11:4
9. Kolejarz Miłkowice 5 2 1 2 7 14:13
10. Wilki Różana 6 2 0 4 6 19:25
11. Krokus Kwiatkowice 5 1 1 3 4 9:15
12. Park Targoszyn 5 1 0 4 3 9:27
13. Fortuna Obora 6 1 0 5 3 15:34
14. Unia Miłoradzice 5 0 2 3 2 6:15
15. Zjednoczeni Snowidza 6 0 0 6 0 2:25

Kolejka 6: 
Albatros Jaśkowice – Zryw Kłębanowice  0:5
ZZPD Górnik Lubin – Zjednoczeni Snowidza  5:1
Fortuna Obora – Wilki Różana  7:4
Czarni Dziewin – Mewa Kunice  3:1
Kolejarz Miłkowice – Park Targoszyn  5:2
Krokus Kwiatkowice – Rodło Granowice  1:6
Unia Miłoradzice – Sparta Parszowice  1:2
Orzeł Mikołajowice –  PAUZA

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Kłos Moskorzyn 5 5 0 0 15 18:3
2. LZS Ostaszów 5 4 1 0 13 20:9
3. Perła Potoczek 5 4 0 1 12 20:13
4. Zryw Kotla 5 3 1 1 10 13:9
5. Tęcza Kwielice 5 2 0 3 6 10:10
6. Kupryt 02 Sucha Górna 5 2 0 3 6 10:15
7. Viktoria Borek 5 1 2 2 5 13:13
8. Sparta Przedmoście 5 1 1 3 4 18:17
9. PDE LKS Gaworzyce 5 1 1 3 4 14:18
10. LZS Koźlice 5 1 1 3 4 13:20
11. Amator Wierzchowice 5 1 1 3 4 11:19
12. Odra Grodziec Mały 5 1 0 4 3 5:19

Kolejka 5:   
Tęcza Kwielice – Amator Wierzchowice  2:3
Sparta Przedmoście – Viktoria Borek  2:2
PDE LKS Gaworzyce – Perła Potoczek  3:5
Odra Grodziec Mały – Kłos Moskorzyn  0:10
Zryw Kotla – Kupryt 02 Sucha Górna  3:1
LZS Ostaszów – LZS Koźlice  4:0

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Transportowiec Kłopotów-Osiek 5 4 0 1 12 14:8
2. Victoria Tymowa 5 3 1 1 10 21:10
3. Unia Szklary Górne 5 3 1 1 10 17:11
4. Błysk Studzionki 5 3 0 2 9 10:11
5. Huzar Raszówka 5 2 2 1 8 9:3
6. Platan Siedlce 5 2 1 2 7 17:13
7. Sokół Niechlów 5 2 1 2 7 10:13
8. Skarpa Orsk 5 2 1 2 7 10:11
9. Błyskawica Luboszyce 5 2 1 2 7 15:13
10. Wiewierzanka Wiewierz 5 2 0 3 6 11:10
11. LZS Żelazny Most 5 1 0 4 3 8:27
12. Victoria Niemstów 5 0 0 5 0 4:16

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

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Orlik Okmiany 5 5 0 0 15 40:8
2. Lubiatowianka Lubiatów 5 4 1 0 13 17:8
3. Iskra II Kochlice 5 3 0 2 9 17:20
4. LZS Nowa Wieś Lubińska 5 3 0 2 9 17:10
5. Sokół II Krzywa 5 2 2 1 8 20:10
6. LZS Biała 4 2 1 1 7 13:8
7. Iskra Niedźwiedzice 5 1 1 3 4 10:21
8. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 4 1 1 2 4 16:17
9. Kryształ Chocianowiec 5 0 3 1 3 13:16
10. Czarni II Rokitki 4 1 0 3 3 6:19
11. Relaks Szklary Dolne 4 0 2 2 2 8:17
12. Start Osetnica 5 0 1 4 1 7:30

Kolejka 5: 
LZS Nowa Wieś Lubińska – Orlik Okmiany  0:4
Sokół II Krzywa – Start Osetnica  9:1
Huragan Nowa Wieś Złotoryjska – Iskra II Kochlice  8:6
LZS Biała – Iskra Niedźwiedzice  5:0
Lubiatowianka Lubiatów – Kryształ Chocianowiec  3:1
Relaks Szklary Dolne – Czarni II Rokitki 

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA IV
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Orzeł Pichorowice 5 5 0 0 15 13:5
2. Tęcza Kwietno 5 4 1 0 13 18:3
3. Unia Rosochata 5 4 0 1 12 13:5
4. Polder Damianowo 5 4 0 1 12 14:11
5. Cicha Woda Tyniec Legnicki 5 4 0 1 12 24:11
6. Korona Kawice 5 3 1 1 10 22:7
7. Ikar Miłogostowice 5 3 0 2 9 27:9
8. Orzeł Konary 5 3 0 2 9 9:12
9. LZS Budziszów Wielki 5 2 1 2 7 12:17
10. Kam-Pos Lusina 5 1 0 4 3 8:12
11. Zjednoczeni Gościsław 5 0 1 4 1 6:14
12. Czarni Golanka Dolna 5 0 0 5 0 4:15
13. Gama Ujazd Górny 5 0 0 5 0 9:27
14. Wilki II Różana 5 0 0 5 0 8:39

