
 GŁOGÓW. To była największa taka 
akcja w historii miasta – znalezienie 

ważącej 250 kg bomby lotniczej 
spowodowało ewakuację trzech tysięcy 

osób i komunikacyjny paraliż w mieście. 
 Str. 7
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RADNI RUSZAJĄ
DO PRACY 10-11
 REGION. Rozpoczęła się no-
wa, pięcioletnia kadencja sa-
morządowa. Od 19 do 23 listo-
pada nowo wybrani radni na 
pierwszych sesjach składają 
ślubowania i przygotowują się 
do rządzenia swoimi gminami.
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 LUBIN. Akademia spółki Pe-
BeKa tradycyjnie rozpoczęła 
okres oficjalnych barbórko-
wych uroczystości w Zagłębiu 
Miedziowym. Górnicza brać 
jak co roku oddaje hołd swej 
patronce. 
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Tysiące 
ewakuowane!
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 KRAJ/REGION. Groźna choroba rozprzestrzenia się na kolejne powiaty. Z Mazowsza, Pomorza 

i Lubelszczyzny odra dotarła do naszego regionu – do Polkowic. 
Stosunkowo niewielka, ale wciąż rosnąca liczba zachorowań budzi niepokój w całej Polsce. Na tej kanwie 

w kraju jeszcze bardziej ożywiła się i tak gorąca już dyskusja na temat zasadności szczepień.  Str. 3.

Grozi 
nam
epidemia?
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Znów ogień na składowisku
 GMINA LUBIN. Siedem zastępów straży pożarnej gasiło 18 listopada pożar na 

nielegalnym składowisku śmieci w Kłopotowie. Cała akcja wraz ze sprawdzeniem 
terenu trwała dziewięć godzin. – Na szczęście nie był to duży pożar. Zdołaliśmy nad 
nim zapanować, zanim rozprzestrzenił się na inne kwatery wysypiska – mówi ofi cer 
dyżurny lubińskiej straży pożarnej.

Zgłoszenie o tym, że na 
składowisku śmieci w Kłopo-
towie widać ogień, strażacy 
dostali późnym wieczorem, 
o godz. 22.09.

– Obszar pożaru nie był 
duży, to 30 metrów kwa-
dratowych. Ogień zdołano 

szybko opanować, więc pło-
mienie nie rozprzestrzeniły 
się dalej – tłumaczy dyżurny.

Chociaż pożar nie był du-
ży, interwencja trwała dzie-
więć godzin. Strażacy długo 
zabezpieczali miejsce pożaru 
i sprawdzali, czy pod hałda-

mi śmieci nie ma innego za-
rzewia ognia.

Przyczyny pożaru wyjaś-
ni policyjne śledztwo. – Na tę 
chwile można jedynie przy-
puszczać, że było to podpale-
nie przez osoby nieustalone 
– zdradza strażak.  (KS)

FO
T. 

LU
BI

N.
PL

 (A
CH

IW
U

M
) 

K andydaturę Przy-
bylskiego zgłosili 
Bezpartyjni Sa-

morządowcy razem 
z Prawem i Spra-
wiedliwością – te 
kluby razem mają 
20 z 36 głosów w ra-
dzie sejmiku. Jego 
rywalem był Marek 
Łapiński z Platformy 
Obywatelskiej. Wybór 
marszałka poprzedziła 
burzliwa dyskusja – rad-
ni opozycji przypominali 
m.in. negatywne wypo-
wiedzi marszałka o polity-
ce PiS. Cezary Przybylski 
zapewnia, że nie zmienił 
swoich przekonań. Koali-
cję nazwał trudną, bo je-
go ugrupowanie nie we 
wszystkim zgadza się z PiS.

– Jesteśmy przeciwnika-
mi centralizacji, a tam gdzie 
będzie łamana praworząd-
ność, zapewniliśmy sobie 

prawo głosu – deklaruje 
marszałek, który wyjaśnia, 
że w umowie koalicyjnej 
nie znalazło się kilka in-
westycji, o które dopyty-

wała opozycja, bo 
są one już realizo-
wane, albo będą 
realizowane bez 
konieczności 
wsparcia ze stro-
ny rządowej.

O s t a t e c z -
nie głosami 21 

radnych mar-
szałkiem został 

Cezary Przybylski. 
Jego oponent z Koali-

cji Obywatelskiej uzyskał 
14 głosów.

Bezpartyjni Samorzą-
dowcy w pięcioosobowym 
zarządzie będą mieli jeszcze 
dwóch swoich przedstawi-
cieli. Członkami zarządu 
zostali radni wojewódzcy 
z poprzedniej kadencji Mi-
chał Bobowiec (będzie od-
powiadał za kulturę i sport) 
oraz Tymoteusz Myrda 
(transport). Dwa stano-
wiska wicemarszałków 

przypadły politykom PiS: 
Marcinowi Gwoździo-
wi (ochrona środowiska) 
i Marcinowi Krzyżanow-
skiemu (sprawy społeczne).

Wcześniej sejmik wybrał 
przewodniczącego i trzech 
wiceprzewodniczących. 
Sejmikowi przewodniczył 
będzie Andrzej Jaroch z PiS. 
Po jednym wiceprzewodni-
czącym będą miały też 
wszystkie trzy kluby.

Przypomnijmy, 
że w październiko-
wych wyborach 
samorządowych 
w dolnośląskim 
sejmiku 14 man-
datów wywal-
czyło sobie Prawo 
i Sprawiedliwość, 
13 – Koalicja 
Obywatelska (PO 
i Nowoczesna), 6 – 
Bezpartyjni Samorzą-
dowcy, 2 – KWW Z Dut-

kiewiczem dla Dolnego 
Śląska i 1 – PSL.

W takiej konfiguracji 
niezbędną do rządzenia 
regionem większość mo-
gła zapewnić tylko koalicja 
dwóch ugrupowań z trójki: 
PiS, KO, BS. Ostatecznie 13 
października Prawo i Spra-
wiedliwość oraz Bezpartyj-
ni Samorządowcy ogłosili, 

że doszło do porozumie-
nia pomiędzy tymi 

dwoma ugrupowa-
niami. Wsparcie 
dla koalicji zade-
klarował też Mi-
rosław Lubiński 
wybrany z listy 
PSL . P ierw-
sze – dotyczące 
kształtu zarządu 

– zapisy umowy 
koalicyjnej zostały 

już spełnione.
Bartosz Senderek 

(TuWrocław.com)

To już kolejny pożar 
składowiska w Kłopotowie

LUBIŃSKI RADNY ZNALAZŁ SIĘ W ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA

Dolnym Śląskiem
rządzi koalicja 
Bezpartyjni-PiS 

Andrzej Jaroch (PiS) przewodniczy 
sejmikowym radnym
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 REGION. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami marszałkiem województwa dolnośląskiego 

pozostanie Cezary Przybylski. W tej kadencji w zarządzie województwa oprócz niego zasiądzie 

jeszcze dwóch członków klubu Bezpartyjni Samorządowcy, w tym lubinianin Tymoteusz Myrda, oraz 

dwóch przedstawicieli PiS. Ustalenia te zapadły 19 listopada, na trwającej ponad osiem godzin sesji.

Cezary Przybylski 
(BS) pozostał 
marszałkiem 
województwa

Jako członek 
zarządu Tymoteusz 
Myrda (BS) będzie 
odpowiadał m.in. za 
dolnośląskie drogi 
i kolej
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W  Lesznie odnotowa-
no jeden przypa-
dek. Chory nie był 

szczepiony, pracuje w mie-
ście i legitymuje się ukraiń-
skim paszportem.

– Nie ma jednak po-
wodu do obaw – uspokaja 
Kalina Pabisiak-Ignaszew-
ska, rzecznik prasowy 
leszczyńskiego sanepidu. 
– Natychmiast podjęliśmy 
działania mające zapobiec 
rozprzestrzenianiu choro-
by – dodaje.

Zarażony mężczyzna 
pracuje w dużym zakładzie 
na terenie Leszna. – Już 
wczoraj zaszczepiliśmy ca-
ły zakład pracy – 300 osób, 
które mogły znajdować się 
w otoczeniu chorego – tłu-
maczy rzeczniczka.

Kolejna chora oso-
ba, również pochodzą-
ca z Ukrainy, przebywa 
w Polkowicach.

Przypadek podejrzenia 
odry u osoby dorosłej od-
notowano też w Głogowie. 
W tym przypadku sanepid 
czeka jeszcze na wyniki 
badań.

Odra rozprzestrzenia 
się bardzo szybko, szybciej 
niż grypa, a chory w swoim 
otoczeniu może zarazić na-
wet kilkanaście osób. Czy 
mieszkańcy naszego regio-
nu mają powody do obaw?

Jak twierdzi Janina 
Szelągowska, dyrektor Po-

wiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Lu-
binie, szczepialność dzieci 
na choroby zakaźne jest tu 
dosyć wysoka i oscyluje na 
poziomie 95 procent.

– Na tę chwilę jeszcze nie 
powinniśmy mówić o epi-
demii, ale absolutnie nie 
można bagatelizować od-
ry. W tej chwili mamy do 
czynienia z dużą migracją 
osób ze ściany wschodniej. 
Na Ukrainie czy Rumunii 
szczepienia ochronne nie są 
tak powszechne jak u nas, 
więc ogniska takich osób 
mogą być niebezpieczne – 
przestrzega Szelągowska.

Główny Inspektorat Sa-
nitarny informuje, że na 
terenie Polski, w okresie od 
1 stycznia do 31 paździer-
nika 2018 r. zarejestrowano 
144 zachorowania. W ana-
logicznym okresie roku po-
przedniego zgłoszono ich 
58. Odra przywędrowała 
do nas prawdopodobnie 
z Ukrainy, ale problem ist-
nieje w całej Europie.

Objawy odry są dosyć 
charakterystyczne. Cho-
robie towarzyszy gorączka 
i z reguły kaszel, katar, za-
palenie spojówek oraz roz-
legła czerwona wysypka. 
Jej wirus rozprzestrzenia się 
drogą kropelkową, na za-
każenie jesteśmy narażeni 
przebywając w pomieszcze-
niu z nosicielem lub poprzez 

dotknięcie np. zainfekowa-
nej klamki.

Odra jest groźna zarów-
no dla dorosłych i dla dzie-
ci. Osoby nieszczepione lub 
z obniżoną odpornością są 
bardziej narażone na groź-
ne powikłania, takie jak za-
palenie płuc czy zapalenie 
mózgu. W skrajnych przy-
padkach dochodzi do cięż-
kiego uszkodzenia mózgu, 
które objawia się po latach.

Do sanepidu dzwonią 
mieszkańcy z wątpliwoś-
ciami – nie pamiętają, czy 
byli szczepieni i nie wiedzą, 
skąd zdobyć te informacje. 
Mamy kilka możliwości – 
udać się do POZ, zajrzeć do 
książeczki zdrowia lub zba-
dać krew, by sprawdzić ilość 
przeciwciał. – W przychodni 
bardzo dokładnie przecho-
wują dokumentację, więc 
będą mieli informacje, na 
co byliśmy szczepieni – tłu-
maczy dyrektor i przypomi-
na, że szczepienie powinna 
poprzedzić wizyta lekarska. 
– Bezwzględnie musimy być 
zdrowi – uczula Szelągowska.

W Polsce szczepienia dla 
dzieci są darmowe i prze-
prowadza się je najpierw 
w drugim roku życia, póź-
niej dziecko otrzymuje daw-
kę przypominającą w 10. 
roku życia.

Zaszczepić się mogą tak-
że dorośli, ale odpłatnie. 
Szczepienia dorosłych są 

również dwudawko-
we, a „przypominaj-
kę” otrzymuje się po 
4-6 tygodniach od 
czasu pierwszej daw-
ki. Jako że szczepion-
ka MMR, oprócz wi-
rusów odry zawiera 
także wirus świnki 
i różyczki, szcze-
pienie powinny 
bardzo dokładnie 
przemyśleć kobie-
ty planujące ciążę. 

Po drugiej stro-
nie tego stoją prze-
ciwnicy szczepień, 
utrzymujący, że 
niewielkie grono 
chorych w skali 
całego kraju nie 
jest epidemią, 
a zrzucanie wi-
ny na karb nieszczepionych 
osób jest krzywdzące. 

– Nieetyczne jest budo-
wanie atmosfery strachu 
i paniki – mówi Justyna 
Socha, prezes Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia 
Wiedzy o Szczepieniach 
„STOP NOP”. Członkowie 
stowarzyszenia skarżą się 
na fałszywe informacje po-
dawane w Internecie, które 
ich zdaniem przedstawiają 
wybiórcze i zmanipulowa-
ne fakty. Podkreślają, że 
część zarażonych osób była 
szczepiona, więc zastrzyk to 
żadna gwarancja zdrowia.

Rodziców i opiekunów, 

którzy odmawiają zaszcze-
pienia dzieci, z roku na rok 
jest coraz więcej. Jak wyni-
ka z danych Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Państwowego Zakła-
du Higieny, w 2017 r. odno-

towano ponad 30 tysięcy 
takich sytuacji, w 2010 r. 
było ich niespełna 3,5 
tysiąca. 

