
 LEGNICA. Dwa pobicia ze 
skutkiem śmiertelnym 

i strzelanina pod fabryką 
narkotyków to bilans zaledwie 

dwóch ostatnich tygodni 
w Legnicy. Czy policja panuje nad 

bezpieczeństwem mieszkańców?
 STR. 3

Miasto przemocy
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WIŃSKO CHCE 
DO LUBINA 7

 REGION. Wójt gminy z po-
wiatu wołowskiego postanowi-
ła przekonać mieszkańców, że 
pod każdym względem – także 
administracyjnym – bliżej im do 
powiatu lubińskiego.
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Z WĘGLEM! 2

 REGION. Na Dolnym Śląsku 
obowiązywać będzie prawo, 
które zakaże grzania mieszkań 
paliwem stałym. To kolejny 
krok w walce o czyste powie-
trze. Żeby jednak smog prze-
stał dokuczać, dużo muszą 
zmienić sami mieszkańcy.
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Niech żyje nam
górniczy stan! 

POSZUKUJEMY OFERENTA

NA BUDOWĘ HALI PRZEMYSŁOWEJ O WYMIARACH: 
długość 54.8m, szerokość 18.5m, wysokość słupa 6.0 m

Wewnętrzna temp obliczeniowa 16 C
Obciążenie od suwnicy 20 T

Więcej szczegółów pod numerem: 768778145

 KGHM. 4 grudnia to najważniejszy dzień w kalendarzu wielu naszych Czytelników. Łączy ich 

jeden zawód, mundur, hymn i jedna patronka. Życzymy wszystkim górnikom, by praca 

przysparzała im wyłącznie satysfakcji i dumy, a każda szychta upływała bezpiecznie, pod troskliwą 

opieką świętej Barbary. Szczęść Wam Boże! 
Relację z tegorocznych obchodów barbórkowych przedstawiamy na str. 10-11
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P rzyjęte 30 listopada 
przez sejmik uchwały 
antysmogowe będą mieć 

realny wpływ na walkę z zagro-
żeniem w skali województwa. 
Jedna z nich dotyczy bowiem 
całego Dolnego Śląska, z wyłą-
czeniem Wrocławia i siedmiu 
uzdrowisk, dla których przy-
gotowano osobne dokumenty. 
Jakie zapisy ostatecznie wejdą 
w życie?

Przede wszystkim, od 1 lipca 
2018 r. nie będzie wolno palić 
w piecach węglem brunatnym, 
odpadami węglowymi i mo-
krym drewnem. Pozostałe 
restrykcje dotyczą ograniczeń 
w stosowaniu urządzeń o okre-
ślonej klasie i zaczną obowią-
zywać dopiero za kilka lat. Po-
siadacze pieców emitujących 
najwięcej zanieczyszczeń, tzw. 
instalacji pozaklasowych, będą 
musieli je wymienić najpóźniej 
do 1 stycznia 2024 r. W prakty-
ce oznacza to likwidację pieców 
kafl owych i przestarzałych kot-
łów zasypowych. O 4 lata więcej 
na unowocześnienie domowych 
źródeł ciepła mają właścicie-
le pieców klasy 3. oraz 4. (do 
1 stycznia 2028 r.).

Nowe regulacje prawne cie-
szą specjalistów, ekologów i ak-
tywistów. Wszyscy są jednak 
zgodni, że przyjęcie uchwał jest 

dopiero początkiem realnej wal-
ki z zanieczyszczeniem powie-
trza. Drugim krokiem w każdej 
z dolnośląskich gmin powinno 
być stworzenie planu działania. 
A to nie będzie możliwe bez spo-
rządzenia inwentaryzacji źródeł 
niskiej emisji.

– Musimy ustalić, ile pieców 
trzeba usunąć, gdzie się znajdują 
oraz w jakiej sytuacji finansowej 
są ich właściciele, by przygotować 
odpowiednie programy wspar-
cia, szczególnie dla uboższych 
mieszkańców i to zarówno w za-
kresie wsparcia przy wymianie 
pieca, jak i termomodernizacji 
budynków, w których mieszkają 
– przekonuje Krzysztof Smolni-
cki, prezes Fundacji Ekorozwoju. 
– Uważam że gminy powinny 
na to poświęcić pierwszą połowę 
przyszłego roku. Bez tego kroku 
nie pójdziemy dalej.

Biorąc pod uwagę stanowisko 
szefa Fundacji, o sporym kom-
forcie może mówić dziś Legni-
ca. Miasto jako jedno z pierw-
szych w kraju przeprowadziło 
inwentaryzację źródeł niskiej 
emisji. Nad Kaczawą walka ze 
smogiem trwa już od kilku lat, 
a przegląd źródeł ciepła w do-
mach legniczan to tylko jeden 
z jej elementów.

– Od 2015 r. dopłacamy do 
wymiany pieców. Do dziś z moż-

liwości uzyskania zwrotu do 45 
proc. kosztów inwestycji sko-
rzystało już ponad 2 tys. osób, 
a miasto wydało na ten cel ponad 
2,5 mln zł – wylicza Przemysław 
Rogowski, dyrektor wydziału 
środowiska i gospodarowania 
odpadami w Urzędzie Miejskim 
w Legnicy i tłumaczy, że kluczem 
do walki o czyste powietrze jest 
szersze spojrzenie na problem. 
Ogromną rolę spełnia edukacja 
mieszkańców, ale i inne inwesty-
cje, które z pozoru wcale nie mu-
szą mieć związku z programem.

– Na ulicach stoją tablice in-
formujące o jakości powietrza, 
przy ul. Witelona możemy 
sprawdzić też jego prognozowa-
ną jakość – zauważa Rogowski. 
– To także akcje edukacyjne, 
termomodernizacja budynków 
czy remonty dróg. Wszystkie te 
działania wpływają na popra-
wę naszego powietrza, dlatego 
w przyszłorocznym budżecie 
gmina zarezerwowała także pie-
niądze na kontynuowanie tych 
zadań – zapowiada.

Dolnośląscy radni jedno-
głośnie przyjęli projekty uchwał 
antysmogowych, jednak – jak 
twierdzi Tymoteusz Myrda 
z Bezpartyjnych Samorządow-
ców – wejście w życie tych prze-
pisów to dopiero początek dłu-
giej drogi do czystego powietrza.

– Bardzo dobrze, że te uchwały 
są i że jest dyskusja na ten temat, 
ale dopóki ludzie nie zmienią 
swoich postaw i nie przestaną 
palić w piecach śmieciami, nic się 
nie zmieni. Jak będziemy weryfi-
kować, kto czym pali? A nawet 
jeśli wymierzymy komuś karę 
finansową, to co to da? Nadal 
będziemy oddychać zanieczysz-
czonym powietrzem – komentuje 
radny. – A co mają zrobić miesz-
kańcy wsi, którzy nie mają do-
stępu do bardziej ekologicznych 
paliw? Przykładem jest tu gmina 
Ścinawa, leżąca blisko Lubina, 
która pozbawiona jest sieci gazo-
wej – dodaje Myrda.

Dolny Śląsk ma za sobą waż-
ny krok, bo uchwały antysmo-
gowe są w Polsce rzadkością. 
Samorządom powinien jednak 
przyjść w sukurs także rząd 
i Ministerstwo Środowiska. Bez 
ogólnopolskich programów 
edukacyjnych i szeroko zakro-
jonego systemu zachęt obejmu-
jącego także pomoc fi nansową, 
w powietrzu dalej będą unosić 
się toksyny. Poważną barierą 
jest też niski poziom zamożno-
ści Polaków, których często po 
prostu nie stać na nowoczesne 
systemy ogrzewania i ekologicz-
ne samochody. 

 Paweł Pawlucy
współpraca: Joanna Dziubek

 KRAJ/LEGNICA. Najwyższy Sąd Ad-
ministracyjny uznał, że naczelnik leg-
nickiej skarbówki pozostawał w bez-
czynności, zajmując się sprawą zwrotu 
podatku VAT dla firmy Adama Gizi-
ckiego. Legniczanin zażąda od Mini-
sterstwa Finansów i dyrektora Izby Ad-
ministracji Skarbowej ukarania urzęd-
nika.

Kłopoty Adama Gizickiego zaczęły się 
w 2013 r., gdy naczelnik legnickiej skar-
bówki zdecydował nie zwracać około 1,5 
mln zł podatku VAT jego firmie Korporacja 
Przemysłowa Polska, zajmującej się han-
dlem metalami szlachetnymi. Mimo ko-
rzystnych rozstrzygnięć Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 
legniczanin do dziś nie odzyskał pieniędzy 
– dziś wraz z odsetkami jest to już 2,5 mln zł 
(„Puls Regionu” nr 19/83).
30 listopada Najwyższy Sąd Administracyj-
ny wydał dwa prawomocne wyroki po-
twierdzające, że podejmując decyzję 
w sprawie podatku dla firmy Korporacja 
Przemysłowa Polska naczelnik US w Legni-
cy pozostawał w bezczynności, choć nie 
było mowy o znamionach rażącego naru-
szenia prawa. Gizicki zapowiada, że gdy 
tylko otrzyma wyroki, ich kopie trafią do 
Warszawy.
– Wyślę je do Ministerstwa Finansów i dy-
rektora Izby Administracji Skarbowej z ofi-
cjalnym wnioskiem o wyciągnięcie sankcji 
dyscyplinarnych w stosunku do naczelnika 
legnickiej skarbówki – deklaruje.
NSA zajmował się też innymi sprawami do-
tyczącymi kłopotów legniczanina. Nie 
wszystko poszło zgodnie z jego oczekiwa-
niami, bo dwie z nich, dotyczące postępo-
wania Izby Skarbowej, muszą jeszcze po-
czekać na zakończenie procedur. Dwie ko-
lejne wrócą do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego we Wrocławiu do ponowne-
go rozpatrzenia.  (PP)

Będzie kara 
dla urzędnika?
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MIESZKAŃCY DOLNEGO ŚLĄSKA SAMI SOBIE 
FUNDUJĄ TOKSYCZNE POWIETRZE

do lamusa!
 REGION. Przyjęte przez dolnośląski sejmik uchwały 
antysmogowe to pierwszy krok w kierunku poprawy 
powietrza w naszym województwie – przekonują specjaliści. 
Jakie zmiany czekają mieszkańców? Od 1 lipca przyszłego roku 
nie będą mogli ogrzewać mieszkań węglem brunatnym. Ale na 
tym nie koniec.
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do lamusa!do lamusa!
Węgiel 
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JUŻ JESTEŚMY W CAŁEJ POLSCE

kanał 830
w sieci
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PADŁY STRZAŁY, GDY CBŚ ODKRYŁO WYTWÓRNIĘ EKSTAZY
 LEGNICA. Funkcjona-
riusze Centralnego Biura 
Śledczego zrobili wieczor-
no-nocny najazd na maga-
zyn przy ul. Kominka 
w Legnicy. Podczas akcji, 
jaka miała miejsce w pią-
tek 24 listopada, doszło do 
strzelaniny, w wyniku któ-
rej dwie osoby zostały po-
szkodowane, w tym trzy-
dziestoletni policjant. 
Sprawa ma związek z pro-
dukcją narkotyków na ma-
sową skalę.
Przez kilka dni służby mil-
czały na temat tego incy-
dentu. Z dziennikarzami 
rozmawiał jedynie rzecz-
nik prasowy miejscowego 
szpitala. Tomasz Kozieł po-
twierdził, że po wieczornej 
strzelaninie do placówki 
przywieziono dwóch pa-
cjentów z niegroźnymi ra-
nami postrzałowymi. 
Draśnięty w palec legnicki 
policjant oraz 32-letni po-
dejrzany, który po zabiegu 
trafił na oddział chirurgii 

urazowo-ortopedycznej.
Następnie głos zabrała 
rzeczniczka prasowa Pro-
kuratury Okręgowej 
w Legnicy, która potwier-
dziła, że faktycznie tego 
wieczora doszło do strzela-
niny i zatrzymania trojga 
podejrzanych. – Funkcjo-
nariusze Centralnego Biu-
ra Śledczego, przy pomocy 
legnickich policjantów, 
weszli do pomieszczeń, 
w których znajdowała się 
wytwórnia substancji psy-
chotropowych – mówi pro-
kurator Lidia Tkaczyszyn.
Na gorącym uczynku prze-
stępstwa zatrzymano 
31-letnią kobietę oraz 
dwóch mężczyzn z wieku 
28 i 32 lat. Okazuje się, że 
podczas akcji najstarszy 
z podejrzanych nie reago-
wał na wezwania policji 
i próbował uciec. Tarasu-
jąc sobie drogę chwycił za 
metalowy pręt i zaatako-
wał nim policjanta. Wów-
czas funkcjonariusz wy-

ciągnął broń i ranił ucieki-
niera w udo.
Obrażenia u 32-letniego 
podejrzanego okazały 
się niegroźne. W nor-
malnych warun-
kach zostałby wy-
pisany do domu. 
Stało się jednak 
inaczej, ponieważ 
do poniedziałko-
wego popołudnia 
przebywał na od-
dziale ortopedycz-
nym w odizolowanej 
od innych pacjentów 
sali i pod stałą obserwa-
cją funkcjonariuszy CBŚ.
Lekarską opinię o dobrym 
stanie zdrowia podejrza-
nego potwierdza prokura-
tura. – Te obrażenia były 
na tyle niegroźne, że po 
medycznym zaopatrzeniu 
z mężczyzną przeprowa-
dzono czynności śledcze 
i skierowano wobec niego 
wniosek o tymczasowe 
aresztowanie – mówi 
rzeczniczka prokuratury.

