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KRAJ. 179 kandydatów do Sej-
mu mają do wyboru mieszkańcy 
naszego okręgu. W wyborach do 

Senatu natomiast z powiatów na-
szego regionu, wystartuje w sumie 

dziewięć osób.
 str. 2-3

KARA 
ZA ABORCJĘ 3

 JAWOR. Ginekolog Jerzy K. 
musi zapłacić ponad 10 tys. zł 
kary za to, że nielegalnie usu-
nął ciążę szesnastolatce. Do-
świadczony lekarz trzykrotnie 
zasiadał na ławie oskarżonych.
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 LEGNICA. Użyteczny idiota 
– tak publicznie nazwał szefa 
Teatru Modrzejewskiej Jacka 
Głomba dyrektor katolickiego 
Radia Plus Stanisław Oberta-
niec. To reakcja na antykseno-
fobiczny happening, jaki reży-
ser zorganizował w Dniu Soli-
darności z Uchodźcami. 
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i fałszują 
wyniki?

BARBÓRKOWY BIEG 
 BIEG. Artur Kozłowski jako pierwszy przekroczył linię mety z czasem 29 minut i 27 
sekund. Bieg Barbórkowy wygrał po raz trzeci. Wśród pań tryumfowała Monika Stefa-
nowicz z czasem 34.35. Dziesięciokilometrową trasę przebiegło 1333 śmiałków.
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Zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa przez KGHM do 
głogowskiej prokuratury złożył 
tamtejszy radny, Paweł Chruszcz. 
Według niego Polska Miedź 
sfałszowała wyniki pomiarów 
stężenia związków arsenu 
emitowanego przez Hutę Miedzi 
Głogów.
Stężenie tego metalu ciężkiego nad 
Głogowem przekracza normy 
o ponad 250 procent – wynika 
z pomiarów Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 
z 2013 roku. Arsen wydobywa się 
z rudy podczas produkcji 
miedzianych katod, dlatego 
mieszkańcy winią właśnie 
głogowską hutę. 
str. 10-11
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W  wyborach do Sejmu, 
głosować będziemy 
w okręgu nr 1, jele-

niogórsko-legnickim. Do wzię-
cia jest tu dwanaście mandatów 
poselskich. Zarejestrowało się 
u nas osiem komitetów wybor-
czych i tyle list będziemy mieli 
do wyboru.

Lista nr 1 należy do Komite-
tu Wyborczego Prawo i Sprawie-
dliwość. Startuje z niej 24 kandy-
datów. Lista nr 2 to Komitet Wy-
borczy Platforma Obywatelska 
RP, który wystawił 23 kandyda-
tów. Z trójką startuje KW Partia 
Razem. Na tej liście znajdziemy 
16 nazwisk. Lista nr 4 należy do 
KW KORWiN, a znajdują się na 
niej 24 nazwiska, nr 5 to KW Pol-
skie Stronnictwo Ludowe. Z zie-
loną koniczynką na sztandarach 
postanowiło ubiegać się o miej-
sca w Sejmie 24 kandydatów. Li-
sta nr 6 należy do Koalicyjnego 
Komitetu Wyborczego Zjedno-

czona Lewica SLD+TR+PPS+U-
P+Zieloni. Na tej liście znajdzie-
my także 24 kandydatów. 20 na-
zwisk znajduje się natomiast na 
liście nr 7, która należy do Komi-
tetu Wyborczego Wyborców Ku-
kiz’15. Całość zamyka Komitet 
Wyborczy Nowoczesna Ryszar-
da Petru, który na liście nr 8 wy-
stawił 24 kandydatów.

W sumie wybierać będziemy 
spośród 179 kandydatów (101 
mężczyzn i 78 kobiet). Średni 
wiek ubiegających się o man-
dat poselski z naszego okręgu 
to 44 lata.

Aby głos był ważny, nale-
ży zaznaczyć krzyżyk w krat-
ce przy tylko jednym nazwi-
sku, na tylko jednej karcie wy-
borczej. Niezaznaczenie ani jed-
nego kandydata, bądź zazna-
czenie więcej niż jednego z na-
zwisk, na więcej niż jednej li-
ście wyborczej sprawi, że odda-
ny głos będzie nieważny.  
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 OBYWATELE ZDECYDUJĄ

Do urn marsz!
 KRAJ. 179 kandydatów do Sejmu mają do wyboru mieszkańcy naszego okręgu. 

W wyborach do Senatu natomiast z powiatów naszego regionu, wystartuje 

w sumie dziewięć osób.

Aby głos był ważny, należy zaznaczyć 
krzyżyk w kratce przy tylko jednym 
nazwisku, na tylko jednej karcie wyborczej
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W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ, 25 PAŹDZIERNIKA ODBĘDĄ SIĘ WYBORY PARLAMENTARNE. 
WSZYSTKO W RĘKACH WYBORCÓW. TO OBYWATELE ZDECYDUJĄ, KTÓRE OPCJE POLITYCZ-
NE PRZEJMĄ LUB UTRZYMAJĄ WŁADZĘ. NIEZDECYDOWANYM POMÓC MOGĄ SAMORZĄ-
DOWCY Z NASZEGO REGIONU, KTÓRYCH SPYTALIŚMY O PREFERENCJE WYBORCZE.JAK ZAGŁOSUJĄ?

 GŁOGÓW 

RAFAEL ROKASZEWICZ, 
prezydent Głogowa
Tak, pójdę na wybory i będę głosował 
na mojego kolegę Jeremiego Hołownię.

JAROSŁAW DUDKOWIAK,
starosta głogowski
Tak oczywiście, że pójdę na wybory. Będę 
głosował na panią Ewę Drozd.

 POLKOWICE 

WIESŁAW WABIK, 
burmistrz Polkowic
Decyzję podejmę w dniu wyborów, na które 
oczywiście się wybieram.

MAREK TRAMŚ, 
starosta polkowicki
Oczywiście 25 października idę głosować. Po 
pierwsze wybory to święto demokracji i jedna 
z nielicznych możliwości wypowiedzenia się oby-
wateli. I to nieprawda, że pojedynczy głos nic nie 
znaczy. Każdy idący głosować ma dokładnie taki 
sam głos i każdy ma dokładnie takie samo prawo wyborcze. Nie-
obecni nie mają racji. Nie głosując pozbawiasz się nie tylko prawa 
głosu przy urnie, ale również twój głos nie będzie słyszany po wy-
borach. Dlatego zachęcam, idźmy na wybory i wybierzemy osoby, 
które będą dla nas pracować przez kolejne cztery lata i decydować 
o jakości naszego życia. Wybierzmy świadomie. Wybór ten powi-
nien być głęboko przemyślany. Równie ważny jak wybór, jest sam 
udział w głosowaniu.

 LUBIN 

ROBERT RACZYŃSKI,
prezydent Lubina
Spośród kandydatów do Sejmu mój głos dosta-
nie na pewno ktoś z Lubina, zastanawiam się 
tylko, kto – może Krzysztof Kubów z PiS, albo 
Marcin Królak z Kukiz’15. Do wyborów mam 
czas na zastanowienie się. Natomiast do Sena-
tu decyzja jest prosta – Ireneusz Pasis, kandydat JOW Bezpar-
tyjni. To człowiek godny zaufania, wolny od partyjnych ukła-
dów.

ADAM MYRDA, 
starosta lubiński
Na wybory oczywiście idę. To jest nasz obo-
wiązek. Do Sejmu zagłosuję na Krzysztofa Ku-
bowa z PiS, a w wyborach do Senatu na Irene-
usza Pasisa z JOW Bezpartyjni. Uważam, że to 
dobry wybór, szczególnie biorąc pod uwagę 
sytuację KGHM i to, co się tam dzieje, a dzieje się źle. Ireneusz 
Pasis, przewodniczący Solidarności PeBeKi, doskonale zna 
problemy miedziowej spółki, podobnie jak pan Krzysztof Ku-
bów.



322 października 2015
bezpłatny dwutygodnik regionalnyWYBORY PARLAMENTARNE

r e k l a m a

 LEGNICA 

TADEUSZ KRZAKOWSKI, 
prezydent Legnicy
Wybieram się na wybory. Jest to dla mnie natu-
ralne, że jako samorządowiec i prezydent, wy-
bierany w demokratycznych wyborach, pójdę 
oddać swój głos. Zachęcam wszystkich, żeby 
skorzystali z tego przywileju, który każdy z nas 
ma. Niepójście do wyborów to jakby opuszczenie boiska walki. 
Jeśli chodzi o mój wybór, to jest on dla mnie oczywisty. Związa-
ne jest to z wizytą Barbary Nowackiej w Legnicy. Co do rozstrzy-
gnięć personalnych i innych to zachowam ten wybór dla siebie.

