
 LUBIN. 41-letni mężczyzna 
pobił swojego synka kijem 

i przez kilka dni więził go 
w łazience. O tym, że z dzieckiem 

stało się coś złego, powiadomiły 
przedszkolanki.  STR. 3

Znęcał się nad 
czterolatkiem

Puls Regionu
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ŚMIERĆ 
W KOPALNI 2

 KGHM. 24-letni górnik nie 
wyjechał na powierzchnię po 
zakończonej zmianie. Jego po-
szukiwania trwały ponad dobę, 
a finał był niestety tragiczny.
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„MIEDZIOWE” 20

 PIŁKA RĘCZNA. Na trybu-
nach przyjaźń, na parkiecie wal-
ka – tak wyglądało spotkanie 
pomiędzy reprezentantami ligi 
polskiej i węgierskiej. Metraco 
Zagłębie Lubin zafundowało 
swoim kibicom spektakularne 
sportowe widowisko.
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Kto TRUJE
głogowian?

r e k l a m a

 GŁOGÓW. Dwa tysiące mieszkańców zostanie objętych badaniami na obecność arsenu 

w organizmie. To pierwsza tak szeroko zakrojona analiza odkąd w mieście pojawił się temat 

drastycznie wysokiego stężenia tego pierwiastka w powietrzu. Do tej pory nie udało się 

potwierdzić, czy odpowiedzialność za to ponosi pobliska huta miedzi, która uważana jest za 

głównego winowajcę. Pewne jest jedno – głogowian otacza powietrze, w którym ilość arsenu jest 

kilkukrotnie za duża. Ratusz postanowił więc mieszkańców przebadać. I tu pojawił się kolejny 

problem...  STR. 9 
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P r z y p o m n i j m y : 
miesiąc temu NFZ 
opublikował na 

swojej stronie komunikat, 
z którego wynikało, że zło-
toryjskiej lecznicy przy ul. 
Hożej nie zostanie przedłu-
żony kontrakt na leczenie 
otolaryngologiczne. Wia-
domość ta spowodowała, 
że w środowisku lekarzy aż 

zawrzało. Oznaczało to bo-
wiem, że wraz z początkiem 
października w powiecie 
złotoryjskim nie będzie już 
świadczona opieka laryngo-
logiczna w ramach publicz-
nej służby zdrowia. Pacjenci 
potrzebujący takiej pomocy 
musieliby w takiej sytuacji 
jeździć do Legnicy czy Lubi-
na, ewentualnie decydować 

się na kosztowne wizyty 
prywatne.

Na szczęście jednak czarny 
scenariusz się nie sprawdził. 
Fundusz postanowił najpierw 
o miesiąc przedłużyć umowę 
złotoryjskiej placówce, za-
pewniając jednocześnie, że 
w tym czasie ogłosi konkurs 
na świadczenie usług zdro-
wotnych we wspomnianym 

oddziale. Po tej informacji nie 
wszyscy jednak odetchnęli 
z ulgą. Niektórzy lekarze oba-
wiali się, że decyzja NFZ-u jest 
tylko odroczeniem „egzeku-
cji” w czasie. W działaniach 
funduszu dopatrywali się 
złych intencji.

Niedawno pokazało się 
światło w tunelu. – Dostali-
śmy aneks do umowy, w ra-

mach 
którego 
mamy zagwa-
rantowane świadcze-
nia na kolejne pięć miesięcy, 
czyli do końca marca. W tym 
czasie ma zostać rozpisany 
konkurs na dalsze świad-
czenie usług – informuje Ra-
dosław Matusz, laryngolog 
pracujący w złotoryjskim 

szpita-
lu. – My-

ślę, że będzie 
dobrze, a nasz oddział 

ostatecznie nie zniknie – do-
daje lekarz.

Na razie nie wiadomo 
jeszcze, kiedy ów konkurs 
zostanie ogłoszony i jaki za-
kres świadczeń będzie obej-
mował.     Szymon Kwapiński
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 REGION/ZŁOTORYJA. Zarówno lekarze, jak i pacjenci oddziału laryngologicznego 

Szpitala im. A Wolańczyka w Złotoryi mogą spać spokojnie. Przynajmniej do końca marca przyszłego 

roku, bowiem właśnie do tej daty Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył umowę w placówką.

 Radosław Matusz to jeden
 z lekarzy, którzy zaangażowali 
 się w walkę o utrzymanie 
 złotoryjskiego oddziału

PACJENCI MOGĄ BYĆ SPOKOJNI. NA RAZIE... 

 REGION/ZŁOTORYJA. Zarówno lekarze, jak i pacjenci oddziału laryngologicznego 

Larynglogia
zostaje!

W Legnicy najbardziej 
niebezpiecznie było w ka-
mienicy przy ul. Kominka 
4, gdzie porywisty wiatr 
(sięgający 108 km/h) zerwał 
dach, w efekcie czego komin 
wpadł do wnętrza budynku. 
Na szczęście nikomu nic się 
nie stało.

W Głogowie nie było 
praktycznie ulicy ani parku, 
gdzie nie leżałyby powalone 

drzewa. Podobnie było w ca-
łym powiecie. Wiele dróg 
na długo zostało zabloko-
wanych, m.in. w kierunku 
Sławy, Wschowy i Polkowic. 
Porywisty wiatr nie oszczę-
dził także kolei – rano nie 
było połączenia z Głogowa 
do Zielonej Góry. 

Ranny został strażak 
z OSP Ruszowice, na którego 
spadło oderwane przez wiatr 

drzewo. Mężczyzna trafi ł do 
szpitala, na szczęście jego ży-
cie nie było zagrożone.

Strażacy z powiatu zło-
toryjskiego interweniowali 
ponad 50 razy. Nikt z miesz-
kańców nie ucierpiał, choć 
nie groźnych sytuacji nie 
brakowało. Tak było m.in. 
w Czaplach, gdzie z powo-
du braku prądu należało 
pomóc osobie podłączonej 

do respiratora. Na szczęście 
w porę zjawiła się karetka 
pogotowia, która zabrała 
poszkodowanego do szpi-
tala. Z kolei w Radziecho-
wie w gminie Zagrodno 
wiatr zerwał dach remizy 
miejscowej OSP. Spadająca 
blachodachówka uszko-
dziła dwa samochody oraz 
sąsiedni budynek świetlicy 
wiejskiej. 

Ze skutkami Ksawerego 
borykała się też lubińska straż 
pożarna. Tu ratownicy zarea-
gowali na około 70 zgłoszeń 
w ciągu ledwie kilku godzin. 
Orkan zniszczył duże połacie 
lasów w powiecie lubińskim 
i polkowickim. Uszkodzo-
ne drzewa grożą upadkiem, 
dlatego obowiązuje zakaz 
wstępu do zachodniej części 
Nadleśnictwa Lubin. Usu-

wanie wiatrołomów może 
potrwać nawet do wiosny.

Przy okazji sprzątania po 
wichurze doszło do skanda-
licznego zdarzenia. W czasie, 
gdy ratownicy z Rzeszotar 
usuwali powalone drzewo na 
jednej z legnickich ulic, ktoś 
ukradł im specjalistyczny 
sprzęt oświetleniowy. 

(BR, UR, SK, MRT, JOM)

Ksawery dał się we znaki
 REGION. Takiego popołudnia i wieczoru strażacy w regionie nie pamiętają od dawna. Setki powalonych drzew, zerwane linie energetyczne i brak prądu w setkach mieszkań, 

zniszczone samochody, zdemolowane wiaty przystankowe – to skutki gwałtownych wichur, jakie przetoczyły się 5 października nad całym regionem.
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NOWY INWESTOR 
W LSSE
 BIZNES. W Legnickim Polu i Nowej Wsi Legni-
ckiej, na terenach należących do Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, trwają prace ziem-
ne związane z budową hali produkcyjnej. To już 
trzecia firma, która na przestrzeni ostatnich mie-
sięcy postanowiła zainwestować w podlegni-
ckiej gminie.
Tym razem inwestorem jest Huras, zajmujący się kon-

strukcją i budową maszyn specjalnych. – Pod koniec 

czerwca firma ta otrzymała pozwolenie na budowę 
budynku produkcyjno-biurowego o powierzchni po-
nad 2100 metrów kwadratowych na ponad dwuhek-

tarowej działce – wyjaśnia wójt Legnickiego Pola Hen-

ryk Babuśka. – W możliwie krótkim terminie wydali-
śmy decyzję środowiskową, gdyż podczas rozmów 
z inwestorem zadeklarowałem, że nadam inwestycji 

specjalny priorytet – dodaje włodarz.
– Nowa siedziba firmy, która zostanie przeniesiona 

z ulicy Nasiennej 4 w Legnicy na teren LSSE, ma po-

prawić warunki socjalne i BHP pracowników, jak 
również stworzyć warunki do rozbudowy firmy – 
stwierdza Zdzisław Baczulis, prokurent Hurasa. – 
W związku z prężnym rozwojem zakładu, zarząd pod-

jął decyzję o rozbudowie firmy, która zajmuje się ob-

róbką i budową maszyn specjalnych dla branży auto-

motive oraz telekomunikacyjnej – dodaje.
– Inwestycja jest podzielona na kilka etapów – infor-

muje Krzysztof Duszkiewicz, zastępca wójta. – 
W pierwszym etapie budowy Huras zainwestuje 
w gminie Legnickie Pole ponad osiem milionów zło-

tych, budując nową halę produkcyjną wraz z zaple-
czem socjalnym oraz parkingi i infrastrukturę towa-

rzyszącą. Nowa inwestycja powstaje przy drodze po-

wiatowej w ciągu ul. Gniewomierskiej, pomiędzy 
VOSS-em a LIDL-em, wypełniając niejako niezago-
spodarowaną lukę na tym obszarze – dodaje.
Otwarcie zakładu planowane jest na późną wiosnę 

2018 roku.  (JOM), źródło: Legnickiepole.pl

ŚMIERĆ W KOPALNI

 KGHM. 7 października jeden z pra-
cowników Zakładów Górniczych 
Rudna nie wyjechał na powierzch-
nię po pierwszej zmianie. Na jego po-
szukiwanie ruszyło 18 zastępów 
z Jednostki Ratownictwa Górniczo-
-Hutniczego. Po trwającej 30 godzin 
akcji odnaleziono ciało młodego 
górnika. 
Zmarłego znaleziono w  sekcji wyłą-
czonej z ruchu, za betonową tamą 
wentylacyjną. Do dziś nie wiadomo, 
dlaczego dotarł w to miejsce. Panuje 
tam temperatura około 35 stopni 
Celsjusza.
– Podczas sekcji zwłok wykluczono 
urazową przyczynę śmierci górnika 

spowodowaną na przykład zdarze-
niami, jakie mogą nastąpić w kopal-
ni – twierdzi Lidia Tkaczyszyn, 
rzecznik prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy. – Bezpośrednią 
przyczyną śmierci było zachłyśnię-
cie się treścią szlamową po tym, jak 
pracownik zasłabł i przewrócił się. 
Obecnie badane są przyczyny za-
słabnięcia górnika.
Jak dodaje rzeczniczka, wykonane 
zostaną dodatkowe badania przez 
biegłego z zakresu medycyny sądo-
wej. Na ich wyniki czeka nie tylko 
prokuratura. 
–  To, czy był zapewniony właściwy 
nadzór, oceni komisja. Jeżeli zostały 

popełnione błędy i naruszone proce-
dury, zostaną wyciągnięte konse-
kwencje – zapowiada prezes KGHM 
Radosław Domagalski-Łabędzki. 
Z deklaracji zarządu spółki wynika, 
że pracownik był prawidłowo za-
trudniony. 
Sprawie przyglądają się też Okręgo-
wy Urząd Górniczy we Wrocławiu 
i Wyższy Urząd Górniczy w Katowi-
cach. 
24-letni górnik pracował na oddziale 
G 25, na szybie R-IX. Mieszkał w Pol-
kowicach. Miał żonę i dziecko. Po je-
go śmierci prezes KGHM ogłosił 
w spółce trzydniową żałobę.  (JD)
 współpraca (UR), (KW)
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C ała sprawa wyszła 
na jaw dzięki czuj-
ności przedszko-

lanek, które zauważyły 
u czterolatka szereg sinia-
ków. Podejrzewając, że 
chłopczyk mógł zostać po-
bity, powiadomiły Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Lubinie. Pracownice 
socjalne natychmiast udały 
się do placówki oświatowej. 
Liczne siniaki na ciele mal-
ca nie pozostawiały złu-
dzeń – został pobity. Infor-

macja ta została przekazana 
dzielnicowym z Wydziału 
Prewencji Komendy Powia-
towej Policji w Lubinie.

Policjanci wraz z pra-
cownicami MOPS-u z du-
żym zaangażowaniem 
zajęli się wyjaśnieniem 
sprawy.

– W grę wchodziło do-
bro małego dziecka. Dziel-
nicowi szybko ustalili, że 
chłopczyk był niegrzeczny, 
a to zdenerwowało jego 
ojca. Sprawca pobił malca 
kijem i kazał mu przez wie-
le godzin klęczeć na pod-
łodze. Następnie na kilka 

dni zamknął go w łazience 
bez jedzenia i zakazał z niej 
wychodzić, zmuszając tym 
samym czterolatka do no-
cowania tam na podłodze – 
relacjonuje aspirant sztabo-
wy Jan Pociecha, rzecznik 
lubińskiej komendy.

Funkcjonariusze udali 

się do domu chłopca, gdzie 
zatrzymali jego ojca. Miesz-
kaniec Lubina trafi ł do po-
licyjnego aresztu. Decyzją 
sądu został już tymczasowo 
aresztowany na trzy miesią-
ce. Chłopczyk obecnie prze-
bywa pod opieką rodziny. 
Jest bezpieczny.

Zatrzymany mężczyzna 
usłyszał zarzut fi zycznego 
i psychicznego znęcania 
się nad swoim dzieckiem 
ze szczególnym okrucień-
stwem. Grozi mu kara od 
3 do 12 lat więzienia.