Jak informuje sędzia Jaro-
sław Halikowski, rzecznik 
prasowy Sądu Okręgowego 
w Legnicy, na posiedzeniu 
Sąd Rejonowy w Legnicy 
zdecydował o aresztowaniu 
trójki podejrzanych. W miej-
scach odosobnienia mają 
przebywać do 22 lutego 

przyszłego roku. Śledczy nie 
ujawniają, czy osoby te były 

już wcześniej karane za 
przestępstwa narkoty-

kowe.
Jak informuje komi-
sarz Iwona Jurkie-
wicz, rzeczniczka 
prasowa Central-
nego Biura Śled-
czego Policji, na 
trop legnickich 
producentów nar-

kotyków wpadli po-
licjanci CBŚ z Byd-

goszczy. Przy ul. Ko-
minka na masową skalę 

produkowano tabletki eks-
tazy z logo „You Tobe”, „Su-
perman”, „Batman” czy 
„Transformers”. Munduro-
wi obliczyli, że fabryka mo-
głaby wyprodukować około 
25 tysięcy tabletek narkoty-
ku o czarnorynkowej warto-
ści 250 tysięcy złotych.
– Policjanci zabezpieczyli 
elektryczną tabletkarkę 
wraz z metalowymi 
stemplami, tabletki eksta-

zy, trzy kilogramy gotowej 
substancji zawierającej 
MDMA (półsyntetyczny 
środek psychotropowy – 
przyp. red.), siedem kilo-
gramów substancji prosz-
kowych wypełniających 
i koloryzujących, pojemni-
ki z tworzywa sztucznego, 
blender, maseczki prze-
ciwpyłowe, filtry, sita, wa-
gi elektroniczne, kilkaset 
pustych woreczków stru-
nowych – wylicza komi-
sarz Iwona Jurkiewicz.
Inicjatorzy akcji z CBŚ spo-
dziewali się odkryć w ma-
gazynach przy ul. Komin-
ka wytwórnię narkoty-
ków. Adres jest jak najbar-
dziej uzasadniony, ponie-
waż po sąsiedzku mieści 
się jedna z najpopularniej-
szych w mieście dyskotek. 
Co ciekawe, jej uczestnicy 
niespecjalnie byli zaintere-
sowani obserwowaniem 
działań mundurowych. 
 (JOM)

W iele wskazuje na 
to, że w nocy z 2 na 
3 grudnia zmarły 

mężczyzna mógł uczestni-
czyć w barbórkowej imprezie. 
Z zeznań jego znajomych wy-
nika, że po zabawie został od-
wieziony do domu na osiedle 
Piekary. Ruszył jednak nie do 
mieszkania, lecz w stronę pa-
wilonów u zbiegu ul. Sudeckiej 
i Iwaszkiewicza. Tam wszedł 
do garażu, gdzie grupa mło-
dych osób –  w wieku od 18 do 
25 lat – bawiła się przy piwie.

– W czasie wizyty po-
krzywdzonego doszło do 
wymiany zdań – relacjonuje 
Lidia Tkaczyszyn, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy. – Wówczas 
Jan F. zadał cios głową w twarz 

przybysza, który następnie 
osunął się na ziemię. Po krót-
kim czasie stan Sławomira N. 
zaczął wyglądać na niebez-
pieczny i osoby znajdujące się 
w garażu zaczęły udzielać mu 
pomocy i wezwały karetkę – 
dodaje rzeczniczka.

Pomoc dotarła na miejsce 
około godz. 1.30. Nieprzy-
tomnego mężczyznę przewie-
ziono do legnickiego WSS. Mi-
mo wysiłków lekarzy, pacjenta 
nie udało się uratować. Zmarł 
około godz. 15.

Przedstawiciele lecznicy 
publicznie wyrażają wątpli-
wość, że pacjent mógł umrzeć 
z powodu obrażeń mózgu 
i wskazywali raczej na prob-
lemy krążeniowe. Przeprowa-
dzona we wtorek sekcja zwłok 

wykazała jednak, że 33-latek 
zginął od ciosu w głowę.

– W świetle tych dowodów 
sprawcą dokonania prze-
stępstwa przeciwko życiu, na 
szkodę pokrzywdzonego, jest 
Jan F. Prokurator przedstawił 
mu zarzut dokonania ciężkie-
go uszkodzenia ciała w postaci 
urazu mózgu, a zatem choro-
by realnie zagrażającej życiu, 
której następstwem był zgon – 
mówi prokurator Tkaczyszyn.

Pozostałe osoby zatrzy-
mane w tej sprawie, w tym 
kobieta, zostały przesłucha-
ne w charakterze świadków 
i zwolnione do domów. Nato-
miast wobec 25-letniego Jana 
F. prokurator skierował we 
wtorek wniosek o tymczaso-
we aresztowanie. Mężczyźnie 

grozi od pięciu lat więzienia 
do dożywotniego pozbawie-
nia wolności. – Odpowiada 
w warunkach recydywy. Był 
już karany za przestępstwa 
przeciwko życiu i zdrowiu. 
Odbył karę w wymiarze 3,5 
roku pozbawienia wolno-
ści – uzupełnia rzeczniczka 
prokuratury.

Wiadomo, że w chwili zda-
rzenia nietrzeźwi byli nie tylko 
uczestnicy garażowej biesiady, 
ale także Sławomir N. – Z ze-
znań świadków wynika, że 
pokrzywdzony był pod wpły-
wem alkoholu – potwierdza 
prokurator, a szpital dodaje, że 
miał około trzech promili.

Z naszych informacji wy-
nika, że mężczyzna mieszkał 
niedaleko szpitala. Był oso-

bą dobrze znaną w tej części 
osiedla. Miał tu wielu znajo-
mych, z którymi chodził na 
piwo czy futbolowe mecze 
Miedzi Legnica. Jak mówią są-
siedzi, niedawno został ojcem. 
Pracował w Zakładach Górni-
czych Polkowice-Sieroszowice. 
Jego nieobecność na przystan-
ku autobusowym wywołała 
niepokój wśród kolegów gór-
ników, którzy w drodze do 
pracy bezskutecznie szukali 
z nim kontaktu.

Przypomnijmy, że dokład-
nie dwa tygodnie wcześniej, 
w centrum Legnicy, 28-let-
ni Marcin M. zaatakował 
65-letniego Leszka N. Młody 
człowiek był pod wpływem 
narkotyków, gdy postanowił 

wyżyć się na przypadkowym 
przechodniu, który wyszedł 
z domu tylko po pieczywo. 
Napastnika chwilę wcześ-
niej widziano na targowisku 
przy Zamku Piastowskim. 
Zachowywał się agresywnie, 
dlatego handlowcy wezwa-
li na miejsce policję. Zanim 
pojawił się patrol, 28-latek 
oddalił się w kierunku ulicy 
Chojnowskiej, gdzie doszło 
do brutalnego ataku. Mun-
durowi widzieli, jak agresor 
kopie swą ofiarę w głowę, 
powodując u niej liczne obra-
żenia, które doprowadziły do 
gwałtownego i nagłego zgonu. 
Prokuratura nie łączy obu tych 
zajść.

Joanna Michalak 

ŚMIERTELNE OFIARY POBIĆ, STRZAŁY PRZY FABRYCE NARKOTYKÓW, 
AKTY WANDALIZMU – CZY LEGNICA STAJE SIĘ MIASTEM PRZEMOCY?

Śmierć od ciosu w głowę 

W iele wskazuje na przybysza, który następnie wykazała jednak, że 33-latek grozi od pięciu lat więzienia bą dobrze znaną w tej części wyżyć się na przypadkowym 

Śmierć od ciosu w głowę Śmierć od ciosu w głowę 
 LEGNICA. Zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała w postaci urazu mózgu usłyszał 25-letni recydywista Jan F. Mężczyzna został zatrzymany w niedzielny 

wieczór w związku ze zgonem mężczyzny, którego po kilkunastogodzinnej walce nie udało się uratować lekarzom z Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Legnicy. Ofiara, której tożsamość ustalono dopiero nazajutrz, to 33-letni legniczanin Sławomir N. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował 

jako górnik w kopalni Polkowice-Sieroszowice.
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ZDM idzie do sądu po swoje miliony
 LEGNICA. Ponad 3,6 mln zł planuje odzyskać Zarząd Dróg Miejskich od wykonawcy zintegrowanego systemu sterowania ruchem. Inwestycja zakończyła się 

z kilkumiesięcznym opóźnieniem, ale fi rma, która realizowała zadanie, nie chce się zgodzić na zapłatę kar wpisanych w umowie.

Nowoczesny system 
wdrożony, by m.in. uspraw-
nić komunikację w Legnicy, 
został oddany do użytku 
w grudniu 2015 r., choć po-
czątkowo miało się to stać 
w maju, a zgodnie z pod-
pisanym później aneksem 
– w sierpniu. Opóźnienia 
dały przedstawicielom 
ZDM-u podstawę żądania 
zwrotu pieniędzy z tytu-

łu kar umownych. Mowa 
o kwocie 3 613 930,82 zł. 
Problem w tym, że wyko-
nawca, którym było kon-
sorcjum firm: Integrated 
Solutions, Orange Polska 
oraz Koma Nord, postano-
wił nie płacić.

Próby mediacji nie przy-
niosły rezultatu, dlatego 
dziś jedyną możliwością 
odzyskania pieniędzy jest 

skierowanie sprawy do 
sądu.

– Zarząd Dróg Miejskich 
opracowuje treść pozwu są-
dowego, w którym, zgodnie 
z zapisami umowy z wyko-
nawcą, będzie domagać się 
kwot za opóźnienia w rea-
lizacji inwestycji. Stało się 
tak, gdyż wykonawca od-
mówił ponoszenia jakiej-
kolwiek odpowiedzialności 

fi nansowej za te opóźnienia 
– mówi Arkadiusz Rodak, 
rzecznik prasowy prezyden-
ta Legnicy.

Przypomnijmy, że bu-
dowa i wdrożenie systemu 
ITS kosztowało prawie 20 
mln zł. Na 85 proc. tej sumy 
Legnica pozyskała dotację 
z funduszy unijnych.
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(Nie)bezpieczne 
doniczki

  LEGNICA. Nie przypadł mieszkańcom do gustu pomysł, 
by wyremontowaną niedawno ulicę Jaworzyńską ozdobić 
donicami, ławkami i płotkami. Największym argumentem 
przeciw jest brak możliwości utworzenia tzw. korytarza 

bezpieczeństwa, umożliwiającego szybki i sprawny 
przejazd karetki czy straży pożarnej. 

„Bezpieczniej, ładniej, funk-
cjonalniej – aranżacje małej 
architektury, tzw. mebli miej-
skich przy ul. Jaworzyńskiej 
w Legnicy” – pochwalił 
się prezydent miasta Ta-
deusz Krzakowski na 
swoim profi lu facebo-
okowym. Pomysł leg-
niczanom nie przy-
padł jednak do gustu. 
Zdaniem internautów 
nie jest ani ładniej, ani 
funkcjonalniej, ani bez-
pieczniej. Kontrowersje 
budzie też fakt, że uliczne 
ozdoby kosztowały łącznie 954 
tys. zł.

– To jest pomysł przeciwko 
mieszkańcom, najemcom loka-
li, rodzicom, którzy przywożą 
dzieci do szkoły, to najgłupszy 
pomysł, bo każdy dziś poru-
sza się samochodem, a gdzie 
mamy parkować? Nie mamy 
żadnych parkingów – oburza 
się Katarzyna Stelmaczonek, 
właścicielka sklepu przy ul. 
Jaworzyńskiej. 

Szerokie chodniki miały 
umożliwić pieszym swobod-
ne poruszanie się. Zdaniem 
władz miasta, nie było tu moż-
liwości przygotowania ścieżek 
rowerowych.

– Gdybyśmy stworzyli ścież-
kę rowerową, która musi mieć 
określone parametry, to dla 
pieszych nie byłoby już miej-
sca, bo przeszkodę stanowiły-
by okienka piwniczne. Dlatego 
ze względu na bezpieczeństwo 
pieszych zrezygnowaliśmy z te-
go – tłumaczył pełnomocnik 
prezydenta Legnicy Ryszard 
Białek.

Mieszkańcy zwraca-
ją uwagę na jeszcze jeden 
aspekt sprawy – kierowcy 
nie będą mieli gdzie zjechać, 
by zrobić korytarz ratunko-
wy. Czy rzeczywiście mon-
towane przy Jaworzyńskiej 
elementy małej architektury 

mogą stanowić tak duży 
problem? 

– Ten pomysł nie był do 
końca przemyślany, to może 
w pewnym stopniu utrud-
nić nam pracę – potwierdza 
Mariusz Piechota, kierowca 
karetki.

– Nawet jedna czy dwie do-
nice na chodniku mogą spo-
wodować, że akurat jeden czy 
dwa samochody nie są w stanie 
zjechać z tego sznura samocho-
dów i w tym momencie sku-
tecznie blokują. Z nami nikt 
tego nie konsultował – zaznacza 
Tomasz Kozieł, rzecznik Woje-
wódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Legnicy. 

– Komendant będzie się 
sprawie przyglądał – zapewnia 
Marcin Swenderski, rzecznik 
legnickiej straży pożarnej.

Na przebudowanej ul. Jawo-
rzyńskiej w godzinach szczytu 
korki zaczynają się już na wyso-
kości Grunwaldzkiej. Oba ron-
da są zablokowane. Wystarczy 
chociażby postój śmieciarki, by 
w kilka chwil ustawił się sznur 
samochodów. Co może się stać, 
kiedy karetka lub straż pożarna 
na sygnale utkwi w korku z po-
wodu donic z drzewkami i płot-
ków, lepiej nawet nie myśleć...

(BR) 

FO
T. 

KO
N

RA
D

 D
Ą

BK
IE

W
IC

Z

N a przekazanej 
PWSZ działce 
miało powstać 

centrum widowiskowo-
-sportowe z dwoma ha-
lami mieszczącymi 3,5 
tys. widzów, wyposażo-
ne dodatkowo w basen 
i parking podziemny na 
400 miejsc. Działka war-
ta była 10 milionów zło-
tych. Na mocy porozu-
mienia uczelnia gminie 
zapłaciła… milion. Jeden 
milion złotych, by – para-
frazując popularną pio-
senkę – tam, gdzie było 

ściernisko, powstało San 
Francisco. Zamiast tego 
jest dziura w ziemi.