Kolejka 5: 
Cicha Woda Tyniec Legnicki – LZS Budziszów Wielki  7:1
Tęcza Kwietno – Unia Rosochata  3:0
Polder Damianowo – Zjednoczeni Gościsław  2:1
Orzeł Pichorowice – Czarni Golanka Dolna  2:1
Orzeł Konary – Gama Ujazd Górny  3:2
Wilki II Różana – Ikar Miłogostowice  3:13
Korona Kawice – Kam-Pos Lusina  4:1

KLASA „B” 2016/2017, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA V
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Górnik II Złotoryja 5 4 1 0 13 29:7
2. Orzeł Wojcieszyn 5 4 0 1 12 35:12
3. Płomień Nowa Wieś Grodziska 5 3 0 2 9 12:3
4. LKS Chełmiec 5 3 0 2 9 17:23
5. Tatra Krzeniów 5 2 2 1 8 8:6
6. Platan Siedlce 4 2 1 1 7 12:9
7. Iskra Jerzmanice-Zdrój 5 2 0 3 6 10:14
8. KS Winnica 3 2 0 1 6 7:4
9. Sokół Sokołowiec 5 2 0 3 6 7:14
10. Kuźnia II Jawor 5 1 1 3 4 8:23
11. Lechia Rokitnica 5 0 1 4 1 11:34
12. Rataj Paszowice 4 0 0 4 0 6:13

 

Kolejka 5:
Rataj Paszowice – Górnik II Złotoryja  2:4
Płomień Nowa Wieś Grodziska – Sokół Sokołowiec  1:2
Platan Sichów – Tatra Krzeniów  2:2
Orzeł Wojcieszyn – Iskra Jerzmanice-Zdrój  5:3
LKS Chełmiec – KS Winnica  3:2
Lechia Rokitnica – Kuźnia II Jawor  3:3

KLASA OKRĘGOWA 2017/2018  OKRĘG: LEGNICA
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Prochowiczanka Prochowice 6 5 1 0 16 23:4
2. Sparta Rudna 6 5 0 1 15 15:4
3. Konfeks Legnica 6 4 2 0 14 21:3
4. Odra Chobienia 6 4 1 1 13 11:5
5. UKS Przemków Huta 6 4 0 2 12 15:10
6. Iskra Księginice 6 3 2 1 11 10:5
7. Płomień Radwanice 6 3 2 1 11 17:12
8. KS Męcinka 6 3 1 2 10 9:9
9. Iskra Kochlice 6 2 2 2 8 13:17
10. Zamet Przemków 6 2 0 4 6 11:11
11. Czarni Rokitki 6 2 0 4 6 6:16
12. Kaczawa Bieniowice 6 1 1 4 4 12:13
13. Kuźnia Jawor 6 1 1 4 4 10:15
14. KS Legnickie Pole 6 1 0 5 3 7:17
15. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 6 1 0 5 3 9:24
16. Grom Gromadzyń-Wielowieś 6 0 1 5 1 4:28

Kolejka 6: 
Zamet Przemków – Kaczawa Bieniowice  3:1
Iskra Księginice – Konfeks Legnica  1:1
Iskra Kochlice – Grom Gromadzyń-Wielowieś  3:1
Kuźnia Jawor – Czarni Rokitki  2:0
Dąb Stowarzyszenie Siedliska – UKS Przemków Huta 2:6
KS Legnickie Pole – Odra Chobienia  1:2
KS Męcinka – Płomień Radwanice  1:1
Sparta Rudna – Prochowiczanka Prochowice  0:1

KLASA „A” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. LZS Lipa 6 5 1 0 16 26:14
2. Przyszłość Prusice 6 5 0 1 15 31:7
3. Chojnowianka Chojnów 6 4 1 1 13 25:11
4. Sokół Krzywa 6 3 1 2 10 17:10
5. Skora Jadwisin 6 3 1 2 10 30:16
6. Fenix Pielgrzymka 6 3 1 2 10 15:12
7. Bazalt Piotrowice 6 3 1 2 10 15:16
8. Orzeł Zagrodno 6 3 1 2 10 21:16
9. Burza Gołaczów 6 3 0 3 9 14:17
10. Błękitni Kościelec 6 2 2 2 8 13:13
11. Płomień Michów 6 2 1 3 7 12:16
12. LZS Nowy Kościół 6 2 0 4 6 21:21
13. Nysa Wiadrów 6 1 3 2 6 15:28
14. Huragan Proboszczów 6 1 2 3 5 10:24
15. Wilkowianka Wilków 6 0 1 5 1 12:25
16. Radziechowianka Radziechów 6 0 0 6 0 5:36