JANINA MAZUR, 
starosta legnicki
Oczywiście, że wybieram się na wybory. Za-
wsze w nich uczestniczę. Zachęcam do głoso-
wania przede wszystkim na mieszkańców po-
wiatu legnickiego. To z nimi mam największy 
kontakt, sama mieszkam na wsi. Przy okazji 
różnych spotkań zachęcam do brania udziału w wyborach 
i decydowania o tym, kto będzie nas reprezentował w Sejmie 
i Senacie. Zagłosuję na PSL. Uważam, że jesteśmy powiatem 
ziemskim i bliskie są nam założenia i program PSL-u, dlatego 
ja oddam swój głoś właśnie na tę partię.

 JAWOR 

EMILIAN BERA, 
burmistrz Jawora
W każdych wyborach uczestniczę i korzystam 
ze swojego prawa, niekiedy samodzielnie kan-
dydując. Zachęcam wszystkich do udziału. 
Każdy zapewne znajdzie dla siebie kandyda-
ta. Swój głos oddam na Platformę Obywatel-
ską.

ARKADIUSZ BARANOWSKI, 
wicestarosta jaworski
Oczywiście, że się wybieram. Na kogo oddam 
głos? To żadna tajemnica! Na PiS, na poseł Elż-
bietę Witek.

 ZŁOTORYJA 

ROBERT PAWŁOWSKI, 
burmistrz Złotoryi
Wezmę udział w wyborach, ponieważ to jest 
obowiązek, ale i prawo każdego mieszkańca 
naszego kraju. Nie podjąłem jeszcze ostatecz-
nej decyzji, na kogo zagłosuję. Będąc z wy-
kształcenia ekonomistą i mając za sobą 25 lat 
pracy we własnym biznesie, bliskie mi są te ugrupowania, 
które kładą szczególny nacisk na rozwój gospodarczy Polski, 
a przede wszystkim proponujące rozwiązania sprzyjające ma-
łym i średnim firmom z kapitałem rodzimym.

RYSZARD RASZKIEWICZ, 
starosta złotoryjski
Oczywiście, że się wybieram. Będę głosował 
na osobę nr 7 z listy nr 2, czyli na siebie. 

 OBYWATELE ZDECYDUJĄ

Do urn marsz!
r e k l a m a

W najbliższą 
niedzielę będziemy 

wybierać także swo-
ich przedstawicieli do 
Senatu. Od 2011 roku 

senatorzy wybierani są 
w Polsce w okręgach jed-

nomandatowych. Obszar 
kraju podzielony został na 

100 okręgów, w każdym 
jest do wzięcia jeden man-
dat w Senacie. Zwyciężają 
kandydaci, którzy uzyska-
li najlepszy wynik w swoim 
okręgu.

Nasz region podzielo-
ny jest pomiędzy dwa takie 
okręgi. Miasto Legnica oraz 

powiaty: legnicki, lubiń-
ski, polkowicki i głogow-
ski wchodzą w skład okrę-
gu nr 3. Tu o mandat zmaga 
się troje kandydatów: Do-
rota Czudowska z ramie-
nia Prawa i Sprawiedliwo-
ści, Piotr Borys z Platformy 
Obywatelskiej oraz Ireneusz 

Pasis z komitetu JOW Bez-
partyjni.

Natomiast powiaty ja-
worski i złotoryjski wcho-
dzą w skład okręgu nr 2. Tu 
mieszkańcy mają do wybo-
ru sześć nazwisk: Andrzej 
Dobrowolski ze Zjednoczo-
nej Lewicy, Kazimierz Kli-

mek z KWW Obywatele 
do Parlamentu, Krzysztof 
Mróz z Prawa i Sprawiedli-
wości, Hubert Papaj z Plat-
formy Obywatelskiej, Je-
rzy Pokój z KWW Jerzy Po-
kój oraz Zbigniew Skowron 
z Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego.

W przypadku wyborów 
do Senatu wyborcy mogą 
wybrać tylko jednego kandy-
data i postawić przy jego na-
zwisku krzyżyk. Głosy będą 
nieważne, jeśli zaznaczymy 
więcej niż jedno nazwisko, 
bądź wrzucimy do urny pu-
stą kartę.  Edyta Drzymała
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O wynikach LBO 
zdecydowały 

młode kobiety
LEGNICA. Ponad 13,5 tys. głosów oddali mieszkańcy 

na projekty zgłoszone w trzeciej edycji Legnickiego 
Budżetu Obywatelskiego 2016. Łącznie wykonanych 

zostanie jedenaście nowych inwestycji.

Najaktywniej głosowa-
no na lokalne inwestycje na 
obszarze Fabrycznej (15.139 
punktów). Drugie miejsce 
w tej klasyfikacji zajął ob-
szar Piekary 2 (9.030 punk-
tów), natomiast trzecie – ob-
szar Tarninowa (7.194 przy-
znane punkty). Bardziej ak-
tywne w podejmowaniu de-
cyzji dotyczących projektów 
LBO były kobiety. Zagłoso-
wało 7.768 pań, a mężczyź-
ni oddali 5.836 głosów. Naj-
liczniejsza grupa głosujących 
legniczan (4.542) była w wie-
ku od 25 do 39 lat. Drugą po-
zycję (3.163 osoby) zajmuje 
przedział wiekowy od 40 do 
54 lat, zaś trzecią (2.660) oso-
by w wieku od 55 do 64 lat.

– Zespół kwalifi kacji pro-
jektów jednogłośnie posta-
nowił unieważnić trzy przy-
padki głosowania elektro-
nicznego z powodu bez-
prawnego wykorzystania 
w nich cudzych danych oso-
bowych. Jednocześnie na pi-
semne oświadczenie tych 
trzech osób, których dane 
zostały wykorzystane bez 
ich wiedzy i zgody, w końco-
wych wynikach głosowania 
uwzględniono punkty, jakie 
te osoby postanowiły przy-
znać konkretnym projektom 
– zapewnia Arkadiusz Ro-
dak, rzecznik prasowy pre-
zydenta miasta.

Zwyciężyły pomysły do-
tyczące przebudowy chod-
nika przy ul. Akacjowej i na-
wierzchni drogowej przy ul. 
Szczyglej. Rozbudowany zo-
stanie teren parku rekreacyj-
nego przy ulicach Wierzyń-
skiego, Gałczyńskiego i Pił-
sudskiego w sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej nr 20. 
Powstanie też Gwiezdna Are-
na, czyli zadaszona i oświe-
tlona widownia pod impre-
zy plenerowe przy Spółdziel-
czym Domu Kultury Koper-
nik w rejonie ulic Galaktycz-
nej, Osi Kartuskiej, Górniczej 
i Koziorożca.

Place zabaw zostaną zbu-
dowane na Zakaczawiu 
(w obrębie ulic Daszyńskiego, 
Kartuskiej, Kazimierza Wiel-
kiego i Czarnieckiego) oraz 
w rejonie al. Rzeczypospoli-
tej (tereny zielone przy Szko-
le Podstawowej nr 19). Prze-
budowy doczeka się chodnik 
przy kościele pw. św. Jana przy 
ul. Ojców Zbigniewa i Mi-
chała, a rozbudowy rodzin-
ny park rekreacyjno-sporto-
wy przy ulicy Oświęcimskiej. 
Powstanie też zatoka postojo-
wa wraz z chodnikiem w cią-
gu ul. Torowej. Odnowio-
ne będzie wnętrze podwórza 
przy ulicach Piechoty, Artyle-
ryjskiej i Saperskiej, a przy ul. 
Goździkowej dojdzie siłownia 
plenerowa.  (WON)

PIERWSZA OFIARA MROZÓW
LEGNICA. Policja ustala tożsamość mężczyzny, który 
zmarł najprawdopodobniej w wyniku wychłodzenia organi-
zmu. – To wstępna, ale najbardziej prawdopodobna przyczy-
na śmierci – przyznaje podinspektor Sławomir Masojć, oficer 
prasowy legnickiej policji.
Mężczyzna spał na ławce przed dworcem kolejowym w Le-
gnicy. Prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. Kiedy 
około godz. 4 nad ranem przyjechali do niego policjanci – da-
wał znaki życia. Spod dworca zabrała go karetka pogotowia 
ratunkowego. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować.
Ofiara miała około 45-50 lat. Na ciele liczne tatuaże. W okoli-
cy jednego z kolan charakterystyczny napis „USA”. Policja 
prosi o kontakt osoby, które mogły znać tego człowieka.
Przypomnijmy, że na początku października wystarczyła pierw-
sza noc, podczas której temperatura spadła poniżej zera, by już 
pojawił się problem z bezpieczeństwem bezdomnych. Wówczas 
policjanci patrolujący miasto zastali w pustostanie cztery nie-
trzeźwe osoby. Wszyscy trafili do miejskiej izby wytrzeźwień.
– Znajdujący się pod wpływem alkoholu bezdomni przeby-
wali w temperaturze zagrażającej ich życiu – relacjonuje ofi-
cer prasowy legnickiej policji. – W związku z tym, że byli nie-
trzeźwi, nie można ich było umieścić w noclegowni – dodaje.
Każdej nocy funkcjonariusze kontrolują miejsca, w których 
mogą przebywać osoby niemające dachu nad głową. Spraw-
dzane są pustostany, węzły ciepłownicze, okolice dworców, 
parków i ogrodów działkowych.
Policjanci proszą wszystkich o informacje o osobach, które 
w okresie spadków temperatur mogą znajdować się w sytu-
acjach zagrażających ich zdrowiu i życiu.  (JOM)

Spółdzielczy sukces cieplny
LEGNICA. Przedstawiciele dolnośląskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych spotkali się w ubiegłym 

tygodniu w legnickim domu kultury Atrium, by rozmawiać o sposobach pozyskania unijnych funduszy na 
termoizolację administrowanych przez siebie budynków. Obecny na spotkaniu marszałek województwa, Cezary 

Przybylski, informował zebranych, w jaki sposób mogą otrzymać dotację na ocieplanie i – co za tym idzie – 
zaoszczędzić na remontach i rachunkach za energię cieplną.