W 2013 r. prezydent 
Legnicy zapewniał, że 
znajdzie się kilkadziesiąt 
milionów potrzebnych na 
realizację śmiałego projek-
tu. Źródłem finansowa-
nia miał być Regionalny 
Program Operacyjny dla 
Dolnego Śląska i środki 
z budżetu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Jak 
wygląda sytuacja dziś?

– Mamy wszystkie po-
trzebne dokumenty, by 

tę inwestycję rozpocząć: 
plany zagospodarowania, 
plany budowlane, wszyst-
kie wymagane zgody, 
analizy oddziaływania 
na środowisko – mówi 
Mirosław Szczypiorski, 
rzecznik PWSZ. – Nieste-
ty barierą są środki fi nan-
sowe, którymi uczelnia 
nie dysponuje.

– Prezydent prowadził 
rozmowy z federacjami 
sportowymi, z Polskim 
Komitetem Olimpijskim, 
w ministerstwie sportu. 
Prowadził też rozmowy 

z wicepremierem Go-
winem – wylicza Arka-
diusz Rodak, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta 
Legnicy. – Cel tych roz-
mów jest jeden – zdobycie 
środków na realizację tej 
inwestycji.

Do tej pory udało się 
jedynie oczyścić grunt 
z substancji ropopochod-
nych. Kosztowało to 5 
mln zł, a efektem jest głę-
boka na trzy metry dziura 
w ziemi.

Bartłomiej Rodak
(opr. JD)

PO PIĘCIU LATACH NA WARTEJ 10 MILIONÓW 
DZIAŁCE WCIĄŻ HULA WIATR

Miało być 
San Francisco
 LEGNICA. O nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej z basenem w Legnicy mówi 

się od lat. I na tym koniec. Miasto za 10 proc.  wartości sprzedało nawet Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej grunt, by uczelnia zrealizowała zapowiadaną inwestycję. 
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Ścieżki dla 
samobójców?

 LEGNICA. Tutejsi rowerzyści nie mają lekkiego życia. Są już w mieście „ścieżki donikąd”, nie brakuje dróg, przy 
których zwyczajnie nie ma pasa ruchu dla amatorów dwukołowców, ale to, co zafundował im wykonawca 

budowy zbiorczej drogi południowej, wyznacza zupełnie nowe standardy. Poznajcie ścieżki… z przeszkodami.

– Czegoś takiego jeszcze 
nie widziałam – przekonuje 
nasza Czytelniczka, która 
na przejażdżkę swoim ro-
werem wybrała się w re-
jony powstającej właśnie 
zbiorczej drogi południo-
wej. – Przy alei 100-lecia 
Niepodległości mamy 
nowiutką ścieżkę, ale na 
jej środku stoi słupek ze 
znakami drogowymi. Jak 
można było tak to wymy-
ślić? Przecież dla każdego, 
kto jedzie tędy pierwszy 
raz w życiu to przeszko-
da, przez którą w najlep-
szym wypadku może się 
przewrócić! – irytuje się 
legniczanka.

Sprawdziliśmy i rzeczy-
wiście. Wskazane przez 
Czytelniczkę rozwiązanie 
zastosowano tam nawet 
w dwóch miejscach. Znaki 
informujące m.in. o tym, 
że wjeżdżając na ul. Jawo-
rzyńską kierowcy muszą 
ustąpić pierwszeństwa 
przejazdu, stoją dokładnie 
na środku ścieżek. I to tuż 
za zakrętami, co dodatko-
wo utrudnia nadjeżdżają-
cym cyklistom zorientowa-
nie się w sytuacji zawczasu.

Co na to legnicki ma-
gistrat? Urzędnicy o „no-
watorskim” pomyśle bu-
dowlańców dowiedzieli się 
od nas. Sprawy jednak nie 

demonizują, tłumacząc, że 
inwestycja wciąż nie zosta-
ła zakończona.

– W trakcie końcowych 
odbiorów wykonawca 
będzie zobowiązany do 
usunięcia wszelkich nie-
prawidłowości – ucina 
Arkadiusz Rodak, rzecz-
nik prasowy prezydenta 
Legnicy.

Cyklistom doradzamy 
zatem omijać ten fragment 
ścieżek wiodący przez Ja-
worzyńską, przynajmniej 
do czasu zakończenia od-
biorów nowej alei. Trudno 
bowiem założyć, że miasto 
zgodzi się na podobny bu-
bel. Szczególnie, że tworze-

nie nowych, spełniających 
wymogi bezpieczeństwa 
ścieżek rowerowych leży 
dziś w interesie urzędni-
ków, jak nigdy przedtem. 
Przypomnijmy, że w cią-
gu ostatnich czterech lat 
w Legnicy powstało w su-
mie 1,2 km nowych dróg. 
W tym czasie wyremon-
towano 7 km istniejących 
ulic. Blado wypada przy 
tym statystyka, która naj-
bardziej interesuje zwolen-
ników dwukołowców: od 
2013 do 2016 r. w mieście 
przybyło tylko 4,8 km ście-
żek rowerowych (dane Za-
rządu Dróg Miejskich).

Paweł Pawlucy

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE ZNALAZŁO SIĘ NA CENZUROWANYM

Prawa dzieci
tylko na
papierze? 
 LEGNICA. O tym, że 
w Pogotowiu 
Opiekuńczym w Legnicy 
podopiecznym placówki 
może dziać się krzywda, 
zaalarmowany został 
Rzecznik Praw Dziecka 
i Prokuratura Okręgowa 
w Legnicy. Sprawą kilku 
skarg na dyrektorkę 
zajmuje się komisja 
rewizyjna Rady Miejskiej. 
Kontrolę przeprowadziło 
też Centrum Pomocy 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
i Doskonalenia Nauczycieli.
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O  nieprawidłowoś-
ciach alarmu-
ją pracownicy 

placówki, którzy prze-
bywają na długotrwa-
łych zwolnieniach psy-
chiatrycznych. Kobiety 
zdecydowały się pod 
zmienionymi imiona-
mi opowiedzieć o tym, 
co dzieje się za murami 
placówki.

– Nie wytrzymałam 
tego napięcia, to było 
już zbyt niebezpieczne 
dla mojego zdrowia psy-
chicznego – wyznaje pani 
Katarzyna.

– Walczyłam o dobro 
dzieci, ale niestety, spot-
kałam się ze ścianą pani 
dyrektor, oporami – do-
daje pani Krystyna.

Dla trzeciej z kobiet 
prawa dzieci w placówce 
to fi kcja.

– Dochodzi do spraw-
dzania rzeczy osobistych, 
przeglądane są telefony 
komórkowe dzieci, któ-
re nie mają w ogóle pry-

watności. Rozmowy te-
lefoniczne odbywają się 
cały czas pod nadzorem 
opiekunów. Nie mogą się 
nikomu pożalić. Prawa 
dzieci są tylko teorią, na 
papierze, na plakatach, 
nic poza tym – opowiada 
pani Joanna.

Kontrola psycholo-
giczna była przeprowa-
dzona we wrześniu. Jak 
mówią kobiety, w tym 
dokładnie czasie więk-
szość starszych dzieci 
została wysłana na kil-
kudniową wycieczkę, by 
uniemożliwić kontakt 
z psychologami. W pro-
tokole pokontrolnym 
z 14 listopada wskazano 
szereg nieprawidłowości 
i zastrzeżeń, związanych 
m.in. z obserwacją peda-
gogiczną czy kontaktami 
dzieci z rodzinami.

Czy w placówce rze-
czywiście dzieje się źle, 
zapytaliśmy wicepre-
zydent Legnicy: – Rze-
czywiście są wskazania 

po kontroli do zmiany 
postępowania w okre-
ślonych procedurach, ale 
nie są to takie sytuacje, 
które ważyłyby na złej 
opiece nad dzieckiem. 
Da się tam zaobserwować 
pewien konfl ikt pracow-
niczy, skoro trzy panie 
chodzą wszędzie, gdzie to 
tylko możliwe i wnoszą 
swoje skargi – twierdzi 
Dorota Purgal.

Udało nam się za to 
porozmawiać z jedną 
z byłych wychowanek 
placówki przy ul. Wojska 
Polskiego, która – w pro-
teście przeciwko meto-
dom stosowanym przez 
wychowawców – posta-
nowiła uciec. – Telefo-
nów mieć nie mogliśmy, 
bo wiecznie słyszeliśmy, 
że rodzinom tylko wypi-
sujemy, jak to jest strasz-
nie na pogotowiu. Kiedy 
spaliśmy, pani dyrektor 
zarządzała wychowaw-
cy, żeby sprawdzali na-
sze telefony, co piszemy 

i z kim. To był najgorszy 
rok w moim życiu. 

Sytuacji co najmniej 
dyskusyjnych, o jakich 
mówią zarówno pod-
opieczni, jak i skonfl ik-
towani z dyrektorką 
pracownicy, jest wiele. 
– Chore dzieci nie mogą 
odpoczywać w swoich 
pokojach. Zmusza się je, 
żeby siedziały z innymi 
dziećmi z wychowawcą 
i odrabiały lekcje. Nie 
wierzy się dzieciom, że 
się źle czują. Uważa się, 
że udają – mówi pani 
Krystyna.

– Moja młodsza sio-
stra, która miała wtedy 
pięć lat, zaczęła bardzo 
płakać. Wychowawca za 
karę zamknęła ją w po-
koju. Siedziała tam za 
karę i płakała przez dwie 
godziny – wspomina była 
wychowanka.

Jak mówią przeby-
wające na zwolnieniach 
kobiety, mimo solidne-
go budżetu placówki, 

dyrektorka nie chce wy-
dawać pieniędzy na po-
trzeby dzieci, zmuszając 
pracowników, by szukali 
sponsorów na zewnątrz.

– Często rezygnujemy 
z własnych przyjemno-
ści i kupujemy coś dzie-
ciom z własnych pienię-
dzy – opowiada pani 
Katarzyna.

– To wygląda jak wię-
zienia, a pani dyrektor 
jest jak naczelnik tego 
więzienia – dodaje pani 
Joanna.

Barbara Ryczek, dy-
rektorka Pogotowia Opie-
kuńczego w Legnicy, nie 
zgodziła się na rozmowę 
z nami. Nie chce komen-
tować sprawy do chwili 
zakończenia postępowań 
prokuratorskich, które 
zostały wszczęte na jej 
wniosek. Uważa, że za-
rzuty pod jej adresem są 
pomówieniami.

Bartłomiej Rodak
(opr. JD) 

Żadna z kobiet, które 
opowiadały o sytuacji 
w placówce, nie 
chciała ujawnić 
swojego wizerunku 
w obawie przed 
szykanami.
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INFORMACJA 

STAROSTY LUBIŃSKIEGO 

O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA 

W DZIERŻAWĘ

„Starosta Lubiński informuje, że w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Lubinie przy. ul. Jana 
Kilińskiego nr 12 b w terminie od dnia 29.11.2017 r. 
do dnia 21.12.2017 r. został wywieszony wykaz 
n ieruchomości  przeznaczonej  do oddania 
w dzierżawę (załącznik nr 1 do Zarządzenia 
nr 181/2017 Starosty Lubińskiego z dnia 29 listopada 
2017 r.)
- nieruchomość gruntowa stanowiąca własność 
Skarbu Państwa położona w obrębie nr 1 miasta 
Ścinawy, w granicach działki nr 211 o powierzchni 
0,0480 ha.”

r e k l a m a

Wciąż jeżdżą 
za szybko
 LUBIN. Kierowcy nie jeżdżą tu już 
tak szybko, jak rok temu, jednak lu-
biński punkt odcinkowego pomiaru 
prędkości wciąż zajmuje niechlubną 
pierwszą pozycję w ogólnopolskich 
statystykach Centrum Automatycz-
nego Nadzoru nad Ruchem Drogo-
wym (CANARD). W tym roku odnoto-
wano tu 12,4 tys. wykroczeń drogo-
wych!
W tej chwili odcinkowe pomiary prędko-
ści znajdują się w 30 miejscach w kraju. 
Od stycznia do 30 września tego roku za-
rejestrowały w sumie 146 tys. przypad-
ków przekroczenia dozwolonej prędko-
ści przez kierowców. To znacznie więcej 
niż w 2016 r., kiedy odnotowano nieco 
ponad 88,8 tys. naruszeń przepisów.
Na samym szczycie tej listy niezmiennie 
znajduje się Lubin, w którym pomiar pro-
wadzony jest na drodze krajowej numer 
3 w obu kierunkach ruchu. Jest tak od 
samego początku, czyli od kwietnia 
2016 roku, kiedy to OPP został urucho-
miony w tym miejscu.
W tym roku, od stycznia do końca wrześ-
nia, w lubińskim punkcie przekroczono 
prędkość 12,4 tys. razy. Gdy zajrzymy 
w statystyki z ubiegłego roku, zobaczy-
my jednak, że coraz częściej kierowcy 
ściągają nogę z gazu przejeżdżając przez 
tutejszy odcinkowy pomiar prędkości. 
Od kwietnia do końca 2016 roku odnoto-
wano tu bowiem o wiele więcej naru-
szeń przepisów – aż 20,5 tys.
CANARD nie prowadzi badań natężenia 
ruchu na drogach, więc nie jest w stanie 
wskazać, czy ma ono wpływ na liczbę 
zarejestrowanych w poszczególnych 
punktach przekroczeń prędkości. Nie 
ma również statystyk dotyczących miej-
sca zamieszkania kierowców, którzy zo-
stali ukarani za zbyt szybką jazdę w Lu-
binie.  Marta Czachórska

Monitoring już działa
  LUBIN. W ostatnim czasie na ulicach zamontowano 140 kamer. Docelowo ma być ich aż 200. Mieszkańców 
czeka już tylko jeden etap wdrażania monitoringu miejskiego, który w marcu ubiegłego roku zapowiedział 

prezydent Robert Raczyński.

Odbiory techniczne jesz-
cze trwają, ale kamery już 
śledzą, co się dzieje na lubiń-
skich ulicach.