Katarzyna Skoczylas
Lubin.pl

GROŹNA CHOROBA ROZPRZESTRZENIA SIĘ NA KOLEJNE POWIATY 

Grozi nam
epidemia?

 KRAJ/REGION. Wzrost zachorowalności na odrę 
budzi niepokój w całej Polsce. Do tej pory największą 
liczbę zachorowań odnotowano na Mazowszu, 
Pomorzu i Lubelszczyźnie. A w ostatnich dniach 
chorzy pojawili się jednak także w Polkowicach 
i Lesznie. Czy mieszkańcy naszego regionu mogą czuć 
się bezpiecznie?

Od 1 stycznia do 5 października 2018 r. na terenie całej Unii 
Europejskiej najwięcej przypadków zachorowań na odrę 
zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 
702), Grecji (2 290), Włoszech (2 248). W krajach spoza UE 
najwięcej zachorowań odnotowuje: Ukraina – w 2018 r. od-
notowano ponad 32 tys. zachorowań, Rosja (1 953), Serbia 
(5 741, w tym blisko 3 tys. potwierdzone) – podaje Główny 
Inspektorat Sanitarny.
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NOCNY WYBUCH
 GMINA RUJA. Ta sama 
pora, te same metody dzia-
łania – 16 listopada w nocy 
nieznani sprawcy wysa-
dzili w powietrze banko-
mat w Rui. To już czwarty 
podobny przypadek w tym 
roku na terenie powiatu 
legnickiego.

Tym razem sprawcy zasa-
dzili się na bankomat przy 
magistracie w Rui. Skok wy-
konali ok. godz. 3 w nocy.
– Otrzymaliśmy zgłoszenie 
uszkodzenia bankomatu 
w ścianie budynku Urzędu 
Gminy w Rui. Jak ustalili 
policjanci, uszkodzeniu 

uległ nie tylko bankomat, 
ale też ściana budynku, ok-
na i pomieszczenia biuro-
we urzędu – relacjonuje Ja-
goda Ekiert, rzecznik pra-
sowy KMP w Legnicy. – 
Obecnie ustalamy prze-
bieg zdarzenia, zabezpie-
czamy ślady, zapis z ka-

mer monitoringu i ustala-
my świadków – dodaje.
Przypomnijmy, że to już 
czwarty nocny skok na 
bankomat w tym roku. 
Wcześniej, na terenie po-
wiatu legnickiego, prze-
stępcy dwukrotnie odwie-
dzili w tym celu Chojnów, 

a także Kunice. Pora skoku 
i metody działania spraw-
ców są takie same. Czy po 
regionie grasuje gang, któ-
ry wyspecjalizował się w 
wysadzaniu bankomatów?
– Bierzemy pod uwagę róż-
ne scenariusze i analizuje-
my różne wątki. Policjanci 

dokładnie przeglądają za-
pis kamer z monitoringu – 
ucina mł. asp. Ekiert.
Jak ustaliliśmy, sprawcy 
wszystkich czterech napa-
dów byli zamaskowani. Na 
nagraniach widać mężczyzn 
m.in. w kominiarkach, kap-
turach i czapkach.  (PP) 

ŚLEDZTWO 
w sprawie afery 

się przeciąga
 LEGNICA. Choć sprawą afery 

w legnickim oddziale ZUS 
jeleniogórska prokuratura zajmuje się 

już od przeszło trzech miesięcy, dziś na 
próżno szukać przełomowych ustaleń 
w ich śledztwie. Powód? Opieszałość 
centrali Zakładu, która zaledwie kilka 

dni temu przekazała dokumenty 
z wewnętrznej kontroli.

Przypomnijmy, że sprawą zajmuje się 
dziś Prokuratura Okręgowa w Jeleniej 
Górze, która wszczęła śledztwo po za-
wiadomieniu od centrali Zakładu, złożo-
nym w efekcie kontroli oddziału przy ul. 
Grabskiego.

– Kontrola wykazała nieprawidłowości 
w pracy oddziału. Część naszych klientów, 
korzystając z pewnego rodzaju układu czy 
bliskich relacji z pracownikami, niejedno-
krotnie były to bowiem rodziny, pozwalali 
sobie na płacenie w krótkim okresie czasu 
bardzo wysokich składek, a potem przez 
długi czas pobierania zasiłków chorobo-
wych. Pracownicy uwikłani w ten proce-
der nie do końca nadzorowali ten proces, 
a raczej świadomie nie weryfi kali podstaw 
płaconych składek, prawidłowości zwolnień 
lekarskich czy ich wykorzystania – tłuma-
czył wtedy Wojciech Andrusiewicz, rzecznik 
prasowy ZUS.

We wrześniu prokuratorzy przesłuchali 
pierwsze osoby zamieszane w legnicką aferę.

– Śledztwo będzie dotyczyło wielu osób, 
z różnych szczebli oddziału ZUS. Nie może-
my jednak podać konkretnej liczby, ponie-
waż sprawa jest rozwojowa. Niewątpliwie 
śledztwo będzie miało charakter wielo-
wątkowy – zaznaczył Tomasz Czułowski, 
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej 
w Jeleniej Górze.

Dziś trudno spodziewać się nowych wie-
ści w sprawie ustaleń prokuratury. Powodem 
jest brak wyników z kontroli ZUS, które by-
ły podstawą do złożenia zawiadomienia. Te 
dotarły do Jeleniej Góry zaledwie kilka dni 
temu.

– To kilka kartonów dokumentów. 
Obecnie analizujemy te materiały. Zawarte 
w nich ustalenia są niezwykle istotne – ucina 
prokurator Czułowski.

Dodajmy, że „rodzinny interes”, który 
nad Kaczawą rozkręcili pracownicy oddzia-
łu ZUS, mógł przynieść korzyści w kwocie 
co najmniej 2 mln zł. Szczegóły sprawy jako 
pierwsza opublikowała „Gazeta Wyborcza”. 
Jej dziennikarze ustalili, że proceder miał 
trwać od 2011 r.

Paweł Pawlucy

Poszukiwacze skarb 
znaleźli przy okazji 
badań nad ustale-

niem dokładnego miejsca 
bitwy pod Legnicą.

– Prace wykonywa-
liśmy za zgodą woje-
wódzkiego konserwatora 
zabytków – podkreślają 
eksploratorzy i dodają, 
że ten sukces ma wielu 

ojców. Stowarzyszenie 
wykonywało badania 
przy współpracy z arche-
ologami, konserwatorem 
i Muzeum Miedzi w Leg-
nicy. Szczęściarzem, któ-
ry pierwszy natknął się 
na „siekańce” (fragmenty 
monet, którymi we wczes-
nym średniowiecznym 
handlu wydawano resztę 

– przyp. red.) był Robert 
Michałowski.

– Powiadomiłem kole-
gów i kiedy stwierdziliśmy, 
co to za fragmenty, zaczęli-

śmy dokładnie przeczesy-
wać to miejsce. Przeżycie 
było jeszcze większe, gdy 
się okazało, że monety 
pochodziły z drugiej poło-
wy X wieku – wspomina 
poszukiwacz.

– Wśród monet można 
rozróżnić dirhemy arab-
skie bite między VIII a XI 
wiekiem i zachodnioeuro-
pejskie denary z lat osiem-
dziesiątych X wieku. Wy-
kopaliśmy także srebrne 
ozdoby – relacjonuje Prze-
mysław Paruzel,  kierownik 
badań archeologicznych.

Kiedy opadną emocje 
wywołane znalezieniem 

skarbu, eksploratorzy wró-
cą do poszukiwania śladów 
wydarzeń z 1241 r.

– Nasze Stowarzyszenie 
Historyczno-Eksploracyjne 
Księstwa Legnickiego dzia-
ła od 2017 r. i ma siedzibę 
w Gniewomierzu. Zrzesza 
grupę ludzi, których pasją 
jest historia i archeologia. 
W szczególności intere-
sujemy się przeszłością 
naszej najbliższej okolicy, 
ale w krąg zainteresowań 
wchodzi również historia 
i prahistoria całego regionu 
oraz kraju – dodaje członek 
Stowarzyszenia, Mariusz 
Logoń.  (DS)

Szukali 
śladów
bitwy, 
znaleźli 
skarb
 LEGNICKIE POLE. Średniowieczne monety, 
klamry, ozdobne zawieszki to efekt pracy grupy 
eksploratorów ze Stowarzyszenia Historyczno-
Eksploracyjnego Księstwa Legnickiego. Skarby 
znalezione przez nich w Legnickim Polu – po 
skatalogowaniu i ustaleniu ich pochodzenia – 
trafią do gablot Muzeum Miedzi w Legnicy.
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Rynek rozbłyśnie na święta
 LUBIN. Wkrótce miejski rynek rozbłyśnie mnóstwem światełek. Premierowe odpalenie świątecznego oświetlenia 

zaplanowano na 6 grudnia. Tego dnia rozpocznie się też bożonarodzeniowy jarmark, który potrwa cztery dni.

Choć do Bożego Narodzenia zostało 
jeszcze trochę czasu, to Lubin już się przy-
gotowuje. W tym roku miasto kupiło sporo 
nowych ozdób. Tym razem dominują du-
że stojące świecące dekoracje. Większość 
z nich rozświetli miejski rynek.

– Będą to: kareta, skrzydła, przy których 
będzie można zrobić sobie zdjęcie, ramka 
„Dumni z Lubina” w wersji świątecznej 
oraz przestrzenna świecąca fontanna – 
wylicza Marcelina Falkiewicz z Urzędu 
Miejskiego w Lubinie.

Ponadto dodatkowe oświetlenie w po-
staci łuku zyska posąg Michała Archa-
nioła. Na rynek przeniesiona zostanie też 
przestrzenna bombka, która w ubiegłym 
roku stała na deptaku Pod Platanami w po-
bliżu małego kościoła. Urząd kupił rów-

nież Ciastka ze Shreka, ale na razie jeszcze 
nie wiadomo, gdzie dokładnie zostanie on 
ulokowany.

W sercu miasta nie zabraknie też cho-
inki. Żywe 12-metrowe drzewo pojawi się 
w centrum placu.

Oczywiście świąteczne ozdoby, jak 
zwykle, zawieszone zostaną na latarniach 
przy głównych ulicach. W tym roku nowe 
dekoracje zyska aleja Niepodległości.

6 grudnia rozpocznie się też na rynku 
jarmark bożonarodzeniowy, który po-
trwa aż do niedzieli. To część, a właściwie 
rozszerzenie Lubińskiego Betlejem, które 
w naszym mieście odbywa się co roku. – 
Sama impreza, czyli występy starszych 
i młodszych mieszkańców odbędą się jak 
zwykle w dużej sali Centrum Kultury Mu-

za. Tym razem w sobotę, 8 grud-
nia – dodaje Elżbieta Miklis, 
kierownik Domu dziennego 
Pobytu Senior, jedna z orga-
nizatorek wydarzenia.

Wraz ze świątecznymi 
dekoracjami i jarmarkiem, 
6 grudnia pod ratuszem po-
jawi się też gotowa mozaika-
-orzeł ze zdjęć lubinian, która 
tworzona jest z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W akcji zdecy-
dowało się wziąć udział około 600 
osób, które pozwoliły się sfotografo-
wać 11 listopada.

Marta Czachórska
Lubin.pl

za. Tym razem w sobotę, 8 grud-
nia – dodaje Elżbieta Miklis, 

cia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W akcji zdecy-
dowało się wziąć udział około 600 
osób, które pozwoliły się sfotografo-
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Z łoty Medal za Długo-
letnią Służbę dostało 13 
osób, srebrne i brązowe 

wręczono dziewięciu pracow-
nikom PeBeKa. Odznaczenie 
to przyznaje prezydent Polski, 
w imieniu którego wręczał je 
wojewoda dolnośląski Paweł 
Hreniak. Sześciu pracowni-
ków wyróżniono Odznaką 
Zasłużony dla KGHM, 41 
osób otrzymało Odznakę Za-

służonego Pracownika PeBe-
Ka. Nadano też osiem stopni 
górniczych Inżyniera Górni-
czego. Do górniczej starszyzny 

dołączyło dziś 14 osób, które 
przyjęły z rąk kolegów hono-
rowe szpady górnicze. 

Wśród odznaczanych 
osób byli również długoletni 
pracownicy PeBeKa. W tym 
roku jubileusz 35-lecia pracy 
obchodziło dziewięciu górni-
ków, dwóch świętowało 25-le-
cie pracy górniczej, a 31 osób 
25-lecie pracy zawodowej. 
W tej ostatniej grupie znalazł 

się Grzegorz Cebulak, który 
do załogi PeBeKa dołączył 
dokładnie 21 czerwca 1993 r.

– Pierwszy dzień w fi rmie 
pamięta się zawsze. Było stre-
sująco – nowi ludzie, nowe śro-
dowisko i wielka niewiadoma. 
Zaczynałem pracę jako me-
chanik na komorze maszyn 
ciężkich, dzisiaj jestem szty-
garem zmianowym maszyn 
ciężkich. Jeśli ktoś lubi to, co 

robi i nie boi się nowych wy-
zwań, to w tej pracy może się 
wiele nauczyć – mówi górnik 
i zapewnia, że nigdy mu nie 
przyszło do głowy, by zamie-
nić górnictwo na inną branżę.