– Dotąd było wiele nie-
wiadomych, ale dziś wie-
my już znacznie więcej i że 
na 180 milionów euro, któ-
re są w programach nisko-
emisyjnych, aż 150 milio-
nów euro to dotacje, o któ-
re zabiegali spółdzielcy – 
informuje marszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego.

Pieniądze w pierwszej ko-
lejności mają otrzymać trzy 
tzw. dolnośląskie ZIT-y, czy-
li Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne. Niestety, nasz 
region – jak na przykład 
aglomeracje wrocławska, 
wałbrzyska i jeleniogórska – 
do nich nie należy.

Spółdzielnie i wspólno-
ty mieszkaniowe, aby po-
zyskać dotacje, będą mu-
siały wystartować w spe-
cjalnie rozpisanych przez 
urząd marszałkowski kon-
kursach. Pierwsze ruszą na 
początku przyszłego roku. 
Marszałek zapewnia, że 
każdy, kto napisze dobry 
projekt, może skorzystać 
z unijnego wsparcia.

Ze spotkania bardzo 
zadowolony jest Marek 
Deryng, prezes najwięk-
szej legnickiej spółdzielni 
mieszkaniowej Piekary. Je-
go zdaniem szansa na unij-
ne wsparcie, to ogromny 

sukces dolnośląskich spół-
dzielców, którzy założy-
li Stowarzyszenie Odbior-
ców Ciepła „Razem Cie-
plej”. To dzięki ich stara-
niom zdołali się porozu-
mieć z zarządem woje-
wództwa, co do przyzna-
nia dotacji takim podmio-
tom, jakim są właśnie spół-
dzielnie. Jak informuje pre-
zes, w innych wojewódz-
twach to się nie udało. Sto-
warzyszenie „Razem Cie-
plej” skupia spółdzielnie 
mieszkaniowe m.in. z Le-
gnicy, Lubina, Głogowa 
czy Złotoryi. 

 (JOM)

 Region legnicki, jako
 jedyny w naszym
 województwie, nie
 należy do tzw.
 Zintegrowanych
 Inwestycji Terytorialnych
 – przyznał marszałek
 Cezary Przybylski.

N a tydzień przed ci-
szą wyborczą Sta-
nisław Obertaniec 

– radiowiec, były opozycjo-
nista i zarazem ważna per-
sona dawnej Solidarności – 
nie po raz pierwszy komen-
tował w Telewizji Dami wy-
darzenia w programie Piotra 
Seiferta „Minął tydzień”. Je-
go partnerem był tradycyj-
nie publicysta Grzegorz Żu-
rawiński, nomen omen pra-
cownik teatru, który czynnie 
solidaryzował się z uchodź-
cami podczas akcji, którą le-
gnicka scena zorganizowała, 
jako jedna z dwustu instytu-
cji w kraju.

Wywodzący się z Soli-
darności Obertaniec nie 
jest jednak zwolennikiem 
solidarności z uchodźca-
mi, którzy mają wkrótce 
znaleźć schronienie w Pol-
sce. Stąd nazwał inicjatora 
happeningu „użytecznym 
idiotą”, czyli określeniem, 

jakim Włodzimierz Lenin 
miał określać zachodnich 
publicystów, którzy bez-
krytycznie i entuzjastycz-
nie opisywali efekty bolsze-
wickiej rewolucji.

Jacek Głomb nie pozo-
stał dłużny swemu krytyko-
wi. W mediach społeczno-
ściowych podsumował obe-
lgę słowami: „Wolę zgubić 
z Camusem, papieżem Fran-
ciszkiem i Jezusem, niż zna-
leźć z Obertańcem, Kaczyń-
skim i Macierewiczem. Wo-
lę być „użytecznym idiotą” 
niż – jak Obertaniec – bezu-
żytecznym”.

Joanna Michalak

RADIOWIEC OBRAZIŁ ARTYSTĘ. 
TEN NIE POZOSTAŁ MU DŁUŻNY

Lenin
wiecznie żywy

N
– radiowiec, były opozycjo-
nista i zarazem ważna per-
sona dawnej Solidarności – 
nie po raz pierwszy komen-
tował w Telewizji Dami wy-
darzenia w programie Piotra 
Seiferta „Minął tydzień”. Je-
go partnerem był tradycyj-
nie publicysta Grzegorz Żu-
go partnerem był tradycyj-
nie publicysta Grzegorz Żu-
go partnerem był tradycyj-

rawiński, nomen omen pra-
cownik teatru, który czynnie 
solidaryzował się z uchodź-
cami podczas akcji, którą le-
gnicka scena zorganizowała, 
jako jedna z dwustu instytu-
cji w kraju.

LEGNICA. 
Użyteczny idiota 
– tak publicznie 
nazwał szefa Teatru 
Modrzejewskiej 
Jacka Głomba 
dyrektor 
katolickiego Radia 
Plus Stanisław 
Obertaniec. 
To reakcja na 
antyksenofobiczny 
happening, jaki 
reżyser 
zorganizował 
w Dniu Solidarności 
z Uchodźcami. 
Nie jest tajemnicą, 
że artysta jest 
stronnikiem 
Platformy 
Obywatelskiej, 
a jego krytyk 
zwolennikiem Prawa 
i Sprawiedliwości.
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Na budynku teatru 
pomysłodawcy 
happeningu umieścili 
napis „Uchodźcy mile 
widziani”. Wielkie, 
czerwone płótno 
jeszcze tego samego 
dnia zniszczyli tzw. 
nieznani sprawcy.

wiecznie żywywiecznie żywywiecznie żywywiecznie żywywiecznie żywy

Stanisław Obertaniec Jacek Głomb
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Bilety na koncert Ennio Morricone
JUŻ W SPRZEDAŻY

Bilety są do nabycia wyłącznie 
na www.eventim.pl oraz w salonach 
Empik, Media Markt, Media Ekspert 

i Saturn w całej Polsce.

r e k l a m a
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SKOCZYŁ Z DACHU 
LUBIN. Ciało mężczyzny zna-
leziono w niedzielę, 18 paździer-
nika, przy ulicy Orlej w Lubinie. 
27-latek najprawdopodobniej po-
pełnił samobójstwo, skacząc 
z dachu ośmiopiętrowego bloku.
Upadek z tak dużej wysokości 
zakończył się tragicznie. Młody 
mężczyzna zginął na miejscu.
– Próba udzielenia mu pomocy 
przez pogotowie niestety nie 
przyniosła efektu – mówi Jan 
Pociecha, rzecznik lubińskiej po-
licji
Mieszkańcy osiedla są zdruzgo-
tani. – Najpierw było pogoto-
wie. Ten chłopak leżał, a obok 
niego poduszka, taki mały ja-
siek – relacjonuje mieszkanka 
ulicy Orlej.
– Na chodniku była kałuża krwi. 
To bardzo przykre – mówi inny 
mieszkaniec osiedla Przylesie.
Przy ulicy Orlej w Lubinie płoną 
znicze. Policja poszukuje świad-
ków zdarzenia.  (SIL)

Burza o Barbórkę
LUBIN. Nie, jak od lat w Lubinie, ale prawdopodobnie w Głogowie odbędą się centralne obchody Barbórki 

w tym roku. Prezydent miasta zaproponował KGHM, by obchody odbyły się przy hali widowiskowo-sportowej w Lubinie. 
Miedziowa spółka nie chce się na to zgodzić.

Prezydent Lubi-
na nie chce się zgodzić 
na zamknięcie parkin-
gu w centrum i trudno-
ści na drogach związa-
ne z pochodem Lisa Ma-
jora. Dlatego zapropono-
wał nowe miejsce na zor-
ganizowanie Barbórki 
przy hali.

– Zawsze świętowali-
śmy wspólnie z mieszkań-
cami to podkreślało cha-
rakter Lubina. Jest to sto-
lica Polskiej Miedzi. Jeśli 
okazuje się, że nie może-
my wynająć nawet parkin-
gu przed Muzą, to najwy-
raźniej chodzi o to, byśmy 
nie organizowali Barbórki 

w Lubinie – mówi Dariusz 
Wyborski, rzecznik praso-
wy KGHM PM S.A. 