Kolejka 6: 
Bazalt Piotrowice – Huragan Proboszczów  3:0
Fenix Pielgrzymka – Wilkowianka Wilków  3:2
Chojnowianka Chojnów – Sokół Krzywa  4:1
Burza Gołaczów – LZS Nowy Kościół  4:2
Błękitni Kościelec – Nysa Wiadrów  3:3
LZS Lipa – Orzeł Zagrodno  6:6
Skora Jadwisin – Płomień Michów  3:1
Radziechowianka Radziechów – Przyszłość Prusice  1:10

Tabele niższych lig

r e k l a m a
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43 lata grał dla Orlika, teraz mówi koniec! 
 PIŁKA NOŻNA. Mieczysław Kułaga w najbliższą niedzielę zakończy piłkarską karierę. Prezes B-klasowego Orlika Okmiany w swoim klubie występował nieprzerwanie od 

czterdziestu trzech lat! 

O zakończeniu kariery 
przez Mieczysława Kułagę 
mówiło się już od dłuższe-
go czasu. Nie ukrywał tego 
także on sam, podkreśla-
jąc, że chciałby przestać 
grać w piłkę dopiero, gdy 
uda się zbudować nowe 
boisko dla klubu, z któ-
rym związany jest prawie 
przez całe życie. Słowo się 
rzekło i 61-letni zawodnik 
już w najbliższą niedzielę 
po raz ostatni wybiegnie 
w barwach swojego uko-
chanego klubu. Co więcej, 
ma wyprowadzić go z opas-
ką na ramieniu, a derbowe-
mu spotkaniu z rezerwami 
Sokoła Krzywa towarzy-

szyć będzie oficjalne ot-
warcie obiektu sportowego 
w Okmianach.

– Zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcą przyjść 
na ten mecz, by zobaczyć 
moje ostatnie spotkanie 
w barwach Orlika. Przez 
czterdzieści trzy lata ani 
razu nie opuściłem tej 
drużyny. Starałem się, 
żeby było super i w naj-
gorszych chwilach też 
nie odchodziłem. Chcia-
łem zaprosić wszystkich 
serdecznie, żeby przybyli 
i zobaczyli to nowe boisko 
24 września o godzinie 14 
w Okmianach – zaprasza 
Mieczysław Kułaga.

Orl i k  w s ezon ie 
2017/2018 jest prawdzi-
wym objawieniem rozgry-
wek grupy III legnickiej 
B-klasy. Drużyna z Okmian 
w pięciu dotychczasowych 
spotkaniach zdobyła kom-
plet punktów i zajmuje po-
zycję lidera. 

 (DAM)

Rusza telewizyjny 
magazyn o IV lidze! 
 PIŁKA NOŻNA. W sezonie 2017/2018 rozgrywki IV 
ligi dolnośląskiej noszą nazwę Sport-Track IV liga. 

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej nawiązał współpracę 
z TVRegionalna.pl, która co tydzień produkować będzie 

magazyn ze skrótami wszystkich spotkań obu 
czwartoligowych grup.

Już od dłuższego czasu 
kluby mają obowiązek na-
grywania spotkań na tym 
szczeblu rozgrywkowym, 
jednak wcześniej materiały 
wykorzystywane były prze-
de wszystkim do analizy 
pracy sędziów. Teraz wpro-
wadzona zostaje nowość 
w skali kraju – od najbliższej 
kolejki powstanie magazyn 
„Sport-Track IV ligi”, w któ-
rym obejrzeć będzie można 
najciekawsze sytuacje oraz 
bramki ze wszystkich spot-
kań rozgrywanych na tym 
szczeblu rozgrywkowym na 
Dolnym Śląsku.

– To projekt unikalny 
w skali kraju - przekonu-
je prezes DZPN Andrzej 
Padewski. – Promocja roz-
grywek w postaci skrótów 
i najciekawszych akcji jest 
świetnym rozwiązaniem 
dla kibiców, klubów I dzia-
łaczy. W czwartej lidze rów-
nież są ciekawe spotkania 
i stąd pomysł na program 
z podsumowaniem.

To nie pierwsza współ-
praca pomiędzy DZPN 
a TVRegionalna.pl. Wcześ-

niej widzowie stacji mogli 
obejrzeć mecze grupy eli-
minacyjnej UEFA Region’s 
Cup. Ponadto TVRegional-
na.pl od blisko dwóch lat 
produkuje program „Pił-
karskie Niższe Ligi”, w któ-
rym relacjonuje zmagania 
zespołów z OZPN Legnica.

– Czwarta liga jest coraz 
bardziej popularna i roz-
grywki są bardzo ciekawe. 
Byliśmy prekursorem jej 
relacjonowania w ramach 
„Piłkarskich Niższych Lig”, 
teraz chcemy iść krok dalej 
– mówi Adam Michalik, 
dziennikarz sportowy TV-
Regionalna.pl.