Zgodnie z fi rmową tradycją 
akademię zakończyło wyróż-
nienie matek, które mają co 
najmniej trzech synów pracu-
jących w górnictwie. W tym 
roku gratulacje odebrało 13 
pań. 

Oprócz załogi PeBeKa 
gośćmi barbórkowej akade-
mii byli m.in. przedstawiciele 
KGHM Polska Miedź, w tym 
wiceprezes ds. produkcji Ra-
dosław Stach, przedstawiciele 
organów nadzoru górnicze-
go, a także prezydent Lubina 
Robert Raczyński i starosta 
powiatu lubińskiego Adam 
Myrda.

Joanna Dziubek

PEBEKA TRADYCYJNIE OTWIERA CZAS BARBÓRKOWYCH AKADEMII 

Górnicy świętują!
 LUBIN. 91 
pracowników 
PeBeKa zostało 
uhonorowanych 
za pracę na rzecz 
grupy KGHM. 
Wyróżnienia 
odebrali 16 
listopada, 
podczas Akademii 
Barbórkowej. To 
już jedna z 
miedziowych 
tradycji, że ta 
spółka jako 
pierwsza obchodzi 
górnicze święto.
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Przy S3 zatankujemy najwcześniej latem
 REGION. Do czerwca przyszłego roku mają powstać MOP-y przy trasie S3, na 

odcinku między Polkowicami a Legnicą. Wiemy już, jakich marek paliwo będzie 
można tam zatankować.

W MOP-ach, czyli Miejscach Obsługi 
Podróżnych, zlokalizowanych przy naszym 
regionalnym odcinku drogi ekspresowej, 
znajdą się zarówno stacje paliw, jak i restau-
racje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad już podpisała umowy z fi rmami, 
które je wybudują.

11 czerwca przyszłego roku ma zostać 
ukończona budowa MOP-ów w okolicy 
Polkowic i węzła Lubin Północ. Tu powsta-
ną stacje sieci BP. Dzień później upłynie 
termin zakończenia budowy MOP-ów 
przy węzłach Kochlice Wschód i Kochlice 
Zachód, gdzie staną dystrybutory Lotosu.

Podane terminy nie oznaczają, że już 

w czerwcu można będzie zatankować na 
tych stacjach paliwo. To będzie możliwe 
dopiero po odbiorach technicznych, jed-
nak prawdopodobnie będą mogli korzystać 
z nich kierowcy jadący S3 na wakacyjny wy-
poczynek.  (JD)
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Kapsuła czasu została wmurowana 
pod pomnikiem Wybickiego

 GŁOGÓW. Gazeta, monety i zdjęcia – to znalazło się w kapsule czasu, którą 16 listopada wmurowano pod 
pomnikiem Józefa Wybickiego. Monument autora Mazurka Dąbrowskiego został postawiony z okazji setnej 

rocznicy Odzyskania Niepodległości.

–  Obiekty, które ma-
ją przejść do historii 
zaopatruje się w kapsu-
łę czasu dla przyszłych 
pokoleń. My również 
chcemy, żeby po nas coś 
zostało – mówił prezy-
dent Głogowa, Rafael 
Rokaszewicz.

W tubie znalazły się 
rzeczy z teraźniejszości, 
które dla przyszłych po-
koleń będą historią:

 – W środku jest gazeta 
wydana przez Muzeum 
Archeologiczno-Histo-
ryczne, zdjęcia powo-

jennego jak i aktualnego 
Głogowa, moneta oko-
licznościowa wydana 

z okazji 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości, 
a także grosz głogowski 

– wymienia Maciej Iży-
cki, rzecznik prasowy 
muzeum.

 –  Jestem zaszczycony 
tym, że w mieście stanął 
pomnik człowieka, który 
przebywał w Głogowie, 
a także jest twórcą hym-
nu narodowego – mówi 
Leszek Lenarczyk, dyrek-
tor muzeum.

Pomnik stanął na na 
placu Umińskiego. Uro-
czyste jego odsłonięcie 
odbędzie się 23 listopada.

(DJ)

Pociągiem do Leszna 
w niecałą godzinę

 REGION. Co najmniej sześć par pociągów 
pasażerskich w relacji Głogów-Leszno oraz czas 

przejazdu do 55 minut – to główne postanowienia 
umowy podpisanej przez prezydenta Głogowa 

i burmistrza Wschowy z przedstawicielami PKP Polskie 
Linie Kolejowe.

– Po blisko półtora roku 
negocjacji, porozumienie 
dotyczące moderniza-
cji linii kolejowej numer 
czternaście na odcinku 
Głogów Leszno zostało 
podpisane – informuje Ra-
fael Rokaszewicz.

W Poznaniu prezydent 
wspólnie z burmistrzem 
Wschowy oraz Dyrekto-
rem Centrum Realizacji In-
westycji PKP Polskie Linie 
Kolejowe podpisali umową, 
która zakłada przejazd po-
ciągu pasażerskiego relacji 

Głogów – Leszno w czasie 
do 55 minut, dostosowa-
nie infrastruktury pasażer-
skiej do potrzeb pasażerów 
oraz uruchomienie mini-
mum sześciu par pociągów 
pasażerskich w nowym 
rozkładzie jazdy na rok 
2019/2020.

Koszt całej inwestycji wy-
nosi 17 mln złotych, z czego 
gmina Wschowa sfi nansuje 
500 tys. zł, a Głogów – 2,5 
mln zł. Remontowe ma się 
zakończyć we wrześniu przy-
szłego roku.  (DJ)
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15 listopada tętniąca 
na co dzień życiem 
aleja Wolności 

świeciła pustkami. Zamknię-
te były sklepy, szkoły i insty-
tucje publiczne. Głogowianie 
musieli opuścić centrum mia-
sta, na czas gdy saperzy zabie-
rali stamtąd ważącą ćwierć 
tony bombę lotniczą z czasu 
II wojny światowej. 

– Już od wczoraj, od go-
dzin popołudniowych nasz 
patrol pilnował tego miejsca. 
Dziś od rana przystąpiono 
do ewakuacji mieszkańców 
pobliskich budynków oraz 
budynków szkół, sklepów 
i obiektów użyteczności pub-
licznej – informował w dzień 
ewakuacji Bogdan Kaleta, 
ofi cer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Głogowie. 

Konieczne okazało się 
również zamknięcie ruchu 
pieszych i samochodów 
w strefi e, gdzie prowadzone 
były działania, oraz wy-
znaczenie objazdów. Przez 
pewien czas zamknięty był 
odcinek drogi krajowej nr 
12, prowadzący do Mostu 
Tolerancji, przez co wyjazd 

z miasta w kierunku Leszna 
był niemożliwy. 

Specjalnie podstawione 
autobusy zawoziły ewaku-
owanych mieszkańców do 
Szkoły Podstawowej nr 2, 
gdzie mogli poczekać do 
zakończenia akcji. W kilku 
przypadkach niezbędna była 
pomoc pogotowia ratunko-

wego, żeby przewieźć osoby 
chore w bezpieczne miejsce.:

Mimo że to nie pierw-
sza bomba znaleziona 
w Głogowie, to jednak by-
ła to największa w historii 
ewakuacja:

– Obszar objęty akcją 
obejmował trzy tysiące 
osób. Mieszkają tutaj naj-

starsi mieszkańcy miasta, 
którzy zasiedlali te miesz-
kania jeszcze w latach 
sześćdziesiątych. Dlatego 
podeszliśmy z dużym za-
angażowaniem do tej ewa-
kuacji – mówi Karol Sko-
wroński, kierownik Biura 
Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych.

Z wydostaniem niewy-
buchu saperzy poradzili so-
bie w kilkadziesiąt minut. 
Potem zabrali go na poligon, 
by tam rozbroić niebezpiecz-
ny pocisk. Około godziny 
11.30 mieszkańcy mogli już 
wrócić do swoich domów 
i miejsc pracy.

Daria Jęczmionka
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O TYM WYDARZENIU MÓWIŁA CAŁA POLSKA

Tysiące ewakuowane! 
 GŁOGÓW. To była 
największa w historii miasta 
akcja związana ze 
znalezieniem 250 
kilogramowego niewybuchu. 
Domy i miejsca pracy musiało 
opuścić blisko 3 tysiące osób. 
Zaangażowane były 
wszystkie służby: policja, 
strażacy, saperzy oraz 
ratownicy medyczni.
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ZŁOMOWANIE
pojazdów

dokumenty od ręki, 
transport, gotówka 
tel. 725-725-300
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Historyczne wydarzenie
 CHOCIANÓW. Odsłonięcie pomnika z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 

i dwóch pamiątkowych tablic poświęconych Sybirakom i pomordowanym na 
Kresach Wschodnich było jednym z głównych wydarzeń podczas obchodów z okazji 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Chocianowianie celebro-
wali historyczną rocznicę 
w asyście m.in. pocztów 
sztandarowych, Sto-
warzyszenia Kawa-
leryjskiego im. 6. 
Pułku Ułanów Ka-
niowskich z Bole-
sławca, Kompanii 
Honorowej 23. 
Śląskiego Pułku 
Artylerii Wojska 
Polskiego w Bole-
sławcu oraz Orkie-
stry Górniczej ZG 
Polkowice-Sieroszowice.

– Piękna uroczystość, 
z wojskiem i orkiestrą górniczą 
– powiedziała nam jedna z mieszka-
nek miasta. – Bardzo dobrze, że przy tej okazji 
pamiętano też o Sybirakach. Cieszę się, że do-
żyłam takiej chwili.

Odsłonięcie pomnika i tablic na stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości było 

spełnieniem marzeń ustępującego 
burmistrza gminy. 

– Chciałem, aby te ob-
chody były wyjątkowe, 

aby w Chocianowie 
powstało miejsce pa-
mięci narodowej. 
Udało się sprowadzić 
wojsko. Uroczystość 
była przepiękna. Je-
stem z tego dumny 
– mówił Franciszek 
Skibicki. 

Pielęgnować pamięć 
narodową w Chocia-

nowie zamierza też jego 
następca w urzędzie, Tomasz 

Kulczyński, który zaprosił miesz-
kańców na II Chocianowski Bieg Nie-

podległości. Oprócz sportowej imprezy 11 li-
stopada w mieście zorganizowano też koncert 
pod hasłem „Chocianów świętuje 100-lecie 
niepodległości Polski”.

(UR)

BĘDĄ POWYBORCZE PORZĄDKI?
 REGION. Wiele wska-
zuje na to, że wynik 
ostatnich wyborów sa-
morządowych nie bę-
dzie obojętny, jeśli cho-
dzi o funkcjonowanie 
Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego. Zależ-
ność jest prosta – w jego 
władzach są włodarze 
wszystkich członkow-
skich samorządów.

Zgodnie ze statutem, 
w skład organów ZGZM – 
zgromadzenia członków 
i zarządu – wchodzą wy-
brani w wyborach samo-
rządowych włodarze 
członkowskich gmin, prze-
wodniczący gminnych rad 
i wytypowani w gminach 
delegaci. Obecnie prze-
wodniczącym zarządu jest 
Emilian Stańczyszyn, do-
tychczasowy szef polkowi-
ckiej rady miejskiej. Ka-
dencja Zgromadzenia po-
krywa się z kadencją rad 
gmin. Przypomnijmy, że po 
wyborach zmiany, jeśli 
chodzi o włodarzy związ-
kowych gmin, zaszły tylko 
w Polkowicach i Chociano-
wie, we wtorek zaś ma być 
wybrany starosta polkowi-
cki, który także zasiada 
w zarządzie. Czy nowy 
układ samorządowy wpły-
nie na funkcjonowanie 

ZGZM? Tego nie wyklu-
cza polkowicki burmistrz-
-elekt.
– Chodzi przede wszyst-
kim o obniżenie kosztów – 
wyjaśnia Łukasz Puźnie-
cki. – Najrozsądniejszym 
rozwiązaniem wydaje się 
likwidacja etatu dla prze-
wodniczącego Związku, 
a funkcja ta pełniona być 
powinna rotacyjnie, przez 
poszczególnych wójtów 
i burmistrzów gmin, jak to 
było wcześniej, i społecz-
nie – dodaje.
Z oświadczenia majątko-
wego Emiliana Stańczy-
szyna za 2017 rok wynika, 
że dochód ze ZGZM wyno-
sił – 160 109.35 zł, a we-
dług oświadczenia z 16.09. 
2018 – „wynagrodzenie do 

opodatkowania otrzyma-
ne w 2018 roku 121878.99 
zł, a wypłacone 83250.63 
zł” (pisownia oryginalna – 
przyp. red.).
Można się spodziewać, że 
zmian będzie więcej. Na 
razie nie wiadomo, kiedy 
planowane jest posiedze-
nie Zgromadzenia Związ-
ku. Najpierw w gminach 
członkowskich muszą się 
odbyć pierwsze po wybo-
rach sesje.
Przypomnijmy, dominują-
cym celem działalności 
ZGZM, skupiającego sześć 
gmin powiatu polkowi-
ckiego i dwie głogowskie-
go: Jerzmanową i Pęcław, 
jest gospodarka odpadami 
komunalnymi.