Rzecznik prasowy Ro-
berta Raczyńskiego tłu-
maczy, że KGHM-owi 
zostało zaproponowane 
miejsce obok hali wido-
wiskowo-sportowej.

– Dopóki nie otrzyma-
my odpowiedzi z KGHM, 
nie komentujemy tej spra-
wy – mówi Jacek Mamiń-
ski, rzecznik prasowy pre-
zydenta Lubina. 

Na razie nie wiadomo, 
jak cała sprawa się zakoń-
czy, miasto czeka teraz 
na odpowiedź KGHM. 
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 Wśród górników krąży plotka, że KGHM przenosi swoje
 imprezy z Lubina do Głogowa, ponieważ rządzi tam 
 sprzyjający układ polityczny z PO na czele, który wspiera 
 dyrektor centrali KGHM Marek Bestrzyński.

K ilka konferencji prasowych, tro-
chę plakatów i billboardów roz-
wieszonych w mieście, nieliczne 

ulotki, kilkustronicowy folder i gazetka, 
które trafi ły do skrzynek mieszkańców. 
I to wszystko, czego byliśmy świadkami 
przez ostatnich kilka tygodni. A wybory 
już za kilka dni, w najbliższą niedzielę, 
25 października. Lokale wyborcze czyn-
ne będą od godziny 7 do 21.

Do Sejmu swoich kandydatów wysta-
wia w okręgu legnicko-jeleniogórskim 
osiem komitetów: PiS, PO, Partia Razem, 
KORWiN, PSL, Zjednoczona Lewica, Ku-
kiz ’15 oraz Nowoczesna Ryszarda Petru. 
Wybieramy tylko jedną listę, a na niej jed-
nego kandydata. Podobnie na senatora – 
tam też oddajemy tylko jeden głos. Kandy-
datów na senatorów w okręgu 3, w którym 
znajdują się powiaty lubiński, legnicki, gło-
gowski, polkowicki, a także sama Legnica, 
jest troje: Ireneusz Pasis (kandydat bezpar-
tyjny), Dorota Chudowska (PiS) i Piotr Bo-
rys (PO). Mandat w naszym okręgu zdo-
będzie jeden z nich. Całej trójce zadaliśmy 
kilka pytań. Odpowiedzi znajdziecie Pań-
stwo obok.  Mariola Samoticha

Wybory za pasem
Konferencji jak na 
lekarstwo, mało 
wizytujących nasze miasto 
polityków, żadnych sporów 
i wzajemnych oskarżeń – 
słowem jakaś niemrawa ta 
kampania wyborcza. 
Obserwując ostatnie 
tygodnie na lokalnej scenie 
politycznej, można śmiało 
powiedzieć, że politycy 
pominęli Lubin na mapie 
wyborczej.

IRENEUSZ PASIS
45 lat, technik górnik, zawodowo 
związany z KGHM

 kandydat z listy JOW Bezpartyjni 

  Co należy zrobić z podatkiem „miedzio-
wym” – zlikwidować, ograniczyć jego 
wysokość czy pozostawić bez zmian? 
Zlikwidować.

  Czy gimnazja należy zastąpić ośmiokla-
sową szkołą podstawową? 
Tak.

  Czy w polskich szkołach powinny być 
prowadzone lekcje religii? 
Tak.

  Co zrobić w kwestii wieku emerytalne-
go – utrzymać obecny (67 lat) czy wrócić 
do poprzedniego (60 i 65 lat)?
Wrócić do poprzedniego.

  Czy jest pan za likwidacją wszystkich 
przywilejów emerytalnych (np. sędziów, 
służb mundurowych, górników itp.)? 
Jestem za likwidacją wszystkich 
przywilejów urzędniczych.

  Czy jest pan za legalizacją związków 
partnerskich tej samej płci? 
Nie.

  Czy Polska powinna przyjmować imi-
grantów z krajów arabskich?
Nie, jestem za sprowadzeniem na-
szych rodaków ze Wschodu.

DOROTA CZUDOWSKA
62 lata, lekarz specjalista chorób we-
wnętrznych i onkologii klinicznej

kandydatka z listy Prawa 
i Sprawiedliwości 

  Co należy zrobić z podatkiem „miedzio-
wym” – zlikwidować, ograniczyć jego 
wysokość czy pozostawić bez zmian?
Zlikwidować.

  Czy gimnazja należy zastąpić ośmiokla-
sową szkołą podstawową?
Tak.

  Czy w polskich szkołach powinny być 
prowadzone lekcje religii?
Tak.

  Co zrobić w kwestii wieku emerytalne-
go – utrzymać obecny (67 lat) czy wrócić 
do poprzedniego (60 i 65 lat)?
Wrócić do poprzedniego.

  Czy jest pani za likwidacją wszystkich 
przywilejów emerytalnych (np. sędziów, 
służb mundurowych, górników itp.)?
To należy rozważyć, bo nie można 
wszystkich grup zawodowych trak-
tować tak samo.

  Czy jest pani za legalizacją związków 
partnerskich tej samej płci? 
Nie.

  Czy Polska powinna przyjmować imi-
grantów z krajów arabskich?
Nie, jeśli mówimy o imigrantach eko-
nomicznych.

PIOTR BORYS
39 lat, prawnik, główny doradca  
Ministra Spraw Zagranicznych 

kandydat z listy Platformy 
Obywatelskiej

  Co należy zrobić z podatkiem „miedzio-
wym” – zlikwidować, ograniczyć jego 
wysokość czy pozostawić bez zmian?
Zlikwidować.

  Czy gimnazja należy zastąpić ośmiokla-
sową szkołą podstawową?
Nie.

  Czy w polskich szkołach powinny być 
prowadzone lekcje religii? 
Nie.

  Co zrobić w kwestii wieku emerytalne-
go – utrzymać obecny (67 lat) czy wrócić 
do poprzedniego (60 i 65 lat)?
Zamienić na 41-letni staż pracy.

  Czy jest pan za likwidacją wszystkich 
przywilejów emerytalnych (np. sędziów, 
służb mundurowych, górników itp.)?
Górników i sędziów nie. Służb mun-
durowych do dyskusji.

  Czy jest pan za legalizacją związków 
partnerskich tej samej płci?
Tak dla związków, nie dla 
małżeństw.

  Czy Polska powinna przyjmować imi-
grantów z krajów arabskich?
Nie dla uchodźców ekonomicznych.
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Kilkaset porcji 
marihuany 
u 20-latka

POLKOWICE. 400 porcji marihuany, a także sprzęt 
do porcjowania narkotyków znaleźli polkowiccy 
policjanci w domu 20-latka. Mężczyzna trafi ł do 

aresztu.

Mężczyzna środki odu-
rzające i sprzęt do ich por-
cjowania trzymał w swo-
im pokoju. 

– Polkowiccy policjan-
ci, po tym jak wcześniej 
ustalili, że podejrzewa-
ny może posiadać spo-
re ilości narkotyków, we-
szli do jego mieszkania. 
W jego pokoju funkcjo-
nariusze znaleźli dwa sło-
iki z narkotykami. Ponad-
to zabezpieczyli dwie wa-
gi elektroniczne oraz kru-
szarkę, służące do porcjo-

wania środków odurzają-
cych – mówi Daria Soliń-
ska, ofi cer prasowy polko-
wickiej policji.

Zatrzymany trafił do 
policyjnego aresztu. Usły-
szał już zarzuty posiada-
nia narkotyków oraz han-
del nimi. Teraz o jego losie 
zdecyduje sąd. 

Policja nie wyklucza 
dalszych zatrzymań w tej 
sprawie. Mężczyźnie gro-
zić może kara nawet do 10 
lat pozbawienia wolności.

(DJ)

GŁOGÓW/POLKOWICE

Zaatakował 
nożem kolegę

GŁOGÓW. 61-letni mężczyzna zaatakował nożem 
swojego kolegę z pracy. Ten zdążył osłonić się przed 

atakiem i uciec. Powodem kłótni były pieniądze.

Do zdarzenia doszło na 
ulicy Obozowej, przy Ma-
rinie nad Odrą. 40-letni 
ochroniarz, jak co dzień, 
pilnował jeszcze nieotwar-
tego budynku, przy głogow-
skim porcie. Właśnie jadł 
śniadanie, gdy przyszedł do 
niego kolega, z którym pra-
cuje. Między mężczyznami 
wywiązała się kłótnia.

– Nagle mój kolega z pra-
cy wyciągnął nóż z kurtki 
i chciał mnie dźgnąć. Od-
sunąłem się, wypchałem 
go z budy i uciekłem – mó-
wi poszkodowany.

Przerażony mężczyzna 
zadzwonił na policję, któ-
ra zabrała 61-latka na komi-
sariat.

– Otrzymaliśmy zgłosze-
nie, że mężczyzna został za-
atakowany nożem. Na miej-
scu okazało się, że 61-letni 
mężczyzna w trakcie sprzecz-
ki, której podłożem były spra-
wy fi nansowe, drasnął 40-lat-
ka nożem – mówi Bogdan Ka-
leta z głogowskiej policji.