Katarzyna Woźniakowska

WYRODNY OJCIEC USŁYSZAŁ JUŻ ZARZUTY
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Znęcał się nad
czterolatkiem
 LUBIN. Kijem pobił swojego synka 
i zamknął go bez jedzenia w łazience na 
kilka dni – w ten sposób 41-latek chciał 
ukarać chłopca za to, że był niegrzeczny. 
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Miasto 
wypłaci 

żłobkowe 500+? 
 LEGNICA. „Legnicki bon żłobkowy” – taką nazwę 

radni Platformy Obywatelskiej proponują dla dotacji, 
którą każdy rodzic miałby otrzymywać bezpośrednio na 
swoje konto. Pieniądze w comiesięcznej kwocie 500 zł 

miałyby być przeznaczone na pobyt dziecka 
w prywatnym żłobku lub punkcie malucha. W ten 

sposób radni chcą rozwiązać problem braku miejsc 
w miejskich żłobkach.

W czerwcu Rada Miejska 
podjęła uchwałę, na mocy 
której na każde dziecko 
w niepublicznym żłobku 
przekazywane jest 500 zł, 
natomiast w tzw. klubie 
dziecięcym – 200 zł. Radni 
chcieli w ten sposób obni-
żyć koszty funkcjonowa-
nia takich placówek, dzię-
ki czemu możliwe byłoby 
zwiększenie liczby miejsc, 
których w Legnicy bardzo 
brakuje.

Niestety, żłobkowi 
przedsiębiorcy pieniądze 
wzięli, ale opłat nie obniżyli 
i ilości miejsc nie zwiększyli.

– Wbrew naszym inten-
cjom żłobki i kluby malu-
cha nie obniżyły czesne-
go o kwoty wynikające 
wprost z dotacji, stąd też 
propozycja uchwały, któ-
ra ma bardzo precyzyjnie 
określić, komu te pieniądze 
tak naprawdę się należą – 
wyjaśnia radny Jarosław 
Rabczenko.

Rajcowie z klubu PO 
złożyli dwa projekty 
uchwał. Pierwsza uchyli-
łaby uchwałę wprowadza-
jącą wspomniane dotacje, 
druga wprowadziłaby leg-
nicki bon żłobkowy tra-
fiający bezpośrednio do 
rodziców. – Nie będzie 
wówczas możliwości, żeby 
któryś z rodziców powie-
dział, że te pieniądze nie 
wpłynęły na wysokość 
czesnego w żłobku – pod-
kreśla radny Maciej Kupaj. 
W myśl projektu rodzice 
ubiegający się o dofinan-
sowanie powinni przedsta-
wić – razem z wnioskiem 
o przyznanie bonu – kopię 
umowy zawartej z niepub-
licznym żłobkiem lub klu-
bem malucha. 

Oba projekty uchwał zo-
staną poddane głosowaniu 
na sesji zaplanowanej na 30 
października.

(BAR)
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 Od lewej radni: Maciej Kupaj, 
Jarosław Rabczenko i Lech Rozbaczyło

T rzy lata temu lecz-
nica po raz pierw-
szy otrzymała 

taki certyfikat. Musiała 
spełnić wiele restrykcyj-
nych norm, aby go utrzy-
mać i znaleźć się w gronie 
piętnastu dolnośląskich 
placówek medycznych, 
mających status szpitali 
akredytowanych.

Dyrektor krakowskie-
go Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie 
Zdrowia Halina Kutaj-
-Wąsikowska przyznaje, 
że kontrola szpitali polega 

na wyjątkowo trudnych, 
żmudnych i bardzo wy-
magających analizach. 
Podczas wizyt akredyta-
cyjnych niezależni eks-
perci sprawdzają reali-
zację setek standardów 
medycznych, dotyczących 
m.in. przestrzegania praw 
pacjenta, kontroli zakażeń 
szpitalnych, procedur ope-
racyjnych czy utrzymania 
higieny pomieszczeń.

Od 15 do 20 proc. pol-
skich szpitali, które na 
własną prośbę poddają się 
ocenie akredytacyjnej, nie 

przechodzi jej pozytyw-
nie i w związku z tym nie 
może liczyć na przyznanie 
certyfi katu. Posiadanie tak 
prestiżowej licencji ozna-
cza bowiem konkretne 
korzyści fi nansowe, ponie-
waż szpitale mogą liczyć 
na wyższy kontrakt z NFZ 
– na poziomie od jednego 
do dwóch procent.

– Stąd zaangażowanie 
naszych pracowników 
nie idzie na marne – nie 
ukrywa zadowolenia dy-
rektor placówki Krystyna 
Barcik, a jej zastępca ds. 

lecznictwa dr Andrzej Hap 
dodaje, że sam certyfi kat 
świadczy o tym, że szpital 
wykonuje usługi na jak 
najwyższym poziomie.

Jak obliczył marszałek 
województwa dolnoślą-
skiego Cezary Przybylski, 
w ciągu ostatnich dwunastu 
lat w legnicką placówkę za-
inwestowano aż 97 mln zł. 
Pieniądze te zostały wydane 
nie tylko na pokrycie kosz-
tów licznych remontów, ale 
przede wszystkim na zakup 
nowoczesnej aparatury.

Joanna Michalak

TRZYLETNIA LICENCJA MA DUŻE 
ZNACZENIE DLA FINANSÓW PLACÓWKI 

LEGNICA. Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny po raz 
drugi z rzędu otrzymał 
prestiżowy Certyfikat 
Akredytacyjny Ministra 
Zdrowia. Dzięki resortowemu 
zaświadczeniu lecznica może 
liczyć na większy kontrakt 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, a także na 
dziesięcioprocentowe 
zmniejszenie ubezpieczenia 
od tak zwanych zdarzeń 
medycznych.
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Prestiżowa
licencja 
dla szpitala



6 19 października 2017 
bezpłatny dwutygodnik regionalny REKLAMA

„Człowiek 
a przyroda” – 
zajęcia w pracowni 
i w terenie

Uczestnicy poznają 
związki przyczynowo-
-skutkowe w procesach 
degradacji środowiska: 
zanieczyszczenia atmo-
sfery i wód oraz gleby. Po-
znają też sposoby ochrony 
przyrody i pojęcia: smog, 
kwaśne deszcze, dziura 
ozonowa, efekt cieplarnia-
ny, degradacja środowiska, 
rekultywacja, urbanizacja, 
monitoring środowiska.

„Co w kropli 
piszczy?” – zajęcia 
w pracowni 
i w terenie

Uczestnicy prowadzą ob-
serwacje środowiska wod-
nego, rozpoznają rośliny 
oraz napotkane zwierzęta, 
badają właściwości fi zycz-
ne i chemiczne pobranych 

próbek wody. Porównują 
warunki życia w środowi-
sku wodnym i lądowym. 
Dowiadują się, jak funk-
cjonuje oczyszczalnia, na 
czym polegają kolejne etapy 
jej pracy, zapoznają się rów-
nież ze sposobami ochrony 
wód, rodzajami oczyszczal-
ni ścieków. Zajęcia wyjaś-
niają, czym są ścieki, jakie 
są ich główne źródła.

„Energia – 
pochodzenie, rodzaje, 
zastosowanie” – 
zajęcia w pracowni

Uczestnicy dowiedzą 
się, skąd pochodzi energia, 
jakie są jej źródła, poznają 
odnawialne i nieodnawial-

ne źródła energii. Zrozu-
mieją konieczność oszczę-
dzania energii elektrycznej 
w domu i szkole.

„Nasze rady na 
odpady” – zajęcia 
w pracowni

Zajęcia kształtują na-
wyki zbierania surowców 
wtórnych i ich właściwe-
go wykorzystania oraz 
przekonują do koniecz-
ności segregacji odpadów. 
Uczestnicy definiują po-
jęcia: recykling, kompo-
stowanie, spalanie, skła-
dowanie na wysypiskach. 
Zajęcia ukazują, w czym 
tkwi problem śmieci oraz 
pozwalają na znalezienie 
rozwiązań nadmiernej 
konsumpcji produktów 
i nadmiernej produkcji od-
padów. Uczniowie pozna-
ją pojęcia: surowce wtór-
ne, recykling, hierarchia, 
segregacja.

Ścieżka przyrodnicza 
„Łęgi okolic 
Dziewina” – zajęcia 
w terenie

Zajęcia na ścieżce przy-
rodniczej „Łęgi okolic 
Dziewina”, gdzie znajduje 
się kilka przystanków tema-
tycznych, które pozwolą na 
zapoznanie się z przyrodą 
doliny Odry w okolicach 
Dziewina. Zajęcia kształtu-
ją postawy proekologiczne 
uczniów wobec środowi-
ska przyrodniczego, mają 
na celu zbudowanie emo-
cjonalnej więzi z własnym 
regionem, umożliwienie 
poznawania krajobrazu, 
historii i przyrody najbliż-
szego otoczenia.

Dodatkowe  informacje:
www.roee.scinawa.eu
e-mail: roee-lgom@ctik.

scinawa.pl
tel. nr (76) 740 02 22

ZNAJDZIESZ NAS TAKŻE 
NA FACEBOOKU!

Gmina Ścinawa zaprasza 
na zajęcia ekologiczne

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak ważne jest w dzisiejszych czasach kształtowanie 
świadomości ekologicznej. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w 2016 roku 
gmina Ścinawa utworzyła Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej na obszarze 

Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (ROEE-LGOM).
Główna siedziba ośrodka mie-

ści się w malowniczej dolnośląskiej 
wsi Dziewin, położonej na wyso-
kiej skarpie przy starorzeczu Od-
ry, w dolinie rzeki i obszarze chro-
nionym Natura 2000. Otoczone 

lasem Łęgi Odrzańskie stanowią 
idealną oprawę do połączenia za-
jęć stacjonarnych z praktycznymi 
zajęciami w terenie.

Przy obiekcie w Dziewinie 
znajduje się ścieżka edukacyj-

na obrazująca pracę urządzeń 
OZE: pomp ciepła, paneli foto-
woltaicznych i wiatraków, które 
zasilają budynek w ciepłą wodę 
i prąd przez cały rok. Dodatko-
wo na terenie ośrodka znajduje 

się plac zabaw oraz zadaszone 
miejsce do grillowania.

Obecnie Centrum Edukacji 
w Dziewinie organizuje pobyty 
jednodniowe, po uprzedniej rezer-
wacji terminu przez cały rok. Już 

niebawem w Ścinawie powstanie 
schronisko młodzieżowe z bazą 
noclegową dla blisko 70 osób wraz 
z salą konferencyjną i audytoryjną. 
Wówczas naszą ofertę wzbogacą 
pobyty dwu, a nawet trzydniowe.

OFERTA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W DZIEWINIE 
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L egnicki oddział ZUS 
sam powiadomił 
prokuraturę o po-

dejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Śledztwo 
trwało trzy lata. W jego 
trakcie sześć osób przy-
znało się do zarzucanych 
im czynów i zobowiązało 
się do zapłaty ZUS-owi na-
leżnych mu pieniędzy. 21 
pozostałych, w tym prezes 
fi rmy Antoni K., stanęło 
przed sądem.

W liczącym 40 stron 
akcie oskarżenia mowa 
jest o tym, że Antoni K. 
zawierał fikcyjne umo-
wy o dzieło na nazwiska 
innych osób, które otrzy-
mywały wynagrodzenie 
za pracę wykonaną przez 
faktycznych pracowni-
ków spółki. Ci ukrywali 
przed Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych swoje 
dochody, by nie stracić 
świadczeń emerytalnych, 
ZUS ogranicza bowiem 
emerytom możliwość do-
datkowego zarabiania. Dla 
przykładu w tym roku bez 
konsekwencji mogą oni 
dorobić 2 953,30 zł brutto 
miesięcznie. Przekrocze-
nie tej kwoty powoduje 
zmniejszenie, a nawet cał-

kowite zawieszenie wypła-
ty świadczenia.

– Osoby te faktycznie 
pobierały dużo wyższe 
wynagrodzenie niż wyka-
zywały to przed Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych, 
co powodowało, że dalej 
mogli pobierać swoje eme-
rytury – wyjaśnia prokura-
tor Włodzimierz Hładyk. 
– 21 oskarżonych osób 
to trzy grupy. Pierwsza to 
prezes spółki, któremu po-
stawiono najwięcej zarzu-
tów, drugą stanowią pra-
cownicy, którzy pobierali 
to wynagrodzenie i świad-
czyli pracę. Jest jeszcze 
dość wąska grupa – są to 
żony tych górników, któ-
re poprzez podpisywanie 
fi kcyjnych umów udzieli-
ły pomocy w popełnieniu 
przestępstwa – dodaje.

W sądzie podane zosta-
ły wysokości emerytur, 
które otrzymują oskarżeni. 
W większości oscylowały 
one wokół 5-6 tys. zł netto. 
Niektórzy spośród oskar-
żonych nadal pozostają 
aktywni zawodowo, część 
ma na utrzymaniu żony 
lub dzieci. Nikt z nich nie 
był wcześniej karany.

Podczas pierwszej roz-

prawy pojawiły się dwa 
wnioski o dobrowolne 
poddanie się karze, wa-
runkowane jednak zaak-
ceptowaniem przez ZUS 
niższych kwot odszkodo-
wania. Zakład obliczył, 
że przez działania oskar-
żonych stracił ponad 700 
tys. zł. Najwyższa kwota 
korzyści osiągniętej z prze-
stępstwa przez jednego 
z oskarżonych pracowni-
ków, Jana D., wyniosła po-
nad 135 tys. zł.

Antoni K. w toku śledz-
twa złożył wyjaśnienia 
i nie przyznał się do po-
pełnienia zarzucanych 
mu czynów. W sądzie od-
mówił nam komentowa-
nia tej sprawy. Pozostali 
oskarżeni również nie 
chcieli się wypowiadać na 
tym etapie procesu.