Urszula Romaniuk

G łogowska prokuratura 
oskarżyła Piotra P. o dwa 
przestępstwa. Pierw-

sze dotyczyło spowodowania 
w stanie nietrzeźwości wypad-
ku, który wydarzył się 28 kwiet-
nia 2017 roku.

– Wypadku polegającego 
na umyślnym naruszeniu za-
sad bezpieczeństwa podczas 
poruszania się ładowarką 
kołowo-przegubową w sposób 
niedozwolony, z nadmierną 
prędkością oraz uderzeniu ła-
dowarką w ocios chodnika i do-
ciśnięciu łyżką ładowarki stopy 
stojącego tam pracownika, po-
wodując u wymienionego po-
krzywdzonego ciężkie kalectwo 
– informuje Lidia Tkaczyszyn, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

Drugi zarzut dotyczył kiero-
wania maszyną pod wpływem 
alkoholu. W lipcu Sąd Rejono-

wy w Głogowie uznał oskar-
żonego Piotra P. za winnego 
i za pierwszy czyn wymierzył 
mu karę 1 roku i 8 miesięcy, 
a za drugi – karę 6 miesięcy 
więzienia.

Sąd zakazał też górnikowi 
prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych w ruchu 
lądowym przez osiem lat. Po-
nadto, jako zadośćuczynienie 
za doznaną krzywdę oskarżo-
ny miał wpłacić na rzecz po-
krzywdzonego 15 tys. zł, a po 
5 tys. zł na naprawienie w czę-
ści wyrządzonej mu szkody 
i na rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej.

Z wyrokiem tym nie zgodził 
się prokurator zarzucając mu 
m.in. „rażącą niewspółmier-
ność kary”. Wniósł o wymie-
rzenie kary łącznej 5 lat więzie-
nia i orzeczenie dożywotniego 

zakazu prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych 
w ruchu lądowym. Pozostałe 
strony też zaskarżyły ten wyrok. 
W październiku Sąd Okręgowy 
w Legnicy uwzględnił apelację 
prokuratora i wymierzył Piotro-
wi P. karę czterech lat pozbawie-
nia wolności. W pozostałym za-
kresie utrzymał w mocy wyrok 
sądu pierwszej instancji.

Wyrok skazujący Piotra P. 
jest prawomocny.

Przypomnijmy, w chwili 
zatrzymania sprawca wypad-
ku miał 2,5 promila alkoholu 
w organizmie. W takim stanie 
najechał na stopę pracownika 
zewnętrznej fi rmy operacyjnej. 
Mężczyzna trafił do głogow-
skiego szpitala. Niestety, stopa 
została zmiażdżona i konieczna 
była amputacja śródstopia.

(UR)
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Związek ma siedzibę w Polkowicach

Wyższa kara 
dla pijanego górnika
 REGION. Do czterech lat więzienia Sąd Okręgowy w Legnicy podwyższył karę 

Piotrowi P., który pijany spowodował wypadek na terenie szybu św. Jakuba, 

należącego do Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Wyrok jest prawomocny. 

FO
T. 

PI
XA

BA
Y



10 22 listopada 2018 
bezpłatny dwutygodnik regionalny WYBORY 2018

Powiatowe 
przetasowania

 POWIAT POLKOWICKI. Kamil Ciupak, 
dotychczasowy wicestarosta powiatu polkowickiego, 

został starostą, a Henryk Czekajło złożył rezygnację 
z członka zarządu, by zostać przewodniczącym rady 

powiatu.

– Nowe wyzwanie będą – 
komentuje Czekajło. – Jeste-
śmy przy końcu ustalania 
budżetu na następny rok, 
a prognozy nie są za wesołe. 
Z tego, co wiem, podnoszą 
nam „janosikowe”, więc 
nie będzie łatwo. Te wybo-
ry trochę nas przewietrzyły, 
jeśli mogę tak powiedzieć. 
Z poprzedniej kadencji zo-
stało siedmiu radnych, ale 
taki jest wybór, i musimy 
zakładać, że ta współpraca 
będzie dobra, z korzyścią 
dla mieszkańców powiatu 
polkowickiego.

Wiceprzewodniczącymi 
19-osobowej rady zostały 
Wanda Żuchowska i Ma-
rianna Kowalska.

Jedynym kandydatem 
na starostę powiatu polko-
wickiego był Kamil Ciupak.

– Najważniejszym zada-
niem będzie rozwój inwe-
stycji drogowych i trans-
port, ale chcemy też w tej 
kadencji bardzo poważnie 
podejść do kwestii pomo-

cy najsłabszym, czyli rea-
lizować zadania związane 
z pomocą społeczną oraz 
wsparciem osób niepełno-
sprawnych. W urzędzie nie 
będzie rewolucji, choć nie-
wielkie zmiany będą – za-
powiada nowy szef zarządu 
powiatu.

Z rekomendacji Kamila 
Ciupaka wicestarostą został 
Krzysztof Nester, dotych-
czasowy przewodniczący 
rady powiatu, a do zarządu 
weszli: Jan Zarzycki, by-
ły burmistrz Chocianowa 
Franciszek Skibicki i Roman 
Rutkowski.

W dalszej części obrad 
m.in. powołano komisje rady 
oraz ich przewodniczących.

(UR)

ROMAN KOWALSKI MIAŁ RACJĘ
 CHOCIANÓW. Ubiegający się 
w tegorocznych wyborach o urząd 
burmistrza Roman Kowalski nie 
przegrał procesu w trybie wybor-
czym. Taką informację omyłkowo 
przekazaliśmy w poprzednim nume-

rze „Pulsu Regionu” (nr 20/105).
Kandydat skierował sprawę do sądu, 
uznając, że w jednym z mediów spo-
łecznościowych mieszkaniec wsi 
Szklary Dolne zamieścił komentarz 
naruszający jego dobre imię.

Sąd Okręgowy w Legnicy przyznał 
rację Romanowi Kowalskiemu 
i nakazał internaucie opublikowa-
nie na społecznościowym profilu 
przeprosin.

(JD)

 CHOCIANÓW. Premierową sesję 19 listopada poprowadził radny senior Janusz Ślipko. Obok radnych 
ślubowanie złożył nowo wybrany burmistrz, Tomasz Kulczyński.

– Jestem pełen na-
dziei, że uda się zrealizo-
wać obietnice wyborcze. 
Wiadomo, że jest to też 
zależne od współpra-
cy z powiatem i bardzo 
mocno na nią liczę. 
Mam nadzieje, że nasz 
sztandarowy program 
dotyczący bezpłatnej 
komunikacji uda się jak 
najszybciej wdrożyć. Ta-
kie były rozmowy przed 
wyborami i takie będą 
też teraz. Będzie to jeden 
z moich pierwszych kro-
ków i decyzji, które będę 
chciał podjąć, bo wiem, 
że mieszkańcy szczegól-
nie wsi tego chcą – dekla-
ruje Kulczyński.

Jedynym kandydatem 
na przewodniczącego 
chocianowskiej rady był 
Paweł Kisiel. Było pew-
ne, że poprze go siedmiu 
radnych z ugrupowania 
Tomasza Kulczyńskiego, 
jednak wszyscy oczekiwali 
na to, czy ktoś z pozosta-
łych radnych wyłamie się 
z opozycji. Tak też się stało 
i dzięki ośmiu głosom „za” 
i przy siedmiu wstrzymu-
jących się Kisiel został 

nowym przewodniczą-
cym Rady Miasta i Gminy 
Chocianów.

Zadowolenia z tej de-
cyzji radnych nie ukrywał 
burmistrz: – Paweł Kisiel 
jest zupełnym przeciwień-
stwem mojej osoby. Ja je-
stem szybki w działaniu 
i czasami podchodzę do 

różnych kwestii emocjo-
nalnie a Paweł Kisiel jest 
osobą wytonowaną, która 
ze spokojem potrafi  każde 
emocje załagodzić. Zależy 
mi na tym, by rade pro-
wadziła osoba, która ma 
w sobie merytorykę i spo-
kój – argumentuje Tomasz 
Kulczyńskim.

Największym prze-
granym poniedziałkowe-
go głosowania jest klub 
Prawa i Sprawiedliwości, 
który idąc w kontrze do 
ugrupowania Tomasza 
Kulczyńskiego stracił 
szansę na współrządzenie 
w Chocianowie.

(DAM)

Po raz pierwszy obradu-
ją też nowe rady miej-
skie i gminne. Wybrani 

przez mieszkańców radni 
oraz prezydenci, burmistrzo-
wie i wójtowie składają ślubo-
wania i przygotowują się do 
zarządzania samorządami, 
za które przyjmują odpowie-
dzialność. Także w powiatach 

konstytuują się nowe rady 
i zarządy, które staną na czele 
starostw. Miejscami dochodzi 
do koalicji, które mogą zaska-
kiwać i wyborców, i samych 
polityków. 

Ta kadencja samorządowa 
trwać będzie nieco dłużej, bo 
pięć lat. Nowością jest też obo-
wiązek internetowej transmisji 

obrad. Będzie ona prowadzo-
na na stronach Biuletynów 
Informacji Publicznej poszcze-
gólnych samorządów. 

Głosowania na sesjach rad 
oraz sejmiku będą prowa-
dzone za pomocą urządzeń 
umożliwiających sporządze-
nie i utrwalenie imiennego 
wykazu głosowań radnych. 

Jeśli będzie to niemożliwe 
z przyczyn technicznych, na-
leży przeprowadzić głosowa-
nie imiennie, a wykazy gło-
sowań mają być niezwłocznie 
podane do publicznej wiado-
mości. Obywatele będą więc 
teraz mogli łatwo sprawdzić, 
jak pracują i głosują wybrani 
przez nich radni.  (JD) 

Nowi radni
zaczynają pracę
 REGION. 16 listopada skończyła się 
poprzednia kadencja władz 
samorządowych. Gdy oddajemy do 
druku ten numer „Pulsu Regionu”, 
znane są już władze województwa 
dolnośląskiego (str. 2).
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Mocny początek Kulczyńskiego
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Wszystko 
po staremu

  JAWOR. Podczas sesji 
inaugurującej nową kadencję także 

jaworscy samorządowcy złożyli 
ślubowanie. Było uroczyście, 

doniośle i… bez zmian.

Do pierwszej próby sił doszło pod-
czas głosowania nad składem prezy-
dium Rady Miejskiej. Wybór prze-
wodniczącego był jednogłośny: 19 
radnych zaakceptowało kandydata 
Klubu EB Razem, Daniela Iwańskie-
go. Wybór wiceprzewodniczących 
poprzedziła dyskusja. Opozycja liczyła 
na kompromis.

Kandydata na przewodniczącego 
zgłosił jego kolega klubowy, Michał 
Bander. Opozycja nie miała swoich 
propozycji i zaakceptowała wniosek. 
Daniel Iwański będzie więc pełnił tę 
funkcję przez kolejną kadencję.

Powołując się na zapewnienia 
burmistrza Emiliana Bery o chęci do 
współpracy, radni opozycyjni zgłosili 
swoich kandydatów na wiceprzewod-
niczących. Padło nazwisko Krzysz-
tofa Kowalczyka, który pretendował 
wcześniej o fotel burmistrza. Radny 
Roman Zawada (PiS) zgłosił kandyda-
turę doświadczonej w pracy samorzą-
dowej Teresy Prokopek-Stępniak. Rad-
ni większością głosów (11:9) wybrali 
jednak innych kandydatów – Ewelinę 
Szynkler i Michała Bandera. W ten 
sposób skład zarządu Rady Miejskiej 
pozostał bez zmian.

(DS)

Koniec z przedwyborczymi podziałami
  LUBIN. – Z doświadczenia wiem, że wszystkie podziały z kampanii wyborczej dzisiaj się kończą. Teraz będą biec tylko wokół dyskusji, 

czy chodnik zbudować na tej czy na tamtej ulicy. Mam nadzieję, że nowi radni szybko to zrozumieją. Im szybciej to nastąpi, tym szybciej miasto 
będzie się rozwijać – mówi prezydent Lubina Robert Raczyński.

Prezydent i 23 radnych 
złożyli ślubowanie 20 listo-
pada. W nowej pięciolet-
niej kadencji w lubińskiej 
Radzie Miejskiej zasiada 
13 osób z klubu Lubin 
2006, dziewięć z PiS oraz 
jeden reprezentant Koalicji 
Obywatelskiej Platforma 
.Nowoczesna.

Dla samego Roberta 
Raczyńskiego będzie to 
już szósta kadencja, w tym 
piąta z rzędu.

– Chciałbym podzięko-
wać tym, którzy pomagali 
mi przez ostatnie 20 lat bu-
dować to miasto. Gratuluję 

radnym nowej kaden-
cji. Dziękuję też mo-
jej żonie, która mnie 
przekonała, żebym 
kolejny raz kandy-
dował, bo nie jest ta-
jemnicą wśród moich 
znajomych i przyjaciół, 
że naprawdę się wahałem 
– dodaje prezydent.

Po części uroczystej ra-
da rozpoczęła obrady. Na 
początek wybrano pre-
zydium. Przewodniczącą 
została – tak zagłosowali 
wszyscy radni – Bogusła-
wa Potocka, zaś wiceprze-
wodniczącymi Tomasz 

Górzyński, Marian Wę-
grzynowski i Dariusz Jan-
kowski. Radni decydowali 
też o składach poszczegól-
nych stałych komisji rady.