Zaatakowany mężczy-
zna twierdzi, że kolega już 
wcześniej mu groził.

– Ja się tego człowieka bo-
ję, on jest niezrównoważo-
ny psychicznie – mówi po-
szkodowany.

Sprawę wyjaśnia policja. 
Ewentualne zarzuty zostaną 
postawione, kiedy obydwaj 
mężczyźni zostaną przesłu-
chani.  (DJ)
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 Wszystko wydarzyło się na ulicy Obozowej,
 przy Marinie nad Odrą.

Do tragedii do-
szło w lipcu te-
go roku. 49-let-

nia Renata M. wraz 
z koleżanką, 38-letnią 
Elżbietą, spotkały się 
i wypiły kilka piw.

Wracając do do-
mu postanowiły skró-
cić sobie drogę i przejść 
przez most kolejowy. 
Gdy przechodziły po 
dziurawym wiadukcie, 
kobiety pokłóciły się. 
W pewnym momencie 
Renata M. pchnęła cię-
żarną, a ta spadła z mo-
stu. 38-letnia kobieta 
zginęła na miejscu.

– Wynik wizji lokal-
nej, w kontekście in-
nych zgromadzonych 
w toku postępowania 
dowodów, doprowadzi-

ły prokuratora do prze-
konania, iż Renacie M. 
można postawić zarzut 
nieumyślnego spowo-

dowania śmierci, a nie 
zabójstwa – informu-
je Liliana Łukasiewicz, 
rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

Renacie M. grozi za 
to do pięciu lat pozba-
wienia wolności.

Daria Jęczmionka

Pożar magazynu przy ulicy Folwarcznej
GŁOGÓW. Pożar jednego z magazynów przy ulicy Folwarcznej w Głogowie. Ogień był tak duży, że gasiło go 

kilkanaście jednostek straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są znane.

Do pożaru doszło 12 
października przy ulicy 
Folwarcznej. Zapalił się 
magazyn na terenie nale-
żącym do Technikum nr 
6. Na miejsce przyjechały 
jednostki głogowskiej stra-
ży pożarnej oraz ochotni-
cze straże pożarne z terenu 
całego powiatu.

– Z lewej strony budy-
nek uległ całkowitemu za-
waleniu. Nie mamy infor-
macji, że ktoś był w środ-
ku – mówi Karol Skowroń-
ski, komendant powiato-
wy Państwowej Straży Po-
żarnej w Głogowie.

Przyczyny pożaru bę-
dzie ustalać policja.  (DJ)FO
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Przyczyny pożaru nie są znane.

W piątek (9 października) 
kilkanaście minut po godzi-
nie drugiej w nocy, służby 
ratownicze dostały zgłosze-
nie zdarzenia drogowego 
z udziałem samochodu cię-
żarowego na krajowej 12.
Na miejscu okazało się, 
że samochód ciężarowy 
znajduje się częściowo 

w rowie oraz na jezdni.
– Miejsce zdarzenia zostało 
zabezpieczone oraz oświe-
tlone. Działania polegały na 
usunięciu dużego wycieku 
oleju napędowego – infor-
muje dyżurny Ratownictwa 
Powiatu Polkowickiego. 
Kierującemu pojazdem nic 
się nie stało.   (DJ)
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nieumyślnego spowo- Daria Jęczmionka
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CYSTERNA W ROWIE

 Ciężarówka częściowo znajdowała się 
 w rowie, częściowo na jezdni.

POLKOWICE. Samochód ciężarowy wpadł do rowu  na krajowej 12
 w kierunku Nowego Dworu. Spowodowało to duży wyciek oleju napędowego.

PROKURATURA POSTAWIŁA ZARZUTY 

ciężarną
koleżankę 
z mostu 
GŁOGÓW. Zarzut 
nieumyślnego 
spowodowania śmierci 
usłyszała Renata M., 
która w trakcie kłótni 
zepchnęła swoją 
koleżankę 
z głogowskiego mostu. 
Kobieta, która była 
w zaawansowanej ciąży, 
zginęła na miejscu.

ciężarnąciężarną
Zepchnęła

– Renacie M. postawiono zarzut 
nieumyślnego spowodowania śmierci 
– informuje Liliana Łukasiewicz 
z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
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WSPOMOGĄ 
WIELODZIETNYCH
JAWOR. Rozpoczęły się 
konsultacje społeczne 
gminnego programu 
wsparcia rodzin wielodziet-
nych, zwanego Jaworską 
Kartą Dużej Rodziny. Magi-
strat zaprasza do zgłasza-
nia swoich propozycji. Cho-
dzi o pomysły, które odpo-
wiadałyby potrzebom 
mieszkańców.
Do karty zgłosiły swój 
udział jednostki organiza-
cyjne gminy: Jaworski 
Ośrodek Kultury, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz 
Muzeum Regionalne. – Za-
praszamy także przedsię-
biorców. Bardzo zależy nam 
na ich obecności – apeluje 
Izabela Paczyńska z Urzędu 
Miasta w Jaworze.
Konsultacje zakończą się 
6 listopada. Następnie bur-
mistrz Emilian Bera złoży 
projekt uchwały w tej spra-
wie i podda go pod głoso-
wanie radnych. Jak przy-
znał włodarz, Jaworska 
Karta Dużej Rodziny może 
wejść w życie jeszcze 
w grudniu tego roku.

(JOM)

Najpierw pojawią 
się w parkach
JAWOR. Zwierzęce odchody na chodnikach 
i skwerach, to od zawsze był wielki problem. 

Jaworzanom, którzy nadal nie sprzątają po swoich 

pupilach, czynność tę ma ułatwić program psi pakiet.

Wieloletnie starania mieszkańców oraz interpelacje 
radnych przyniosły wreszcie efekt. W Jaworze pojawiły 
się pojemniki na psie odchody.

– Zdecydowaliśmy się na tańsze rozwiązania, montu-
jemy kasety na znakach drogowych i słupach energetycz-
nych. W tym roku wprowadziliśmy dziesięć pakietów, 
czyli kaset razem z koszami. W przyszłym roku i w kolej-
nych latach planujemy zaopatrzyć w takie kosze całe mia-
sto, aby mieszkańcy wiedzieli, że mają obowiązek sprząta-
nia po swoich psach i że my udostępniamy im do tego ce-
lu pakiety – mówi Marek Maciejczak z Urzędu Miejskie-
go w Jaworze.

Z dnia na dzień przybywa punktów, z których można 
pobrać torebkę z łopatką i posprzątać po pupilu. – Na tere-
nie miasta trwa montowanie pakietów. Rozpoczęliśmy od 
parków: Miejskiego i Pokoju – mówi Ewa Grajek, dyrektor 
Zarządu Lokalami Komunalnymi w Jaworze.

Program psiego pakietu był prowadzony w Jaworze 
przed laty, jednak nie przyniósł efektów. Niektórzy miesz-
kańcy sukcesywnie opróżniali kasety z torebek na odcho-
dy, traktując je jak worki śniadaniowe. Te obecne nie na-
dają się do celów spożywczych.  (DK, SIL)

Do lekarza 
przez Internet
ZŁOTORYJA. Urywające się telefony i kolejki 

pacjentów od szóstej rano, to już przeszłość. Przychodnia 
rejonowa uruchomiła rejestrację on-line. Oznacza to, że 

można umówić wizytę u lekarza drogą elektroniczną, nie 
tracąc czasu.

Do tej pory można by-
ło zarejestrować się tyl-
ko osobiście lub telefonicz-
nie. – Większość ludzi ko-
rzysta z telefonów, a przy-
chodnia jest oddalona od 
miasta, więc telefony są cią-
gle zablokowane – przyzna-
je Maria Filipowicz, kierow-
nik Przychodni Rejonowej 
w Złotoryi.

Pacjenci korzystający 
z rejestracji on-line mają 
pewność, że zostaną przy-
jęci przez lekarza o wybra-
nej przez siebie godzinie. 
Na wizytę zapisać się moż-
na nawet z tygodniowym 
wyprzedzeniem.

Złotoryjanie z pomysłu 
są zadowoleni. – Moją bab-
cię, która już ma swoje la-
ta, na pewno męczyło sta-
nie w kolejkach, a tak to 
my będziemy mogli jej po-
móc, rejestrując przez In-
ternet – mówi mieszkanka 
Złotoryi.

Są jednak pewne oba-
wy, co do nowego systemu. 
– Jest to na pewno bardzo 
duże udogodnienie dla pa-
cjentów. Natomiast trzeba 
pamiętać o ludziach star-
szych i że nie każdy będzie 
miał dostęp do Internetu – 
mówi jeden z pacjentów.

(JW)
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Złotoryjska placówka jest jedną z nielicznych 
w regionie, które używają systemu elektronicznego. Nagroda 

za sielską krasę
PIELGRZYMKA. Najpiękniejszą Wsią Dolnośląską 2015 roku zostały 
podzłotoryjskie Czaple. Organizatorem dorocznego konkursu jest urząd 

marszałkowski.