Zdaniem prokuratora, 
mimo dużej liczby oskar-
żonych i obszernych akt 
sprawy proces może za-
kończyć się w przyszłym 
roku. Kolejna rozprawa 
odbędzie się 15 grudnia. 
Do planowanego przez sąd 
na pierwszym posiedzeniu 
przesłuchania oskarżo-
nych nie doszło, bowiem 
Antoni K. złożył wniosek 
o odroczenie rozprawy 
do czasu znalezienia so-
bie obrońcy. Wcześniej 
mężczyzna wnioskował 
o przydzielenie mu obroń-
cy z urzędu, ponieważ – 
jak stwierdził – nie stać go 
na opłacenie obrońcy.

Za oszustwo i pomoc 
w nim grozi od pół roku 
do ośmiu lat więzienia.

Joanna Dziubek

LUBIN

r e k l a m a

Mieli sądzić wójta. 
Sędzia wzięła urlop

 LUBIN/RUDNA. W ostatniej chwili rozprawa sądowa 
w sprawie przestępstwa wyborczego w Rudnej została 

odwołana. Sędzia skorzystała z urlopu na żądanie.

10 października miała 
się odbyć pierwsza rozpra-
wa w sprawie przestępstwa 
wyborczego, do którego 
mogło dojść przy ostatnich 
wyborach samorządowych 
w Rudnej. Ówcześni kon-
kurenci Władysława Bigusa 
– Adela Szklarz i Waldemar 
Latos – podejrzewają, że do 
list wyborców celowo zosta-
ły dopisane nieuprawnione 
osoby. Ten pogląd podziela 
prokuratura, która wójtowi 
i sekretarzowi Rudnej posta-
wiła zarzuty niedopełnienia 
obowiązków w związku 
z wyborami samorządowy-
mi i naruszenia przebiegu 
wyborów. Początkowo po-
stępowanie w tej sprawie Pro-
kuratura Rejonowa w Lubi-
nie umorzyła. Latos i Szklarz 
złożyli jednak zażalenie na to 
postanowienie. Prokuratura 

rozpatrzyła je i postanowiła 
przyznać obojgu status osoby 
pokrzywdzonej.

Długo wyczekiwana roz-
prawa jednak się nie odbyła.

– Planowana rozprawa 
została odwołana z uwagi na 
urlop sędziego referenta. No-
wy termin rozprawy zostanie 
wyznaczony po powrocie 
sędziego z urlopu – mówi peł-
nomocniczka Waldemara La-
tosa, Marta Klonowska.

Sam Latos nie jest zdzi-
wiony takim obrotem 
spraw: – Pierwszy raz spo-
tykam się z taką sytuacją, 
że sędzia bierze urlop na 
żądanie, ale oczywiście ma 
takie prawo. Nie zaskoczyło 
mnie to, spodziewam się też, 
że będą kolejne problemy 
z osądzeniem oskarżonych 
panów – mówi.

Katarzyna Woźniakowska
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Adela Szklarz i Waldemar Latos 
z pełnomocniczką Martą Klonowską

OBWODNICA 
DO PRZEBUDOWY
LUBIN. Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania 
łączącego drogi 3 i 36. W tym miejscu powstanie syg-
nalizacja świetlna.
Pierwszy etap obejmował prace przygotowawcze, dlatego 
nie przyniósł zasadniczych zmian na skrzyżowaniu. Nato-
miast kolejny, który zacznie się 23 października, nie będzie 
już tak bezbolesny dla kierowców, którzy tamtędy jeżdżą.
– Prace będą wykonywane na skrzyżowaniu pod ruchem 
i utrudnień się nie uniknie. Apelujemy do użytkowników 
dróg o zachowanie ostrożności – mówi Magdalena Szumia-
ta z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad.
Wybrana w przetargu przez GDDKiA firma, która ma wy-
konać inwestycję, zadeklarowała, że skończy ją w ciągu 
11 miesięcy od chwili podpisania umowy (podpisano ją 
w połowie lipca 2017 r. – przyp. red.).
– Zadanie realizowane jest w ramach Programu Likwidacji 
Miejsc Niebezpiecznych – mówi Szumiata. – Zamówienie 
obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 3 
(km 374+232) z drogą krajową nr 36 (km 16+794) oraz drogą 
gminną nr 103253D (ul. Miroszowicka) wraz z odcinkami 
pozwalającymi na dowiązanie do stanu istniejącego. Pod-
stawowym celem realizacji zadania jest poprawa bezpie-
czeństwa uczestników ruchu – wyjaśnia.
Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną. 
Ponadto przebudowane zostaną dodatkowe pasy w lewo 
z dróg nr 3 i 36 i wyspy, wlot drogi gminnej zostanie poszerzo-
ny, a krótkie pasy włączenia na wlotach obu tras krajowych – 
zlikwidowane. Poprawiona zostanie również nawierzchnia.

(MRT)

ZUS DOMAGA SIĘ OD EMERYTOWANYCH 
GÓRNIKÓW PONAD 700 TYS. ZŁ

Gang
 LUBIN 21 osób usłyszało zarzut oszukania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

poprzez zawieranie fikcyjnych umów. W Sądzie Rejonowym w Lubinie rozpoczął 

się proces w tej sprawie. Oskarżony jest prezes firmy, jego pracownicy 

i członkowie ich rodzin.
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 LUBIN 21 osób usłyszało zarzut oszukania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

emerytów
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Jack  Nicholson - Kłopoty  z  facetami
Charlie  Sheen - Kompania  karna

Nicolas  Cage - Amos  i  Andrew
Peter  Gallagher - Ryzykowne  związki

Jude  Law - Bliżej



919 października 2017
bezpłatny dwutygodnik regionalnyGŁOGÓW

Wyrok za śmierć na polowaniu
 POWIAT GŁOGOWSKI. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata – taki wyrok usłyszał w głogowskim sądzie 30-letni Bartosz R. oskarżony o nieumyślne 

spowodowanie śmierci 63-letniego mieszkańca gminy Żukowice. Ponadto, ma zapłacić żonie zmarłego 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

Przypomnijmy, do tra-
gedii doszło w lutym pod-
czas nocnego polowania 
na terenie gminy Żukowi-
ce. Oskarżony myślał, że 
strzela do dzika, a nie do 
człowieka. 63-latek został 
postrzelony w klatkę pier-
siową. W wyniku dozna-
nych obrażeń zmarł.

Sąd uznał za wiarygod-
ne wyjaśnienia oskarżo-
nego, jeśli chodzi o jego 
zachowanie od momen-
tu przyjazdu na miejsce 
polowania do czasu, gdy 

zobaczył cel, a potem, 
po oddaniu strzału, gdy 
udzielał poszkodowanemu 
pomocy.

– Sąd natomiast nie dał 
wiary wyjaśnieniom oskar-
żonego na okoliczność jego 
postawy od momentu, gdy 
zauważył cel poprzez opi-
sanie, w jaki sposób ten cel 
obserwował, identyfiko-
wał i potem podjął decyzję 
o oddaniu strzału – mówił 
sędzia Andrzej Molisak. 
– Jest to w pewnym sensie 
przyjęta linia obrony oskar-

żonego. W tym zakresie 
sąd nie dał również wiary 
zeznaniom świadka.

Według sądu, oskarżo-
ny nie zachował należytej 
ostrożności, a konsekwen-
cją tego było oddanie strza-
łu do niezidentyfi kowane-
go celu.

Żona zmarłego nie 
ukrywała, że oczekiwała 
wyższej kary dla oskar-
żonego: – Za tego buch-
tującego dzika, jak on to 
stwierdził, że mąż tam na 
kolanach chodził – mówi-

ła. – Myślałam, że dwa lata 
dostanie.

Na razie nie wiadomo, 
czy będzie apelacja. – Musi-
my dokonać oceny wyroku 
– powiedział prokurator Ma-
rek Wójcik z Prokuratury Re-
jonowej w Głogowie. – Kara 
jest niższa niż proponowali-
śmy, ale wina jest stwierdzo-
na, na czym nam najbardziej 
zależało. Po dokonaniu oce-
ny wyroku zdecydujemy, czy 
będzie apelować – dodał. 

Wyrok nie jest prawo-
mocny.  (UR)FO
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25 września roz-
poczęły się 
badania, które 

obejmą dwa tysiące głogo-
wian. Połowa tej liczby to 
dzieci i młodzież. Miasto 
chce sprawdzić poziom arse-
nu w organizmach mieszkań-
ców. Utrzymującego się od 
kilku lat wysokiego stężenia 
tego pierwiastka w głogow-
skim powietrzu ratusz lek-
ceważyć już nie chce. Akcja 
potrwa do końca listopada 
i w zależności od jej wyników 
podjęte zostaną ewentualne 
działania profi laktyczne.

Brzmi słusznie, ale poja-
wiły się już głosy krytykujące 
urzędników za sposób prze-
prowadzenia badań. Kością 
niezgody stała się wybrana 
przez urzędników metoda, 
zakładająca analizę próbek 
moczu. 

– Badanie zawartości te-
go szkodliwego pierwiastka 
w organizmach mieszkańców 
miało być najważniejszym 
elementem przyczyniającym 
się do stworzenia diagnozy 
stanu zanieczyszczeń arse-
nem w Głogowie – przypo-
mina radny Norbert Penza 
z KWW Jana Zubowskiego, 
przewodniczący komisji 
ekologii, zdrowia, sportu i tu-
rystyki w radzie miasta. – Po-
ziom zawartości tego szkod-
liwego pierwiastka w moczu 
będzie zmieniać się zależnie 
od dnia, w którym próbka 
została pobrana. Badanie 
takie nie powie wiele o skaże-
niu długotrwałym, które ma 
największy wpływ na nasze 
organizmy i prezydent Roka-

szewicz powinien doskonale 
o tym wiedzieć. Mimo to 
zdecydował wydać 120 tysię-
cy złotych z kieszeni miesz-
kańców na niemiarodajne 
badania – komentuje radny.

Penza przypomina też, 
że w opinii naukowców za-
praszanych do Głogowa, 
najlepszym sposobem na 
stwierdzenie długotrwałego 
oddziaływania arsenu na 
organizm człowieka jest ba-
danie tzw. tkanek twardych: 
włosów i paznokci. To w nich 
szkodliwy pierwiastek od-
kłada się na dłużej, dlatego 
obawia się, że badanie trzeba 
będzie wykonać ponownie.

Rzeczniczka prezydenta 
Marta Dytwińska-Gawroń-
ska wyjaśnia, że, do pierwsze-
go przetargu, w którym był 
zapis o badaniu na podstawie 
próbek włosów i paznokci, 
nie zgłosiła się ani jedna firma. 
Podkreśla też, że wcześniej 
władze miasta zwróciły się 
o opinię do ekspertów. Jed-
nym z nich jest profesor Sła-
womir Czerczak z łódzkiego 
Instytutu Medycyny Pracy: 
– Oznaczanie całkowitego 
stężenia arsenu w moczu jest 
najwłaściwsze. To najbar-
dziej wiarygodny wskaźnik 
ekspozycji. Niektórzy uczeni 
donoszą, że można oznaczać 
jego poziom we włosach i pa-
znokciach, ta analiza może 
jednak dawać błędne wyniki 
ze względu na to, że absorp-
cja arsenu występuje również 
na zewnętrznej powierzchni 
włosa czy paznokcia i tam 
może się ten pierwiastek ku-
mulować przez ileś dni czy na-

wet miesięcy. Kontrolowanie 
czystości takich próbek jest 
dużym wyzwaniem, dlatego 
pobieranie próbek z moczu 
jest lepszą metodą – twierdzi 
naukowiec.

Chociaż nie są przekonani 
do decyzji władz miasta, rad-
ni KWW Jana Zubowskiego 
zapowiadają, że jeśli trzeba 
będzie przeznaczyć z budże-
tu miasta więcej pieniędzy na 
badania, zagłosują „za”.

Manualne pomiary pro-
wadzone w tym roku przez 

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska wyka-
zały, że zarówno w Głogowie, 
jak i Legnicy, zawartość arse-
nu w powietrzu była znacznie 
przekroczona. Docelowa nor-
ma określona przez WIOŚ to 
6 ng/m³, a tymczasem w Gło-
gowie w kwietniu stężenie 
toksycznego pierwiastka było 
ponad dziesięć razy większe, 
w lutym – ponad pięciokrot-
nie (patrz: tabela). Nieco lep-
sza sytuacja była w Legnicy 
i Polkowicach, choć i tu po-

miary wykazały przekrocze-
nia normy. Reszta Dolnego 
Śląska nie boryka się z tym 
problemem.  To zdaje się po-
twierdzać tezę, że szkodliwy 
pierwiastek związany jest 
z produkcyjną działalnością 
KGHM, ale do tej pory żadne 
analizy nie potwierdziły tego 
wprost.

Profesor Czerczak przyzna-
je, że obie miedziowe huty rze-
czywiście mogą być źródłem 
toksycznych emisji, ale jedno-
cześnie podkreśla, że dużo ar-

senu mają w sobie przyswajają-
ce metal ciężkie owoce morza 
i wszystkie ryby słodkowodne, 
na przykład karpie. Trudno 
jednak wyobrazić sobie, że 
głogowianie jak jeden mąż 
codziennie jedzą takie pokar-
my. Jeśli wyniki zleconych 
przez ratusz badań pokażą, że 
w ich organizmach arsenu jest 
za dużo, wzrok wszystkich na 
dobre skieruje się w stronę hut-
niczych kominów.

Joanna Dziubek

Kto truje głogowian?
 GŁOGÓW/REGION. Łatwo rozprzestrzenia się w powietrzu na duże odległości, a długotrwale wchłaniany odkłada się w wątrobie, 

kościach i skórze. Może prowadzić do poważnych chorób, w tym licznych nowotworów i powodować zmiany genetyczne. Mowa 

o arsenie, którego wokół mieszkańców Głogowa jest średnio 6 razy za dużo...