„Sport-Track IV ligi” 
będzie można oglądać co 
tydzień w TVRegionalna.
pl w telewizji naziemnej 
w kanale 43, częstotliwość 
650 MHz, a także w sie-
ciach kablowych Netia (ka-
nał 274) i Avios (kanał 821). 
Magazyn będzie można 
również zobaczyć w na stro-
nie tvregionalna.pl oraz na 
kanale Youtube TVRegio-
nalna.pl.

(DAM)
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poświęcił klubowi 
wielką część swojego 
życia

M ecz rozgrywany 
w Serbach zapo-
wiadany było 

jako hit szóstej kolejki, nie-
spodzianek jednak nie by-
ło. Zdecydowanie lepszym 
zespołem byli gospodarze, 
którzy już do przerwy pro-
wadzili 3:1. Druga część 
spotkania zakończyła się 
identycznym wynikiem 
i Zawisza pokonał lidera 
tabeli 6:2.

– Wyszliśmy bardzo 
skoncentrowani od same-
go początku, bo mówiłem 

w szatni, że nie ma co lekce-
ważyć przeciwnika. Chcie-
liśmy ten mecz wygrać, bo 
wiadomo, że nasze boisko 
rządzi się naszymi prawa-
mi i nie chcemy tu przegrać 
żadnego meczu w tym se-
zonie. Wszystko wyszło 
dobrze, chłopacy się starali, 
graliśmy blisko przeciwni-
ka i nie pozwalaliśmy im 
na wyprowadzanie akcji. 
Zagraliśmy naprawdę do-
bre spotkanie – mówił po 
meczu Leszek Lesiński, 
trener Zawiszy.

W poprzednich latach 
największą bolączką ze-
społu była jego dyspozycja 
w rundzie jesiennej. Tym 
razem jest zdecydowanie 
lepiej, bo od samego po-
czątku Zawisza Serby pre-
zentuje się bardzo dobrze. 
To może budzić nadzieje, 
że tym razem drużyna 
z powiatu głogowskiego 
wywalczy awans do klasy 
okręgowej.

– Powiem szczerze, 
że nie mówimy na razie 
o awansie. Staramy się grać 

z meczu na mecz i każdy 
wygrywać. Nie wbijam 
chłopakom do głowy tego, 
że awans jest najważniej-
szy, tylko że najważniejszy 
jest każdy kolejny mecz. 
Na razie wszystko dobrze 
wygląda, choć niepotrzeb-
nie straciliśmy punkty 
w poprzednich meczach. 
Nie ukrywam jednak, że 
tak dobrej jesieni daw-
no nie mieliśmy – dodaje  
szkoleniowiec.

(DAM)

ZAWISZA WCIĄŻ POZOSTAJE NIEPOKONANY 
NA WŁASNYM TERENIE

wciąż nie zdobyta! 

Twierdza Serby

w szatni, że nie ma co lekce- W poprzednich latach z meczu na mecz i każdy 

 PIŁKA NOŻNA. Zawisza Serby pokonał na własnym boisku dotychczasowego 

lidera grupy I legnickiej A-klasy, Sokół Jerzmanowa 6:2. Dla podopiecznych Leszka 

Lesińskiego to już czwarte tak dobre spotkanie w tym sezonie. 
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19. Bieg 
Pietroszka 
za nami!

 BIEGI. Był zapalonym sportowcem, nauczycielem 
wychowania fi zycznego i twórcą złotoryjskiej Szkoły 

Sportowej. To on zachęcił mieszkańców złotego grodu 
do uprawiania lekkoatletyki. 

Swoją pasją zarażał 
wszystkich dookoła, po-
kazując jak wiele radości 
i satysfakcji może dawać 
uprawianie sportu. Tadeusz 
Pietroszek, bo o nim mowa, 
zmarł 19 lat temu, ale pa-
mięć o nim jest wciąż żywa. 
W 19. edycji Złotoryjskiego 
Biegu Ulicznego o Memo-
riał Tadeusza Pietroszka 
wzięło udział ponad 400 
uczestników.

Pomysłodawcą biegu jest 
historyk Alfred Michler, 
współzałożyciel oraz pierw-
szy prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Złotoryj-
skiej i kompan Tadeusza Pie-
troszka. To on wraz z grupą 
znajomych po raz pierwszy 
w 1999 roku zorganizował 
Złotoryjski Bieg Uliczny na 
cześć zmarłego przyjaciela.

Impreza już na stałe wpi-
sała się w kalendarz wyda-

rzeń sportowych organizo-
wanych w mieście. Odbywa 
się corocznie w każdy trzeci 
weekend września. Zainte-
resowanie biegiem zawsze 
było bardzo wysokie. Na 
starcie tegorocznej edycji 
stanęło ponad 400 uczest-
ników,  z czego większość 
to uczniowie i uczennice 
szkół powiatu złotoryjskie-
go. Do rywalizacji stanęły 
także rodzinY z dziećmi 
do lat siedmiu. Najwięcej 
medali zdobyli uczniowie 
złotoryjskich podstawó-
wek. 13 krążków przypadło 
w udziale Szkole Podstawo-
wej nr 3, a o jeden mniej – 
SP nr 1.