– Z tej okazji ponad 
pięciuset liderów wiej-
skich z całego woje-
wództwa przyjechało 
do Czapli, Wioski Pia-
sku i Kamienia, laure-
ata konkursu Piękna 
Wieś Dolnośląska 2015 
– mówi Sebastian Dębic-
ki, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Piel-
grzymce.

W Czaplach odbyła 
się prezentacja Wioski 
Piasku i Kamienia oraz 
działań zrealizowanych 
przez mieszkańców. To 
tutaj zorganizowano 
także uroczystość wrę-
czenia nagród laureatom 
wszystkich konkursów.

– Dolnośląskiego Ko-
guta Pięknej Wsi, zgod-
nie z tradycją, przeka-
zała nam sołtyska ze 
Spytkowa, Wioski Cza-
rów i Magii. Przechod-
nie trofeum otrzymała 
sołtyska z Czapli Eweli-

na Szkutnik – mówi Se-
bastian Dębicki.

Uroczystości związane 
z podsumowaniem tego-
rocznego konkursu trwa-
ły wiele godzin. Nagrody 
zostały wręczone także 
laureatom konkursu w ra-
mach czterech kategorii: 
Najpiękniejsza Wieś, Naj-

piękniejsza Zagroda, Naj-
lepsze Przedsięwzięcie 
Odnowy Wsi oraz Najlep-
szy Start w Odnowie Wsi.

W imprezie wzię-
ło udział około tysią-
ca osób – mieszkańców 
wsi i regionu, laureatów 
wszystkich kategorii 
konkursu, przedstawi-
cieli lokalnych władz sa-
morządowych i zarządu 
województwa dolnoślą-
skiego, w tym marszał-
ka Cezarego Przybyl-
skiego i wicemarszałek 
Ewy Mańkowskiej.  (JW)
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Przechodnie 
trofeum otrzymała 
sołtyska Ewelina 
Szkutnik.

Z a każdym razem 
sąd go uniewin-
niał, a prokuratu-

ra składała apelacje. Abor-
cja została przeprowadzo-
na w 2009 roku. Po latach 
sąd orzekł, że 63-latek jed-
nak jest winny.

Ginekolog przeprowa-
dził zabieg usunięcia cią-
ży u nastoletniej dziew-
czyny. Niedoszła mat-
ka słono zapłaciła. Męż-
czyzna wycenił usługę na 

6 tys. zł. – Oskarżenie do-
tyczyło dokonania zabie-
gu aborcji w sposób nie-
zgodny z przepisami usta-
wy – mówi Liliana Łuka-
siewicz, rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy.

Prokuratura skierowa-
ła do sądu akt oskarżenia 
w 2012 roku. Sprawa trwa-
ła przez kilka lat w jawor-
skim sądzie. Dwa pierw-
sze procesy zakończyły się 
uniewinnieniem.

– Za każdym razem pro-
kurator nie zgadzał się z de-
cyzją sądu i wywodził ape-
lację od tych wyroków. Sąd 
apelacyjny we Wrocławiu 
podzielał zdanie prokura-

tora i uchylał wcześniej-
sze wyroki do ponowne-
go rozstrzygnięcia – doda-
je Łukasiewicz.

Dopiero podczas trze-
ciego procesu sąd potwier-
dził winę oskarżonego. Gi-
nekolog musi zapłacić 10,5 
tys. zł kary. Orzeczono tak-
że przepadek korzyści ma-
jątkowej – 6 tys. zł, któ-
rych zażądał od pacjentki 
za wykonanie zabiegu.

Magdalena Rzemień

WYROK ZAPADŁ, ALE NIE JEST JESZCZE PRAWOMOCNY

Kara 
za aborcję

FO
T. 

JO
A

N
N

A
 M

IC
H

A
LA

K

JAWOR. Ginekolog 
Jerzy K. musi zapłacić 
ponad 10 tys. zł kary za 
to, że nielegalnie usunął 
ciążę szesnastolatce. 
Doświadczony lekarz 
trzykrotnie zasiadał na 
ławie oskarżonych.

Ginekolog przeprowadził 
zabieg usunięcia ciąży 
u nastoletniej dziewczyny. 
Mężczyzna wycenił 
usługę na 6 tys. zł.
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i fałszują wyniki?i fałszują wyniki?i fałszują wyniki?
Trują ludzi 
KGHM. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez KGHM do głogowskiej prokuratury złożył tamtejszy radny, Paweł Chruszcz. 

Według niego Polska Miedź sfałszowała wyniki pomiarów stężenia związków arsenu emitowanego przez Hutę Miedzi Głogów.

S tężenie tego metalu 
ciężkiego nad Gło-
gowem przekracza 

normy o ponad 250 pro-
cent – wynika z pomiarów 
Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowi-
ska z 2013 roku. Arsen wy-
dobywa się z rudy podczas 
produkcji miedzianych ka-
tod, dlatego mieszkańcy 
winią właśnie głogowską 

hutę. Tymczasem, według 
pomiarów prowadzonych 
przez KGHM, stężenie ar-
senu na terenie zakładu jest 
niższe niż to nad miastem.

– Jeżeli zbadamy to, co 
huta emituje, a następnie 
sprawdzimy stężenie w po-
wietrzu na terenie Głogo-
wa, to okazuje się, że arse-
nu jest w tym powietrzu 
więcej niż my emitujemy. 
Zachodzi pytanie, skąd 

bierze się ta dodatko-
wa ilość arsenu? Na 

pewno nie po-
chodzi z huty 

– przekonu-

je Dariusz Wyborski, rzecz-
nik prasowy KGHM.

– Jak to jest możliwe, że 
mogą być takie duże roz-
bieżności? – zastanawia się 
Paweł Chruszcz, radny Ra-
dy Miejskiej w Głogowie, 
który w tej sprawie złożył 
zawiadomienie do proku-
ratury.

Sprawą arsenu zajął się 
również prezydent Głogo-
wa. Dwukrotnie wydał ne-
gatywną opinię dla Pro-
gramu Ochrony Powietrza 
dla strefy dolnośląskiej. 
Chce także sprawdzić, jaki 
wpływ pierwiastek ten ma 
na zdrowie mieszkańców.

– Jeszcze w tym roku zle-
cimy wykonanie stosownej 
ekspertyzy – mówi prezy-
dent Rafael Rokaszewicz.

D o  p r o k u r a t u r y 
o wszczęcie śledztwa 
w sprawie zatruwania śro-
dowiska już w 2013 roku 
zwrócił się Grzegorz Woź-
niak, stomatolog z Głogo-
wa. Wówczas WIOŚ od-
notował po raz pierwszy 
znaczne przekroczenie 

norm stężenia arsenu w po-
wietrzu. Dentysta postano-
wił wyemigrować z rodzi-
ną do Szwajcarii.

– Cała moja rodzina za-
częła chorować. U więk-
szości stwierdzono niedo-
czynność tarczycy. Jest to 
choroba, którą powoduje 
m.in. nadmiar arsenu, ale 
wtedy jeszcze tego nie wie-
działem. Szukałem róż-
nych informacji. Wiedzia-
łem, że powietrze jest za-
nieczyszczone, ale brałem 
pod uwagę wyziewy z szy-
bu św. Jakuba. Dopiero po 
publikacji wyników przez 
WIOŚ w 2013 roku było 
jasne, że chodzi o hutę i ar-
sen – mówi Grzegorz Woź-
niak, pochodzący z Głogo-
wa stomatolog.

Od 2013 roku niewie-
le się zmieniło. W powie-
trzu, szczególnie nad Gło-
gowem, stężenie arsenu na-
dal jest bardzo wysokie.

– Jest wyższe niż powin-
no być. Nie ukrywamy te-
go. Wszystkie wyniki ba-
dań można znaleźć na na-

szej stronie internetowej – 
mówi Łucja Strzelec, kie-
rownik delegatury WIOŚ 
w Legnicy.

Według KGHM takie 
stężenie, jakie jest w tej 
chwili, mimo że przekra-
cza normy, nie jest szkodli-
we dla zdrowia.

– Nie wszystko, co tru-
je, truje w każdym stęże-
niu i w każdej ilości – mówi 
Dariusz Wyborski, rzecz-
nik miedziowej spółki.

Nie wiadomo, jak ten 
pierwiastek wpływa na 
zdrowie pracowników gło-
gowskiej huty.

– O ile dzisiaj normy są 
pokazane, o tyle nie wie-
my, jak ciągłe przebywa-
nie w tej atmosferze działa 
na pracownika – mówi Le-
szek Hajdacki, wiceprze-
wodniczący Związku Za-
wodowego Pracowników 
Przemysłu Miedziowego 
i przedstawiciel załogi w ra-
dzie nadzorczej KGHM.

Jak można przeczytać 
w medycznej literaturze, 
nadmiar arsenu powodu-

je niezwykle silne zatru-
cia. Wszystkie związki te-
go metalu są mniej lub bar-
dziej rakotwórcze. Objawy 
zatrucia występują zwykle 
po kilku latach. Mogą nimi 
być liczne nowotwory skó-
ry, płuc, nerek, wątroby, 
a niekiedy i pęcherza mo-
czowego. Dariusz Wybor-
ski tłumaczy, że właśnie 
prowadzone są badania za-
łogi, a wyników można się 
spodziewać do końca roku.