Arsen tabela

Strona 1

Głogów Legnica Polkowice Osieczów Wrocław Oława Nowa Ruda Jelenia Góra
Szczawno-

Zdrój Zgorzelec Wałbrzych
Styczeń 17,09 10,26 - 8,98 5,19 3,86 5,41 4,48 3,97 2,99 3,74
Luty 32,84 15,92 8,14 9,14 5,57 3,23 5,07 3,83 4,34 4,49 3,85
Marzec 47,26 12,56 6,83 2,35 4,25 4,08 2,75 2,05 2,91 2,3 1,68
Kwiecień 64,31 7,4 6,65 1,71 3,32 2,55 1,25 2,36 1,69 1,4 1,44
Maj 44,98 7,46 9,17 - 2,93 - 1,78 2,64 2,54 2,12 -
Czerwiec 20,81 9,08 2,58 1,01 2,41 1,46 0,79 0,84 0,54 0,51 0,78
Lipiec 22,28 11,07 3,44 - 1,69 1,52 0,8 0,36 0,55 0,91 0,73
Średnia 35,65 10,54 6,14 4,64 3,62 2,78 2,55 2,37 2,36 2,10 2,04
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Głogów Legnica Polkowice Osieczów Wrocław Oława Nowa Ruda Jelenia Góra Szczawno-
Zdrój

Zgorzelec Wałbrzych

Styczeń 17,09 10,26 0 8,98 5,19 3,86 5,41 4,48 3,97 2,99 3,74
Luty 32,84 15,92 8,14 9,14 5,57 3,23 5,07 3,83 4,34 4,49 3,85
Marzec 47,26 12,56 6,83 2,35 4,25 4,08 2,75 2,05 2,91 2,3 1,68
Kwiecień 64,31 7,4 6,65 1,71 3,32 2,55 1,25 2,36 1,69 1,4 1,44
Maj 44,98 7,46 9,17 0 2,93 0 1,78 2,64 2,54 2,12 0
Czerwiec 20,81 9,08 2,58 1,01 2,41 1,46 0,79 0,84 0,54 0,51 0,78
Lipiec 22,28 11,07 3,44 0 1,69 1,52 0,8 0,36 0,55 0,91 0,73
Średnia 35,65 10,54 6,14 4,64 3,62 2,78 2,55 2,37 2,36 2,10 2,04

Wartości podane w ng/m³. Docelowy poziom wskazywany 
przez WIOŚ to 6  ng/m³ 
(źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu)

Stężenie arsenu w wybranych 
miastach regionu
Stężenie arsenu w wybranych 
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Elektryczne
autobusy już są

P roducentem wprowa-
dzonych do transportu 
publicznego autobusów 

jest czeska fi rma.
– Pojazdy są w pełni elektrycz-

ne – mówi Zdzisław Mycan, 
dyrektor Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Polkowicach. – Wizu-
alnie niewiele różnią się od pozo-
stałych autokarów. Mieszkańcy 
mogą nawet nie zauważyć, że 
podróżują akurat nimi. Różnicę 
dostrzega się przede wszystkim 
komforcie jazdy, bo są ciche.

Podczas jednego kursu każdy 
z nich może przewieźć do 98 pasa-
żerów. Zaletą jest też to, że autobu-
sy są niskopodłogowe, a tym sa-
mym przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz 
matek podróżujących z dziećmi 
w wózkach.

– Nowością są specjalne przy-
ciski, które znajdują się przy 
każdym z tak zwanych słupków 
– dodaje Zdzisław Mycan. – Jeśli 
osoby niepełnosprawne czy matki 
z wózkami będą chciały wysiąść 

z autobusu, to wystarczy, że go 
wcisną. Kierowca dostaje komu-
nikat i jest w stanie udzielić im 
pomocy przy opuszczaniu auto-
karu. Gdy pojazd jest pełny, kie-
rowca nie zawsze ma możliwość 
dostrzec taką potrzebę.

Dziesięć miesięcy temu 
Polkowice znalazły się w pro-
gramie „Elektromobilność”, 
którego inicjatorem jest Mini-
sterstwo Rozwoju. 41 polskich 
samorządów zadeklarowało 
wówczas, że do 2020 roku ku-

pią łącznie 780 elektrycznych 
autobusów.

Na liście intencyjnym na razie 
się jednak zakończyło, bowiem 
ministerialny program z miejsca 
nie ruszył. Polkowickie autobusy 
– każdy kosztujący około 2 mln zł 
– ZKM wydzierżawił. Przewoźnik 
ubiega się o dotację z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Jeśli 
ją otrzyma, przejmie pojazdy na 
własność.

– Zamierzamy systematycznie 
rozbudowywać zasób miejskich 
autobusów o pojazdy napędza-
ne energią elektryczną, bo są one 
przyjazne dla środowiska i gene-
rują mniejsze koszty związane 
z ich użytkowaniem – zapew-
nia Wiesław Wabik, burmistrz 
Polkowic.

Obecnie cały tabor Zakładu 
Komunikacji Miejskiej liczy 10 
autobusów.

Urszula Romaniuk

 POLKOWICE. Dwa nowe, 
elektryczne autobusy 
komunikacji miejskiej 
wyjechały dziś na polkowickie 
ulice. Są tańsze w utrzymaniu, 
a przede wszystkim przyjazne 
środowisku. Mają też 
specjalny przycisk... 

FO
T. 

U
G 

PO
LK

OW
IC

E

Powiew świeżości czy malowanie trawników?
 POLKOWICE. Za kilkanaście lat w mieście ma mieszkać blisko 40 tysięcy ludzi. Ma też powstać siedem tysięcy miejsc pracy. Taka jest wizja rozwoju miasta 

do 2030 roku przedstawiona przez przedstawicieli stowarzyszenia Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic. Według innych taki plan to „lifting” ugrupowania zmęczonego 
długim rządzeniem. 

W programie PdMP są 
m.in. rewitalizacja wielu 
elementów miasta, także 
jego rozbudowa na terenie 
Polkowic Dolnych.

– Nasz program prze-
widuje zagospodarowanie 
nowych terenów miesz-
kaniowych, nowoczes-
ną infrastrukturę, nowe 
miejsca pracy, rozwój 
edukacji, kultury i opieki 
zdrowotnej, stwarzając 
także miejsca na rekreację 
i aktywny wypoczynek – 
wymienia Wiesław Wa-
bik, burmistrz Polkowic 
i zarazem wiceprzewod-
niczący PdMP. – Priory-
tetem jest wszechstronne 
zaspokajanie potrzeb ro-

dzin i dbałość o seniorów 
– dodaje.

O zmianach, jakie zaszły 
w Polkowicach w dwóch 
ostatnich dziesięcioleciach, 
przypomina Emilian Stań-
czyszyn, przewodniczący 
PdMP, szef rady miejskiej, 
a wcześniej też włodarz 
gminy. To m.in. powstanie 
podstrefy ekonomicznej 
i rozwój mieszkalnictwa.

– Główną osią tego roz-
woju stanie się najpiękniej-
sza w przyszłości ulica Pol-
kowic, której rada miejska 
w hołdzie największemu 
Polakowi nadała imię Jana 
Pawła II – informuje Emi-
lian Stańczyszyn.

Gmina pozyskała nie-

mal 13 mln zł dotacji na 
budowę nowych mieszkań. 
W najbliższych trzech la-
tach rozpocznie się budowa 
ponad pół tysiąca lokali. 
Kolejne pięć tysięcy ma po-
wstać do 2030 roku. Plany 
te są ściśle związane z no-
woczesną infrastrukturą. 
To oznacza budowę kilku-
dziesięciu kilometrów no-
wych dróg miejskich z ron-
dami, a poza tym – niemal 
50 km sieci światłowodowej 
zapewniającej dostęp do 
szybkiego Internetu, około 
30 km ścieżek rowerowych 
i nowe place zabaw. Będą 
jeszcze nowoczesne syste-
my sygnalizacji i ostrzega-
nia na przejściach. Do tego 

remonty i modernizacja ist-
niejących ulic i chodników 
oraz rewitalizacja terenów 
zielonych. Kolejny plan – 
powstanie do siedmiu ty-
sięcy nowych miejsc pracy 
do 2030 roku.

To wizja rządzących 
w mieście. Sami polkowi-
czanie będą mieli okazję 
przedstawić swoje potrzeby 
i pomysły podczas kon-
sultacji. Pierwsze otwarte 
spotkanie zaplanowano na 

23 października, o godz. 16 
w sali audytoryjnej Uczelni 
Jana Wyżykowskiego. Swo-
ją obecność zapowiadają 
już mieszkańcy krytycznym 
okiem patrzący na działania 
aktualnych władz.

– Z uwagą będę obser-
wować przedstawione pla-
ny – czy są one związane 
z głębszym, merytorycznym 
i świeżym pomysłem na roz-
wój miasta, czy raczej jest to 
„lifting” ugrupowania zmę-
czonego ponad dwudziesto-
letnim rządzeniem, które nie 
gwarantuje nowej świeżości 
dla Polkowic – zapowiada Łu-
kasz Puźniecki ze stowarzy-
szenia „Lepsze Polkowice”.

Urszula Romaniuk
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Pomysły 
na pracę

 POWIAT ZŁOTORYJSKI. Od poniedziałku trwa IX 
edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Do akcji 

mającej na celu pomoc mieszkańcom w dalszym 
planowaniu edukacji i pracy po raz drugi przyłączył się 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi.

W Złotoryi tydzień ka-
riery rozpoczął się od fi nału 
konkursu plastycznego zor-
ganizowanego na terenie 
fi rmy Vitbis, czyli jednego 
z największych lokalnych 
pracodawców. Uczniowie 
szkół podstawowych rywa-
lizowali na najładniej ude-
korowane ozdoby choinko-
we. W kategorii klas IV-V 
najlepiej z tym zadaniem 
poradziła sobie Maja Siwik 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Złotoryi. Drugie i trzecie 
miejsce zajęły odpowied-
nio: Natalia Gagatek (SP nr 
3 w Złotoryi) i Aleksandra 
Maciejska (SP w Nowym 
Kościele). Natomiast wśród 
szósto- i siódmoklasistów 
najwyżej oceniono pra-
ce: Aleksandry Kalisz (SP 
nr 3), Weroniki Horody-
skiej (SP w Wojcieszowie) 
i Mai Rajczakowskiej (SP 
w Wilkowie).

Najważniejszym punk-
tem całego tygodnia karie-
ry jest czwartek. Od godz. 
10 w Zespole Szkół Zawo-
dowych przy ul. Wojska 
Polskiego odbywają się 
targi edukacyjno-zawodo-
we. – W tym roku mamy 
trzydziestu wystawców. To 
więcej niż podczas ubie-
głorocznej edycji. Obecni 

są przedstawiciele wielu 
przedsiębiorstw z naszego 
regionu, ale też służb mun-
durowych i innych instytu-
cji – mówi Anna Sarczyń-
ska, doradca zawodowy 
złotoryjskiego PUP-u.

Nowością na tegorocz-
nych targach jest tzw. aleja 
odkrywania talentów, pod-
czas której chętni mają oka-
zję  sprawdzić się przy takich 
stanowiskach jak fl orystka, 
kosmetyczka, fryzjer czy 
mechanik samochodowy. 
Nie brakuje również testów 
zawodoznawczych.

– Oferta targów jest 
otwarta. Kierujemy ją za-
równo dla uczniów, jak 
i osób dorosłych poszuku-
jących pracy. Głównym 
celem tygodnia kariery jest 
zapoznanie mieszkańców 
z lokalnym rynkiem pracy 
i ofertą edukacyjną – dodaje 
Anna Sarczyńska.

Patronat nad IX Ogól-
nopolskim Tygodniem Ka-
riery objęło Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz 
Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 
Patronat medialny złoto-
ryjskiej edycji objęły „Puls 
Regionu”, TVRegionalna.pl 
i portal Regionfan.pl.
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N a początku tego roku 
w Złotoryi działało 
około 20 salonów z au-

tomatami do gier. Gdy w kwietniu 
weszła w życie nowelizacja ustawy 
o grach hazardowych, wprowadza-
jąca dla urządzających nielegalne 
gry na automatach wysokie grzyw-
ny, karę pozbawienia wolności do lat 
trzech oraz kary pieniężne na pozio-
mie 100 tys. zł od jednego urządze-
nia, większość z nich zdecydowała 
się na zamknięcie kasyn. Zgodnie 
z nowym prawem, na cenzurowa-
nym są także właściciele lokali, 
którzy wynajmują swe pomieszcze-
nia pod nielegalne salony. Na wie-
lu z nich takie postawienie sprawy 
podziałało odstraszająco i wymó-
wili umowy najmu właścicielom 
automatów.

Jednak nie wszystkie hazardowe 
przybytki zamknęły swe podwoje. 
Kilka w nich zostało, a dodatkowo 
tworzyły się też dwa nowe: przy ul. 
Mickiewicza i Słowackiego – mi-
mo że w pierwszych tygodniach 
po wprowadzeniu nowego prawa 

policja z celnikami skonfiskowa-
ła kilka nielegalnych automatów 
w dwóch kasynach na terenie Złoto-
ryi. Do jednego z tych „spalonych” 
salonów automaty niedługo potem 
wróciły. Oczywiście były to już inne 
urządzenia.

Na to, że nielegalne salony funk-
cjonują, dowody mają złotoryjscy 
strażnicy miejscy. Potwierdzają to 
nagrania z monitoringu, na których 
widać, że do teoretycznie nieczyn-
nych lokali wchodzą regularnie 
ludzie. – Kilka tygodni temu prze-
prowadziliśmy kontrolę dziewięciu 
lokali na terenie Złotoryi, co do 
których jest podejrzenie, że prospe-
rują w nich salony gier. Osiem z nich 
było zamkniętych, tylko do jednego 
weszliśmy razem z właścicielem. Był 
pusty. W kolejnym bez wchodzenia 
do środka udało się ustalić, że nie ma 
w nim automatów. Co do pozosta-
łych siedmiu rozpytaliśmy jednak 
mieszkańców, którzy potwierdzają, 
że widzą w godzinach wieczorno-
-nocnych ludzi wchodzących do lo-
kali i wychodzących z nich – mówi 
Jan Pomykała, komendant złotoryj-
skiej straży.