(MRT)

Jak usłyszeliśmy nieofi-
cjalnie od radnych, decyzję 
o porozumieniu z klubem PiS 
w sprawie wyboru przewod-
niczącego przedstawiciele leg-
nickiego PO poznali dopiero 
dzień wcześniej, wieczorem. 
Efektem zaskakujący dla wielu 
wybór Rabczenki, który trudno 
interpretować inaczej niż jako 
początek porozumienia POPiS. 
Tymczasem przedstawiciele 
obu klubów przekonują, że to 
zbyt daleko idące wnioski i nie 
ma mowy o koalicji.

– Byłem mocno zgłaszany, 
ale raczej przez media. Nasza 
dyskusja trwała w klubie, po-
dobnie jak w komitetach PiS. 
Podjęliśmy decyzję, że nie bę-
dziemy wystawiać kandydata 
na przewodniczącego w Legni-

cy na ten moment – komentuje 
szef klubu PiS Arkadiusz Bara-
nowski. – Nic mi o koalicji nie 
wiadomo – podkreśla.

Mniej stanowczy jest sam 
Rabczenko, który zauważa, 
że na szczeblu lokalnym może 
dochodzić do „egzotycznych” 
porozumień.

– Krajowa polityka wyostrza 
ten kurs, który mamy obecnie 
w Polsce. Ja patrzę jednak przez 
pryzmat Legnicy – przekony-
wał w trakcie sesji. – Każdy, 
komu dobro miasta leży na 
sercu i jest w stanie przedstawić 
konkretne propozycje, powi-
nien zostać wysłuchany. Nikt 
nie ma monopolu na władzę. 
Tylko dzięki współpracy jeste-
śmy w stanie osiągać więcej – 
zaznaczył, dystansując się od 

jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie o koalicję z PiS.

Przypomnijmy, że o podob-
nym porozumieniu, tyle że rad-
nych Tadeusza Krzakowskiego 
z klubem PiS, mówiło się podczas 
poprzedniej kadencji. Świad-

czyły o tym wyniki głosowań, 
w których obie strony łączyły siły. 
Członkowie klubów dementowa-
li jednak pogłoski o nieofi cjalnej 
koalicji, przekonując, że ich decy-
zje wynikały wyłącznie z dbałości 
o los legniczan.  (PP)
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Czyżby POPiS? 
 LEGNICA. Wybór Jarosława Rabczenki na przewodniczącego rady miejskiej okazał się zaskoczeniem dla wielu obserwatorów 

lokalnej polityki. Niemal pewnym wydawało się, że w fotelu szefa RM rozsiądzie się Arkadiusz Baranowski, co oznaczać będzie 
początek nieofi cjalnej koalicji między radnymi prezydenckimi i PiS.

FO
T. 

PA
W

EŁ
 P

AW
LU

CY



12 22 listopada 2018 
bezpłatny dwutygodnik regionalny REKLAMA



1322 listopada 2018
bezpłatny dwutygodnik regionalny

N iedawno informo-
waliśmy  („Puls Re-
gionu” nr 20/105), 

że ponownie pod znakiem 
zapytania stoi przyszłość 
laryngologii w szpitalu 
przy ul. Hożej. Okazało się 
jednak, że czarne chmury 
unoszą się nad całą leczni-
cą. Pojawiły się nieofi cjalne 
doniesienia, że NFZ bę-
dzie sugerował przeobra-

żenie szpitala w zakład 
opiekuńczo-leczniczy.

Zatrudniony w złotoryjskim 
szpitalu laryngolog Radosław 
Matusz uważa, że czymś w ro-
dzaju pierwszej kostki domina, 
prowadzącej do zmiany profi lu 
placówki, może być nieprzedłu-
żenie umowy na leczenie oto-
laryngologiczne. – Niektórzy 
mieszkańcy nawet sobie nie wy-
obrażają, co będzie, jeśli szpitala 

w mieście zabraknie. Przecież on 
swoim zasięgiem obejmuje teren 
od Podgórek niemal po samą 
Legnicę. Na legnickim SOR-ze 
już teraz trzeba czekać po siedem 
godzin w kolejce, a co jeśli dojdą 
jeszcze pacjenci z powiatu złoto-
ryjskiego? Pamiętajmy, że w na-
szym regionie jest tylko jedna 
karetka pogotowia. Co będzie, 
jak ona stanie na kilka godzin 

w Legnicy? – pyta retorycznie 
laryngolog.

Rzeczniczka NFZ Joanna 
Mierzwińska informuje, że od-
dział laryngologiczny w Złoto-
ryi będzie działał jeszcze przez 
kilka miesięcy: – Z uwagi na 
wydłużony czas kontroli, ze 
względu na zastrzeżenia dy-
rektora szpitala wniesione do 
protokołu kontroli, planujemy 

do końca marca 2019 r. anek-
sować umowę szpitalną w za-
kresie oddziału otolaryngolo-
gicznego, po uzyskaniu zgody 
prezesa NFZ. 

Mierzwińska dodaje też, że 
zaraz po nowym roku rozpisany 
zostanie konkurs na realizację 
świadczeń z zakresu otolaryn-
gologii dziecięcej na Dolnym 
Śląsku. Jeśli złotoryjski szpital 

tego konkursu nie wygra, może 
potwierdzić się scenariusz ryso-
wany przez Radosława Matusza. 

Scenariusz ten wydaje się 
tym bardziej realny, że dyrek-
cja szpitala zwróciła się już do 
mieszkańców z prośbą o ofi cjal-
ne poparcie. Można je wyrazić 
składając podpis pod apelem 
o zachowanie dotychczasowej 
działalności placówki. Podpisy 
zbierane będą do końca roku 
m.in. w złotoryjskim ratuszu, 
starostwie powiatowym, urzę-
dzie pracy i przychodniach 
rejonowych. 

Dodajmy tylko, że o za-
mknięciu złotoryjskiego szpitala 
mówi się już od co najmniej kil-
kunastu lat. Najczęściej w kon-
tekście wysokiego zadłużenia, 
które dziś wynosi ponad 20 mln 
złotych. Placówka w tym czasie 
niejednokrotnie zmieniała dy-
rekcję i właścicieli.

Szymon Kwapiński
współpraca: (JD)

ZŁOTORYJA

NARKOTYKOWE LABORATORIUM
 REGION. Centralne Biuro Śled-
cze Policji znalazło na Dolnym Ślą-
sku miejsce, w którym produko-
wano metamfetaminę. Dwie oso-
by już trafiły do aresztu.
Laboratorium znajdowało się 
w domu jednorodzinnym w po-
wiecie lubańskim. Infor-
mację o jego działal-
ności CBŚP otrzy-
mało pod koniec 
października. 
Gdy uznali, że 
jest ona wiary-
godna, policjan-
ci podjęli decyzję 
o wejściu do bu-
dynku.
– W trakcie przeszu-
kania domu potwier-
dzili swoje przypuszczenia. 
Na pierwszym piętrze odkryli la-
boratorium metamfetaminy – in-
formuje komisarz Iwona Jurkie-
wicz, rzecznik prasowy CBŚP. – 
Znaleźli i zabezpieczyli odczynni-
ki oraz substancje chemiczne, 
łącznie blisko 93 litry różnych che-
mikaliów służących do produkcji 
tego narkotyku – dodaje.
Policja zabezpieczyła również pra-
wie 390 gramów metamfetaminy.
Według informacji od jednego 
z naszych Czytelników w sprawę 
zamieszani mogą być dwaj miesz-

kańcy Złotoryi i Legnicy. Prowa-
dząca śledztwo Prokuratura Rejo-
nowa w Lubaniu na razie tego nie 
potwierdza ani nie dementuje.
– Sprawa ta jest stosunkowo no-
wa, śledztwo jest na wczesnym 
etapie, więc nie możemy w tej 

chwili przekazywać tak 
szczegółowych infor-

macji – mówi proku-
rator Łukasz Chra-
pek.
Wiadomo, że w wy-
niku dolnośląskiej 
akcji policjanci za-
trzymali trzy osoby. 

Jedną z nich prze-
słuchano i wypusz-

czono do domu. Dwóch 
podejrzanych Sąd Rejono-

wy w Lubaniu tymczasowo 
aresztował po tym, jak prokurator 
postawił im zarzuty dotyczące pro-
dukcji i posiadania znacznych ilo-
ści narkotyków, a jednemu z nich – 
dodatkowo zarzut handlu narkoty-
kami. Za te przestępstwa grozi kara 
do 15 lat więzienia.
W tym roku funkcjonariusze CBŚP 
zlikwidowali już cztery takie labo-
ratoria, zabezpieczyli 47,5 kg środ-
ków odurzających i zatrzymali 62 
osoby, a 70 postawiono zarzuty 
związane z przestępstwami nar-
kotykowymi.  (JD)

Nowe oczy „Wielkiego Brata”
 ZŁOTORYJA. Pięć nowych kamer ma uzupełnić istniejący system monitoringu w mieście. 

Zainstalowane zostaną w przyszłym roku, ale nie podjęto jeszcze decyzji, które tereny zostaną 
objęte ich zasięgiem.
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Złotoryjska przestrzeń 
publiczna obserwowana jest 
przez 35 kamer z 36-krotnym 
zoomem optycznym, mogą-
cych nagrywać obraz nocą. 
Od zeszłego roku operatorzy 
zatrudnieni w centrum mo-
nitoringu pracują przez całą 
dobę. Przywrócenie nocnych 
dyżurów spowodowane było 
tym, że statystyki prowadzo-
ne przez tutejszą Straż Miejską 
wykazały, iż do wykroczeń do-
chodzi najczęściej w nocy.

W październiku – nie licząc 
dwóch ostatnich dni miesiąca 
– na terenie Złotoryi popeł-
niono 20 przestępstw. Były to 
głównie kradzieże, włamania 
czy zniszczenia mienia, a więk-
szość z nich miała miejsce 
w tych rejonach miasta, gdzie 
nie sięgają kamery. To m.in. 
ulice: Legnicka, Zagrodzień-
ska, Cmentarna, Krzywouste-
go, Hoża, Słowackiego, Pod-
wale i pl. Sprzymierzeńców. Na 
monitorowanym obszarze do 
przestępstwa doszło tylko raz.

– Monitoring wyraźnie zda-
je egzamin, jeśli chodzi o zre-
dukowanie liczby przestępstw. 
Prawie nie ma ich tam, gdzie są 
kamery. Z drugiej strony dzia-

ła prewencyjnie: coraz częściej 
operatorzy używają kamer 
i głośników do upominania 
ludzi, gdy mają zamiar popeł-
nić wykroczenie. Dotyczy to 
zwłaszcza spożywania alkoho-
lu w miejscach publicznych czy 
wykroczeń drogowych – mówi 
Jan Pomykała, komendant 
Straży Miejskiej w Złotoryi.

Ponieważ system przynosi 
dobre rezultaty, władze miasta 
postanowiły go rozbudowywać. 
W tym roku ratusz wyda na jego 
modernizację 180 tys. zł.

– Przechodzimy stopnio-
wo na łączność światłowodo-
wą, która zapewnia większą 
stabilność przesyłu sygnału 
z kamery do centrum moni-
toringu. Do grudnia zostanie 
podłączonych w ten sposób 
dziesięć kamer – zapowiada 
Piotr Rewig, główny specjali-
sta ds. informatyki w Urzędzie 
Miejskim.

Kamery, które mają być 
kupione w 2019 r., również zo-
staną podłączone do systemu 
światłowodami. Przy wyborze 
ich lokalizacji duże znaczenie 
będą miały statystyki policji 
i straży miejskiej.  (JD)

źródło: Złotoryjska.pl FO
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DYREKCJA LECZNICY APELUJE DO MIESZKAŃCÓW O POMOC

Tylko dwa oddziały 
w złotoryjskim szpitalu?
 ZŁOTORYJA. Czy Powiatowy Szpital im. 
A. Wolańczyka w Złotoryi zostanie 
wkrótce przekształcony w dwa wielkie 
oddziały rehabilitacji i opieki paliatywnej? 
W mieście pojawiły się takie właśnie 
informacje na temat planów Narodowego 
Funduszu Zdrowia wobec placówki, 
a dyrekcja szpitala zaczęła zbierać wśród 
mieszkańców głosy poparcia. Dotychczasowy profil działalności szpitala

stanął pod dużym znakiem zapytania
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Seniorzy chcą wspierać młodsze
pokolenia  swoim doświadczeniem 

Trzy wykłady, warsztaty i dyskusja zakończona 
raportem, który trafi na biurka urzędników 
miast i gmin – to efekty konferencji „Przestrzeń 
dla aktywności Rad Seniorów”, która odbyła 
się 18 października 2018 r.

Na konferencję zorgani-
zowaną przez Polskie Sto-
warzyszenie Szczęśli-
wych Emerytów, przybyło 
aż 120 osób. Pod wzglę-
dem merytorycznym wy-
darzeniu patronował prof. 
Adam. A. Zych.