Nie tylko głogowianie 
mają powody do obaw. 
Radny województwa dol-
nośląskiego, Krzysztof Ku-
bów złożył interpelację 
do marszałka w sprawie 
wpływu arsenu na zdrowie 
mieszkańców pozostałych 
miast Zagłębia Miedziowe-
go. Okazuje się, że w Lubi-
nie takich badań nigdy nie 
przeprowadzono.

– Jestem zaskoczony, że 
przez tyle lat nie było w Lu-
binie tych badań. Tym bar-
dziej, że mieszkamy pomię-
dzy dwiema hutami miedzi 
– mówi Krzysztof Kubów.

bierze się ta dodatko-
wa ilość arsenu? Na 

pewno nie po-
chodzi z huty 

– przekonu-

Dariusz Wyborski, rzecznik KGHM
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i fałszują wyniki?
Trują ludzi 

Po interwencji radnego, 
marszałek zlecił odpowied-
nie badania.  

– Ustawimy w Lubinie 
poborniki pyłu, a następ-
nie będziemy badać stę-
żenie arsenu w tym pyle – 
mówi Łucja Strzelec, kie-
rownik legnickiej delegatu-
ry Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu.

Wiadomo, że w Legni-
cy tego typu badania by-
ły przeprowadzone. – Tu 
normy nie zostały przekro-
czone – mówi Łucja Strze-
lec. Legniczanie mogą więc 
spać spokojnie.

Dlaczego więc jedynie 
w Głogowie normy są 
przekroczone aż o po-

nad 250 procent? Czy to 
Huta Miedzi Głogów emi-
tuje tyle tego trującego pier-
wiastka do powietrza?

Z odpowiedzi na inter-
pelację radnego Kubowa 
wynika, że do trzeciego 
kwartału 2016 roku Pol-
ska Miedź zobowiązała się 
do zmniejszenia o połowę 
emisji pyłu z Huty Miedzi 
Głogów, a tym samym ob-
niżenia emisji szkodliwych 
pierwiastków także arsenu.  

Edyta Drzymała

Po interwencji radnego, 
marszałek zlecił odpowied-

– Ustawimy w Lubinie 
poborniki pyłu, a następ-
nie będziemy badać stę-
żenie arsenu w tym pyle – 
mówi Łucja Strzelec, kie-
rownik legnickiej delegatu-
ry Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowi-
ry Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowi-
ry Wojewódzkiego Inspek-

ska we Wrocławiu.
Wiadomo, że w Legni-

cy tego typu badania by-
ły przeprowadzone. – Tu 
normy nie zostały przekro-
czone – mówi Łucja Strze-
lec. Legniczanie mogą więc 
spać spokojnie.

Dlaczego więc jedynie 
w Głogowie normy są 
przekroczone aż o po-

nad 250 procent? Czy to 
Huta Miedzi Głogów emi-
tuje tyle tego trującego pier-
wiastka do powietrza?

Z odpowiedzi na inter-
pelację radnego Kubowa 
wynika, że do trzeciego 
kwartału 2016 roku Pol-
ska Miedź zobowiązała się 
do zmniejszenia o połowę 
emisji pyłu z Huty Miedzi 
Głogów, a tym samym ob-
niżenia emisji szkodliwych 
pierwiastków także arsenu.  

Edyta Drzymała
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Paweł Chruszcz, radny z Głogowa
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Najciekawsza kolejka
PIŁKA NOŻNA. To była najciekawsza kolejka klasy okręgowej seniorów w tym sezonie. Tym razem kompletu punktów nie udało się 
zdobyć żadnej z dwóch czołowych drużyn ligi. Najciekawiej było jednak w Wielowsi, gdzie miejscowy Grom podejmował Kuźnię Jawor.

Wszyscy kibice klasy 
okręgowej ostrzyli sobie 
zęby na rywalizację, któ-
ra odbyć się miała na le-
gnickim stadionie przy 
ulicy Grabskiego. Tam 
będący w bardzo dobrej 
formie Konfeks podej-
mował lidera tabeli – Za-
met Przemków. Legnicza-
nie po przejęciu ich przez 
Andrzeja Kisiela stali się 
czołowym zespołem ligi, 
wygrywając trzy spotka-
nia z rzędu. Po wygranych 
z niżej notowanymi ry-
walami przyszedł czas na 
prawdziwy sprawdzian, 
który Konfeks zdał na 
szóstkę. Zespół z Legni-
cy pokonał dotychczaso-
wego lidera na własnym 
stadionie 4:1 i już na sta-
łe zadomowił się w ligo-
wej czołówce.

– Wierzyłem w tych 
chłopaków, że są w sta-
nie powalczyć z liderem. 
Nie myślałem, że jednak 
będzie to tak wysoko, bo 
Zamet jest bardzo solid-
nym zespołem i myśla-
łem, że będzie dużo, dużo 
trudniej – mówił po me-
czu Andrzej Kisiel.

Punkty zgubiła również 
Sparta Grębocice, która na 
własnym boisku jedynie 
zremisowała z Kaczawą 
Bieniowice 1:1. Podopiecz-
ni Zbigniewa Antosiewi-
cza tym samym udowod-
nili, że coraz pewniej czują 
się w górnych rejonach ta-
beli i zamierzają sporo na-
mieszać w czołówce. Punk-
towe straty dwójki liderów 
skrzętnie wykorzystała Stal 
Chocianów, która dzię-
ki wysokiej wygranej nad 

Chojnowianką Chojnów 
zbliżyła się do Zametu na 
jedynie trzy oczka.

Sporo kontrower-
sji towarzyszyło nato-

miast spotkaniu Gromu 
Gromadzyń-Wielowieś 
z Kuźnią Jawor. To była 
prawdziwa esencja fut-
bolu, potwierdzająca tyl-
ko regułę, że w piłce noż-
nej nie ma niemożliwego. 
Podopieczni Władysława 
Morocha od 44. minuty 
grali w dziesiątkę, a dwa-
dzieścia minut później 
już w dziewiątkę. Grając 
w podwójnym osłabie-
niu, Kuźnia zdobyła aż 
dwie bramki.

– Do Wielowsi przyje-
chaliśmy w okrojonym 
składzie z tylko jednym 
rezerwowym. General-
nie gospodarze przy tej 
przewadze liczebnej mieli 
przewagę, jednak nadzia-
li się na dwie kontry. Ta-
ki jest sport – powiedział 
Władysław Moroch, tre-
ner Kuźni Jawor.

Kluczowym momen-
tem spotkania wydaje się 
być rzut karny dla Kuźni, 
który na bramkę zamienił 
kapitan jaworzan – Emi-
lian Borek. Ostatecznie 
Grom przegrał na wła-
snym boisku 3:4 z Kuź-
nią Jawor, która dzięki 
wygranej awansowała na 
czwarte miejsce w ligowej 
tabeli.

W pozostałych me-
czach zwycięstwa odnio-
sły zespoły Orli Wąsosz, 
Czarnych Rokitki oraz 
Górnika Złotoryja. Podzia-
łem punktów zakończył się 
mecz pomiędzy dwójką be-
niaminków: Rodłem Gra-
nowice i Odrą Chobienia.

Adam Michalik

ULEGLI LIDEROWI
PIŁKA NOŻNA. Żadna passa 
nie trwa wiecznie. Po ośmiu me-
czach bez porażki tym razem Or-
kan Szczedrzykowice uległ na wy-
jeździe liderowi tabeli – Sokołowi 
Wielka Lipa aż 0:5. Zapunktowały 
natomiast rezerwy Chrobrego, 
które na wyjeździe zremisowały 
z AKS Strzegom 1:1.
Kibice IV ligi dolnośląskiej ostrzyli 
sobie zęby na starcie w Wielkiej 
Lipie, w których niepokonany do-
tąd Sokół podejmował podopiecz-
nych Eugeniusza Oleśkiewicza. 
Niestety już w pierwszej połowie 
gospodarze pokazali, że nieprzy-
padkowo są liderem tabeli i głów-
nym faworytem do awansu. Do 
przerwy mieliśmy już 2:0, a po 
przerwie Sokół zdobył kolejne trzy 
bramki, wygrywając ostatecznie 
aż 5:0. 
Zdecydowanie lepiej poradziły so-
bie natomiast rezerwy Chrobrego 
Głogów, które zmierzyły się na 
wyjeździe z sąsiadującym w tabe-
li AKS-em Strzegom. Głogowianie 
co prawda jako pierwsi stracili 
bramkę w 63. minucie, jednak po 
upływie sześćdziesięciu sekund 
doprowadzili do wyrównania za 
sprawą Bielenia i ostatecznie wy-
wieźli bardzo cenny punkt.
Po jedenastu kolejkach IV ligi dol-
nośląskiej Orkan Szczedrzykowi-
ce zajmuje szóste, a Chrobry II 
Głogów dziewiąte miejsce. 