Strażnicy przekazali zebrane in-
formacje do ratusza, a ten przesłał 
do legnickiej delegatury DUCS pi-
smo wraz z wykazem lokali, w któ-
rych prowadzona jest działalność 
w zakresie gier na automatach. Lista 
trafi ła też do Komendy Powiatowej 
Policji w Złotoryi. We wrześniu cel-
nicy zaczęli kontrole i wyeliminowa-
li z kręgu podejrzeń trzy lokale: na ul. 
Hożej, Słowackiego i Piłsudskiego, 
stwierdzając brak oznak urządzania 

gier hazardowych. W przypadku 
czterech pozostałych, na Mickiewi-
cza oraz Piłsudskiego, legniccy funk-
cjonariusze potwierdzili, że może 
być w nich prowadzony nielegalny 
proceder.

Celnicy mają się zjawić w Złoto-
ryi w najbliższych tygodniach. Na ile 
kontrole będą skuteczne? Urządza-
jących nielegalne gry trudno złapać 
na gorącym uczynku, bo potrafi ą się 
zabezpieczyć przed niepożądaną wi-
zytą celników i policji, z którą służ-
by celne muszą współdziałać w tych 
sprawach. Przed salonem najczęściej 
stoi (lub siedzi w samochodzie) oso-
ba, która obserwuje cały czas okolicę 
i wypatruje nalotu funkcjonariuszy. 
Właściciele kasyn bardzo szybko 
mają informację o przyjeździe do 
Złotoryi celników, bo potrafi ą ob-
serwować komendę policji i wiedzą, 
jakimi samochodami poruszają się 
funkcjonariusze. Zabezpieczenie 
automatów utrudnia też fakt, że sa-
lony są czynne nieregularnie, w ru-
chomych godzinach i dniach. A cel-
nicy z policjantami nie mogą wejść 
do środka siłą, mogą tylko zapukać 
do drzwi.

Nawet jeśli służbom uda się 
w końcu wejść do środka, często 
pojawia się kolejny problem – uru-
chomienie automatu. Aby uznać 
urządzenie za nielegalne, musi być 
włączone, bo tylko wtedy można 
przeprowadzić na nim wielogodzin-
ny eksperyment i udowodnić, że słu-
ży do gier hazardowych.

Szymon Kwapiński
źródło: zlotoryjska.pl

URZĄDZAJĄCYCH NIELEGALNE GRY TRUDNO 
ZŁAPAĆ NA GORĄCYM UCZYNKU
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Na tropie

nielegalnych 

policja z celnikami skonfiskowa-
ła kilka nielegalnych automatów 
w dwóch kasynach na terenie Złoto-
ryi. Do jednego z tych „spalonych” 
salonów automaty niedługo potem 
wróciły. Oczywiście były to już inne 
urządzenia.

cjonują, dowody mają złotoryjscy 
strażnicy miejscy. Potwierdzają to 
nagrania z monitoringu, na których 
widać, że do teoretycznie nieczyn-
nych lokali wchodzą regularnie 
ludzie. – Kilka tygodni temu prze-

kasynkasynkasynZŁOTORYJA. Mimo 
groźby więzienia oraz 
wysokich kar pieniężnych, 
sięgających nawet 100 tys. 
zł, na terenie Złotoryi 
wciąż funkcjonują salony 
gier hazardowych bez 
koncesji. Straż miejska 
sprawdza kolejne 
lokalizacje. Wykaz 
nielegalnych kasyn trafił 
już do Dolnośląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego 
we Wrocławiu.
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IX BIEGOWE  
GRAND PRIX  
Zagłębia Miedziowego

11 biegów w okresie: październik 2017 – marzec 2018

www.rcslubin.pl  
www.facebook.com/RCSlubin

Zapisy i regulamin na:

I bieg: 28 października 2017 r. (sobota), godz. 11.00  
 Szklary Górne, dystans ok. 6 km

II bieg: 18 listopada 2017 r. (sobota), godz. 11.00 
 Pielgrzymka, dystans ok. 7 km,

III bieg: 25 listopada 2017 r. (sobota), godz. 11.00 
 Prząśnik k. Rui, dystans ok. 4,5 km,

IV bieg: 9 grudnia 2017 r. (sobota), godz. 11.00 
 Gaworzyce, dystans ok. 6 km

V bieg: 6 stycznia 2018 r. (sobota), godz. 11.00 
 Chocianów, dystans ok. 6 km

VI bieg: 13 stycznia 2018 r. (sobota), godz. 11.00  
 Iwiny, dystans ok. 6 km

VII bieg: 03 lutego 2018r. (sobota), godz. 11.00 
 Nowa Sól, dystans ok. 8 km

VIII bieg: 10 lutego 2018 r. (sobota), godz. 11.00 
 Kwiatkowice, dystans ok. 6 km

IX bieg:  18 lutego 2018 r. (niedziela), godz. 11.00 
 Ścinawa, dystans ok. 8 km

X bieg:  24 lutego 2018 r. (sobota), godz. 11.00 
 Legnica, dystans ok. 5 km

XI bieg: 3 marca 2018 r. (niedziela), godz. 11.00 
 Lubin, Stadion RCS,  
 Test Coopera (bieg na 12 minut)

r e k l a m a

Położone na peryfe-
riach Jawora osiedle 
Metalowców nie 

należy do miejsc najbez-
pieczniejszych. Jego miesz-
kańcy czują się zaniedbani 
przez miasto –  upominali 
się o patrole policji, chod-
niki, miejsca parkingowe 
i więcej zieleni. Dużo mó-
wiono o braku sygnalizacji 
świetlnej przy ul. Piastow-
skiej, która jest główną 
drogą z osiedla do centrum 
miasta. 

W odpowiedzi na za-
strzeżenia mieszkańców ko-
misarz Kordian Mazuryk, 
reprezentujący jaworską 

komendę, polecał kontakt 
z dzielnicowym oraz zachę-
cał do korzystania z aplika-
cji „Moja komenda” i „Kra-
jowa Mapa Zagrożeń”.

Burmistrz Emilian Be-
ra przedstawił plan rewi-
talizacji tej części miasta, 
mówił też o projektowanej 
przebudowie sieci wodno-
-kanalizacyjnej i budowie 
basenu miejskiego. Obie-
cał jaworzanom, że służby 
miejskie będą bardziej dba-
ły o tereny zielone i  że na 
osiedlu powstanie nowy 
plac zabaw. Mieszkańcy 
dopytywali też o remont 
dworca kolejowego, który 

przez wiele lat był zdecydo-
wanie antyreklamą Jawora.

Spotkanie było kolejnym 
z cyklu „Burmistrz w two-
jej okolicy”. Oprócz szefa 
samorządu, pracowników 
Urzędu Miejskiego i przed-
stawicieli Komendy Powia-
towej Policji przyszli na nie 
również radni. Wszyscy de-
klarowali troskę o sprawy 
lokatorów osiedla. – Uczest-
nikom spotkania wręczone 
zostały ankiety, na podsta-
wie których wnioski zostaną 
poddane wnikliwej analizie 
– zapewnia Leszek Świat-
kowski, naczelnik wydziału 
promocji miasta.  (DS)

Terroryści podpalili 
Kościół Pokoju!

  JAWOR. Kilkadziesiąt osób poszkodowanych. Płonąca kaplica, a w niej wciąż uwięzieni ludzie. 
Podczas nabożeństwa w zabytkowym Kościele Pokoju w Jaworze doszło do zamachu 

terrorystycznego. W akcji ratunkowej wzięły udział jednostki strażaków z całego powiatu 
jaworskiego, wsparła ich także jednostka ze Złotoryi. 

Tak wyglądały ćwiczenia, któ-
rymi 14 października dowodził 

komendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Jaworze, młod-

szy brygadier Waldemar 
Sarlej.

O godzinie 9 ofi cer 
dyżurny jaworskiej 
straży otrzymał in-
formację o pożarze 
w Kościele Pokoju. 
Natychmiast skierował 

tam jednostki gaśnicze. 
Po przyjeździe okazało 

się, że w świątyni przeby-
wają ludzie przetrzymywani 

przez terrorystów. Do strażaków 
z PSP Jawor dotarło wsparcie – 
kilkanaście jednostek z terenu 
powiatu (m.in. z Wojcieszowa, Pa-
szowic, Męcinki) oraz kompania 
gaśnicza ze Złotoryi. Obecni byli 
też ratownicy medyczni, którzy 
udzielali pomocy w specjalnym 
namiocie ratunkowym. Część 
kościoła płonęła. Ogromna cy-
sterna dowiozła zapas wody na 
wypadek, gdyby w sieci miejskiej 
było za małe ciśnienie.

Tak wyglądał scenariusz, we-
dług którego strażacy szkolili się 
na wypadek zagrożenia pożaru 

i ataku terrorystycznego. W ćwi-
czeniach wzięli udział także poli-
cjanci i uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego w Jaworze, którzy 
odgrywali role poszkodowanych. 
Wydarzenie to wzbudziło to nie-
małą sensację wśród mieszkańców. 
– Dziękuję wszystkim służbom, 
licealistom i przepraszam miesz-
kańców za „małe zamieszanie”. 
Takie ćwiczenia są niezbędne – po-
wiedział po akcji komendant Sarlej. 

W ubiegłym roku podobny 
alarm miał miejsce na terenie za-
kładu Pollena-Global. 

Daniel Śmiłowski

Upominają się 
o bezpieczeństwo

 JAWOR. Mieszkańcy przyszli 
do osiedlowego klubu 
„Mrowisko”, żeby powiedzieć 
burmistrzowi, czego im brakuje  
w miejskiej przestrzeni i co im na 
co dzień przeszkadza. 
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KLASA „A” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Pogoń Góra 10 9 1 0 28 48:15
2. Zawisza Serby 10 7 2 1 23 44:16
3. Sokół Jerzmanowa 10 7 1 2 22 43:22
4. Stal II Chocianów 10 6 3 1 21 44:11
5. Dragon Jaczów 9 6 1 2 19 29:14
6. Gwardia Białołęka 10 6 1 3 19 19:12
7. Zadzior Buczyna 10 5 1 4 16 20:18
8. Mieszko Ruszowice 10 5 0 5 15 22:14
9. Korona Czernina 10 4 1 5 13 30:39
10. Łagoszovia Łagoszów 10 4 0 6 12 22:45
11. Orzeł Czerna 10 3 1 6 10 35:34
12. Iskra Droglowice 10 3 1 6 10 23:33
13. LZS Komorniki 10 2 0 8 6 16:45
14. Victoria Parchów 9 2 0 7 6 12:48
15. Kalina Sobin 10 2 0 8 6 19:31
16. Victoria Siciny 10 1 1 8 4 14:43

Kolejka 10
Dragon Jaczów – Kalina Sobin  5:2
Iskra Droglowice – LZS Komorniki  7:2
Gwardia Białołęka – Korona Czernina  2:0
Zawisza Serby – Łagoszovia Łagoszów  7:1
Zadzior Buczyna – Mieszko Ruszowice  1:0
Victoria Siciny – Orzeł Czerna  4:4
Victoria Parchów – Pogoń Góra  1:9
Stal II Chocianów – Sokół Jerzmanowa  8:1

KLASA „A” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Sparta Parszowice 9 7 2 0 23 25:10
2. Mewa Kunice 9 7 0 2 21 38:11
3. Rodło Granowice 9 7 0 2 21 39:11
4. Zryw Kłębanowice 9 7 0 2 21 36:13
5. Czarni Dziewin 10 6 2 2 20 21:12
6. Orzeł Mikołajowice 9 6 2 1 19 23:8
7. ZZPD Górnik Lubin 10 6 0 4 18 40:23
8. Albatros Jaśkowice 10 5 2 3 17 21:16
9. Wilki Różana 9 4 0 5 12 41:31
10. Kolejarz Miłkowice 10 3 1 6 10 20:49
11. Park Targoszyn 9 2 0 7 6 13:44
12. Unia Miłoradzice 9 1 2 6 5 14:25
13. Krokus Kwiatkowice 9 1 1 7 4 14:27
14. Fortuna Obora 10 1 1 8 4 19:54
15. Zjednoczeni Snowidza 9 0 1 8 1 6:36

Kolejka 10: 
Albatros Jaśkowice – Fortuna Obora  4:0
Czarni Dziewin – ZZPD Górnik Lubin  3:0
Kolejarz Miłkowice – Zjednoczeni Snowidza  4:1
Krokus Kwiatkowice – Wilki Różana  2:4
Unia Miłoradzice – Mewa Kunice  1:3
Sparta Parszowice – Orzeł Mikołajowice  1:1
Rodło Granowice – Park Targoszyn  7:1
Zryw Kłębanowice –  PAUZA

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Kłos Moskorzyn 9 8 0 1 24 28:8
2. LZS Ostaszów 9 7 2 0 23 35:18
3. Zryw Kotla 9 5 1 3 16 21:15
4. Viktoria Borek 9 4 2 3 14 27:23
5. Perła Potoczek 9 4 2 3 14 29:25
6. Amator Wierzchowice 9 4 1 4 13 27:30
7. LZS Koźlice 9 3 2 4 11 28:36
8. Sparta Przedmoście 9 3 1 5 10 26:29
9. Tęcza Kwielice 9 3 0 6 9 13:20
10. Odra Grodziec Mały 9 3 0 6 9 14:26
11. PDE LKS Gaworzyce 9 2 1 6 7 22:28
12. Kupryt 02 Sucha Górna 9 2 0 7 6 17:29

Kolejka 9:   
PDE LKS Gaworzyce – Amator Wierzchowice  2:4
Odra Grodziec Mały – Sparta Przedmoście  5:1
Zryw Kotla – Tęcza Kwielice  6:1
LZS Ostaszów – Viktoria Borek  6:3
LZS Koźlice – Perła Potoczek  4:4
Kupryt 02 Sucha Górna – Kłos Moskorzyn  1:3