- Konferencja składała się 
z dwóch części. W pierw-
szej swoje prezentacje 
przedstawiły rady senio-
rów z Legnicy, Złotoryi 
i Prochowic. Wysłucha-
liśmy także wykładów 
profesora Zycha, Marii 
Zajączkowskiej i Ireny 
K r u k o w s k i e j  –  m ó w i 
Barbara Galant, prezes 
Polskiego Stowarzyszenia 
Szczęśliwych Emerytów.

- W drugiej dyskutowa-
liśmy o tym, jak potencjał 
rad seniorów wykorzystać 
w polityce lokalnej, w jaki 
sposób zachęcić seniorów 
by zechcieli włączać się 
w decyz je dotyczące 
spraw socjalnych i spo-
łecznych – dodaje Barbara 

Galant.

Trwające b l isko p ięć 
godzin obrady przyniosły 
efekty w postaci gotowych 
wniosków, które znajdą 
swoje odzwierciedlenie 
w raporcie końcowym, ten 
trafi do urzędów miast 
i gmin uczestniczących 
w konferencji. Oprócz 
Legnicy, Złotoryi i Procho-
wic, w konferencji uczest-
niczyli przedstawiciele 
środowisk senioralnych 
z Lubina, Polkowic, Miłko-
wic, Rui, Kunic i Jawora.

-  Seniorzy  zrzeszeni 
w radach powinni stano-
wić łącznik między środo-
wiskami senioralnymi 
i władzami samorządo-
wymi. Jednak najważ-
niejsze nasze zadanie, to 
pomoc władzom w kwe-
stiach dotyczących środo-
w i s k a  s e n i o r a l n e g o , 
przede wszystkim potrzeb 
związanych konsekwen-
cjami wieku. Mówię tu 
między innymi o braku 

geriatrów, czy problemach 
z ograniczoną sprawno-
ścią, która jest konsek-
wencją starości – wyjaśnia 
Barbara Galant.

- Młodzi ludzie i seniorzy 
nie mogą żyć w próżni, 
potrzebne jest więc poro-
zumienie międzypokole-
niowe. Choćby po to żeby 
zrozumieć wzajemną po-
trzebę na różnych pła-
szczyznach.

Panujący nadal w wielu 
środowiskach stereotyp 
seniorów zajmujących się 
wnukami, jest już prze-
szłością. Dzisiejszy senior 
to człowiek aktywny, ofe-
rujący swoją pomoc i do-
świadczenie młodszym, 
s e n i o r  b y w a j ą c y  n a 
wystawach, koncertach, 
i m p r e z a c h .  R a d y 
seniorów przy radach 
miejskich i gminnych to 
coraz częściej spotykane 
„ciało doradcze”, z do-
świadczeń którego młodsi 
nie wstydzą się korzystać.

U roczysta gala od-
była się w Teatrze 
Miejskim podczas 

obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Tytuły otrzymali dwaj 
jaworscy sportowcy: Alek-
sander Śliwka, mistrz świata 
w siatkówce, wychowanek 

jaworskiego Spartakusa 
oraz Łukasz Tomaszewski, 
zdobywca Pucharu Świata 
w skokach na trampolinie 
z Victorii Jawor.

Uhonorowani zosta-
li również prezesi dwóch 
dużych jaworskich firm: 
Aleksander Kramer, prezes 
firmy Korpo oraz Bożena 

Bednarz, prezes IS Polska, 
która otrzymała Nagrodę 
Miasta Jawora. Honorowi 
Obywatele Miasta Jawora 
przyjęli z rąk burmistrza 
Emiliana Bery i przewodni-
czącego Rady Miejskiej Da-
niela Iwańskiego statuetki 
św. Marcina.

(DS)

HONOROWYCH OBYWATELI MIASTO PRZYJMUJE 
ZAWSZE W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Statuetki trafiły 
w kolejne ręce
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roczysta gala od- jaworskiego Spartakusa Bednarz, prezes IS Polska, 

 JAWOR. Tradycyjnie święto patrona miasta, św. Marcina, jest okazją 

do wręczenia kolejnych tytułów honorowego obywatela miasta. Do 

grona zasłużonych w tym roku dołączyli biznesmeni i sportowcy.

r e k l a m a

r e k l a m a
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PIŁKARSKIE
NIŻSZE LIGI

kanał 133 dekoder Horizon
kanał 365 dekoder Mediaboxrazem

                                   z TV Bolesławiec
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Konfeks Legnica – Chojnowianka Chojnów 7:1
KS Męcinka – Płomień Radwanice 0:2
Kuźnia Jawor – Pogoń Góra 7:0
Iskra Kochlice – Zawisza Serby 4:3
Iskra Księginice – Zamet Przemków 3:1
Odra Chobienia – Czarni Rokitki 4:1
KS Legnickie Pole – Kaczawa Bieniowice - : -
UKS Huta Przemków – Zryw Kłębanowice 2:3

Generuj PDF

KLASA OKRĘGOWA 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. KS Męcinka 15 12 0 3 36 49-20
2. KS Legnickie Pole 14 10 2 2 32 46-19
3. Kuźnia Jawor 15 9 3 3 30 39-14
4. Konfeks Legnica 14 9 0 5 27 37-22
5. Iskra Kochlice 14 9 0 5 27 33-23
6. Odra Chobienia 15 8 1 6 25 30-32
7. Płomień Radwanice 15 7 4 4 25 37-27
8. Zawisza Serby 15 6 3 6 21 36-38
9. Kaczawa Bieniowice 14 6 2 6 20 29-34
10. Pogoń Góra 15 6 2 7 20 34-40
11. Zamet Przemków 15 5 3 7 18 26-29
12. Iskra Księginice 15 5 0 10 15 20-28
13. Zryw Kłębanowice 15 4 2 9 14 25-40
14. Chojnowianka Chojnów 15 3 3 9 12 25-56
15. Czarni Rokitki 14 2 2 10 8 17-39
16. UKS Huta Przemków 14 1 3 10 6 18-40

Kolejka 15:
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Kalina Sobin – Victoria Siciny 9:2
Fortuna Obora – Zadzior Buczyna 3:4
LZS Ostaszów – Dragon Jaczów 3:3
Łagoszovia Łagoszów – Mieszko Ruszowice 0:2
Korona Czernina – Orzeł Czerna - : -
LZS Komorniki – Sokół Jerzmanowa 0:17
Gwardia Białołęka – Victoria Parchów 5:1
Stal II Chocianów – ZZPD Górnik Lubin 0:3

Generuj PDF

A-KLASA GRUPA I 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Gwardia Białołęka 15 12 0 3 36 36-12
2. Kalina Sobin 15 11 2 2 35 68-35
3. ZZPD Górnik Lubin 15 11 1 3 34 52-14
4. Dragon Jaczów 15 10 2 3 32 58-26
5. Sokół Jerzmanowa 15 9 3 3 30 66-29
6. Mieszko Ruszowice 15 9 2 4 29 51-21
7. Zadzior Buczyna 15 7 4 4 25 32-28
8. Korona Czernina 14 7 1 6 22 48-31
9. Orzeł Czerna 14 5 3 6 18 31-37
10. LZS Ostaszów 15 5 3 7 18 31-37
11. Fortuna Obora 15 5 1 9 16 42-52
12. Victoria Parchów 15 3 5 7 14 28-47
13. Stal II Chocianów 15 3 1 11 10 19-39
14. Victoria Siciny 14 3 1 10 10 24-57
15. Łagoszovia Łagoszów 15 2 3 10 9 25-38
16. LZS Komorniki 14 0 0 14 0 4-112

Kolejka 15:
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Mewa Kunice – Albatros Jaśkowice 2:0
Park Targoszyn – Sparta Parszowice 4:0
Grom Gromadzyń-Wielowieś – Tęcza Kwietno 3:1
Czarni Dziewin – KS Kłopotów 6:1
Kolejarz Miłkowice – Rodło Granowice 1:3
Wilki Różana – Orzeł Mikołajowice 4:1
KS Winnica – Dąb Stowarzyszenie Siedliska 2:0
Bazalt Piotrowice – Unia Miłoradzice 1:1

Generuj PDF

A-KLASA GRUPA II 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Mewa Kunice 15 13 1 1 40 53-7
2. Czarni Dziewin 15 11 1 3 34 45-20
3. Wilki Różana 15 10 1 4 31 46-29
4. Sparta Parszowice 15 9 1 5 28 35-33
5. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 15 8 2 5 26 32-20
6. Grom Gromadzyń-Wielowieś 15 7 1 7 22 48-35
7. Tęcza Kwietno 15 6 4 5 22 28-29
8. KS Winnica 15 6 2 7 20 29-31
9. Albatros Jaśkowice 15 5 4 6 19 30-34
10. Orzeł Mikołajowice 15 4 5 6 17 30-32
11. Bazalt Piotrowice 15 4 5 6 17 26-28
12. Unia Miłoradzice 15 3 7 5 16 25-30
13. KS Kłopotów 14 4 3 7 15 20-31
14. Rodło Granowice 15 3 3 9 12 22-40
15. Park Targoszyn 15 2 5 8 11 26-33
16. Kolejarz Miłkowice 14 1 1 12 4 15-78

Kolejka 15:
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Huragan Proboszcżów – Przyszłość Prusice 6:2
Ur-Pal Sokół Krzywa – Płomień Michów 2:2
LZS Nowy Kościół – Orlik Okmiany 3:1
Nysa Wiadrów – Błękitni Kościelec 2:2
Górnik II Złotoryja – Orzeł Zagrodno 5:3
LZS Lipa – Wilkowianka Wilków 1:1
Fenix Pielgrzymka – Skora Jadwisin 0:7

Generuj PDF

A-KLASA GRUPA III 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Górnik II Złotoryja 14 11 1 2 34 54-17
2. Przyszłość Prusice 13 9 2 2 29 30-14
3. Skora Jadwisin 14 9 1 4 28 63-29
4. Orzeł Zagrodno 14 9 1 4 28 46-17
5. LZS Lipa 14 8 1 5 25 35-21
6. Huragan Proboszcżów 14 8 1 5 25 37-24
7. Wilkowianka Wilków 14 8 1 5 25 29-32
8. Orlik Okmiany 13 7 3 3 24 27-21
9. Błękitni Kościelec 14 6 2 6 20 29-31
10. LZS Nowy Kościół 13 5 1 7 16 32-50
11. Płomień Michów 14 2 4 8 10 25-38
12. Burza Gołaczów 14 3 0 11 9 22-44
13. Ur-Pal Sokół Krzywa 13 2 2 9 8 27-41
14. Fenix Pielgrzymka 14 2 1 11 7 22-64
15. Nysa Wiadrów 12 2 1 9 7 11-46

Kolejka 15:
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LZS Koźlice – Sparta Przedmoście 1:7
Odra Grodziec Mały – Sparta II Grębocice 2:7
KS Kłobuczyn – Wiewierzanka Wiewierz 0:3
Błyskawica Luboszyce – Zryw Kotla 3:2
Skarpa Orsk – Viktoria Borek 1:3
Sokół Niechlów – Amator Wierzchowice 3:3

Generuj PDF

B-KLASA, GRUPA I 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Viktoria Borek 11 9 2 0 29 47-7
2. Sparta Przedmoście 11 9 1 1 28 52-14
3. Sparta II Grębocice 11 8 1 2 25 44-19
4. Wiewierzanka Wiewierz 11 6 2 3 20 28-20
5. LZS Koźlice 11 6 1 4 19 22-32
6. Błyskawica Luboszyce 11 6 0 5 18 27-22
7. Amator Wierzchowice 11 5 1 5 16 37-31
8. Sokół Niechlów 11 3 3 5 12 23-28
9. Zryw Kotla 11 3 2 6 11 22-27
10. Odra Grodziec Mały 11 3 1 7 10 18-35
11. Skarpa Orsk 11 1 0 10 3 11-49
12. KS Kłobuczyn 11 0 0 11 0 8-55
Kolejka 11:
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Kupryt 02 Sucha Górna – Unia Szklary Górne 2:5
Perła Potoczek – Sparta II Rudna 2:0
Kłos Moskorzyn – Victoria Tymowa 1:1
Błysk Studzionki – LZS Żelazny Most 1:1
LZS Nowa Wieś Lubińska – Relaks Szklary Dolne 0:1
Górnik II Polkowice – Zamet II Przemków - : -
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B-KLASA, GRUPA II 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Górnik II Polkowice 11 11 0 0 33 101-1
2. Unia Szklary Górne 12 10 0 2 30 50-23
3. Kłos Moskorzyn 12 9 1 2 28 47-16
4. Perła Potoczek 12 6 2 4 20 36-27
5. Relaks Szklary Dolne 12 6 1 5 19 24-41
6. Sparta II Rudna 12 6 1 5 19 30-29
7. Platan Siedlce 12 6 0 6 18 51-38
8. Victoria Tymowa 12 5 1 6 16 25-43
9. Zamet II Przemków 11 4 0 7 12 22-35
10. LZS Nowa Wieś Lubińska 12 3 1 8 10 25-51
11. Kupryt 02 Sucha Górna 12 3 1 8 10 27-48
12. Błysk Studzionki 12 1 3 8 6 18-65
13. LZS Żelazny Most 12 1 1 10 4 12-51