Zarówno start i meta 
biegu tradycyjnie znajdo-
wały się przed Złotoryj-
skim Ośrodkiem Kultury 
i Rekreacji.

Szymon Kwapiński

To był bardzo emo-
cjonujący mecz, 
który stał na wy-

sokim poziomie. Obie 
drużyny pokazały ogrom-
ne serce do walki i zoba-
czyliśmy po kilkanaście 
dobrych akcji i w obronie, 
i w ataku. Myślę, że nie zo-
stawiliśmy złego wrażenia 
tutaj, w hali i będziemy 
liczyć na udany rewanż 
u nas – podsumował star-
cie Jarosław Cieślikowski, 
trener Chrobrego.

W końcówce meczu 
emocje sięgnęły zenitu. 
Chrobry miał jeszcze szan-
sę na nawiązanie walki, 
ale karnego nie wykorzy-
stał nieomylny dotychczas 
Michał Bartczak. Pomimo 
dwóch trafień Wiktora 

Kubały, cenniejsze by-
ły bramki Iso Sluijtersa 
i Saszay Buszkowa. Mecz 
ostatecznie zakończył się 
wynikiem 28:26.

Natomiast podopieczni 
Pawła Wity już w pierw-
szej kolejce byli bardzo 
blisko zanotowania pierw-
szych punktów, jednak po 
bardzo nerwowej końców-
ce ulegli w derbach Moto-
-Jelcz Oława. Podczas 
spotkania z Viretem suk-
ces też był na wyciągnięcie 
ręki. Do przerwy legnicza-
nie prowadzili wyraźnie, 
grając dobrze w obronie 
i skutecznie w ataku. Nic 
nie zapowiadało klęski.

W drugiej połowie gra 
„Miedzianki” wyraźnie 
straciła tempo. Gospoda-

rze potrzebowali zaledwie 
dziesięciu minut, aby ob-
robić straty. Jeszcze do sta-
nu 26:26 sprawa wygranej 

była wciąż otwarta. Koń-
cówkę lepiej zagrali jednak 
gospodarze.

Łukasz Lemanik
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NMC GÓRNIK 
ZABRZE 

28:26 
(11:12)

CHROBRY 
GŁOGÓW 

NMC Górnik: Galia, Kornecki – Gluch 1, Daćko 4, Tomczak 7, Gromy-
ko 1, Sluijters 4, Buszkow 1, Tatarincew 6, Gliński 3, Adamuszek 1. 
Trener: Rastislav Trtik
Chrobry: Stachera, Kapela – Płócienniczak, Światała, Klinger 5, Ba-
bicz 4, Gujski, Tylutki, Biegaj 4, Bartczak 4, Krzysztofik 5, Kubała 2, 
Rydz 2. Trener: Jarosław Cieślikowski

VIRET CMC
ZAWIERCIE

31:28 
(13:18)

 SIÓDEMKA MIEDŹ
 LEGNICA

Viret: Ratuszniak, Buchcic – Karwowski 6, Kurełek 2, Szlinger 7, Ku-
rzawa 2, Strużyna 2, Migała 4, Makaruk 5, Najuch 1, Kubisztal 2, Szy-
mański, Salamon, Zagała.
Siódemka: Mazur, Stachurski – Majewski 5, Antosik 3, Płaczek 4, Ko-
prowski 1, Piróg 1, Ziemiński 2, Piwko 5, Drozdalski 1, Mosiołek 5, 
Skiba 1, Gregułowski, Przybylak.

 SIÓDEMKA MIEDŹ SIÓDEMKA MIEDŹ

Ustąpili
rywalom

 PIŁKA RĘCZNA. Przynajmniej do trzeciej kolejki muszą poczekać kibice 

i szczypiorniści Siódemki Miedź Legnica na pierwsze punkty w nowym sezonie 

pierwszej ligi. Po bardzo słabej drugiej połowie legniczanie ulegli w Zawierciu 

Viretowi 28:31. Wygranej nie odnotowali też szczypiorniści Chrobrego Głogów.

Pięć bramek Kacpra
Majewskiego 
nie pomogło 
legniczanom 
w Zawierciu
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TANIEJ o 30%

39,90 27
Firana ŒNIE¯KA
Wym.140x260 cm
Ró¿ne kolory
kod 45697792

/szt.
 90

TANIEJ o 25%

39,90 29
Poduszka LAMA
Wym. 45x45 cm.
Ró¿ne kolory.
kod 45456432

/szt.
 90

TANIEJ o 24%

125,- 94,-
Dywan NEW SOFT
Wym. 80x150 cm.
Ró¿ne kolory.
kod 45692794

/szt.