– Nagrania są dobrej jako-
ści, co pomaga w postępowa-
niu wyjaśniającym. Możemy 
dzięki nim zidentyfi kować 
osobę czy pojazd, szybciej 
dotrzeć do sprawcy. Policjan-
ci ostatnio korzystają z nich 
trzy, cztery razy w tygodniu. 
Zdarza się, że również przy 
kolizji, gdy jest jakaś kwestia 
sporna, dzwonią do urzędu 

z prośbą o zabezpie-
czenie nagrania 
– twierdzi star-
szy aspirant 
Sylwia Serafi n 
z lubińskiej 
policji.

W sprawie 
nagrań z moni-
toringu zgłaszają 
się też sami mieszkańcy. 
Ostatnio udało się dzięki 
kamerom między innymi 
ustalić kierowcę, który pod 
magistratem zarysował sto-

jące na parkingu auto 
i jak gdyby nigdy nic 

odjechał.
– Mieszkańcy 

mogą zapoznać 
się z nagraniem 
w budynku Urzę-
du Miejskiego 
przy ul. Kilińskie-

go 10 i złożyć wniosek 
o jego zabezpieczenie. Kopie 
nagrań udostępniane są jed-
nak tylko i wyłącznie policji 
– wyjaśnia Jacek Mamiński, 
rzecznik prezydenta Lubina.

Na nagraniach można 
bez trudu rozpoznać ta-
blice rejestracyjne skradzio-
nego samochodu, twarz 
poszukiwanej osoby oraz 
charakterystyczne przed-
mioty. System można rów-
nież zaprogramować m.in. 
tak, by wysyłał alerty o za-
grożeniach, na przykład 
bójkach, czy informował, 
że monitorowany pomnik 
jest właśnie niszczony.

(MRT)
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Kierowcy coraz częściej pamiętają
o prowadzonym w tym miejscu
pomiarze prędkości
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Wójt uważa, że odejście 
od powiatu wołow-
skiego i skierowanie 

się w stronę Lubina to najlepsze 
rozwiązanie dla jej gminy. 

– Do Lubina jeździmy do kina, 
na mecz, do galerii. W Lubinie ro-
bimy zakupy, z lubińskiej służby 
zdrowia korzystamy najchętniej, 
lubińskiej szkoły wybierają nasze 
dzieci. Lubin stał się naturalnym 
centrum życiowym dla mieszkań-
ców gminy Wińsko – argumen-
tuje Jolanta Krysowata-Zielnica. 
– Potrzebny nam jest przyjazny 
powiat, z dobrą służbą zdrowia, 
dobrze rozwiniętą komunikacją 
lokalną, przychylny inwestorom, 
szanujący wolę władz gminy 
w sprawie remontów i przekazy-
wania gminie dróg, z nowoczes-
nym podejściem do mieszkańców 
i ich potrzeb, sprawiedliwie dzielą-
cy dobra między wszystkie gminy 
na swoim terenie – podkreśla sze-
fowa samorządu.

Krysowata-Zielnica tłumaczy 
też, że Lubin jest zdecydowanie 
bliższy gminie Wińsko niż inne 
miasta z naszego regionu. – Już 
dziś większość z nas wybiera 
pracę w powiecie lubińskim. 

Absolwenci naszych szkół coraz 
częściej wybierają Lubin jako 
miejsce dalszej nauki. Lubin stał 
się naturalnym centrum życio-
wym dla mieszkańców gminy 
Wińsko, w którym są dobra, 
usługi, cały serwis publiczny, 
z którego korzystają mieszkańcy 
wsi. Tymczasem brakuje nam 
regularnych połączeń autobu-
sowych z Lubinem, biegnących 
przez Ścinawę, z którą sąsiaduje-
my. Bycie w powiecie lubińskim 
rozwiąże i ten problem – wylicza 
szefowa tamtejszego samorządu.

Wójt jest przekonana, że sama 
gmina Wińsko też jest atrakcyj-
na dla powiatu. – Mamy dużo do 
zaoferowania: wspaniałe tereny 
mieszkaniowe i inwestycyjne, 
wspólny front w walce o budo-
wę nowego mostu w Ścinawie, 
wspólną drogę krajową, wspólny 
odcinek Odry, która powin-
na służyć mieszkańcom po 
obu brzegach, a nie dzielić 
nas od Ścinawy, Lubina 
i reszty Zagłębia Miedzio-
wego – zaznacza Jolanta 
Krysowata-Zielnica.

Na razie pomysł jest 
w fazie konsultacji. W roz-

mowie z nami wójt tłumaczy, że 
absolutnie nie namawia miesz-
kańców, ale pokazuje im, że jest 
taka alternatywa i chce poznać 
ich zdanie w tej sprawie. Na 9 i 11 
grudnia zaplanowała pierwsze 
spotkania z nimi.

– Uważam, że mieszkańcy da-
nej gminy powinni mieć prawo 
wybrać, gdzie chcą przynależeć 
– komentuje starosta lubiński 
Adam Myrda. – Nie mam nic 
przeciwko przyłączeniu tej gminy 
do naszego powiatu, ale ostatecz-
nie oczywiście zdecydowaliby 
radni, czyli przedstawiciele na-
szych mieszkańców.

Starosta spotkał się już z wójt 
gminy Wińsko i otrzymał zapro-
szenie na jej tereny. – Na pewno 
z niego skorzystam, ale po świę-
tach, bo teraz mamy gorący okres 
– tłumaczy. 

Adam Myrda zdradza też, że 
już wcześniej spotkał się z podob-
ną sytuacją, tyle że mniej wiążącą. 
Podczas zaprzysiężenia burmi-
strza gminy Chocianów miesz-
kańcy pytali go, czy jest szansa, by 
Chocianów, tak jak kiedyś, znów 
należał do powiatu lubińskiego. 
– Takie inicjatywy pokazują, że 
okoliczne gminy dobrze nas po-
strzegają, dla nas to jak najbardziej 
powód do dumy – mówi starosta.

Dziś powiat lubiński skupia 
cztery gminy: miasto Lubin, 
gminę wiejską Lubin, gminy Ści-
nawa i Rudna. Gdyby doszło do 
skutku przyłączenie do powiatu 
także gminy Wińsko, samorząd 
wzbogaciłby się o dodatkowe 42 
sołectwa, 249,5 km² i około 8,7 
tys. mieszkańców.

Mariola Ankutowicz

WÓJT GMINY WIŃSKO PRZEKONUJE MIESZKAŃCÓW, 
ŻE BLIŻEJ IM DO LUBINA NIŻ WOŁOWA 
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Wińsko chce
do Lubina
 REGION. Wójt gminy Wińsko Jolanta Krysowata-Zielnica chciałaby przyłączyć swoją gminę do powiatu 

lubińskiego. Napisała do mieszkańców list, w którym pyta, czy są za taką zmianą.
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N a miejsce we-
zwane zostały 
służby ratun-

kowe. 35-letni głogo-
wianin natychmiast 
został  przewieziony 
na  Szpitalny Oddział 
Ratunkowy.

Niestety mimo wy-
siłków lekarzy po kil-
kunastu godzinach 
mężczyzna zmarł. Bez-
pośrednią przyczyną 
śmierci było zatrzyma-
nie krążenia. Dokładne 
przyczyny zgonu będą 

znane po sekcji zwłok. 
Prokuratura prowadzi 
śledztwo w tej spra-
wie. Do tej pory udało 
się wykluczyć, że gło-
gowianin padł ofiarą 
zabójstwa.

Daria Jęczmionka

Przepychanki z przełożonym
 GŁOGÓW. Pracownica Miejskiego Ośrodka Kultury oskarża swojego pracodawcę o rażące naruszenie przepisów prawa 

pracy. Sąd przyznał jej rację we wrześniu tego roku. Dyrektorka z wyrokiem sądu się nie zgadza i złożyła odwołanie.

W ubiegłym roku Bożena 
Rudzińska otrzymała wypo-
wiedzenie dotychczasowych 
warunków pracy i płacy. Kie-
rownicze stanowisko, które 
pełniła, zostało zlikwidowane. 
Ofi cjalnie jej wynagrodzenie 
podstawowe się nie zmieniło.

– Dodatek funkcyjny na 
stanowisku kierowniczym, 
który został mi odebrany 
w związku z degradacją – bo 
tak to trzeba nazwać – nie jest 
bagatelną kwotą i jest dużym 
zafałszowaniem mówienie, że 
moje wynagrodzenie nie ule-
gło zmianie – mówi Bożena 
Rudzińska.

Zdaniem Rudzińskiej przy 
okazji doszło do rażącego na-
ruszenia przepisów prawa pra-
cy, gdyż jako przewodnicząca 
związków zawodowych koła 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
posiada status osoby szczegól-
nie chronionej.

 – Pracodawca był w pełni 
świadomy, że ta ochrona mnie 
obejmuje, ponieważ był podany 

czas, do kiedy została mi udzie-
lona, czyli do sierpnia przyszłe-
go roku – dodaje kobieta.

Dyrektorka MOK-u nie 
zgodziła się na komentarz 
w tej sprawie. Na sali tłuma-
czyła, że nie miała informacji 
od związków zawodowych, 
czy rzeczywiście Bożena Ru-
dzińska nadal posiadała status 
osoby chronionej.

We wrześniu tego roku sąd 
uznał, że dyrektorka złamała 
przepisy prawa pracy. Strona 
złożyła odwołanie. Kolejne 
postępowanie w tej sprawie 
odbędzie się w styczniu przy-
szłego roku.  (DJ)

MIAŁO BYĆ LEPIEJ, 
ALE ARSEN 
WCIĄŻ TRUJE
 GŁOGÓW. Wymiana pieców szybowych 
na technologię pieców zawiesinowych mia-
ła poprawić jakość powietrza w Głogowie, 
jednak tak się nie stało. Stężenie arsenu jest 
wciąż bardzo wysokie. Przedstawiciele 
KGHM nie są w stanie wytłumaczyć, dlacze-
go tak się dzieje.
Najnowsze badania wskazują, że stężenie 
toksycznego pierwiastka w powietrzu 
wciąż jest bardzo wysokie – normy przekra-
czane są od kilkudziesięciu do niemalże ty-
siąca procent. Temat był dyskutowany pod-
czas ostatniej sesji Rady Miejskiej.
– Oczekiwaliśmy, że bieżący rok będzie ro-
kiem, kiedy stężenie metali ciężkich w na-
szym powietrzu będzie spadać, a niestety 
tak się nie stało – mówił Piotr Poznański, za-
stępca prezydenta Głogowa.
Za główne źródło emisji metali ciężkich do 
powietrza uznawany jest KGHM. Firma 
w ostatnich latach przeznaczyła 3 mld zł na 
nowoczesne technologie, które miały dopro-
wadzić do obniżenia zanieczyszczeń i metali 
ciężkich emitowanych do powietrza. Między 
innymi w tym celu wymieniono w Hucie pie-
ce szybowe na zawiesinowe.
– Nie rozumiem i nie potrafię wytłumaczyć, 
dlaczego wskaźniki arsenu powędrowały 
w górę, pomimo wymiany pieców. Mogę tyl-
ko zapewnić, że nie zasypiamy gruszek 
w popiele i opracowujemy nowe metody – 
tłumaczył Marian Knop, główny inżynier 
ochrony środowiska w Hucie Miedzi Gło-
gów.

Prezentacje i wystąpienia prelegentów wy-
wołały duże poruszenie wśród radnych.
– Mam wrażenie, że żyjemy w dwóch róż-
nych światach. Dla Państwa to są słupki i sta-
tystyki, a dla mieszkańców Głogowa to spra-
wa życia i zdrowia. To jest porażające, co się 
dzieje w tym mieście. Skąd tyle chorób, które 
rosną lawinowo? – pytał radny Sławomir 
Majewski.
Radni oczekują od KGHM konkretnych pla-
nów i działania. Chcą także konkretnej po-
mocy dla mieszkańców, szczególnie tych, 
u których poziom arsenu w organizmie bę-
dzie przekroczony. Przypomnijmy, od począt-
ku września do 8 grudnia trwają badania 
mieszkańców Głogowa na zawartość arse-
nu. Już wiadomo, że przekroczenia poziomu 
arsenu występują u co czwartej osoby. Cho-
ciaż metoda analityczna była dobrana 
w konsultacji z naukowcami, opozycyjni rad-
ni podważają  jej wiarygodność i będą się do-
magać, aby badania były kontynuowane 
w przyszłym roku, ale inną metodą. Radni 
chcą też, aby objęły one w szczególności 
najmłodszych mieszkańców Głogowa.  (DJ)

Bożena Rudzińska od 
roku przekonuje sąd, że 
jej pracodawca złamał 
prawo 
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NIE WIADOMO, CO BYŁO PRZYCZYNĄ 
ŚMIERCI MĘŻCZYZNY 

35-latek
znaleziony 
w kontenerze
na śmieci 
 GŁOGÓW. Policjanci znaleźli 
wychłodzonego i wycieńczonego 
człowieka w kontenerze na śmieci. 
Leżał pod stertą gruzu. 
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29 listopada na zawsze pozostanie szczególną datą 
w kalendarzu załogi KGHM

Najdłuższa doba w dziejach 
Polskiej Miedzi

 KGHM. W pierwszą rocznicę najtragiczniejszego wypadku w historii Zagłębia 
Miedziowego zarząd fi rmy ogłosił, że tego dnia co roku składany będzie hołd 

wszystkim pracownikom Polskiej Miedzi, którzy zginęli w miejscu pracy. Obok 
siedziby Centrali spółki uroczyście odsłonięta została tablica, która stanowi pierwszy 

wyraz tego hołdu.

– To była najdłuższa do-
ba w historii KGHM – ta-
kimi słowami rozpoczęła 
się uroczystość, na którą 
zaproszone zostały rodzi-
ny tragicznie zmarłych 
w zeszłym roku górników. 
Pamiątkowa tablica umiesz-
czona została na głazie 
pochodzącym z miejsca 
ubiegłorocznego wypadku 
w kopalni Rudna. Osiem 
kamieni wokół symbolizuje 
jego ofi ary.