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B

1. Transportowiec Kłopotów-Osiek 9 8 0 1 24 31:14
2. Unia Szklary Górne 9 6 1 2 19 32:14
3. Huzar Raszówka 9 5 3 1 18 29:12
4. Błyskawica Luboszyce 9 5 2 2 17 24:17
5. Sokół Niechlów 9 4 2 3 14 19:16
6. Skarpa Orsk 9 4 1 4 13 22:20
7. Platan Siedlce 9 4 1 4 13 32:27
8. Błysk Studzionki 9 4 0 5 12 16:25
9. Victoria Tymowa 9 3 2 4 11 24:21
10. Wiewierzanka Wiewierz 9 2 0 7 6 14:24
11. Victoria Niemstów 9 2 0 7 6 10:26
12. LZS Żelazny Most 9 1 0 8 3 14:51

Kolejka 9:  
Unia Szklary Górne – Błysk Studzionki  1:2
Transportowiec Kłopotów-Osiek – Victoria Niemstów  3:1
Sokół Niechlów – Victoria Tymowa  0:0
Platan Siedlce – Wiewierzanka Wiewierz  4:0
Skarpa Orsk – LZS Żelazny Most  3:1
Huzar Raszówka – Błyskawica Luboszyce  1:1

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Orlik Okmiany 8 7 1 0 22 48:15
2. Lubiatowianka Lubiatów 8 6 2 0 20 44:16
3. Iskra II Kochlice 9 5 0 4 15 31:32
4. Sokół II Krzywa 8 4 2 2 14 26:16
5. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 8 4 1 3 13 40:22
6. LZS Nowa Wieś Lubińska 8 4 0 4 12 23:15
7. LZS Biała 7 3 1 3 10 29:24
8. Kryształ Chocianowiec 7 2 3 2 9 19:17
9. Iskra Niedźwiedzice 8 1 1 6 4 15:38
10. Relaks Szklary Dolne 8 0 2 6 2 13:37
11. Start Osetnica 7 0 1 6 1 12:68

* Czarni II Rokitki wycofali się z rozgrywek po 6. kolejce. Ich wyniki zostały anulowane

Kolejka 9: 
Huragan Nowa Wieś Złotoryjska – LZS Nowa Wieś Lubińska  1:0
LZS Biała – Relaks Szklary Dolne  7:3
Lubiatowianka Lubiatów – Orlik Okmiany  3:3
Iskra Niedźwiedzice – Iskra II Kochlice  2:8
Sokół II Krzywa –  PAUZA

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA IV
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Cicha Woda Tyniec Legnicki 9 8 0 1 24 39:16
2. Tęcza Kwietno 9 7 1 1 22 36:7
3. Ikar Miłogostowice 9 7 0 2 21 52:12
4. Unia Rosochata 9 7 0 2 21 33:11
5. Orzeł Pichorowice 9 6 0 3 18 18:18
6. Korona Kawice 9 5 1 3 16 39:17
7. Polder Damianowo 9 5 1 3 16 21:24
8. Orzeł Konary 9 4 0 5 12 17:26
9. Kam-Pos Lusina 9 4 0 5 12 26:20
10. Zjednoczeni Gościsław 9 3 1 5 10 14:20
11. LZS Budziszów Wielki 9 2 2 5 8 16:34
12. Gama Ujazd Górny 9 1 0 8 3 20:47
13. Czarni Golanka Dolna 9 1 0 8 3 9:36
14. Wilki II Różana 9 0 0 9 0 8:60

Kolejka 9: 
Polder Damianowo – LZS Budziszów Wielki  2:2
Orzeł Pichorowice – Tęcza Kwietno  0:4
Orzeł Konary – Cicha Woda Tyniec Legnicki  0:1
Wilki II Różana – Unia Rosochata  2:7
Korona Kawice – Zjednoczeni Gościsław  1:2
Kam-Pos Lusina – Czarni Golanka Dolna  9:1
Ikar Miłogostowice – Gama Ujazd Górny  8:0

KLASA „B” 2016/2017, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA V
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Orzeł Wojcieszyn 9 7 1 1 22 55:13
2. LKS Chełmiec 9 7 0 2 21 48:27
3. Górnik II Złotoryja 8 6 1 1 19 39:14
4. Płomień Nowa Wieś Grodziska 9 5 1 3 16 21:10
5. Kuźnia II Jawor 9 4 1 4 13 23:31
6. Platan Sichów 7 4 1 2 13 23:14
7. KS Winnica 6 4 0 2 12 15:8
8. Tatra Krzeniów 9 3 2 4 11 17:28
9. Sokół Sokołowiec 9 3 0 6 9 8:38
10. Iskra Jerzmanice Zdrój 8 2 0 6 6 14:28
11. Lechia Rokitnica 9 1 1 7 4 18:43
12. Rataj Paszowice 8 0 0 8 0 10:37

 

Kolejka 9:
Platan Sichów – Górnik II Złotoryja –  ODWOŁANY
Orzeł Wojcieszyn – Płomień Nowa Wieś Grodziska  0:0
LKS Chełmiec – Rataj Paszowice  10:1
Lechia Rokitnica – Sokół Sokołowiec  0:1
Kuźnia II Jawor – Tatra Krzeniów  5:1
KS Winnica – Iskra Jerzmanice Zdrój –  ODWOŁANY

KLASA OKRĘGOWA 2017/2018  OKRĘG: LEGNICA
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Prochowiczanka Prochowice 10 9 1 0 28 38:9
2. Konfeks Legnica 10 7 3 0 24 34:6
3. Odra Chobienia 10 6 2 2 20 17:10
4. Sparta Rudna 10 6 2 2 20 27:9
5. KS Męcinka 10 6 1 3 19 16:12
6. Iskra Księginice 10 4 3 3 15 17:15
7. UKS Przemków Huta 10 5 0 5 15 21:24
8. KS Legnickie Pole 10 4 1 5 13 25:20
9. Kuźnia Jawor 10 4 1 5 13 25:21
10. Iskra Kochlice 10 3 4 3 13 21:22
11. Zamet Przemków 10 4 0 6 12 20:24
12. Płomień Radwanice 10 3 3 4 12 24:23
13. Czarni Rokitki 10 3 0 7 9 9:32
14. Kaczawa Bieniowice 10 2 2 6 8 20:27
15. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 10 2 0 8 6 19:41
16. Grom Gromadzyń-Wielowieś 10 0 1 9 1 9:47

Kolejka 10: 
Zamet Przemków – Iskra Kochlice  0:5
Kuźnia Jawor – Iskra Księginice  4:1
Dąb Stowarzyszenie Siedliska – Kaczawa Bieniowice  2:3
KS Legnickie Pole – Konfeks Legnica  1:1
KS Męcinka – Grom Gromadzyń-Wielowieś  2:1
Sparta Rudna – Czarni Rokitki  8:0
Prochowiczanka Prochowice – UKS Przemków Huta  4:2
Płomień Radwanice – Odra Chobienia  2:3

KLASA „A” 2017/2018, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. LZS Lipa 10 8 1 1 25 38:24
2. Przyszłość Prusice 10 8 1 1 25 64:10
3. Skora Jadwisin 10 7 1 2 22 55:12
4. Chojnowianka Chojnów 10 7 1 2 22 45:14
5. Orzeł Zagrodno 10 5 2 3 17 30:23
6. Bazalt Piotrowice 10 5 1 4 16 24:28
7. Fenix Pielgrzymka 10 5 1 4 16 24:21
8. Błękitni Kościelec 10 4 3 3 15 28:24
9. Sokół Krzywa 10 4 2 4 14 27:24
10. Burza Gołaczów 10 4 1 5 13 21:29
11. Huragan Proboszczów 10 3 3 4 12 21:39
12. Płomień Michów 10 3 1 6 10 18:33
13. LZS Nowy Kościół 10 3 0 7 9 30:34
14. Nysa Wiadrów 10 2 3 5 9 22:63
15. Radziechowianka Radziechów 10 1 0 9 3 16:49
16. Wilkowianka Wilków 10 0 1 9 1 18:45

Kolejka 10: 
Bazalt Piotrowice –  Chojnowianka Chojnów  2:1
Burza Gołaczów – Fenix Pielgrzymka  0:3
Błękitni Kościelec – Huragan Proboszczów  2:2
LZS Lipa – Wilkowianka Wilków  5:1
Skora Jadwisin – Sokół Krzywa  6:1
Radziechowianka Radziechów – LZS Nowy Kościół  4:1
Przyszłość Prusice – Nysa Wiadrów  16:0
Płomień Michów – Orzeł Zagrodno  1:3

Tabele niższych lig

r e k l a m a
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Beniaminek 
z Męcinki nie 

spuszcza z tonu
 PIŁKA NOŻNA. Po dziesięciu kolejkach klasy 

okręgowej na prowadzeniu znajduje się Prochowiczanka 
Prochowice i to nie może nikogo dziwić. Zaskakuje 

natomiast postawa KS Męcinka, który 
w dotychczasowych spotkaniach zdobył dziewiętnaście 

punktów i zajmuje bardzo wysokie piąte miejsce.

Podopieczni Adama 
Gabrysia przed sezonem 
stawiani byli w roli jednego 
z kandydatów do spadku 
z ligi. Taki scenariusz się nie 
sprawdził i zespół z powia-
tu jaworskiego zaskakuje 
kolejnych rywali. W minio-
ny weekend mało brakło, 
a sam dałby się zaskoczyć 
zdecydowanemu outside-
rowi rozgrywek – Gromowi 
Gromadzyń-Wielowieś. KS 
Męcinka szybko wyszedł 
na dwubramkowe pro-
wadzenie, jednak jeszcze 
w pierwszej połowie do 
wyrównania doprowadził 

Mariusz Wojciechowski. 
Goście mieli swoje szanse 
na doprowadzenie do wy-
równania, jednak ostatecz-
nie podopieczni Adama Ga-
brysia wywalczyli komplet 
punktów. 

Teraz przed KS-em cięż-
kie spotkanie. Drużyna 
z Męcinki uda się na mecz 
do Legnicy, gdzie zagra 
z wiceliderem tabeli – Kon-
feksem. W przypadku wy-
granej podopieczni trenera 
Gabrysia zbliżą się do swo-
jego rywala na tylko dwa 
punkty. 

(DAM)

Podopieczni Adama Gabrysia 
w miniony weekend wygrali 
z Gromem 2:1
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STAL ZATRZYMAŁA ORKANA, ŚWIETNY 
MECZ DAMIAN CICHUTY W ŚCINAWIE! 

Podopieczni Euge-
niusza Oleśkie-
wicza w miniony 

weekend udali się na mecz 
do Chocianowa. Miejsco-
wa Stal jest objawieniem 
rundy jesiennej i swoją 
dobrą dyspozycję potwier-
dziła w starciu z Orkanem. 
Gospodarze wygrali 2:1 
po bramkach Wolana 
i Bartuzela, dzięki czemu 
awansowali w tabeli na 
czwarte miejsce i do zespo-
łu ze Szczedrzykowic mają 
tylko punkt straty. W in-
nym meczu, w którym 
spotkały się dwie drużyny 
z naszego regionu Orla 
Wąsosz pokonała Spartę 
Grębocice 1:0, a strzelcem 
zwycięskiej bramki był 
Błażej Bojanowicz. 

Nietypowy przebieg 
miało spotkanie w Ści-

nawie, gdzie miejscowa 
Odra-Total podejmowała 
rezerwy Chrobrego Gło-
gów. Już w 15. minucie 
z boiska zejść musiał Dawid 
Seta, który otrzymał od sę-
dziego czerwoną kartkę. 
Później głogowianie wy-

szli jeszcze na prowadzenie, 
jednak po raz kolejny z bar-
dzo dobrej strony pokazał 
się Damian Cichuta, który 
zdobył dwie bramki i dał 
zwycięstwo ścinawianom. 

Wciąż bez formy są na-
tomiast podopieczni Miro-

sława Zielenia. Złotoryjanie 
przegrali już ósmy mecz 
w tym sezonie, tym razem 
okazując się słabszymi od 
Olimpii Kowary. Górnik 
ma na swoim koncie jedy-
nie cztery punkty i zamyka 
ligową stawkę.  Adam Michalik

Objawienie
sezonu
PIŁKA NOŻNA. Za nami 
1/3 sezonu w grupie 
zachodniej Sport-Track IV 
ligi, w której występują 
drużyny z naszego regionu. 
Najwyżej, bo na trzecim 
miejscu sklasyfikowany 
jest Orkan 
Szczedrzykowice, który do 
liderującego Apisu 
Jędrzychowice ma tylko 
trzy punkty straty.

Damian Cichuta 
dał trzy punkty 
Odrze-Total 
Ścinawa
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Panel pod³ogowy
D¥B SEDAÑSKI
kod 45428614

TANIEJ o 25 %
2939,98 98

/m2

TANIEJ o 132 z³
247,-379

Skrzyd³o ramowe pokojowe
ARTENS DAVOS SILVER 3D
kod 45063186

Farba akrylowa poj. 2,5l 
ŒNIE¯KA BARWY NATURY
kod 44535841

OFERTA SPECJALNA
29 90

/szt.

Kamieñ dekoracyjny
HAVANA
kod 45415636

TANIEJ o 23 %
2634,95 90

/op.

kod 45063186

Plafon MODERN
Moc: 3x40W
kod 45721382

OFERTA SPECJALNA
94,-

kod 45415636

TANIEJ o 17 %
139,-

Lampa wisz¹ca BYRON
Moc: 60W
kod 45495485

169

D¥B SED
kod 45428614

 2,5l 
Y

Lampa wisz¹ca CONE
Moc: 60W
kod 45510220

TANIEJ o 20 %
79,-/szt.