TANIEJ o 32%

119,- 79
Karnisz PRADO CRYSTAL
Œr.19mm, d³.160cm
Kolor. chrom,bia³y
kod 45284204,45692584

/kpl.
 90

TANIEJ o 25%

39,90 29
Tkanina BRIOUDE
Szer.150cm.
Ró¿ne kolory
kod 44722146

/mb.
 90

TANIEJ o 32%

19,99 13
Roleta ROCA
Wym. 35x150cm
Ró¿ne kolory
kod 45333694

/szt.
 55

TANIEJ o 20%

49,99 39
Tapeta SCOTCH 
winylowa na flizelinie
Ró¿ne kolory
kod 45556560

/szt.
 99
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Remis w Gdyni, lubinianie wciąż w czołówce
 PIŁKA NOŻNA. KGHM Zagłębie Lubin pomimo straconych punktów w meczu dziewiątej kolejki Lotto Ekstraklasy utrzymało miejsce na podium. Lubinianie mają na swoim 

koncie szesnaście punktów, a tylko dwa dzielą ich od liderującego Lecha Poznań. 

W niespełna jednej trze-
ciej sezonu zasadniczego 
w tabeli panuje spory ścisk, 
ponieważ pomiędzy pierw-
szym Lechem a jedenastą 
Wisłą Płock jest zaledwie 
siedem punktów różnicy. 
Wszystko wskazuje więc na 
to, że – podobnie jak przed 
rokiem – na fi niszu rozgry-
wek toczyć się będzie zacię-
ta walka o miejsce w grupie 
mistrzowskiej. Przypomnij-
my, że w poprzednim sezo-
nie to największym przegra-
nym tej rywalizacji okazali 

się podopieczni Piotra Sto-
kowca, którzy przez cały se-
zon utrzymywali się w gór-
nej połówce, by ostatecznie 
w ostatniej kolejce z niej 
wypaść. 

Teraz w Lubinie nikt nie 
bierze takiego scenariusza 
nawet pod uwagę, tym bar-
dziej, że latem klub dokonał 
sporych wzmocnień. Za-
wodnicy, którzy po sezonie 
2016/2017 doszli do KGHM 
Zagłębia, już pełnią w nim 
bardzo ważne rolę. Jakub 
Świerczok jest najlepszym 

strzelcem drużyny, Alan 
Czerwiński i Bartosz Ko-
pacz filarami defensywy, 
a w Adam Matuszczyk 
spotkanie z Arką w końcu 
rozpoczął w wyjściowej je-
denastce i spisał się bardzo 
dobrze. 

– Myślę, że jak na pierw-
szy mecz, ten występ był 
w porządku. Bardzo się 
z tego cieszę, że wreszcie 
się doczekałem momentu, 
gdy zagrałem w pierwszym 
składzie. Myślę, że ogólnie 
to był dobry mecz z naszej 

strony. Wiedzieliśmy, że 
to będzie mocna walka 
od pierwszej do ostatniej 
minuty, mieliśmy lepsze 
sytuacje i mogliśmy tutaj 

nawet wygrać – mówił Ma-
tuszczyk po meczu z Arką 
Gdynia.

Lubinian czekają jeszcze 
dwa spotkania przed kolej-
ną przerwą na zgrupowanie 

reprezentacji Polski. Naj-
pierw domowy z Sandecją 
Nowy Sącz, a następnie wy-
jazdowe spotkanie z Lechią 
Gdańsk. 

 (DAM)
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STOMIL 
OLSZTYN

 2:0
(1:0)

MIEDŹ 
LEGNICA

Bramki: Gamakow (38’), Tanczyk (64’)
Stomil: Skiba – Bucholc, Baranowski, Sołowiej, Karankiewicz, Biedrzy-
cki (85’ Dzięcioł), Gamakov, Mikołajewski, Tanczyk (78’ Głowacki), Zie-
mann, Lech (82’ Ramirez).
Miedź: Kapsa – Zieliński, Osyra, Bożić, Adu Kwame, Augustyniak (71’ 
Piasecki), Garguła, Marquitos (61’ Łobodziński), Mystkowski (67’ Bart-
kowiak), Bartulović, Vojtus.

CHROBRY 
GŁOGÓW 

2:3
(1:3)

RAKÓW 
CZĘSTOCHOWA

Bramki: Machaj M. (30’, 52’ karny) – Niewulis (2’), Czerkas (12’), Tomalski (38’)
Chrobry: Janicki – Ilków-Gołąb, Stolc, Michalski, Danielak, Machaj B. 
(61’ Napolov), Pawlik (61’ Trytko), Mandrysz, Bach, Machaj M., Kaczma-
rek (74’ Szczepaniak). 
Raków: Kos – Petrasek, Niewulis, Figiel (87’ Duriska), Czerkas (77’ Pice-
luk), Malinowski, Mondek (72’ Mesjasz), Wójcik, Łabojko, Góra, Tomal-
ski. 