– To był drugi miesiąc mo-
jej pracy w KGHM Polska 
Miedź i musiałem się zmie-
rzyć z tak tragiczną wiado-
mością. To jest dzień, który 
zapamiętam do końca mo-
jego życia. Akcja ratownicza 
trwała cały dzień i wszyscy 
mieliśmy nadzieję, że uda się 
naszych kolegów odnaleźć ży-
wych. Doskonale pamiętam 
– przyjechałem natychmiast 
na kopalnię Rudna, wszyscy 
czekaliśmy na wyniki akcji 
ratowniczej. Niestety, wiado-
mość była najgorsza z możli-
wych – wspominał Radosław 
Domagalski-Łabędzki.

Wyrazy współczucia bli-
skim zmarłych górników 
złożył nie tylko prezes spół-
ki, lecz również przedstawi-
ciele władz miasta i powiatu 
lubińskiego, senator Dorota 
Czudowska, posłanka Ewa 

Szymańska oraz minister 
Elżbieta Witek: – Wiem, 
że to bardzo boli, gdy od-
chodzą najbliżsi, ale chcia-
łam państwu powiedzieć, 
że wtedy nie tylko my, ale 
bardzo, bardzo wielu ludzi 
otaczało was niewidzialnym 
ramieniem miłości, współ-
czucia, solidarności i ciepła. 
Wierzcie mi, że w tamtym 
roku wszyscy byliśmy bar-
dzo blisko was – mówiła sze-
fowa gabinetu politycznego 
premiera, która odczytała 
również list od Beaty Szydło, 
adresowany do członków 
rodzin zmarłych górników.

Kwiaty pod pomnikiem, 
poświęconym przez bisku-
pa diecezji zielonogórsko-
-gorzowskiej, ks. Tadeusza 
Lityńskiego, złożyli przedsta-
wiciele oddziałów KGHM, 
spółek z miedziowego holdingu 

i związ-
ków zawodowych. 

Cześć kolegom, którzy odeszli 
na wieczną szychtę, oddały też 
poczty sztandarowe z poszcze-
gólnych zakładów oraz repre-
zentanci Okręgowego Urzędu 
Górniczego we Wrocławiu.

– Chcę zapewnić pracow-
ników, że bezpieczeństwo jest 
dla mnie osobiście i dla całe-
go zarządu absolutnym prio-
rytetem – dodał Radosław 
Domagalski-Łabędzki. – Są 
w górnictwie okoliczności, 
na które nie mamy wpływu, 
ale to wszystko, co możemy 
zrobić, będziemy traktować 
z najwyższą starannością, jaki 
bezwzględny priorytet. Cie-
szę się, że liczba wypadków 
– tych ciężkich i tych najgor-

szych – spadła w porównaniu 
z ubiegłymi latami, ale dopó-
ki te wypadki będą, nigdy nie 
będziemy mogli powiedzieć, 
że osiągnęliśmy stan, który 
chcielibyśmy mieć.

W historii Polskiej Miedzi 
na stanowisku zginęło ponad 
450 pracowników. 29 listo-
pada załoga KGHM będzie 
już zawsze szczególnie ich 
wspominać.

Joanna Dziubek

łam państwu powiedzieć, 
i związ-

ków zawodowych. 
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W  tym roku mie-
dziowi górni-
cy obchodzili 

Barbórkę w zupełnie in-
nych nastrojach niż rok 
temu, kiedy to do-
szło do najtra-
giczniej-

szego wypadku 
w historii Polskiej Mie-
dzi – w Zakładach Gór-
niczych Rudna zginęło 
wówczas ośmiu górni-
ków. W całym 2016 roku 
śmierć poniosło 19 pra-
cowników holdingu.

– Bardzo się cieszę, 
że w tym roku może-
my świętować ten dzień 

w doskonałych na-
strojach – mówi prezes 
KGHM Radosław Do-
magalski-Łabędzki. – Po 

pierwsze dlatego, że ten 
rok był dużo bezpiecz-
niejszy niż poprzedni. To 
jest dla nas niesamowicie 
ważne, bo zdrowie i bez-
pieczeństwo naszych pra-
cowników jest wartością 
najważniejszą. Po drugie, 
sprzyja nam rynek i ko-

niunktura, ale też plany, 
które sobie wewnętrznie 
założyliśmy, zostały zre-
alizowane, tak jak chcie-
liśmy – dodaje.

Oficjalne uroczy-
stości jak zwykle roz-

poczęły się 1 grudnia 

w r ę c z e n i e m 
odznaczeń zasłu-

żonym pracowni-
kom Polskiej Miedzi. 
W tym roku szpady 
górnicze otrzymały 33 
osoby. Przyznano też 
10 pamiątkowych kor-
dzików i 69 odznaczeń 
państwowych, w tym 
67 Medali za Długo-
letnią Służbę. Tylko 30 
z odznaczeń wręczono 
podczas piątkowej uro-
czystej akademii w Cen-

trum Kultury Muza. Po-
zostałe 39 pracownicy 
odebrali na akademiach 
oddziałowych.

– Miałem kiedyś przy-
jemność, będąc na Poli-
technice Wrocławskiej, 

opowiadać studentom 
pierwszego roku wydzia-
łu górniczego o tym, czy 
warto być górnikiem. 
Warto, bo ta praca do-
starcza niesamowitych 
wrażeń i możliwości 
rozwoju. Codziennie 
coś się dzieje. Warto stu-
diować, warto uczyć się 
górnictwa – zwraca się 
do młodych Mirosław 
Laskowski, dyrektor ds. 
technicznych kopalni 
Polkowice-Sieroszowice, 
dodając, że nawet gdy 

DLA WIELU MIESZKAŃCÓW ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 4 GRUDNIA 
TO NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W ROKU

 REGION. Przez ostatnich kilka dni górnicy nieraz usłyszeli 
tradycyjnie „Szczęść Boże” i życzenia tylu samo wyjazdów, co 
zjazdów. Po dwóch latach przerwy oficjalne barbórkowe 
uroczystości wróciły do Lubina i znów mieszkańcy razem z 
górniczą wspólnotą w radosnym pochodzie ruszyli przez 
miasto, by pod halą RCS być świadkami, jak ta wspólnota 
powiększa się o sześciu nowych kopaczy.

REGION. Przez ostatnich kilka dni górnicy nieraz usłyszeli 

Niech 
żyje 
górniczy
stan!
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Prezydent Lubina: 
Wciąż 

czekamy!
 LUBIN/KRAJ. Barbórka jako czas 

podsumowań i snucia planów na następny rok 
stała się dobrą okazją do powrotu do 

zapomnianej przez rządzących sprawy 
„miedziowej daniny”, która od kilku lat obciąża 

budżet KGHM. Złożone niegdyś w Lubinie 
obietnice przypomniał rządzącym prezydent 

miasta.

Robert Raczyński podczas uroczystej akademii 
barbórkowej, która w piątek odbyła się w Muzie, 
nie tylko złożył życzenia górnikom, ale i powrócił 
do sprawy miedziowego podatku. Tylko przez trzy 
kwartały tego roku Polska Miedź zapłaciła 1,308 
mld zł tej daniny. 

– W tym roku obchodzimy piątą rocznicę nało-
żenia na tę ziemię, na to przedsiębiorstwo rzeczy 
niespotykanej w dotychczasowej historii Polski. 
W 2012 roku wprowadzono specjalny, nadzwy-
czajny podatek, który miał obowiązywać krótko, 
chwilę, może rok, może dwa, może trzy – mówi Ra-
czyński, przypominając, że pięć lat temu w Lubinie 
zorganizowano spotkanie wówczas opozycyjnego 
klubu PiS. – Zapytaliśmy wówczas posłów PiS, co 
myślą na temat tego podatku. Joachim Brudziński 
powiedział: „Podatek tak naprawdę nie od kopalin, 
a od miedzi i srebra jest próbą zarżnięcia kury zno-
szącej złote jaja”. Mariusz Błaszczak: „My chcemy 
poprzez ten pozytywny nacisk wpłynąć na rządzą-
cych, żeby się z tych złych pomysłów wycofali”. 
Antoni Macierewicz: „Nie znam w każdym razie 
Polaka który byłby zwolennikiem tego podatku, to 
jest jakiś absurd przecież” – przypomina słowa wy-
powiedziane wówczas przez parlamentarzystów, 
a także nieco później, bo w październiku 2015 r. 
przez Beatę Szydło, która pokazała wtedy nawet 
projekt ustawy znoszącej „miedziowy podatek”.

– Szukałem takiego projektu ustawy i rzeczywi-
ście go znalazłem. Wpłynął w sierpniu 2015 roku. 
Ma jeden artykuł: „W okresie od 1 stycznia 2016 
roku do 31 grudnia 2026 roku zwalnia się od podat-
ku wydobycie miedzi oraz srebra, o którym mowa 
w artykule 3, ustęp 1, punkt 1 i 2. Ustawa wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia” – przy-
tacza treść projektu samorządowiec. – Czekamy! 
– przypomina.

Marta Czachórska
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trum Kultury Muza. Po-
zostałe 39 pracownicy 
odebrali na akademiach 
oddziałowych.

– Miałem kiedyś przy-
jemność, będąc na Poli-
technice Wrocławskiej, 

opowiadać studentom 
pierwszego roku wydzia-
łu górniczego o tym, czy 
warto być górnikiem. 
Warto, bo ta praca do-
starcza niesamowitych 
wrażeń i możliwości 
rozwoju. Codziennie 
coś się dzieje. Warto stu-
diować, warto uczyć się 
górnictwa – zwraca się 
do młodych Mirosław 
Laskowski, dyrektor ds. 
technicznych kopalni 
Polkowice-Sieroszowice, 
dodając, że nawet gdy 

kocha się ten zawód, to 
obaw towarzyszących 
wsiadaniu do klatki 
i zjazdowi na dół nie da 
się do końca wyzbyć.

Po ofi cjalnych uroczy-

stościach ulicami Lubina 
ruszył tradycyjny po-
chód, w którym mistrz 
Lis Major poprowadził 
młodych adeptów gór-
nictwa przed oblicze 
starszyzny. Tam, pod 
halą RCS, miała miejsce 
ceremonia skoku przez 
skórę. W ten sposób do 
miedziowej wspólnoty 
przyjęto sześciu nowych 
górników. 

4 grudnia tradycyjnie 
był dla górników dniem 
wolnym. Niektórzy jed-
nak wzięli udział w uro-

czystej mszy świętej 
i udali się pod pomnik 
odkrywcy polskich złóż 
miedzi, dr. Jana Wyży-
kowskiego, by złożyć 

kwiaty i w duchu podzię-
kować mu za wytrwa-
łość w prowadzonych 
60 lat temu badaniach 
geologicznych.

– Górnictwo to zawód, 
który ma w sobie tyle 
elementów niepewności 
i niebezpieczeństwa, że 
taki dzień pozwala tro-
chę odetchnąć, powie-
dzieć sobie „szczęśliwie 
mamy ten rok za sobą”, 
odpukać w niemalowa-
ne... Trudno to porów-
nać z jakąkolwiek inną 
profesją – mówi Andrzej 
Katulski z Departamen-

tu Górnictwa KGHM, 
który od 47 lat związany 
jest z Zagłębiem Mie-
dziowym. – Myślę że nie 

ma w Polsce za-
wodów, które by się tak 
integrowały, jak właśnie 
górnicy, którzy czekają 
na ten dzień i raz w ro-
ku potrafi ą się wyzwolić 
z codziennej pracy, ubie-
rają mundury galowe i po 
prostu świętują.

Marta Czachórska
współpraca: KW, JD
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kwiaty i w duchu podzię-
kować mu za wytrwa-
łość w prowadzonych 
60 lat temu badaniach 

– Górnictwo to zawód, 
który ma w sobie tyle 
elementów niepewności 
i niebezpieczeństwa, że 
taki dzień pozwala tro-
chę odetchnąć, powie-
dzieć sobie „szczęśliwie 
mamy ten rok za sobą”, 
odpukać w niemalowa-
ne... Trudno to porów-
nać z jakąkolwiek inną 
profesją – mówi Andrzej 
Katulski z Departamen-

ma w Polsce za-
wodów, które by się tak 
integrowały, jak właśnie 
górnicy, którzy czekają 
na ten dzień i raz w ro-
ku potrafi ą się wyzwolić 
z codziennej pracy, ubie-
rają mundury galowe i po 
prostu świętują.

Marta Czachórska
współpraca: KW, JD
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POKAŻ, CZYM PALISZ
 GMINA POLKOWICE. Za kilka tygodni strażnicy 
miejscy zaczną sprawdzać, czym mieszkańcy miasta 
i gminy palą w piecach i w kominkach. Po raz pierw-
szy do badań pobrane zostaną próbki popiołu.
Kontrole tego, czym i w jaki sposób mieszkańcy palą w pie-
cach, prowadzone są od czterech lat w Polkowicach, a od 
roku także na wsiach. W tym sezonie wprowadzono kolej-
ną nowość.
– Możemy przeprowadzić kontrole u osób fizycznych do 
godziny 22 – wyjaśnia Małgorzata Kalus-Chiżyńska, dyrek-
tor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Gminy Polkowice. – Ale mamy zgłoszenia od 
mieszkańców, którzy mówią: „Wy jesteście o ósmej wieczo-
rem, ale już o dziesiątej, jedenastej, gdyby pani przyjecha-
ła, to tu jest już taki smród, taki dym”.
Władze Polkowic zleciły więc Politechnice Krakowskiej 
przebadanie próbek popiołu pobranych na tych nierucho-
mościach, gdzie zachodzi podejrzenie spalania odpadów. 
Strażnicy mają 
skontrolować około stu posesji. Wyniki badań wykażą, 
czym naprawdę mieszkańcy gminy palą w piecach i w ko-
minkach.  (UR)
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Pora na piękne święta
 CHOCIANÓW. Mieszkańcy mogą wziąć udział w świątecznym konkursie. Zwycięży ten, kto najciekawiej 

udekoruje swój balkon lub dom. 

Organizatorem, pomy-
słodawcą i fundatorem 
konkursu jest Tomasz 
Kulczyński.