99

Moc: 60W
kod 45510220

TANIEJ o 23 %
129,-

Lampy wisz¹ce TED
Moc: 60W, ró¿ne rodzaje
kod 45506223,

kod 45510220

ANIEJ o 23 %
129,-

TANIEJ o 132 z³TANIEJ o 132 z³T

Skrzyd³o ramowe pokojowe
ARTENS D
kod 45063186

/szt

169
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Moc: 60W
kod 45495485

Zestaw podtynkowy
CAPRI
kod 45655652

OFERTA SPECJALNA
847,- TANIEJ o 20 %

39 /m2
49,98

Gres szkliwiony
ASHWOOD, ró¿ne rodz.
kod 45456173

95

Uznany producent sprzętu i urządzeń górniczych legitymujący się Certyfikatem 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością poszukuje do pracy: 

Ślusarz-mechanik

maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią
Wymagania:
 wykształcenie minimum zawodowe (preferowane średnie) o specjalności 
 technicznej,
 umiejętność czytania i analizowania schematów hydraulicznych,
 doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 bardzo dobry stan zdrowia,
 odporności na stres i umiejętności pracy w zespole,
 gotowości do pracy w systemie zmianowym,

Mile widziane: 
 uprawnienia do obsługi suwnic ze sterowaniem z poziomu roboczego,
 umiejętność diagnozowania silników spalinowych, mostów napędowych i 
 przekładni,
 ukończone kursy specjalistyczne,
 znajomość języka angielskiego,
 prawo jazdy kategorii B,

Miejsce wykonywania pracy:
 Kopalnie KGHM.
Kandydatom oferujemy między innymi:
 pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole,
 możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach,
 opiekę abonamentową Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
Mine Master Spółka z o.o. w Wilkowie, ul. Dworcowa 27;   59-500 Złotoryja,
e-mail: kadry@minemaster.eu 
wraz z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883)”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Uznany producent sprzętu i urządzeń górniczych legitymujący się Certyfikatem 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością poszukuje do pracy: 

Elektromonter

maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią
Wymagania:

 wykształcenie minimum zawodowe (preferowane średnie) o specjalności: 

 elektryk, elektromechanik, elektromonter,

 posiadanie ważnych uprawnień SEP do 1kV (E),

 umiejętność czytania i analizowania schematów elektrycznych,

 znajomość obsługi systemów sterowania odbiornikami o mocy 2 ÷ 55 kW,

 bardzo dobry stan zdrowia,

 odporności na stres i umiejętności pracy w zespole,

 gotowości do pracy w systemie zmianowym,

Mile widziane: 

 uprawnienia pomiarowe,

 uprawnienia do obsługi suwnic ze sterowaniem z poziomu roboczego,

 znajomość języka angielskiego,

 prawo jazdy kategorii B,

 doświadczenie w zawodzie automatyka, elektronika, 

 umiejętność programowania sterowników PLC,

Miejsce wykonywania pracy:

 Kopalnie KGHM.

Kandydatom oferujemy między innymi:

 pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole,

 możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach,

 opiekę abonamentową Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

Mine Master Spółka z o.o. w Wilkowie, ul. Dworcowa 27;   59-500 Złotoryja,

e-mail: kadry@minemaster.eu 

wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883)”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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Karne zadecydowały w derbach
 PIŁKA RĘCZNA. Porażkę zanotowali w szóstej kolejce pierwszej ligi szczypiorniści Siódemki Miedź

Legnica. Spotkanie zakończyło się remisem 26:26, a w karnych 5:3 wygrali gospodarze.

SPORT

Turcja na koniec sezonu
 KOLARSTWO. Mateusz Taciak zajął 20. miejsce w prestiżowym wyścigu dookoła Turcji. W sześciodniowych zmaganiach rywalizowało także siedmiu innych zawodników 

CCC Sprandi Polkowice, dla których był to ostatni występ w tym sezonie.

W Presidential Cycling 
Tour of Turkey uczestniczy-
ło ponad stu kolarzy z ca-
łego świata, wśród których 
znalazło się również ośmiu 
reprezentantów CCC. Łącz-
nie mieli oni do pokonania 
ponad tysiąc kilometrów, 
podzielonych na sześć od-
icnków. Najlepiej w trud-
nych technicznie warunkach 
poradził sobie Włoch Diego 

Ulissi z drużyny UAE Team 
Emirates, który zwyciężył 
w klasyfikacji generalnej. 
Na podium znalazł się tak-
że reprezentant Danii Jesper 
Hansen (Astana Pro Team) 
i Włoch Fausto Masnada 
(Androni–Sidermec–Bottec-
chia). 

Wśród zawodników 
CCC Sprandi Polkowice 
najlepiej zaprezentował 

się Mateusz Taciak, który 
w klasyfikacji generalnej 
był dwudziesty. Pozostali 
„pomarańczowi” zajęli na-
stępujące lokaty: Piotr Bro-
żyna (26), Leszek Pluciński 
(27), Michał Paluta (32), 
Patryk Stosz (51), Jonas 
Koch (60), Frantisek Sisr 
(61), Kamil Małecki (79).

Kolarze z Polkowic cztero-
krotnie kończyli etapy w czo-

łowej dziesiątce. Najwyższe 
miejsce udało się uzyskać 
Michałowi Palucie, który 
w przedostatnim dniu zma-
gań jako piąty przekroczył 
metę w Izmirze.

Kolarze polkowickiej 
ekipy zajęli 9. lokatę w kla-
syfi kacji drużynowej (na 13 
zespołów). Był to ich ostatni 
start w tegorocznym sezonie.
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Nazwa drużyny M Z P B z/s Pkt. z Pkt. s
1. AZS AWF Biała Podlaska 6 5 1 27 15 3
2. LKPR Moto-Jelcz Oława 6 5 1 2 15 3
3. Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 6 4 2 19 12 6
4. SRS Czuwaj Przemyśl 6 4 2 18 12 6
5. SPR PWSZ Tarnów 6 4 2 14 12 6
6. KSSPR Końskie 6 4 2 8 12 6
7. KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 6 4 2 7 12 6
8. ŚKPR Świdnica 6 4 2 10 11 7
9. MSPR Siódemka Miedź Legnica 6 3 3 8 10 8
10. VIRET CMC Zawiercie 6 3 3 -9 9 9
11. MKS Wieluń 6 3 3 6 9 9
12. KS Uniwersytet Radom 6 2 4 -8 6 12
13. KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. 6 1 5 -18 3 15
14. MTS Chrzanów 6 1 5 -22 3 15
15. Politechnika Anilana Łódź 6 1 5 -36 3 15
16. ASPR Zawadzkie 6 0 6 -26 0 18

Mecz był bardzo wy-
równany i – jak na debry 
przystało – bardzo emo-
cjonujący. Lekka przewa-

ga leżała jednak po stronie 
świdniczan, którzy prowa-
dzili różnicą 2-3 bramek. 
Do przerwy na tablicy 

wyników było 17:14, ale 
w 48. minucie mieliśmy 
już remis po 22. Kolejny 
zryw gospodarzy sprawił, 
że znów prowadzili trze-
ma bramkami. Od stanu 
26:23 rzucali już tylko 
legniczanie. Remis swo-
jej drużynie pół minuty 
przed końcową syreną dał 
Michał Przybylak.

W karnych gospodarze 
nie pomylili się ani razu, 

a zaledwie jeden błąd 
legniczan kosztował ich 
przegraną – Mimo prze-
granej należą się nam 
słowa uznania, gdyż nie-
mal cały czas goniliśmy 
wynik. Świdnica po raz 
kolejny udowodniła, że 
będzie groźna w obec-
nym sezonie – podsu-
mował trener Siódemki 
Miedź Paweł Wita.

  (LL) 

KPR ŚWIDNICA 26:26
(17:14), karne 5:3

SIÓDEMKA MIEDŹ 
LEGNICA 

ŚKPR: Prus, Bajkiewicz, Wasilewicz – Borszowski 9, Piędziak 6, P. Ki-
jek 4, K. Rogaczewski 2, P. Rogaczewski 2, Cegłowski 1, Brygier 1, D. 
Kijek 1, Starosta, Borowski, Paleń, Dębowczyk.
Siódemka Miedź: Mazur, Kaczmarek – Mosiołek 8, Majewski 3, Przy-
bylak 3, Skiba 3, Antosik 2, Piróg 2, Ziemiński 2, Płaczek 1, Drozdalski 
1, Koprowski 1.

SIÓDEMKA MIEDŹ SIÓDEMKA MIEDŹ 

CCC słabsze od Wisły
 KOSZYKÓWKA. Proste straty w ataku i słaba 

skuteczność rzutów z gry w największej mierze 
zadecydowały o kolejnej porażce koszykarek CCC 

Polkowice. Podopieczne Georgisa Dikeoulakosa uległy 
na własnym parkiecie Wiśle Can-Pack Kraków.

Spotkanie określane mia-
nem hitu piątej kolejki Basket 
Ligi Kobiet rozpoczęło się od 
celnej trójki przyjezdnych. 
Krakowianki dość szybko 
uzyskały około dziesięcio-
punktową przewagę, którą 
utrzymywały przez całe spot-
kanie. Gospodynie najwięk-
szy problem miały z ofen-
sywą, zwłaszcza z celnością 
rzutów. „Pomarańczowe” se-
ryjnie chybiały nie tylko z dy-
stansu i półdystansu, ale też 
spod samego kosza. Wicemi-
strzynie Polski imponowały 
natomiast spokojem w grze, 

a przede wszystkim dużym 
zgraniem w ataku, podczas 
gdy ich rywalki większość ak-
cji ofensywnych próbowały 
rozwiązywać indywidualnie.

Ostatecznie mecz zakoń-
czył się zasłużonym zwycię-
stwem zespołu gości 80:67.

Była to już czwarta poraż-
ka koszykarek CCC Polko-
wice w piątym meczu tego 
sezonu. Za tydzień czeka je 
arcytrudne spotkanie we 
Wrocławiu, gdzie zmierzą się 
z obrończyniami mistrzow-
skiego tytułu – Ślęzą Wroc-
ław.  Szymon Kwapiński
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CCC POLKOWICE 67:80
(13:23, 17:13, 18:24, 19:20)

WISŁA CAN-PACK 
KRAKÓW 

 CCC: Temitope Fagbenle (13 pkt.), Alysha Clark (12), Weronika Gajda 
(11), Elina Dikeoulakou (11), Bria Holmes (8), Artemis Spanou (7), Anto-
nija Sandric (3), Magdalena Leciejewska (2), Ewelina Gala.

S tanisław po stronie 
Zagłębia oraz To-
masz i Maciej po 

stronie Orlen Wisły Płock – 
to był pojedynek trzech braci 
Gębalów. – Po raz pierwszy 
mieliśmy okazję zagrać prze-
ciwko sobie. To naprawdę 
fajne uczucie. Mogłem zo-
baczyć, jak wygląda bieżąca 
forma moich braci. Szkoda, 
że na parkiecie walka była 
nierówna, ale były momen-
ty, gdzie przeciwstawiliśmy 
się Wiśle – mówi rozgrywa-
jący Zagłębia Lubin.

Lubinianie przegrali 
21:36, a na tle utytułowa-
nych rywali pokazali się 
z dobrej strony na począt-
ku drugiej połowy. – W 
drugiej połowie chcieliśmy 
się zerwać i pokazać na co 
nas stać, to nam wyszło na 
początku. Niestety nasze 
błędy kosztowały nas bar-
dzo wiele, Wisła szybko nas 
skontrowała, co przełożyło 
się na wynik – ocenia Stani-
sław Gębala.  

 Łukasz Lemanik

STANISŁAW GĘBALA MIAŁ OKAZJĘ STANĄĆ 
PRZECIWKO SWOIM BRACIOM

Bratobójczy
pojedynek 
 PIŁKA RĘCZNA. W siódmej serii PGNiG Superligi Zagłębie 
Lubin zmierzyło się z Orlen Wisłą Płock. Dla Stanisława Gębali 
była to okazja do zmierzenia się ze swoimi braćmi.

Nazwa drużyny M Z P B z/s Pkt. z Pkt. s
1. PGE VIVE Kielce 7 7 0 101 25 0
2. ORLEN Wisła Płock 7 7 0 70 23 1
3. NMC Górnik Zabrze 7 6 1 19 21 4
4. Azoty-Puławy 7 5 2 30 19 7
5. MMTS Kwidzyn 7 4 3 -9 15 11
6. KS SPR Chrobry Głogów 7 4 3 15 14 11
7. Piotrkowianin Piotrków 7 3 4 -10 12 12
8. Gwardia Opole 6 3 3 -14 10 11
9. MKS Zagłębie Lubin 7 3 4 -12 10 14
10. MKS Kalisz 6 3 3 -19 10 10
11. SPR Stal Mielec 7 3 4 -24 10 14
12. Wybrzeże Gdańsk 6 2 4 -7 8 14
13. Meble Wójcik Elbląg 7 2 5 -27 7 16
14. Spójnia Gdynia 6 1 5 -32 3 18
15. KPR Legionowo 7 1 6 -41 2 22
16. Sandra Spa Pogoń Szczecin 7 0 7 -40 0 24
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MKS ZAGŁĘBIE 
LUBIN

21:36
(10:17)

ORLEN 
WISŁA PŁOCK

Zagłębie: Małecki, Skrzyniarz – Stankiewicz 5, Bondzior 1, Przysiek , 
Kużdeba , Mrozowicz 2, Kużdeba 2, Pawlaczyk 1, Gębala, Szymyślik , 
Czuwara 3, Pietruszko 3, Dawydzik 2, Mollino 2.
Orlen Wisła: Borbely, Morawski, Wichary – Ghionea 10, Duarte 1, M. 
Gębala 2, Krajewski 5, Ivić 2, Mihić 6, De Toledo 3, Obradović 4, T. Gę-
bala 2, Żabić 1, Wołowiec 1. 
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MPWiK
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Dom Wypoczynkowy „Lubinka”
DW „Lubinka” oferuje:

· cztery pokoje z łazienkami i aneksami kuchennymi, 

· malownicze otoczenie lasów okolic Karpacza Górnego.

59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza1, tel. 76 746 80 00, fax 76 746 80 05, 
www.mpwik.lubin.pl, e-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl

POLSKIE CENTRUM

CERTYFIKACJI

C E R T Y F I K AT

ISO 9001

P

ISO 14001

POLSKIE CENTRUM

CERTYFIKACJI

C E R T Y F I K AT

ISO 27001

P

AC 082
QMS, EMS

POLSKIE CENTRUM

AKREDYTACJI

CERTYFIKACJA
SYSTEMÓW

ZARZĄDZANIA

www.lubinka.karpacz.pl



1919 października 2017
bezpłatny dwutygodnik regionalny

Twierdza Lubin
 PIŁKA NOŻNA. Podopieczni Piotra Stokowca w dwunastej kolejce Ekstraklasy pokonali dotychczasowego lidera tabeli Górnika Zabrze. 