Bramki:

PIERWSZOLIGOWCY NIE SPEŁNILI OCZEKIWAŃ SWOICH KIBICÓW
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Pechowa 
kolejka
 PIŁKA NOŻNA. Po raz pierwszy w tym sezonie w jednej kolejce ani Miedź Legnica, ani 

Chrobry Głogów nie zdobyły punktów w Nice 1 lidze. Pierwsi przegrali w Olsztynie, drudzy 

– na własnym boisku z Rakowem Częstochowa. 

L egniczanie do star-
cia ze Stomilem 
podchodzili w roli 

faworytów, ale wiadomo 
było, że nie będzie łatwo 
o wygraną w Olsztynie. 
W tym sezonie nie doko-
nał tego jeszcze nikt, bo 
wcześniej poległy tam 
GKS Tychy, Podbeskidzie 
Bielsko-Biała i Górnik 
Łęczna. Mający ambicje 
na awans podopieczni 
Dominika Nowaka nie 
wyobrażali sobie powrotu 

do Legnicy bez punktów. 
Tak się jednak stało i Sto-
mil po bramkach Milena 
Gamakowa i Wołodymi-
ra Tanczyka wygrał 2:0, 
tym samym będąc pierw-
szym zespołem, który 
pokonał Miedź w sezonie 
2017/2018.

Jeszcze większych 
emocji dostarczyło spot-
kanie w Głogowie, gdzie 
Chrobry podejmował Ra-
ków Częstochowa. Dość 
niespodziewanie po dwu-

nastu minutach goście 
prowadzili już 2:0 i było 
jasne, że o zdobycz punk-
tową będzie tego dnia 
ciężko. Co prawda później 
podopieczni Grzegorza 
Nicińskiego dwukrotnie 
łapali jeszcze kontakt z ry-
walem, lecz ostatecznie to 
drużyna z Częstochowy 
wygrała 3:2. Co ciekawe, 
dla gości było to dopiero 
drugie wygrane spotka-
nie w tym sezonie. Na nie-
szczęście Chrobrego naj-

lepszy mecz Rakowa trafi ł 
się akurat w Głogowie. 

Porażka ze Stomilem 
kosztowała Miedź utratę 
pierwszego miejsca w ta-
beli zaplecza ekstraklasy. 
Nowym liderem została 
Chojniczanka Chojni-
ce, która ma tyle samo 
punktów co legniczanie. 
Tuż za strefą gwarantują-
cą awans pozostają Odra 
Opole, Chrobry Głogów 
i Stal Mielec (po 17 pkt.).

Adam Michalik

ARKA 
GDYNIA 

1:1
(0:0)

KGHM ZAGŁĘBIE 
LUBIN

Bramki: Zbozień (62’) - Tuszyński (79’)
Arka: Šteinbors – Zbozień, Marcjanik, Helstrup, Marciniak – Jazvić (46’ 
Szwoch), Nalepa, Sołdecki, Kakoko, Vinícius (72’) – Siemaszko (76’).
KGHM Zagłębie: Polacek – Guldan, Kopacz, Jach – Czerwiński, Ma-
tuszczyk, Kubicki. Pawłowski (69’ Tuszyński), Starzyński (86’ Jagiełło), 
Balić (74’ Woźniak) – Świerczok.

Najlepszym strzelcem Zagłębia
 jest Jakub Świerczak
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Polska – Włochy 
w RCS!

 PIŁKA RĘCZNA. Po raz kolejny lubińska hala 
Regionalnego Centrum Sportowego stanie się areną 

międzynarodowych zmagań. Już 27 września o godzinie 
18 w kwalifi kacjach EHF EURO 2018 reprezentacja 

Polski piłkarek ręcznych zmierzy się z Włochami. 

Polki w eliminacjach 
do ME zagrają w grupie II, 
gdzie oprócz Włoszek ich 
rywalkami będą także re-
prezentantki Czarnogóry 
i Słowacji. Do Mistrzostw 
Europy awansują dwie 
pierwsze drużyny z każdej 
grupy oraz trzecia ekipa 
z najlepszym bilansem.

– Naszym celem jest 
awans, a w Lubinie chce-
my zrobić pierwszy krok 
w tym kierunku. Włoszki 
nie należą do potentatów, 
ale dla nas liczyć się będzie 
zwycięstwo i styl, jaki za-
prezentujemy. Cztery dni 
później jedziemy do Nitry, 
gdzie w drugiej serii spot-
kań kwalifikacji zagramy 
ze Słowaczkami. To dużo 
trudniejszy przeciwnik, dla-
tego cieszę się, że wcześniej 
podejmiemy reprezentację 
Włoch. Bardzo liczymy na 
wsparcie kibiców w Lubi-
nie, to miasto żyje sportem, 
hala jest nowoczesna i pięk-
na, nic tylko grać – mówi 
trener biało-czerwonych 
Leszek Krowicki.