– Muszę stwierdzić, że 
Chocianów jest bardzo 
skromnie przystrojony. 
Na ulicach praktycznie 
nie widać, że zbliżają się 
święta. Gdyby nie choin-
ka w rynku oraz dosłow-
nie kilkanaście iluminacji 

na paru uliczkach, tak 
naprawdę temat Bożego 
Narodzenia w przestrze-
ni publicznej praktycz-
nie nie istnieje – Tomasz 
Kulczyński, organizator 
konkursu.

Estetyczna rywalizacja 
rozpoczęła się 6 grudnia 
i potrwa do 6 stycznia. 
Aby wziąć w niej udział, 
nie trzeba nawet nigdzie 

się zgłaszać. Trzyosobo-
wa komisja konkursowa 
przejdzie w tym czasie 
ulicami Chocianowa 
i wybierze laureatów. 

Pula nagród w konkur-
sie to ponad 1 000 zł. Na 
wygraną największe szan-
se mają osoby, które opra-
cują oryginalny pomysł, 
samodzielnie wykonają 
ozdoby i rekwizyty oraz 

zadbają o to, by były one 
widoczne dla innych cho-
cianowian. Osobno oce-
nione zostaną dekoracje 
balkonów i domów.

Tomasz Kulczyński za-
powiada, że jeśli pomysł 
spodoba się mieszkań-
com, w przyszłym roku 
konkurs może objąć swo-
im zasięgiem całą gminę 
Chocianów.  (JD)

Odkąd po raz ostatni 
pisaliśmy o sytuacji 
na problematycz-

nym odcinku S3, minęły 
dwa tygodnie. W tym czasie 
sytuacja uległa nieznacznej 
poprawie. Członkowie kon-
sorcjum wykonawczego po-
woli dochodzą do porozu-
mienia i zaczynają spłacać 
zaległe zobowiązania wo-
bec  podwykonawców.

Warszawska fi rma pod-
wykonawcza otrzymała już 
większość swoich należno-
ści. Z pół miliona do uregu-
lowania jest jeszcze około 
120 tys. zł. Mimo że spółka 
zawarła umowę z Pribek-
sem, to jej właściciel uważa, 

że wina leży przede wszyst-
kim po stronie lidera konsor-
cjum – fi rmy Salini Polska. 
Jego zdaniem między człon-
kami konsorcjum doszło do 
sporu, który doprowadził do 
patowej sytuacji.

– Jak to się mówi, z puste-
go to i Salomon nie naleje. 
Jeśli Pribex nie dostał należ-
nych pieniędzy od Salinie-
go, to z czego miał zapłacić? 
– pyta retorycznie właściciel 
fi rmy, który poprosił o nie-
ujawnianie danych jego 
spółki. 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, bę-
dąca  inwestorem budowy 
S3, trzy tygodnie temu we-

zwała konsorcjum do wy-
jaśnień i do tej pory jeszcze 
ich nie otrzymała. – Z tego 
co wiem, to są zamiary, żeby 
złożyć takie wyjaśnienia, ale 
jak dotąd nie otrzymaliśmy 
jeszcze żadnego konkretu na 
papierze – mówi Magdalena 
Szumiata, specjalistka ds. ko-
munikacji społecznej dolno-
śląskiego oddziału GDDKiA.

Na podstawie faktur zło-
żonych do tej pory  przez 
wykonawców, Dyrekcja 
wypłaciła dotychczas pra-
wie 60 proc. z kwoty 561 
mln zł, stanowiącej wartość 
całego kontraktu.

Po kilku tygodniach 
udało nam się wreszcie 

skontaktować z przedstawi-
cielem fi rmy Salini Polska. 
– Były pewne, nazwijmy 
to nieporozumienia i wąt-
pliwości, ale w tej chwili 
są one wyjaśnione. Jako 
lider konsorcjum jesteśmy 
gotowi do tego, żeby przy-
spieszyć prace tak bardzo, 
jak to tylko możliwe. Zor-
ganizowaliśmy już sprzęt 
i innych podwykonawców, 
więc od przyszłego ponie-
działku będzie widoczna 
duża różnica. Znajdujemy 
się w bardzo krytycznej 
sytuacji, ale jestem przeko-
nany, że poprawimy tyle, 
ile będzie można. Jesteśmy 
przygotowani do tego, by 

nadrobić stracony czas. 
Oczywiście wiele zależy od 
pogody, ale nie możemy się 
na nią uskarżać, bo to my 
jesteśmy spóźnieni – mówi 
prezes firmy Giampaolo 
Mancini.

Prezes odniósł się także 
do informacji o konfl ikcie 
wewnątrz konsorcjum oraz 
zaległości wobec podwyko-
nawców. – Cóż, powiedz-
my, że mamy różne punk-
ty widzenia, ale tego typu 
sytuacje są niemal regułą 
w przypadku konsorcjum. 
Z pewnością mamy pewne 
opóźnienia w płatnościach, 
a Pribex ma tu swoje obo-
wiązki, ale najważniejsze 

jest to, że zdecydowaliśmy 
się na reorganizację budo-
wy i poprawę produkcji 
– twierdzi Mancini. – Ma-
my już listę wymagalnych 
zobowiązań i zaczęliśmy 
już płacić. Poprosiliśmy 
naszych wierzycieli o wy-
jaśnienie sytuacji i nie ma 
najmniejszej wątpliwości, 
że będziemy regulować na-
leżności, ponieważ to jest 
nasz obowiązek – dodaje.

Prace miały ruszyć 4 
grudnia. W środę, w chwi-
li oddawania tego numeru 
do druku, na placu budowy 
nadal nic się nie działo.

Szymon Kwapiński, 
Joanna Dziubek 

WINNE OPÓŹNIEŃ KONSORCJUM OBIECUJE NADROBIĆ STRACONY CZAS

 POLKOWICE. Koniec z pustymi placami budowy na odcinku drogi 

ekspresowej S3 z Lubina do Polkowic! Po wielotygodniowej przerwie znów 

pojawią się tam ekipy robotników wraz z maszynami – zapewniał nas 

główny wykonawca. Na budowie dalej jest jednak pusto. 
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KIPustki na budowie trasy S3 miały przejść do 

historii. Tak się jednak nie stało

nie ruszyła 
 POLKOWICE. Koniec z pustymi placami budowy na odcinku drogi 

nie ruszyła nie ruszyła nie ruszyła nie ruszyła Budowa 

z miejsca
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Urzędnicy 
wołają 

o pomoc
  JAWOR. Krucho w budżecie Powiatowego Urzędu 

Pracy w Jaworze. Dalsza działalność i realizowanie 
podstawowych zadań placówki stoją pod znakiem 

zapytania. W związku z dramatyczną sytuacją 
fi nansową pracownicy zaapelowali o pomoc do 

lokalnych parlamentarzystów, radnych i członków 
zarządu powiatu.

Z podpisanego przez pra-
cowników PUP listu wyni-
ka, że starosta Stanisław 
Laskowski nie wywiązał 
się z obietnicy zwiększenia 
budżetu zadeklarowanej 
na spotkaniu we wrześniu 
br. Pracownicy już w maju 
2017 r. prosili o podwyżki, 
których nie mieli od ośmiu 
lat (poza obligatoryjnymi). 
Ponadto obecne propo-
zycje budżetu spowodują 
zwolnienie pięciu osób, co 
spowoduje – zdaniem za-
łogi – paraliż urzędu i brak 
możliwości wykonywania 
jego ustawowych zadań. 
List trafił do radnych po-
wiatowych 28 listopada, 
przed przypadającą dwa dni 
później sesją.

– Z wcześniejszej kore-
spondencji starosty z dy-
rektorem PUP wynika, że 
podobna, trudna sytuacja 
panuje w większości powia-
towych jednostek – stwier-
dza Stanisław Laskowski 
i dodaje, że nie jest to w żad-
nym wypadku wina władz 
samorządowych, ale rosną-
cych kosztów utrzymania 
i eksploatacji.

Podczas dyskusji na sesji 
starosta obarczył odpowie-
dzialnością za stan budżetu 
PUP pośrednio burmistrza, 
gminę Jawor i Zarząd Lo-
kalami Komunalnymi. 

Ten ostatni wydał decyzję 
o przywróceniu czynszu 
i opłat związanych z wynaj-
mem pomieszczeń. PUP był 
z nich zwolniony od 1992 
r., pod warunkiem wyko-
nywania remontów i prac 
inwestycyjnych w wynaj-
mowane pomieszczenia.

Okazało się jednak, że 
w bieżącym roku PUP nie 
wywiązał się z obiecanych 
remontów, stąd  decyzja 
ZLK. Starosta liczy, że 
gmina zmieni zdanie, co 
pozwoli na dalsze funk-
cjonowanie urzędu, a za-
oszczędzone fundusze zado-
wolą pracowników. Dodał 
też, że w zamian PUP wy-
kona w wynajmowanych 
pomieszczeniach wymianę 
ogrzewania z elektrycznego 
na gazowe. Starosta wyjaś-
nia też, że budżet urzędu 
pracy nadwyrężyło… odej-
ście na emeryturę dyrektor 
Barbary Dziasek, której 
należało wypłacić odprawę 
i nagrodę jubileuszową za 
wypracowane lata pracy. 

Po sesji zapytaliśmy sta-
rostę, co zamierza odpowie-
dzieć pracownikom PUP? – 
To pismo dostałem dzisiaj 
i nie mogę się wypowiadać. 
Na ten temat nie rozmawia-
my – odpowiedział krótko. 
Laskowski.

Daniel Śmiłowski
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Ziarnko do ziarnka
  JAWOR. Serce z monet to pomysł na pomaganie potrzebującym. 

Inicjatywa powstała kilka lat temu w środowisku fundacji Skorupiakom 
mówimy NIE. W tym roku organizacji przedsięwzięcia podjęło się 
Stowarzyszenie Charytatywne Damy Radę.
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Zgodnie z maksymą 
„ziarnko do ziarnka”, or-
ganizacje charytatywne 
cieszą się z każdej złotówki. 
Podczas akcji „Serce z mo-
net” radość przynosi nawet 
każdy grosz. Jak sama na-
zwa akcji wskazuje, rzecz 
polega na usypaniu serca 
z najdrobniejszych monet.

– Czasem nam zalegają 
po kieszeniach, wrzucamy 
je do skarbonek. My posta-
nowiliśmy przyjąć każdą, 
nawet najdrobniejszą 
sumę – mówi Alina Nol-
brzak, prezes stowarzysze-
nia Damy Radę.

Ułożenie takiego serca 
to nie lada wyzwanie. By-
wało, że zebrane monety 
ważyły nawet ponad 200 
kg, a liczenie ich trwało 
kilka dni. 

3 grudnia przez kilka 
godzin w centrum Jawo-
ra stał namiot, w którym 
można było kupić charyta-
tywne kalendarze na nad-
chodzący rok. Układane 
na płycie Rynku serce ro-
sło z godziny na godzinę. 
Jaworzanie chętnie i licz-
nie odwiedzali stoisko fun-
dacji. Najmłodsi przycho-
dzili ze skarbonkami lub 

mieli odło-
żone drob-
ne w wo-
reczkach. 
Z okazji do 
pomagania 
skorz ys t a l i 
również ja-
worscy radni i to 
niezależnie od opcji 
politycznej. Kieszenie 
z drobnych opróżnił też 
burmistrz Emilian Bera.

– W sercu ustawiliśmy 
też skarbonkę na bank-
noty, którymi również 
nie pogardzimy. Cały do-
chód z akcji przeznaczo-

ny będzie 
na pomoc naszym pod-
opiecznym. Ile dzisiaj ze-
braliśmy? Dowiemy się 
najwcześniej za tydzień – 
dodaje szefowa stowarzy-
szenia Damy Radę.

(DS)

M ieszkańcy starannie przy-
gotowali się do tego wy-
darzenia. Na specjalnie 

przygotowanej scenie swoje talenty 
prezentowali zarówno najmłodsi, jak 
i najstarsi złotoryjanie. Gdy długo wy-
czekiwany gość w końcu się pojawił, 
sporo czasu zajęło mu przejście kil-
kunastu metrów dzielących wejście 
do hali od miejsca, w którym miał 
przemówić. Został bowiem zatrzy-
mywany przez tłumy mieszkańców, 
chcących się z nim przywitać lub zro-
bić pamiątkowe zdjęcie.

Andrzej Duda prawie godzinę spę-
dził w hali sportowej „Tęcza”.  – Proszę 
państwa, ja rzeczywiście przyjecha-
łem do państwa specjalnie. To nie jest 
wizyta przy okazji tego, że prezydent 

jest gdzie indziej – oznajmił, wywołu-
jąc aplauz przybyłych gości. 

Prezydent podkreślił również, że 
wizyty w małych miastach, takich jak 
Złotoryja, są dla niego bardzo ważne 
i mówił o nich jeszcze podczas kampa-
nii prezydenckiej. Wykazał się też zna-
jomością historii miasta. – Muszę schy-
lić głowę i powiedzieć: Tak to prawda 
– Złotoryja w sensie formalnym, w sen-
sie prawnym, w sensie lokacji na prawie 
magdeburskim, jest starsza od Krako-
wa, z którym jestem związany i który 
prawa miejskie uzyskał w 1257 roku. 
Jest w tym sensie najstarszym miastem 

w Polsce. Z tego zapewne państwo, ja-
ko mieszkańcy tego pięknego miasta, 
możecie być dumni – mówił.

Od przedstawicieli władz miej-
skich Andrzej Duda otrzymał złoty 
samorodek w etui, profesjonalną 
miskę do płukana złota oraz album 
z fotografiami Krainy Wygasłych 
Wulkanów. Wręczono mu również 
zaproszenie na rekreacyjne poszuki-
wanie złota. Prezydent odwdzięczył 
się pastelowym obrazem Pałacu 
Prezydenckiego. Taki sam upomi-
nek przekazał prezesowi złotoryj-
skiego Vitbisu w podziękowaniu za 
ozdoby choinkowe, które już od 
lat dekorują prezydenckie drzewo 
bożonarodzeniowe. 