To już piąte domowe zwycięstwo KGHM Zagłębia Lubin.

Na trybunach pojawiło 
się ponad 11 tys. widzów, 
którzy obejrzeli emocjonu-
jące spotkanie. Już w 7. mi-
nucie na prowadzenie 
„Miedziowych” wyprowa-
dził Bartłomiej Pawłowski, 
który sfi nalizował piękną 
akcję lubinian. Przed prze-
rwą kibice zobaczyli jeszcze 
dwie bramki, po jednej dla 
każdej z drużyn. Najpierw 
wyrównał Michał Koj, 
a tuż przed przerwą po-
nownie na prowadzenie 
KGHM Zagłębie wypro-
wadził Jakub Świerczok. 
Ten sam zawodnik w dru-
giej połowie podwyższył 
wynik spotkania, a gości 
stać było jedynie na kon-
taktowe trafienie w koń-
cówce spotkania. Tym sa-
mym podopieczni Piotra 
Stokowca wygrali swój 
szósty mecz w tym sezonie 
i wspólnie z Lechem Po-

znań i Górnikiem Zabrze 
liderują ligowej stawce.

Lubinianie w tym sezo-
nie są zabójczo skuteczni 
na własnym boisku. Spo-

śród sześciu dotychczas ro-
zegranych spotkań wygrali 
aż pięć i tylko raz w meczu 
z Wisłą Płock zremisowali. 
To oznacza, że są najlepiej 

grającym zespołem na włas-
nym stadionie w całej lidze. 
Identyczny bilans ma jedy-
nie Legia Warszawa. 

(DAM)

SPORT

28 X 2017
na żywo00

godz. 18
vs.

MSPR Siódemka
Legnica

MTS Chrzanów

r e k l a m a
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Nazwa M W R P Pkt. B
1. Lech Poznań 12 6 4 2 22 19:7
2. Górnik Zabrze 12 6 4 2 22 25:17
3. KGHM Zagłębie Lubin 12 6 4 2 22 18:10
4. Jagiellonia Białystok 12 5 5 2 20 15:13
5. Wisła Kraków 12 6 2 4 20 15:14
6. Legia Warszawa 12 6 1 5 19 13:13
7. Korona Kielce 12 5 3 4 18 14:12
8. Śląsk Wrocław 12 4 5 3 17 15:15
9. Wisła Płock 12 5 2 5 17 12:15
10. Sandecja Nowy Sącz 12 4 4 4 16 12:12
11. Arka Gdynia 12 3 7 2 16 11:12
12. Lechia Gdańsk 12 3 4 5 13 15:16
13. Cracovia Kraków 12 2 4 6 10 15:20
14. Bruk-Bet Terma. Nieciecza 12 2 3 7 9 9:15
15. Pogoń Szczecin 12 2 3 7 9 9:17
16. Piast Gliwice 12 2 3 7 9 11:20

KGHM ZAGŁĘBIE 
LUBIN

3:2
(2:1)

GÓRNIK 
ZABRZE

Bramki: Pawłowski (7’), Świerczok (42’ i 74’) – Koj (26’), Suarez (90’ + 2’ )

KGHM Zagłębie Lubin: Martin Polacek, Arkadiusz Woźniak (79' Alek-
sandar Todorovski), Lubomir Guldan, Bartosz Kopacz, Jarosław Jach, 
Sasa Balić (70' Jakub Tosik), Jarosław Kubicki, Adam Matuszczyk, Filip 
Jagiełło (67' Łukasz Janoszka), Bartłomiej Pawłowski, Jakub Świerczok.
Górnik Zabrze: Tomasz Loska, Adam Wolniewicz, Mateusz Wieteska, 
Dani Suarez, Michał Koj, Szymon Matuszek, Szymon Żurkowski (83' Erik 
Grendel), Damian Kądzior (76' Marcin Urynowicz), Rafał Kurzawa, Łu-
kasz Wolsztyński (76' David Ledecky), Igor Angulo.

CHROBRY 
GŁOGÓW

3:3
(2:0)

 WIGRY 
SUWAŁKI

Bramki: Kaczmarek (12’), Kościelny (45’ – samobójcza), Machaj M. (60’) - 
Iorga (61’ i 90’), Pylypchuk (64’)
CHROBRY: Janicki – Ilków-Gołąb, Michalski, Stolc, Danielak, Machaj B., Man-
drysz, Gąsior (68’ Napolov), Bach (68’ Borecki), Machaj M., Kaczmarek (77’ Trytko). 
WIGRY: Budziłek – Remisz, Sokołowski, Klimala (80’ Radaszkiewicz), Ra-
decki, Kościelny, Bogusz (80’ Dadok), Jurkowski, Rybicki (60’ Iorga), 
Pylypchuk, Gąska. 

Dla Jakuba Świerczoka 
bramki z Górnikiem były 
szóstym i siódmym 
trafieniem w lidze

MIEDŹ I CHROBRY WCIĄŻ W CZOŁÓWCE TABELI

Bez zmian w czołówce! 
 PIŁKA NOŻNA. Za zespołami występującymi w Nice 1 Lidze już ponad jedna trzecia rozgrywek. Po dotychczas rozegranych meczach 

wykrystalizowała się czołowa czwórka, w której znajdują się zarówno Miedź Legnica i Chrobry Głogów. 

P ierwsze trzynaście 
kolejek pokazało, że 
obydwa kluby z na-

szego regionu radzą sobie 
bardzo dobrze. Głogowia-
nie to zespół, który poniósł 
jak dotąd najmniej porażek 
– dwie, zaś Miedź aktualnie 
zajmuje drugie miejsce w ta-
beli i ma tylko dwa punkty 
do liderującej Chojniczanki 
Chojnice.

W miniony weekend pod-
opieczni Dominika Nowaka 
wygrali w Grudziądzu z miej-
scową Olimpią. Teren, na 
którym przyszło zmierzyć się 
legniczanom, do najłatwiej-
szych nie należy, a w tym se-
zonie wygrał tak dotychczas 
jedynie... Chrobry. Jedyną 
bramkę w tym meczu zdobył 
w 71. minucie Przemysław 
Mystkowski, dzięki czemu 
Miedź wracała do domów 
z kompletem punktów.

Wygrać nie udało się na-
tomiast głogowianom, któ-
rzy w szalonym meczu z Wi-
grami Suwałki zremisowali 
3:3, choć po upływie godzi-
ny rywalizacji prowadzili 
3:0 po bramkach Konrada 
Kaczmarka, Mateusza Ma-
chaja i samobójczej bramce 
Kamila Kościelnego. Koń-
cówka meczu należała jed-
nak do gości, którzy odrobili 

straty i zdobyli punkt. Pod-
opieczni Grzegorza Niciń-
skiego mają na swoim kon-

cie dwadzieścia dwa punkty 
i zajmują czwarte miejsce 
w tabeli. Głogowianie mają 
jednak jeden mecz zaległy 
i jeśli go wygrają, wskoczą 
na drugie miejsce w tabeli. 

W najbliższej kolejce 
prawdziwy sprawdzian 
czeka Chrobrego, który na 
własnym boisku zagra z li-
derem Chojniczanką Choj-
nice. Miedź natomiast uda 
się na spotkanie z trzynastą 
Pogonią Siedlce.

Adam Michalik
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Lp. Nazwa M W R P Pkt. B
1. Chojniczanka Chojnice 13 8 2 3 26 23:10
2. Miedź Legnica 13 7 3 3 24 18:12
3. Odra Opole 13 7 2 4 23 16:14
4. Chrobry Głogów 12 6 4 2 22 18:12
5. Stal Mielec 13 5 3 5 18 16:17
6. Raków Częstochowa 12 5 2 5 17 19:16
7. Podbeskidzie Bielsko-Biała 12 5 2 5 17 16:17
8. Bytovia Bytów 13 5 2 6 17 18:16
9. Olimpia Grudziądz 12 5 2 5 17 8:9
10. Stomil Olsztyn 12 5 1 6 16 16:19
11. Górnik Łęczna 13 4 4 5 16 12:16
12. Puszcza Niepołomice 12 4 3 5 15 15:14
13. Pogoń Siedlce 12 4 3 5 15 14:19
14. GKS Tychy 13 4 3 6 15 15:20
15. Wigry Suwałki 13 4 3 6 15 11:17
16. GKS Katowice 12 4 3 5 15 16:18
17. Zagłębie Sosnowiec 12 3 3 6 12 13:17
18. Ruch Chorzów* 12 4 1 7 8 15:16

* Ruch Chorzów został ukarany odjęciem pięciu punktów za zaległości finansowe

OLIMPIA 
GRUDZIĄDZ

 0:1
(0:0)

MIEDŹ 
LEGNICA

Bramka: Mystkowski (71’)
OLIMPIA: Małecki – Olczyk (78’ Koval), Goropevsek, Wełna, Żitko, Klim-
czak (59’ Kaczmarek), Ciechanowski, Handzlik (66’ Adamczyk), Micha-
lak, Klichowicz, Salmikivi.
MIEDŹ: Sapela – Bartczak, Perez, Bożić, Adu – Egerszegi, Augustyniak 
(46’ Garguła), Santana (63’ Vojtus) – Marquitos (79’ Zieliński), Mystkow-
ski, Łobodziński. 

Mateusz Machaj
jest liderem 
klasyfikacji
strzelców

Mystkowski dał 
zwycięstwo 
Miedzi Legnica

Bramki: 
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N a trybunach ha-
li Regionalnego 
Centrum Sporto-

wego w Lubinie zasiadło 
blisko trzy tysiące kibiców, 
w tym stuosobowa grupa 
fanów z Węgier. Już przed 
spotkaniem rozpoczęły się 
głośne śpiewy, najpierw ki-
biców gości, później fanów 
„Miedziowych”. Głoś-

ny doping towarzyszył 
oby drużynom przez całe 
spotkanie. „Polak, Węgier 
– dwa bratanki!” – rozle-
gało się z trybun. Kibice 
Debreczyna śpiewali „Pol-
ska, Polska!”, lubinianie 
odwdzięczali się gromkim 
„Hungaria!”

– To było naprawdę 
niesamowite przeżycie. 

Oby takich meczów, z tak 
wspaniałym dopingiem 
było jak najwięcej, bo wte-
dy super się gra. To dodaje 

nam skrzydeł – mówiła 
po meczu Bożena Karkut, 
szkoleniowiec Metraco Za-
głębia Lubin.

– Atmosfera była wspa-
niała. Zupełnie inaczej 
się gra, kiedy ma się taki 
doping i takie wsparcie ki-
biców. Cieszymy się z wy-
granej z silnym węgierskim 
zespołem, swoją cegiełkę 
do tego zwycięstwa doło-

żyli 
t e ż 
o c z y -
wiście kibice 
– powiedziała rozgrywa-
jąca „Miedziowych” Alina 
Wojtas.

Lubinianki zaczęły zna-
komicie w obronie, czego 
wynikiem było 4:1 w pierw-
szych fragmentach spotka-
nia. Stopniowo budowały 
swoją przewagę, która 
oscylowała w okolicach 5-6 
bramek. Znakomicie roz-
grywała na skrzydle Kinga 
Grzyb, a w bramce Monika 
Maliczkiewicz. Dopiero 
pod koniec pierwszej poło-
wy ekipa z Węgier zmniej-
szyła straty do trzech tra-
fi eń. Po zmianie stron znów 

z a -
czę-
ł y 

p r z e -
w a ż a ć 

szczypiornistki 
Zagłębia, które dzięki trafi e-
niom Kingi Grzyb i Adrian-
ny Górnej w 39. minucie od-
skoczyły przeciwniczkom 
na pięć bramek. Nastroje 
gości poprawiły się, gdy po 
raz kolejny dała się miej-
scowym we znaki Bettina 
Horvat-Pasztor, a Węgierki 
zbliżyły się do  remisu. Po 
chwilowym przestoju „Mie-
dziowe” znów odskoczyły 
na pięć bramek, ale w koń-
cówce zespół z Debreczyna 
zmniejszył straty i do rewan-
żu Metraco Zagłębie Lubin 
przystąpi z zapasem dwóch 
bramek.  Łukasz Lemanik
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wiście kibice 

p r z e -
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szczypiornistki 

WALKA NA PARKIECIE, ŚWIĘTO NA TRYBUNACH 

Doping dodał 
im skrzydeł
 PIŁKA RĘCZNA. To było znakomite sportowe widowisko! Na parkiecie trwała zacięta walka, 

a na trybunach panowała niesamowita atmosfera, którą stworzyli kibice Zagłębia i Debreczyna. 

Mecz przyjaźni polsko-węgierskiej zakończył się dwubramkową wygraną „Miedziowych” 25:23.

Małgorzata Buklarewicz

METRACO 
ZAGŁĘBIE LUBIN 

25:23
(13:10)

DVSC-TVP 
DEBRECZYN  

Metraco Zagłębie: Wąż, Maliczkiewicz 1 – Grzyb 8, Semeniuk, Traw-
czyńska 1, Buklarewicz 1, Górna 3, Ważna 1, Wojtas 3, Belmas 1, Pie-
lesz 6, Milojević
DVSC-TVP: Horvat-Pasztor, Lajtos – Varsanyi 1, Csaki 3, Harsfalvi 3, 
Punko 5, Vantara-Kelemen 2, Hajduch, Sirian, Zamfirescu 4, Grigel 2, 
Palsdottir, Lajtos, Borges Lima 3

Fani Zagłębia 
i Debreczyna 
stworzyli 
niesamowitą 
atmosferę

Polak, Węgier – dwa bratanki

Oby takich meczów, z tak 

Kinga Grzyb była wyróżniającą
się zawodniczką

Klaudia Pielesz

Victoria Belmas

 Wąż, Maliczkiewicz 1 – Grzyb 8, Semeniuk, Traw-