Selekcjoner reprezenta-
cji Polski cieszy się, że kadra 

będzie mogła zagrać w ha-
li Regionalnego Centrum 
Sportowego w Lubinie. 
Biało-czerwone w stoli-
cy Zagłębia Miedziowego 
przebywać będą również 
na zgrupowaniu, które roz-
pocznie się w czwartek.

 – To dla nas bardzo 
ważny mecz. Chcemy nim 
udanie rozpocząć kwalifi -
kacje do mistrzostw Europy 
i udowodnić, że reprezenta-
cja Polski zmierza we właś-
ciwym kierunku. Cieszymy 
się, że pierwszy mecz zagra-
my z Włoszkami i że gościć 
będziemy w tym wspania-
łym obiekcie w Lubinie – 
podkreśla Krowicki.

Na portalu ebilet.pl 
trwa już sprzedaż biletów 
na mecz Polska – Włochy 
w kwalifi kacjach EHF EU-
RO 2018. Związek Piłki 
Ręcznej w Polsce przygoto-
wał także specjalną ofertę 
dla grup zorganizowanych. 
Przy przynajmniej dziesię-
ciu osobach cena za bilet 
wynosi 10 zł (opiekunowie 
gratis). Zamówienia można 
składać pod adresem zamo-
wienia@ebilet.pl  (LL)
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Na mecz z Włochami
powołana została 
Kinga Grzyb, 
zawodniczka
Metraco 
Zagłębia Lubin

P ierwsza połowa 
spotkania rozgrza-
ła i zawodniczki, 

i kibiców. Emocji nie bra-
kowało, a wynik cały czas 
był wyrównany. Na dwie 
bramki lubiniankom uda-
ło się odejść dopiero w 20. 
minucie, po trafi eniu Ali-
ny Wojtas. Do szatni za-
wodniczki Zagłębia scho-
dziły wygrywając 14:13, 
głównie dzięki świetnie 
spisującej się w bramce 
Monice Wąż i bezbłędnej 
Żanie Marić, 

Przełomowy był mo-
ment między 37. a 40. 
minutą, kiedy lubinianki 
rzuciły trzy bramki z rzędu. 

Mistrzynie Polski dwoiły 
się i troiły, aby zdobyć dru-
gą bramkę po przerwie, ale 
defensywa „Miedziowych” 
była nie do przejścia. Kolej-
ne udane akcje, zarówno 
w obronie, jak i ataku pod-
cinały skrzydła gdynian-
kom. W 47. minucie Metra-
co Zagłębie miało na swoim 
koncie 19 trafi eń i w pełni 
kontrolowało przebieg gry. 
Przy tak silnej obronie go-
spodyń i skuteczności Ża-
ny Marić Vistal nie mógł 
już wiele zdziałać. Mecz za-
kończył się pewną wygraną 
lubinianek.

– Te trzy punkty bar-
dzo nas cieszą. To był szla-

gier, walka drużyn, które 
grają w pierwszej szóstce. 
Zagraliśmy dobry mecz, 
Żana Marić naprawdę 
imponowała niesamowitą 
skutecznością, jeśli cho-
dzi o rzut z drugiej linii. 
Naszym atutem była też 
obrona – było sporo blo-
ków i dobrych interwen-
cji Moniki Wąż – komen-
towała Bożena Karkut, 
szkoleniowiec Metraco 
Zagłębia.

Łukasz Lemanik

ŚWIETNA GRA „MIEDZIOWYCH” W SZLAGIERZE 
3. KOLEJKI PGNIG SUPERLIGI KOBIET. 

METRACO 
ZAGŁĘBIE LUBIN

28:21 
(14:13)

VISTAL 
GDYNIA

MVP meczu: Żana Marić i Monika Wąż (Metraco Zagłębie)
Metraco Zagłębie: Wąż, Maliczkiewicz – Grzyb 3, Trawczyńska 1, 
Buklarewicz , Wasiak 1, Rosińska, Górna 1, Piechnik 2, Ważna 1, Ma-
rić 12, Wojtas 1, Belmas 1, Pielesz 3, Milojević 2.
Vistal: Gapska, Kordowiecka – Zych 2, Łabuda 2, Janiszewska 5, Ko-
złowska 2, Szarawaga, Matieli 3, Stanulewicz 1, Kulwińska 1, Uści-
nowicz 1, Pękala 1, Gutkowska, Borysławska 2, Błaszkowska 1.

Mistrz Polski 
poległ 
w Lubinie!

FO
T. 

PA
W

EŁ
 A

N
D

RA
CH

IE
W

IC
Z

 PIŁKA RĘCZNA. Metraco Zagłębie Lubin w bardzo 
dobrym meczu pokonało Vistal Gdynia 28:21 (14:13). 
Popis strzelecki dała Żana Marić, która zdobyła 12 
bramek oraz golkiperka miedziowych Monika Wąż.

Paulina Piechnik

Żana Marić zdobyła 
aż 12 bramek!

Monika Wąż nie pozwalała
 Vistalowi na odrobienie strat