Szymon Kwapiński

NAJSTARSZE MIASTO W POLSCE MIAŁO 
SWÓJ WIELKI DZIEŃ 

Aplauz Aplauz Aplauz Aplauz 
dla prezydenta
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M ieszkańcy starannie przy-

 ZŁOTORYJA. 23 listopada 2017 roku 
będzie od dziś jedną z ważniejszych 
w historii miasta. Tego dnia z wizytą po 
raz pierwszy przyjechał tu prezydent 
Rzeczpospolitej Polski. 
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Nadchodzi RCS Cup
 PIŁKA NOŻNA. Już w lutym 2018 roku czeka nas kolejna edycja turnieju RCS Cup. Wielki fi nał odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Lubinie.

Zawody organizowane przez 
Regionalne Centrum Sportowe 
rozpoczną się 17 lutego. Podob-
nie jak w poprzednich latach, do 
rozgrywek zgłosić się mogą wszy-
scy chętni, którzy będą w stanie 
wystawić drużynę w zawodach 
eliminacyjnych. Co roku są to za-
równo kluby sportowe, drużyny 
fi rmowe a także po prostu grupy 

znajomych, którzy chcą sprawdzić 
się w rywalizacji z innymi.

– Po raz kolejny organizujemy 
turniej RCS Cup i zapraszamy 
chętne drużyny do udziału. Na 
tę chwilę nie ma żadnych ogra-
niczeń i zawodach mogą wystar-
tować tak naprawdę wszyscy – 
mówi Romuald Kujawa, główny 
organizator turnieju.

W ubiegłorocznych zawodach 
wystąpiło siedemnaście zespołów. 
Wszystko wskazuje na to, że rywa-
lizacja w tym roku będzie jeszcze 
bardziej zaciekła, bo już teraz 
udział zapowiada więcej drużyn 
piłkarskich z naszego regionu.

Czy wzrost zainteresowania 
piłkarskimi zmaganiami w sezo-
nie zimowym może w przyszłości 

spowodować powrót do Lubina 
ligi halowej? Organizatorzy tur-
nieju nie ukrywają, że takie roz-
grywki powinny tutaj wrócić, 
tym bardziej przy tak dobrze roz-
budowanej infrastrukturze. 

Więcej informacji dotyczących 
RCS Cup można uzyskać pod nr tel. 
76 756 11 03 bądź zadając pytanie e-
-mailem: imprezy@rcslubin.pl.  (DAM)FO
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Rok temu w turnieju 
zagrało 17 drużyn 

Przypomnijmy, że 15 paź-
dziernika o godzinie 14 miało 
się odbyć spotkanie pomiędzy 
Burzą Gołaczów a Feniksem 
Pielgrzymka. Obydwie druży-
ny stawiły się na boisku, jednak 
gospodarze nie posiadali przy 
sobie badań lekarskich. W ob-
liczu wytycznych Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Legni-
cy arbiter nie rozpoczął meczu, 
a OZPN Legnica wydał decyzję 
o przyznaniu walkowera na 
rzecz gości.

Klub z Gołaczowa nie zgadzał 
się z takim rozstrzygnięciem, 
powołując się przepisy obowią-
zujące w całym kraju, a sprawa 
trafi ła do Komisji Odwoławczej 
DZPN, która w ostatnich dniach 
wydała postanowienie, w któ-
rym informuje, że arbiter nie 
miał prawa nie przeprowadzić 
zawodów, a spotkanie rozegra-
ne ma zostać w innym terminie.

Ten wyrok powinien osta-
tecznie zamknąć dyskusję na 
temat sprawdzania badań le-
karskich na meczach w niższych 
ligach piłkarskich. Oczywiście 
Okręgowemu Związkowi Pił-
ki Nożnej przysługuje jeszcze 
odwołanie do organów PZPN 
i niewykluczone, że tak właśnie 
się stanie.  (DAM)

Po rundzie jesiennej 
KS zajmuje w klasie 
okręgowej jedenaste 

miejsce w tabeli. W piętna-
stu spotkaniach zawodnicy 
z Legnickiego Pola zdobyli 
dziewiętnaście punktów. To 
nie zadowalało na tyle klu-
bu, który postanowił prze-
budować zespół w zimowej 
przerwie. Zaczęto od zmia-
ny szkoleniowca, którym 
został Dariusz Skwarek, 
były szkoleniowiec Orła 
Mikołajowice. 

Nowy trener to nie jedy-
na nowość w zespole z Leg-
nickiego Pola. Wszystko 
wskazuje na to, że w dru-
żynie pojawi się napastnik 
Orkana Szczedrzykowice, 
Adam Wasilewski. Razem 
z nim ten kierunek może 

wybrać Paweł Wyżga, który 
miałby poprawić grę ofen-
sywną beniaminka klasy 
okręgowej. 

Niewykluczone, że 
w zespole pojawi się także 
Konrad Babeczko, który 
w ostatnim czasie występo-
wał w regionalnych ligach 
w Niemczech. Były zawod-
nik Prochowiczanki Pro-
chowice, z którą występo-
wał w III lidze, byłby z całą 
pewnością sporym wzmoc-
nieniem w szeregach obron-
nych KS-u Legnickie Pole.

O ile trener Skwarek po-
twierdził, że przenosi się 
do KS-u, o tyle na razie nie 
chce wypowiadać się o za-
wodnikach, którzy mieliby 
wzmocnić jego drużynę.

Adam Michalik

KLUB CZEKAJĄ DUŻE 
WZMOCNIENIA 

Skwarek
trenerem
KS-u
 PIŁKA NOŻNA. Dotychczasowy trener 
Orła Mikołajowice Dariusz Skwarek został 
nowym trenerem KS Legnickie Pole. To nie 
koniec wzmocnień grającego w klasie 
okręgowej zespołu. Do drużyny na 
najprawdopodobniej dołączy Adam 
Wasilewski, a sporo mówi się także 
o przyjściu kolejnych zawodników.
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Dariusz Skwarek nie zdradza jeszcze, 
jak zamierza wzmocnić KS

DZPN postanowił: 
Burza – Fenix
do powtórki

 PIŁKA NOŻNA. Komisja Odwoławcza 
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej uznała 
odwołanie klubu Burza Gołaczów w sprawie 
spotkania 10. kolejki grupy III legnickiej 
klasy „A” i nakazała rozegranie tego meczu 
w innym terminie.
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Miedź jedzie do Turcji
 PIŁKA NOŻNA. Przynajmniej dziewięć meczów rozegrają podopieczni Dominika Nowaka w ramach przygotowań do przyszłorocznych rozgrywek Nice I Ligi. 

Pierwszym sprawdzianem dla legniczan będzie udział w turnieju Amber Cup, a ostatnim – mecze kontrolne na zgrupowaniu w Turcji. Wśród rywali są m.in. Arka Gdynia
i FC Hradec Kralove.

Jesienną rundę I-ligo-
wych rozgrywek kibice 
Miedzi zapamiętają dobrze. 
Ich ulubieńcy pod wodzą 
nowego trenera zaczęli grać 
efektowniej i efektywniej, 
tracąc przed zimową prze-
rwą zaledwie trzy punkty 
do miejsca premiowanego 
awansem. Jak zamierzają 
przygotować się do drugiej 
części sezonu? 

Ekipa z Orła Białego zo-
stała w mieście do 3 grud-
nia. Później piłkarze wyje-
chali na urlopy, by jeszcze 
10 grudnia reprezentacja 
pierwszej drużyny wzięła 

udział w charytatywnym 
turnieju w Legnicy.

– Na czas urlopów każdy 
zawodnik dostanie indywi-
dualną rozpiskę treningową 
do zrealizowania oraz zale-
cenia dietetyczne. Do zajęć 
drużyna wróci 6 stycznia 
i zagra w turnieju halowym 
Amber Cup – zapowiada 
Tomasz Brusiło, rzecznik 
prasowy klubu.

Trzy dni później za-
wodnicy mają się stawić 
na kontrolnych badaniach 
motorycznych i wydolnoś-
ciowych. To będzie ofi cjal-
ne rozpoczęcie przygoto-

wań, po którym przyjdzie 
czas na treningi i sparingi. 
Ostatnim akcentem ma być 
zagraniczne zgrupowanie 
(12-23 lutego). Pierwsza 
drużyna wyjedzie do Tur-
cji, by pracować nad formą 
w ośrodku Gold City, w po-
bliżu Alanyi. Na zielonych 
boiskach legniczanie zmie-
rzą się z trzema rywalami, 
by po powrocie do Polski 
wyczekiwać pierwszego 
spotkania o punkty w ro-
ku 2018. Ich rywalem bę-
dzie wówczas Odra Opole 
(3 marca).

(PP) 

Machaj odejdzie 
z Chrobrego?
 PIŁKA NOŻNA. Miniona runda 

była z całą pewnością najlepsza  
Mateusza Machaja. Zawodnik 

Chrobrego Głogów imponował formą, 
więc nie dziwi fakt, że 

zainteresowanie nim wykazują 
zespoły z Lotto Ekstraklasy. 

Machaj to od dłuższego czasu czoło-
wy zawodnik Chrobrego i z całą pew-
nością strata takiego piłkarza byłoby 
ciosem dla drużyny Grzegorza Niciń-
skiego. Dziewięć bramek zdobytych 
przez tego zawodnika daje mu drugie 
miejsce w klasyfi kacji strzelców Nice 
1 Ligi. Niewykluczone, że już zimą Ma-
chaj pożegna się z Głogowem i trafi  do 
Białegostoku, gdzie z całą pewnością 
z otwartymi ramionami czekałby na 
niego Ireneusz Mamrot, który prowa-
dził go jeszcze w barwach Chrobrego. 
To wydaje się być najbardziej realny sce-
nariusz, choć nie można wykluczyć, że 
piłkarz zostanie do końca sezonu w do-
tychczasowym klubie. 

Takich problemów nie mają nato-
miast w Legnicy, gdzie wszyscy czołowi 
zawodnicy zapowiadają walkę o awans 
do Lotto Ekstraklasy. Podopieczni Do-
minika Nowaka po jesiennych me-
czach mają tylko trzy punkty straty do 
miejsca gwarantującego grę w wyższej 
lidze. W Legnicy więc raczej można się 
spodziewać wzmocnienia niż osłabie-
nia dotychczasowej kadry.  (DAM)
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Czy w drugiej części sezonu 
legniczanie utrzymają dobrą passę?
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Mateusz Machaj
może otrzymać
kilka atrakcyjnych
propozycji angażu

Lubinianie do sobotnie-
go starcia podchodzili 
w roli faworytów, jed-

nak ciężko było wyrokować, 
jak będzie wyglądała gra 
podopiecznych trenera Le-
wandowskiego. Spotkanie 
z Termalicą rozpoczęło się 
lepiej dla gości, ale zdobyta 
przez nich bramka pozytyw-
nie zadziałała na zawodni-
ków KGHM Zagłębia, którzy 

z upływem czasu spisywali 
się coraz lepiej. W barwach 
lubińskiego klubu po raz ko-
lejny popisał się Jakub Świer-
czok, który jeszcze przed prze-
rwą skompletował hat-tricka. 

Wielu kibiców zastana-
wiało się, jak będzie wyglą-
dała gra lubinian po przerwie 
– czy, podobnie jak pod wo-
dzą Piotra Stokowca, zespół 
cofnie się i będzie czekał na 
kontrataki. Początek połowy 
pokazał, że u trenera Lewan-
dowskiego jest całkiem ina-
czej. Czwartą bramkę zdobył 
Balić. Gości stać było tylko na 
drugie trafi enie i lubinianie 
wygrali mecz 4:2, przerywa-
jąc półtoramiesięczną serię 
bez zwycięstwa.

– Po raz kolejny weszliśmy 
w mecz za bardzo nerwowo. 
Będziemy pracować nad 
tym, by zespół od pierw-
szych minut był gotowy do 
takiej gry jak po straconej 
bramce – komentuje Mariusz 
Lewandowski.

Dzięki wygranej lubinia-
nie wciąż utrzymują kontakt 
ze ścisłą czołówką tabeli. 
Przed nimi w tym roku jesz-
cze trzy spotkania. Najbliż-
sze wyjazdowe w Szczecinie, 
a następnie w Lubinie z Le-
chem Poznań. Tegoroczną 
grę „Miedziowi” zakończą 17 
grudnia w Krakowie z miej-
scową Wisłą. 

Adam Michalik
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Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin 1:0
Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław 3:1
Wisła Płock – Arka Gdynia 2:0
KGHM Zagłębie Lubin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4:2
Sandecja Nowy Sącz – Legia Warszawa 2:2
Piast Gliwice – Lech Poznań 0:0
Wisła Kraków – Górnik Zabrze 2:3
Cracovia – Korona Kielce 2:2

Generuj PDF

Lotto Ekstraklasa 2017/2018
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Górnik Zabrze 18 10 5 3 35 39-26
2. Legia Warszawa 18 10 2 6 32 24-19
3. Korona Kielce 18 8 6 4 30 30-19
4. Jagiellonia Białystok 18 8 6 4 30 23-22
5. Lech Poznań 18 7 8 3 29 26-15
6. Wisła Kraków 18 8 4 6 28 25-22
7. KGHM Zagłębie Lubin 18 7 6 5 27 26-20
8. Arka Gdynia 18 6 7 5 25 22-19
9. Lechia Gdańsk 18 6 5 7 23 26-27

10. Wisła Płock 18 7 2 9 23 21-25
11. Śląsk Wrocław 18 6 5 7 23 22-27
12. Cracovia 18 4 7 7 19 23-27
13. Sandecja Nowy Sącz 18 4 7 7 19 16-25
14. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 18 4 6 8 18 20-26
15. Piast Gliwice 18 4 6 8 18 19-27
16. Pogoń Szczecin 18 2 4 12 10 14-30

Kolejka 18:

SUKCES RYWALI ZDOPINGOWAŁ 
„MIEDZIOWYCH” DO WALKI

KGHM ZAGŁĘBIE 
LUBIN

4:2
(3:1)

BRUK-BET TERMALICA 
NIECIECZA

Bramki: Świerczok (36’, 41’, 45’+1’), Balić (48’) – Piątek (10’, 77’)
KGHM Zagłębie Lubin: Polacek – Czerwiński, Guldan, Kopacz, Balić – Matuszczyk, Kubicki, 
Jagiełło (66’ Janoszka) – Tuszyński (83’ Woźniak), Pawłowski (81’ Żyra), Świerczok.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Mucha – Fryc, Kupczak, Maksimenko, Słaby (59’ Iancu) – Jo-
vanović, Mrozik (46’ Stefanik) – Pawłowski, Ł. Piątek, Miković – Śpiączka (75’ Janjantović).