Kolejka 13:
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Iskra II Kochlice – Orlik II Okmiany 10:0
Kaczawa II Bieniowice – Radziechowianka Radziechów 12:1
Iskra Niedźwiedzice – Mewa Goliszów 3:4
Ikar Miłogostowice – Start Osetnica 10:1
Arka Trzebnice – Zryw Stary Łom 3:3
Victoria Niemstów – LZS Biała 1:1
Huzar Raszówka – Kryształ Chocianowiec 5:1
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B-KLASA, GRUPA III 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Iskra II Kochlice 13 9 2 2 29 68-46
2. Kaczawa II Bieniowice 13 9 1 3 28 73-32
3. Arka Trzebnice 13 8 3 2 27 49-21
4. Kryształ Chocianowiec 13 8 2 3 26 48-38
5. Ikar Miłogostowice 13 8 2 3 26 56-32
6. Huzar Raszówka 13 8 1 4 25 47-29
7. Zryw Stary Łom 13 6 4 3 22 34-23
8. Radziechowianka Radziechów 13 7 0 6 21 31-36
9. Mewa Goliszów 13 6 2 5 20 54-39
10. Iskra Niedźwiedzice 13 3 1 9 10 29-45
11. Victoria Niemstów 13 2 4 7 10 24-40
12. LZS Biała 13 2 2 9 8 26-51
13. Orlik II Okmiany 13 2 0 11 6 19-80
14. Start Osetnica 13 1 0 12 3 15-61

Kolejka 13:
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Korona Kawice – Orzeł Konary 11:0
Gama Ujazd Górny – Polder Damianowo 1:3
Błękitni Koskowice – Zjednoczeni Gościsław 5:1
Kam-Pos Lusina – Orzeł Pichorowice 2:3
Czarni Golanka Dolna – Cicha Woda Tyniec Legnicki 1:4
LZS Budziszów Wielki – Unia Rosochata 7:3

Generuj PDF

B-KLASA, GRUPA IV 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Błękitni Koskowice 12 10 1 1 31 59-13
2. Krokus Kwiatkowice 12 10 1 1 31 37-12
3. Korona Kawice 12 10 0 2 30 45-14
4. Kam-Pos Lusina 12 7 2 3 23 30-20
5. Zjednoczeni Gościsław 12 7 1 4 22 43-29
6. Orzeł Pichorowice 11 5 2 4 17 27-24
7. Cicha Woda Tyniec Legnicki 12 4 1 7 13 29-29
8. Unia Rosochata 12 4 1 7 13 24-31
9. LZS Budziszów Wielki 12 3 3 6 12 26-31
10. Orzeł Konary 12 4 0 8 12 31-50
11. Polder Damianowo 11 3 1 7 10 21-44
12. Gama Ujazd Górny 12 1 2 9 5 25-44
13. Czarni Golanka Dolna 12 1 1 10 4 14-70

Kolejka 13:
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Tatra Krzeniów – Platan Sichów 3:2
LKS Chełmiec – Płomień Nowa Wieś Grodziska 3:2
Lechia Rokitnica – Rataj Paszowice 4:1
Kuźnia II Jawor – Sokół Sokołowiec - : -
Iskra Jerzmanice Zdrój – Lubiatowianka Lubiatów 0:13
Huragan Nowa Wieś Złotoryjska – Zjednoczeni Snowidza 5:0

Generuj PDF

B-KLASA, GRUPA V 2018/2019
Lp. Drużyna M W R P Pkt. B
1. Orzeł Wojcieszyn 12 10 0 2 30 60-12
2. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 12 9 1 2 28 57-20
3. Kuźnia II Jawor 11 8 1 2 25 41-21
4. Tatra Krzeniów 12 7 1 4 22 28-20
5. Lubiatowianka Lubiatów 12 6 3 3 21 44-20
6. Płomień Nowa Wieś Grodziska 12 6 1 5 19 38-27
7. LKS Chełmiec 12 6 1 5 19 37-21
8. Lechia Rokitnica 12 6 1 5 19 35-28
9. Zjednoczeni Snowidza 12 4 3 5 15 23-25
10. Platan Sichów 12 4 0 8 12 32-38
11. Iskra Jerzmanice Zdrój 12 3 0 9 9 17-72
12. Sokół Sokołowiec 11 1 0 10 3 8-52
13. Rataj Paszowice 12 0 0 12 0 12-82

Kolejka 13:

Tabele niższych lig
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O rzeł Czerna to klub 
na co dzień grający 
w grupie I legnickiej 

klasy A. U schyłku rundy 
jesiennej zajmuje miejsce 
w połowie tabeli. W nocy 
z 16 na 17 listopada nie-
znany sprawca urządził so-
bie rajd po murawie. Klub 
opublikował zdjęcia obra-
zujący skalę zniszczenia. 
Na niektórych, robionych 
z dużej wysokości, murawa 
boiska wygląda jakby kos-
mici zrobili kręgi na boisku. 

Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej postanowił 

walczyć z wandalem 
i zaoferował nagrodę za 
jego wskazanie. 

– Wobec ogromu 
zniszczeń Dolnoślą-
ski ZPN ustanowił 
nagrodę finansową 
w kwocie dwóch ty-
sięcy złotych za wska-
zanie sprawcy znisz-
czeń na boisku Orła 
Czerna. Dorwać wan-
dala to cel na najbliższe 
godziny – mówi Andrzej 
Padewski, prezes Dolno-
śląskiego Związku Piłki 
Nożnej.  Adam Michalik 

walczyć z wandalem 
i zaoferował nagrodę za 

czeń na boisku Orła 
Czerna. Dorwać wan-
dala to cel na najbliższe 
godziny – mówi Andrzej 
Padewski, prezes Dolno-
śląskiego Związku Piłki 

Adam Michalik 

SPORT

150 meczów w dwa miesiące
 PIŁKA NOŻNA. W ciągu dwóch miesięcy na boiskach w Lubinie rozegrano ponad sto pięćdziesiąt meczów w ramach Lubińskiej Ligi Szóstek. To oznacza, że na niespełna 

dwa tygodnie przed końcem sezonu znamy większość rozstrzygnięć. 

Lubińska Liga Szóstek 
powstała we wrześniu, by 
wyciągnąć mieszkańców 
na boiska. Jak się okazuje 
był to idealny pomysł, po-
nieważ momentalnie zapeł-
niły się boiska w mieście.

– Sto pięćdziesiąt roze-
granych meczów w dwa 
miesiące oznacza, że każde-
go dnia odbywają się dwa, 
trzy mecze, więc na boi-
skach melduje się kilkadzie-
siąt osób chcących walczyć 
o ligowe punkty – mówi 
Tomasz Górzyński, organi-
zator rozgrywek.

Wśród zawodników, 
którzy pojawiają się na 

lubińskich boiskach, jest 
jedna z legend piłkarskiej 
Ekstraklasy. W barwach 
Stowarzyszenia Madness 
w rozgrywkach uczestni-
czy Wojciech Grzyb, który 
w swojej karierze rozegrał 
ponad trzysta spotkań 
na najwyższym szczeblu 
rozgrywkowym. 

– Cieszę się, że taka liga 
powstała w Lubinie, bo bę-
dę miał okazję wziąć udział 
w rozgrywkach z elemen-
tem rywalizacji, a muszę 
przyznać, że trochę mi tego 
brakuje. To projekt przygo-
towany w pełni profesjo-
nalnie i na pewno odniesie 

wielki sukces. Zachęcam 
wszystkich do grania w pił-
kę i aktywnego trybu życia. 
Do zobaczenia na boisku! – 
mówi Grzyb.

Pierwszy sezon trakto-
wany jest jako swoisty pi-
lotaż. Drużyny rywalizują 
w trzech grupach. Po czte-
ry najlepsze z nich stworzą 
pierwszą ligę, która już teraz 
zapowiada się bardzo emo-
cjonująco.   (DAM)

Odra rozjechała 
kolejnego rywala

 PIŁKA NOŻNA. Na zakończenie rundy jesiennej 
w grupie zachodniej IV ligi Stal Chocianów uległa na 
własnym boisku Odrze-Total Ścinawa aż 1:4. Jedyną 

bramkę dla gospodarzy zdobył Rafał Burda.

Sobotnie spotkanie 
rozpoczęło się fatalnie dla 
gospodarzy, ponieważ już 
w pierwszej minucie Odra 
wyszła na prowadzenie po 
trafi eniu Michała Piechu-
ty. Co ciekawe, dla napast-
nika gości było to dopiero 
pierwsze trafi enie w tym 
sezonie. Ścinawianie nie 

zamierzali spuszczać z to-
nu i nadawali ton grze, 
czego odzwierciedleniem 
były kolejne bramki zdo-
bywane przez Damiana 
Smolnego, ponownie Pie-
chutę oraz Damiana Ci-
chutę. Stal stać było tylko 
na jedno trafi enie, którego 
autorem był Rafał Burda.

– Przegrywamy trzeci 
mecz z rzędu, ale Odra 
jest jednym z najlepszych 
w tej lidze i dziś może nie 

grali pięknie, ale bardzo 
skutecznie. W defensy-
wie prostymi środkami, 
skrzydła bardzo groźne. 
Żal po takim meczu jak 
dziś na pewno jest, bo 
w 45. sekundzie tracimy 
bramkę na 1:0 i musimy 
już zmieniać nasze pla-
ny – komentuje Robert 

Gajewski, trener Stali 
Chocianów.

Na trybunach stadio-
nu ponownie pojawili się 
Andrzej Padewski, wice-
prezes Polskiego Związku 
Piłki Nożnej i burmistrz-
-elekt Chocianowa To-
masz Kulczyński. Przez 
większą część spotkania 
na trybunach można było 
słyszeć doping prowadzo-
ny przez kibiców obydwu 
zespołów.   (DAM)

FO
T. 

PA
W

EŁ
 A

N
D

RA
CH

IE
W

IC
Z

Damian Cichuta jesienią zdobył 
pięć bramek i zaliczył pięć asyst
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Emocji na lubińskich 
boiskach nie brakuje

DZPN WYZNACZYŁ NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ ZA WSKAZANIE SPRAWCY  

Wandale

 PIŁKA NOŻNA. Boisko piłkarskie z założenia powinno 
służyć piłkarzom do rozgrywania meczów piłki nożnej. 
Jak się okazuje, ktoś wpadł na pomysł, aby urządzić 
sobie na nim tor driftowy. Efekty takiego pomysłu 
odczuła murawa Orła Czerna w powiecie głogowskim. 

 PIŁKA NOŻNA. PIŁKA NOŻNA. Boisko piłkarskie z założenia powinno 

zniszczyli 
boisko
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Nowa zawodniczka w CCC
 KOSZYKÓWKA. Lynetta Kizer została nową zawodniczką CCC Polkowice. 28-letnia Amerykanka podpisała kontrakt 

z mistrzyniami Polski do końca sezonu 2018/2019.

Kizer ma 193 centyme-
try wzrostu i może grać na 
obu pozycjach podkoszo-
wych. W swojej bogatej  
karierze sportowej wystę-
powała m. in. w Korei, Chi-
nach, Turcji (Hatay, Galata-

saray i Fenerbahce). Grała 
również w amerykańskiej 
WNBA, gdzie broniła barw 
Tulsy Shock, Phoenix Mer-
cury, Connecticut Sun, 
Indiany Fever i Minneso-
ty Lynx. Kizer ponownie 

zagra pod okiem trenera 
Maroša Kovačika – wcześ-
niej w sezonie 2013/2014 
występowała w słowackim 
Good Angels Koszyce. 

W CCC Polkowice 
Lynetta Kizer będzie grać 

z numerem 33. Nowa za-
wodniczka „pomarań-
czowych” powinna zade-
biutować w najbliższym 
meczu ligowym, 24 listo-
pada przeciwko PGE MKK 
Siedlce.  (LL)
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Przedszkolaki 
odwiedziły 

piłkarzy 
 PIŁKA NOŻNA. Dzieci 

z Przedszkola Niepublicznego 
„Galileo”  w Polkowicach odwiedziły 
Klub Sportowy Górnik. Z maluchami 

spotkali się piłkarze pierwszego 
zespołu.

Wizytę przedszkolaków zorgani-
zowano w ramach promocji Gminy 
Polkowice. W klubie na maluchów 
czekali piłkarze Górnika Polkowice: 
Kornel Ciupka, Kacper Kocik, Jędrzej 
Król i Kamil Olszewski. Nie zbrakło 
również klubowej maskotki – Krecika. 

50-osobowa grupa maluchów zwie-
dziła budynek klubowy oraz poznała 
historię polkowickiej piłki. Był rów-
nież czas na wspólną zabawę, zdjęcia 
z piłkarzami i autografy. Na zakończe-
nie wszystkie dzieci otrzymały klubo-
we gadżety oraz słodycze ufundowa-
ne przez sponsora tytularnego klubu, 
gminę Polkowice.   (LL)
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O r ga n i z a to r e m 
całego przedsię-
wzięcia jest gru-

pa Zagłębie Handball, 
która w ostatnich latach 
przyzwyczaiła nas do 
wspierania wszelakich 
inicjatyw w naszym 
regionie.