„MIEDZIOWYCH” DO WALKI

Świetny debiut 
Lewandowskiego
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 PIŁKA NOŻNA. W minionym 
tygodniu doszło do zmiany na 
stanowisku trenera KGHM 
Zagłębie Lubin.  Piotra 
Stokowca zastąpił 
wychowanek lubińskiego 
klubu, Mariusz Lewandowski. 
Pod wodzą nowego trenera 
Zagłębie wygrało z Bruk-Bet 
Termalicą Nieciecza.

Jakub Swierczok hat-trickiem 
potwierdził swoją bardzo wysoką
dyspozycję w tym sezonie 
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10 medali LKT
 SZTUKI WALKI. W Ciechanowie odbyła się jedenasta 
edycja międzynarodowego turnieju Master Mazovia 

Cup. W turnieju zaprezentowali się zawodnicy 
Legnickiego Klubu Taekwon-do, którzy przywieźli 

łącznie aż dziesięć medali. 

Na starcie otwartego pu-
charu stanęła rekordowa ilość 
515 zawodników z 45 klubów 
reprezentujących Łotwę, Bia-
łoruś, Ukrainę, Rosję, Mołda-
wię, Irlandię i Polskę. 

Klaudia Wiśniewska zdo-
była złoty medal w walkach 
do 54 kg kadetek oraz brązo-
wy w konkurencji układów, 
Maciej Blicharski – złoty 
medal w walkach pow. 68 kg 
juniorów, Kamila Kolanow-
ska – złoty medal w walkach 
pow. 65 kg juniorek, Wioletta 
Hanisch – złoty medal w wal-
kach pow. 75 kg seniorek 
oraz srebrny w konkurencji 
układów, Paweł Woźniak – 
srebrny w walkach do 68 kg 
juniorów, Monika Kowal-
czyk – srebrny w walkach do 
60 kg juniorek, Aleksandra 

Kurleto – srebrny w układach 
formalnych kadetek, Domi-
nika Danielewicz – brązowy 
w walkach do 55 kg juniorek,

W klasyfikacji medalo-
wej juniorów LKT Legnica 
uplasował się na czwar-
tym miejscu w gronie 
39 klubów. Kolejne starty leg-
nickich zawodników odbędą 
się już w 2018 roku, gdzie naj-
ważniejszymi turniejami bę-
dą XXXIII Mistrzostwa Eu-
ropy w Mariborze, Słowenia 
i VII Puchar Świata w Sydney, 
Australia. Pierwszym startem 
w nowym roku dla zawod-
ników Legnickiego Klubu 
Taekwon-do będzie wyjazd 
do Rzymu na turniej Roma 
Open 2018, który rozegrany 
zostanie w dniach 24-25 lute-
go.  (LL)
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 BILARD. W Kielcach odbyły się 
Mistrzostwa Polski w bilardzie. Po ty-
tuł na tej prestiżowej imprezie sięgnął 
lubinianin, Mieszko Fortuński.
Fortuński wygrał po bardzo emo-
cjonującym finale przeciwko Rado-
sławowi Babicy. Reprezentant Ro-
kietnicy przez fazę pucharową szedł jak burza, ale nie był w 
stanie przeciwstawić  się Fortuńskiemu, który swój czwarty 
tytuł wywalczył wygrywając 9-7.
Na najniższym stopniu podium stanęli reprezentanci Konsal-
netu Warszawa: Mateusz Śniegocki i Wojciech Sroczyński.
W Kielcach rozegrano blisko 280 meczów, a ostateczne od-
powiedzi poznaliśmy dopiero na kilka godzin przed zakoń-
czeniem turnieju.  (LL)

 BILARD. W Kielcach odbyły się 

Mieszko mistrzem Polski

Po tej serii spotkań 
więcej powodów 
do zadowolenia 

mają piłkarze Chrobrego 
Głogów, gdyż ich druży-
na zainkasowała komplet 
punktów.

– Chcieliśmy się zreha-
bilitować za mecz w Szcze-
cinie – mówił na pome-
czowej konferencji Paweł 
Adamczak.

I rzeczywiście, Energa 
bardzo wysoko zawiesiła 
poprzeczkę Chrobremu. 

Dzięki temu kibice w Gło-
gowie obejrzeli ciekawe 
i zacięte spotkanie.

Natomiast w Zabrzu 
w meczy barbórkowym 
zmierzyły się ekipy Gór-
nika i Zagłębia. To spotka-
nie też obfi towało w wiele 
zwrotów akcji i zakończyło 
się nieznaczną wygraną go-
spodarzy. Mimo przegra-
nej w Zabrzu z Górnikiem 
piłkarze ręczni Zagłębia 
Lubin zebrali pochlebne 
opinie. 

– Boli kolejna porażka 
w końcówce meczu tym 
bardziej, że wydawało się, 
że zasłużyliśmy przynaj-
mniej na remis. Pomimo 
przegranej nie zwieszamy 
głów i walczymy o punkty 

w kolejnych meczach! – za-
pewnia Arkadiusz Moryto, 
który z dorobkiem dzie-
więciu trafi eń był w tym 
meczu najskuteczniejszym 
zawodnikiem Zagłębia.

Łukasz Lemanik 

OBA SPOTKANIA TRZYMAŁY KIBICÓW 
W NAPIĘCIU DO OSTATNICH SEKUND 

KS SPR CHROBRY 
GŁOGÓW

27:26 
(14:13)

ENERGA 
MKS KALISZ

Chrobry: Stachera, Kapela – Płócienniczak, Świtała 2, Sadowski 6, 
Klinger 5, Gujski 7, Tylutki, Biegaj 2, Orpik, Krzysztofik 2, Kubała 3.
Energa: Tatar, Zakreta – Galewski 2, Krytski 3, Bożek, Adamczak, 
Kobusiński, Drej 4, Misiejuk, Kniazeu 9, Wojdak Czerwiński, Bałwas, 
Adamski. 

NMC GÓRNIK 
ZABRZE 

33:31 
(19:17)

MKS ZAGŁĘBIE
LUBIN

NMC Górnik: Galia, Kornecki – Adamuszek 3, Bąk, Fąfara, Gliński 1, 
Gogola, Matuszak, Sluijters 6, Tatarincew 3, Tokaj, Francik, Gluch 9, 
Tomczak 4, Daćko 7, Gromyko.
Zagłębie: Małecki, Skrzyniarz – Dudkowski, Mollino, Mrozowicz 4, 
Pawlaczyk 1, Szymyślik 5, Bondzior 5, Czuwara 5, Kuźdeba, Moryto 
9, Dawydzik 1, Pietruszko, Stankiewicz 1.
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Emocjonujące
mecze Superligi
 PIŁKA RĘCZNE. 12. kolejka PGNiG Superligi Mężczyzn przyniosła wielkie emocje 

kibicom szczypiorniaka w Głogowie i Lubinie. 

Skrzydłowi Zagłębia nie tracą ducha walki

Spojnia Gdynia – Vive Tauron Kielce 27:46
Orlen Wisła Płock – Stal Mielec 37:26
MMTS Kwidzyn – Meble Wójcik Elbląg 27:21
Gwardia Opole – Azoty-Puławy 29:33
Chrobry Głogów – MKS Kalisz 27:26
Wybrzeże Gdańsk – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 29:20
Pogoń Szczecin – KPR Legionowo 28:24
Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin 33:31

PGNiG Superliga M 2017/2018
Lp. DrużynaLp. Drużyna Gr M W ZPK PPK P B Pkt.Gr M W ZPK PPK P B Pkt.
1. Vive Tauron Kielce GR 12 12 0 0 0 447-288 421. Vive Tauron Kielce GR 12 12 0 0 0 447-288 42
2. Orlen Wisła Płock2. Orlen Wisła Płock PO 12 10 1 0 1 378-270 38PO 12 10 1 0 1 378-270 38
3. Górnik Zabrze3. Górnik Zabrze GR 12 11 0 0 1 365-315 38GR 12 11 0 0 1 365-315 38
4. Azoty-Puławy4. Azoty-Puławy PO 12 9 1 1 1 359-295 35PO 12 9 1 1 1 359-295 35
5. MMTS Kwidzyn5. MMTS Kwidzyn GR 12 8 0 0 4 323-329 28GR 12 8 0 0 4 323-329 28
6. Gwardia Opole6. Gwardia Opole PO 12 5 1 2 4 309-312 22PO 12 5 1 2 4 309-312 22
7. Chrobry Głogów7. Chrobry Głogów GR 12 6 0 0 6 326-337 21GR 12 6 0 0 6 326-337 21
8. Zagłębie Lubin8. Zagłębie Lubin GR 12 5 0 0 7 351-356 18GR 12 5 0 0 7 351-356 18
9. Wybrzeże Gdańsk9. Wybrzeże Gdańsk PO 12 5 0 1 6 316-320 18PO 12 5 0 1 6 316-320 18

10. Stal Mielec10. Stal Mielec PO 12 5 0 0 7 356-378 16PO 12 5 0 0 7 356-378 16

11. Piotrkowianin Piotrków
Trybunalski PO 12 4 0 2 6 318-347 16PO 12 4 0 2 6 318-347 16

12. MKS Kalisz12. MKS Kalisz PO 12 4 0 0 8 292-335 14PO 12 4 0 0 8 292-335 14
13. Pogoń Szczecin13. Pogoń Szczecin PO 12 2 1 0 9 288-324 10PO 12 2 1 0 9 288-324 10
14. KPR Legionowo14. KPR Legionowo GR 12 1 2 0 9 284-343 8GR 12 1 2 0 9 284-343 8
15. Meble Wójcik Elbląg GR 12 2 0 0 10 263-336 715. Meble Wójcik Elbląg GR 12 2 0 0 10 263-336 7
16. Spojnia Gdynia16. Spojnia Gdynia GR 12 1 0 0 11 315-405 3GR 12 1 0 0 11 315-405 3

Kolejka 12:
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ORGANIZATORZY GALI SPORTÓW WALKI EXTREME ENERGY TIME 
W POLKOWICACH MOGĄ MÓWIĆ O SUKCESIE

Kickbokserski 
wieczór 
w Polkowicach

Pojedynek Fabio di Lalli 
z Adamem Piastowskim
był najbardziej efektowną 
walką wieczoru

Chociaż gala zasad-
niczo rozgrywana 
była w systemie K-1, 

to rozpoczęli ją bokserzy. 
W pierwszej z walk tzw. kar-
ty wstępnej naprzeciw siebie 
w ringu stanęli Marcin Kuj-
da z Żar i Marcin „Cinek” 
Hołod z Legnicy. Decyzją sę-
dziów 2:1 zwyciężył ten dru-
gi, którego mocno wspierała 
liczna grupa kibiców Miedzi 
Legnica. Chwilę później po-
nownie doszło do konfron-
tacji żarsko-legnickiej, tym 
razem jednak już z udziałem 
kickbokserów Patryka Kimu-
li (Żary) i Marcina Moskwy 
(Legnica). Jednogłośnie na 
punkty wygrał Moskwa.

Publiczność zgromadzo-
na w hali sportowej przy ul. 
Dąbrowskiego już zacierała 
ręce na zbliżające się cztery 
pojedynki z karty głównej. 
W każdym z nich miał się 
bowiem zaprezentować za-

wodnik miejscowej Armii 
Polkowice. Najpierw Patryk 
Kłak po zaciętym starciu po-
konał Kacpra Stemplewskie-
go z Jeleniej Góry 2:1. Kolej-
ną walkę arbiter zmuszony 
był przerwać i z powodu 
zbyt dużej dominacji ogłosić 
przedwczesny triumf Mariu-
sza Skupina nad Patrykiem 
Szperą z Żagania.

Najbardziej zacięty bój 
stoczył Fabio di Lalla z Ada-

mem Piastowskim z Zabrza. 
Po gongu oznajmującym 
zakończenie trzeciej, ostat-
niej rundy, trudno było tak 
naprawdę przewidzieć, czyja 
ręka za kilkadziesiąt sekund 
zostanie uniesiona w górę 
na znak zwycięstwa. Osta-
tecznie sędziowie zgodnie 
uznali, że wygrana się należy 
reprezentantowi gospodarzy 
o włoskich korzeniach.

Bardzo krótko, bo tylko 
jedną rundę trwało starcie 
Kacpra Muszyńskiego z Ka-
milem Stefańskim z Kielc. 
Przewaga Muszyńskiego 
była tak duża, że jego rywal 
w ciągu trzech minut kilka 
razy lądował na deskach 
i arbiter nie mógł ryzyko-
wać kontynuowania tego 
pojedynku.

Walki wieczoru nie 
wzbudziły już tylu emocji, 
co wcześniejsze rywalizacje. 

Prawdopodobnie 
dlatego, że zabrakło 

w nich wojowników z Pol-
kowic. Najpierw Jarosław 
Zawodni ze Świebodzic 3:0 
pokonał Michała Pasonia 
z Kielc, który w ostatniej 
chwili zastąpił zawodnika 
z Węgier. Za to w zamyka-
jącym całą galę pojedynku 
błyskawicznie z Palagą Szilar-
dem rozprawił się Dominik 
Zadora z Wrocławia. Starcie 
to trwało ledwie kilkadziesiąt 
sekund.

Szymon Kwapiński

 SZTUKI WALKI. Były emocje, 
krew, mocne ciosy, świetne obrony 
i żywo reagująca publiczność. 
Zadowoleni z pewnością są kibice 
miejscowego klubu Armia 
Polkowice, którego zawodnicy 
zwyciężyli swoje wszystkie cztery 
pojedynki.
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Dominik Zadora 
potrzebował chwili,
by pokonać rywala