– Poprzednia edycja 
była rekordowa: wysta-
wiliśmy 150 koszulek, 
dzięki temu pomoc 
otrzymały placówki 
z Lubina, Szczecina, Je-
leniej Góry, Koszalina, 
Gdyni, Elbląga, Puław, 
Leszna, Lublina i Dzier-
żoniowa. W tej edycji 
chcemy pomóc placów-
kom w innych zakąt-
kach naszego kraju – mó-
wią organizatorzy.

 W tym roku nie za-
brakło wyjątkowych 
koszulek, w tym ko-
szulki reprezentacji 
Polski, które nie są 
ogólnodostępne dla ki-
biców. Oprócz „biało-
-czerwonych” do akcji 
włączyły się także m.in. 
reprezentacje Słowacji, 
Norwegii, Czarnogóry 
czy Brazylii. Można wy-
licytować m.in. koszul-
ki kadry podarowane 
prze Adriannę Górną, 

Małgorzatę Mączkę, 
Kingę Grzyb czy Patri-
cię Matieli (Brazylia). 
Nie zabraknie również 

koszulki wicemistrzyni 
świata, Francuzki która 
grała w miedziowych 
barwach, Vanessy Jelić. 

Nie zabraknie oczywi-
ście koszulek obecnych 
zawodniczek Metraco 
Zagłębia Lubin, Agniesz-
ki Jochymek, Klaudii 
Pielesz, Moniki Malicz-
kiewicz czy Małgorzata 
Trawczyńskiej. 

Do akcji włączyły się 
także: legenda norwe-
skiej piłki ręcznej Heidi 
Løke (Storhamar), pię-
ciokrotna zwyciężczyni 
Ligi Mistrzyń Katari-
na Bulatović (Rostov), 
Holenderka Cornelia 
Groot, mistrzynie świa-
ta z francuskiego Metz 
Laura Glauser, Beatrice 
Edwige, Grace Zaadi 
oraz reprezentantka Nie-
miec Xenia Smits.

Do wylicytowania bę-
dą także: pamiątkowy me-
dal za udział w mistrzo-
stwach świata w Danii 
2015 i koszulka reprezen-
tacji Norwegii, przekaza-
na przez Mari Molid.

Pierwsze 50 koszulek 
można było licytować 
do 17 listopada. O dru-
gą pięćdziesiątkę można 
walczyć do 24 listopada. 
Od 25 listopada można 
będzie licytować koszul-
ki w ostatnich aukcjach.

Łukasz Lemanik

W TEGOROCZNEJ EDYCJI MOŻNA LICYTOWAĆ 150 UNIKALNYCH KOSZULEK
IV edycjaIV edycjaIV edycjaIV edycja

„Ręcznej pod Choinkę”
 PIŁKA RĘCZNA. 
W okresie 
przedświątecznym 
już po raz czwarty 
odbywa się akcja 
kibiców piłki 
ręcznej ze 
Stowarzyszenia 
Zagłębie Handball. 
„Ręczna Pod 
Choinkę” z roku na 
rok dociera do 
coraz większej 
liczby odbiorców, 
a co najważniejsze 
– pozwala pomóc 
jeszcze większej 
liczbie dzieci  
z domów dziecka. 
Do akcji włączyły 
się najlepsze kluby 
i najlepsze 
szczypiornistki na 
świecie! FO
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Legenda norweskiej piłki 
ręcznej Heidi Løke 
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Nie żyje Zdzisław Woźniak
 PIŁKA RĘCZNA. 21 listopada zmarł Zdzisław 

Woźniak, prezes Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki 
Ręcznej Siódemka. Miał 63 lata.

Zdzisław Woźniak na 
czele MSPR Siódemka Leg-
nica stał ponad dekadę, 
od 2007 roku. Zawodowo 
od wielu lat związany był 
z Legnickim Przedsiębior-
stwem Gospodarki Ko-
munalnej. W tej miejskiej 
spółce pracował na najważ-
niejszych stanowiskach: był 
dyrektorem ds. ekonomicz-
no-fi nansowych i głównym 
księgowym.

(LL) 

Grzyb w kadrze 
na ME!

 PIŁKA RĘCZNA. Selekcjoner reprezentacji Polski 
piłkarek ręcznych powołał kadrę narodową na 

Mistrzostwa Europy 2018. W składzie biało-
czerwonych znalazła się skrzydłowa Metraco 

Zagłębia Lubin, Kinga Grzyb. Do kadry B powołanie 
otrzymała Adrianna Górna.

Lista pierwszej reprezen-
tacji zostanie jeszcze zwe-
ryfi kowana do 16 nazwisk. 
Nastąpi to po konsultacji 
szkoleniowej w Warszawie. 
Później Polki wyjadą na 
trzydniowy turniej towa-
rzyski w Hiszpanii z udzia-
łem gospodyń, Niemek 
i Brazylijek.

Przed samymi ME 
2018 Biało-Czerwone 
wrócą na trzy dni do 
kraju. 30 listopada zain-
augurują czempionat me-
czem z Serbkami. Ich gru-
powymi rywalkami są 
jeszcze Dunki i Szwedki.

(LL)

Kadra polska na ME 2018: 

Bramkarki: Adrianna Płaczek (Fleury Loiret Handball, 
Francja), Weronika Gawlik (Perła Lublin)
Skrzydłowe: Kinga Grzyb (Metraco Zagłębie Lubin), Ka-
tarzyna Janiszewska (Union Halle Neustadt, Niemcy), 
Aneta Łabuda (Perła Lublin), Bogna Sobiech (HSG Ben-
sheim/Auerbach Flames, Niemcy),
Rozgrywające: Kinga Achruk, Aleksandra Rosiak, Ewa 
Urtnowska (wszystkie Perła Lublin), Joanna Wołoszyk 
(Pogoń Szczecin), Romana Roszak (Energa AZS Koszalin), 
Aleksandra Zych (Metz Handball, Francja), Sylwia Lisew-
ska (CS Minaur Baia Mare, Rumunia), Monika Kobylińska 
(TuS Metzingen, Niemcy), Karolina Kudłacz-Gloc (SG 
BBM Bietigeim, Niemcy)
Obrotowe: Joanna Drabik (Siofok KC, Węgry), Joanna 
Szarawaga, Sylwia Matuszczyk (obie Perła Lublin)
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J ak niemal co kolej-
kę PGE VIVE Kielce 
szybko wypracowało 

przewagę i wygrało mecz 
w PGNiG Superlidze. Tym 
razem uległ mu Chrobry 
Głogów, który jednak 
do samego końca nie od-
puszczał najlepszej druży-
nie w kraju. Głogowianie 
rzucili utytułowanym ry-
walom aż 30 bramek, ale 
stracili osiem więcej.

Mistrz Polski gościł 
w Głogowie, wicemistrz 
w Lubinie.  Podobnie jak 
rywal zza między, tak 
i zawodnicy Zagłębia nie 
sprostali utytułowanym 
przeciwnikom. Orlen Wi-
sła Płock wygrała w Lubi-
nie „dychą”.

– Pierwsze minuty były 
zdecydowanie po dyktan-
do Wisły, która szybko 
wypracowała sobie kil-
kubramkową przewagę, 
a z biegiem czasu jeszcze 
ją powiększała. Chcieli-
śmy zagrać najlepiej jak 
potrafimy i zmazać pla-
mę po meczu w Opolu, 
który zupełnie nam nie 
wyszedł. Było dziś kilka 
fajnych akcji, ale na pew-
no taka przegrana chwały 
nie przynosi. Mamy nad 
czym pracować – skomen-
tował Michał Stankie-
wicz, obrotowy Zagłębia 
Lubin. 

Siódemka Miedź Leg-
nica przegrała 27:31 
z Olimpem Grodków 
w meczu 8. kolejki grupy 
B 1. ligi. – W pierwszej 
połowie w naszej grze nie 
funkcjonowało dosłow-
nie nic. Źle weszliśmy 
w mecz. Słabo wyglą-
daliśmy w ataku, dzięki 
czemu gospodarze karcili 
nas kontrami. W obronie 
też było bardzo źle, prze-
grywaliśmy mnóstwo 
pojedynków jeden na 
jeden. Mam w pamięci 
nasz mecz w Piekarach 
Śląskich, a w Grodkowie 
po parkiecie biegała chy-
ba jakaś inna drużyna – 
narzeka trener Siódemki 
Miedź Paweł Wita.

Łukasz Lemanik

OSTATNIA KOLEJKA NIE BYŁA UDANA DLA DRUŻYN Z NASZEGO REGIONU 

CHROBRY 
GŁOGÓW

30:38
(14:20)

PGE VIVE 
KIELCE 

SPR Chrobry: Stachera, Kapela – Wawrzyniak 1, Warmijak 2, Sadowski 
1, Klinger 3, Babicz 3, Biegaj 2, Orpik 3, Bartczak 3, Krzysztofik, Czapla 4, 
Bekisz, Makowiejew 6, Rydz 2.
PGE Vive: Ivić, Cupara – Bis 1, Jachlewski 6, Lijewski 4, Jurkiewicz 4, Ku-
lesh 2, Moryto 4, Mamić 3, Fernandez Perez 3, Dujshebaev D. 2, Karalek 9.

OLIMP 
GRODKÓW

31:27 
(16:9)

SIÓDEMKA MIEDŹ 
LEGNICA 

Olimp: Młoczyński, Łągiewka, Mańko – Maciejewski 5, Stępień 1, Her-
tel 3, Mierzwiński 2, Rogaczewski 7, Ungier 4, Kulej 2, Kolanko 3, Górny, 
Koszyk, Szulc 4. 
Siódemka: Mazur, Dekarz – Majewski 1, Przybylak, Płaczek 1, Koprow-
ski, Ziemiński 4, Bogudziński, Piwko 7, Drozdalski 2, Styrcz 1, Mosiołek, 
Gregułowski 6, Skiba 5. 

SIÓDEMKA MIEDŹ SIÓDEMKA MIEDŹ 

MKS ZAGŁĘBIE 
LUBIN

19:29 
(10:17)

ORLEN WISŁA 
PŁOCK

Zagłębie: Małecki, Skrzyniarz – Stankiewicz, Bondzior 3, Kużdeba 3, 
Mrozowicz, Pawlaczyk, Gębala, Szymyślik 1, Sroczyk 1, Marciniak 1, 
Moryń 1, Jaszka 2, Dudkowski 4, Dawydzik, Czyczykało 3.
Orlen Wisła: Borbely, Morawski – Mlakar 3, Racotea 3, Daszek 5, Mihić 
3, Moya 1, Sulić 2, Zdrahala 1, Źabić, Góralski, Krajewski 2, Tarabochia 
5, de Toledo 3, Obradović 1, Krajewski.
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Zgodnie... 
przegrali 

 PIŁKA RĘCZNA. 
Szczypiorniści z Głogowa, 
Lubin i Legnicy przegrali 
ostatnie mecze.  Głogowianie 
i lubinianie mierzyli się 
z ligowymi potentatami, PGE 
Vive Kielce i Orlen Wisłą 
Płock. Pierwszoligowa 
Siódemka Miedź Legnica 
przegrała natomiast 
w Grodkowie.

Mistrz Polski gościł 
w Głogowie

Zagłębie nie sprostało 
utytułowanemu przeciwnikowi 

 PGNiG Superliga Mężczyzn 2018/2019 
Msc Nazwa drużyny M Zw P Rw Rp Zd St Zd-St P_Zd P_St

1. PGE VIVE Kielce 12 12 0 0 0 448 321 127 36 0
2. NMC Górnik Zabrze 11 10 1 1 0 320 272 48 29 4
3. ORLEN Wisła Płock 12 10 2 1 0 374 296 78 29 7
4. Azoty-Puławy 12 9 3 0 0 368 293 75 27 9
5. Gwardia Opole 11 7 4 0 1 312 313 -1 22 11
6. MMTS Kwidzyn 12 6 6 1 1 288 301 -13 18 18
7. KS SPR Chrobry Głogów 12 5 7 0 0 308 316 -8 15 21
8. Energa Wybrzeże Gdańsk 11 5 6 0 0 275 301 -26 15 18
9. MKS Zagłębie Lubin 12 5 7 1 0 300 335 -35 14 22
10. Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 11 4 7 1 1 300 332 -32 12 21
11. Energa MKS Kalisz 11 3 8 0 1 292 313 -21 10 23
12. SPR Stal Mielec 11 2 9 0 1 297 359 -62 7 26
13. Sandra Spa Pogoń Szczecin 11 1 10 0 0 266 326 -60 3 30
14. Arka Gdynia 11 1 10 0 0 283 353 -70 3 30
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 REGION. W całej Polsce 11 listopada w tym roku fetowany był z wyjątkowym rozmachem. Okrągła, setna rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości dawała nam podwójną okazję do świętowania. Były biało-czerwone flagi, kotyliony, poważne ceremonie, wesołe 

korowody, słodycze i wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni. Obok żołnierzy częstujących mieszkańców grochówką widać było postać 

Józefa Piłsudskiego. 
W naszym regionie nie było żadnych waśni, zamieszek ani sporów. Wszyscy jednakowo cieszyli się, że żyją w wolnym kraju. Radość tę widać 

na wszystkich naszych zdjęciach.  
(JD)

Słodki smak
niepodległości
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Jawor

Złotoryja

Lubin

Legnica

Legnica

Głogów

Polkowice

Polkowice
Lubin

Lubin