(AM)

Fo
t. 

Pa
w

eł
 A

nd
ra

ch
ie

w
ic

z

Chrobry na topie,

 PIŁKA NOŻNA. Chrobry Głogów nie dał szans spadkowiczowi 

z Ekstraklasy i pokonał na własnym boisku Zawiszę Bydgoszcz 3:1. 

Gorzej poradzili sobie natomiast podopieczni Ryszarda Tarasiewicza, 

którzy po szalonej końcówce ulegli w Nowym Sączu 2:3.

Sobotnie spo-
tkanie po-
między San-

decją Nowy Sącz 
a Miedzią Le-
gnica miało 

nietypowy przebieg, po-
nieważ aż do 84. minu-
ty utrzymywał się wy-
nik 1:1. Jako pierwsi na 
prowadzeniu zameldo-
wali się gospodarze, jed-
nak bardzo szybko od-
powiedzieli legniczanie 
za sprawą Keona Da-
niela. Końcówka to by-
ła już szalona wymia-
na ciosów, z której zwy-
cięsko wyszła Sandecja. 
Zespół z Nowego Sącza 
objął prowadzenie na 
sześć minut przed koń-
cem. Legniczanie rzu-
cili się wtedy do ataku, 
a już w doliczonym cza-
sie gry sprytnym strza-
łem wyrównał Adrian 

Łuszkiewicz. Remis nie 
interesował podopiecz-
nych Tarasiewicza, któ-
rzy chcieli zdobyć w tym 
meczu komplet punk-
tów. Jednak zamiast zwy-
cięskiego gola nadziali się 
na kontrę, którą celnym 
strzałem wykończył Mał-
kowski i dał gospodarzom 
zwycięstwo.

Zdecydowanie lepiej 
poradzili sobie natomiast 
głogowianie, którzy na 
własnym boisku gościli 
spadkowicza z Ekstrakla-
sy – Zawiszę Bydgoszcz. 
Chrobry po pierwszej 
połowie przegrywał 0:1, 
jednak po przerwie zagrał 
najlepszą połówkę w tym 
sezonie. Podopieczni Ire-
neusza Mamrota grali ka-
pitalnie. Do tego stopnia, 
że na boisku istniała tyl-
ko jedna drużyna i bar-
dzo szybko ujrzeliśmy te-

go efekty. W 51. minucie 
Maciej Górski po kapi-
talnej akcji całego zespo-
łu doprowadził do wy-
równania. Głogowianie 
szybko rzucili się do zdo-
bycia kolejnych bramek, 
jednak dogodne sytuacje 
marnowali Drewniak, 
Kościelniak i Gąsior. Co 
nie udało się tym zawod-
nikom, udało się w 65. 
minucie Michałowi Il-
ków-Gołąb, który z bli-
skiej odległości wypro-
wadził Chrobrego na pro-
wadzenie. Jednobramko-
wa przewaga nie wystar-
czała podopiecznym Ire-
neusza Mamrota, któ-
rzy chcieli szybko wy-
kończyć swojego rywa-
la i tak się stało w 70. mi-
nucie. Piłkę po dośrod-
kowaniu Drewniaka do 
bramki Zawiszy skiero-
wał Łukasz Bogusławski. 

Po trzynastu kolejkach 
Chrobry Głogów zajmu-
je wysokie piąte miejsce 
w ligowej tabeli, tracąc je-
dynie cztery punkty do li-
derującej Wisły Płock. Co-
raz gorzej zaczyna wyglą-

dać natomiast sytuacja 
Miedzi Legnica, która po-
mimo czternastu punk-
tów na koncie znów zna-
lazła się w strefi e spadko-
wej.   

 Adam Michalik

 PIŁKA NOŻNA.  PIŁKA NOŻNA. Chrobry Głogów nie dał szans spadkowiczowi 

Miedź spada!

Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Wisła Płock 13 8 1 4 25 18:12
2. Zagłębie Sosnowiec 13 7 3 3 24 24:15
3. Dolcan Ząbki 13 6 5 2 23 21:10
4. Arka Gdynia 13 6 5 2 23 21:14
5. Chrobry Głogów 13 6 3 4 21 17:12
6. Zawisza Bydgoszcz 13 6 3 4 21 26:20
7. Stomil Olsztyn 13 5 4 4 19 17:19
8. MKS Kluczbork 13 5 4 4 19 16:21
9. Pogoń Siedlce 13 4 5 4 17 13:16
10. Sandecja Nowy Sącz 13 4 5 4 17 24:23
11. GKS Katowice 13 5 2 6 17 20:16
12. GKS Bełchatów 13 4 5 4 17 11:13
13. Bytovia Bytów 13 3 6 4 15 19:21
14. Wigry Suwałki 13 4 3 6 15 16:14
15. Chojniczanka Chojnice 13 4 2 7 14 14:24
16. Miedź Legnica 13 3 5 5 14 15:21
17. Olimpia Grudziądz 13 2 3 8 9 11:18
18. Rozwój Katowice 13 2 2 9 8 9:23

 W meczu Chrobrego z Zawiszą
 nie brakowało walki na boisku 
 o każdy centymetr boiska.

Fo
t. 

Pa
w

eł
 A

nd
ra

ch
ie

w
ic

z

CHROBRY GŁOGÓW  ZAWISZA BYDGOSZCZ

Bramki: Panayotov (45 min) – Górski (51 min), Ilków-Gołąb (65 min), Bogusławski (71 min)
CHROBRY: Janicki – Ilków-Gołąb, Bogusławski, Byrtek, Samiec, Kościelniak (82’ Ho-
dowany), Gąsior (90’ Hałambiec), Drewniak, Szczepaniak, Sędziak (61’ Hudyma), 
Górski. 
ZAWISZA: Węglarz – Igumanović, Stawarczyk, Wełnicki (63’ Nawotczyński), Nykiel, 
Kona, Łukowski (75’ Gajewski), Mica (35’ Smektała), Patejuk, Panayotov, Lewicki.

(0:1)

 3:1

SANDECJA NOWY SĄCZ  MIEDŹ LEGNICA

Bramki: Szczepański (11 min), Szarek (84 min), Małkowski (90+3 min) oraz Daniel (17 
min), Łuszkiewicz (90+1 min).
SANDECJA: Kozioł – Bartków (46’ Sobotka), Berezovsky, Słaby, Małkowski, Szczepań-
ski (74’ Nowak), Kasprzak, Baran, Nather, Piszczek (46’ Szarek), Aleksander.
MIEDŹ: Smug – Garuch, Stasiak, Midzierski, Daniel, Cierpka, Kakoko, Gancarczyk (75’ 
Łuszkiewicz), Garguła (46’ Marquitos), Łobodziński, Ślusarski (62’ Labukas).

(1:1)

 3:2

Konfeks Legnica, 
wygrywając 
z Zametem, odniósł 
czwarte, zwycięstwo 
z rzędu pod wodzą 
Andrzeja Kisiela.
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Tabele niższych lig
KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Mieszko Ruszowice 10 9 0 1 27 39:10
2. KS Zadzior Buczyna 10 8 1 1 25 29:11
3. UKS Huta Przemków 10 7 2 1 23 38:17
4. Płomień Radwanice 10 7 1 2 22 33:13
5. Zryw Kotla 10 6 1 3 19 25:17
6. Dragon Jaczów 10 5 1 4 16 21:30
7. Victoria Parchów 10 5 0 5 15 32:24
8. Łagoszovia Łagoszów 10 4 2 4 14 18:34
9. Zawisza Serby 10 4 1 5 13 26:22
10. Korona Czernina 10 4 1 5 13 25:35
11. Gwardia Białołęka 10 4 1 5 13 20:17
12. Pogoń Góra 10 2 3 5 9 26:24
13. Victoria Siciny 10 2 1 7 7 13:27
14. Orzeł Czerna 10 2 1 7 7 19:31
15. LZS Komorniki 10 1 1 8 4 16:39
16. Sokół Jerzmanowa 10 0 3 7 3 11:40

Kolejka 10: 
Victoria Siciny – Dragon Jaczów  2:3
Gwardia Białołęka – Orzeł Czerna  3:0
LZS Komorniki – Łagoszovia Łagoszów  2:3
Pogoń Góra – Mieszko Ruszowice  1:2
Zawisza Serby – Korona Czernina  6:1
KS Zadzior Buczyna – Płomień Radwanice  2:1
Victoria Parchów – Zryw Kotla  2:4
UKS Huta Przemków – Sokół Jerzmanowa  8:1

KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Sparta Rudna 10 9 1 0 28 45:7
2. Odra Ścinawa 10 8 1 1 25 35:7
3. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 10 7 1 2 22 43:10
4. KS Legnickie Pole 10 7 0 3 21 28:13
5. Sparta Parszowice 10 5 3 2 18 20:13
6. ZZPD Górnik Lubin 10 5 2 3 17 27:21
7. Arka Trzebnice 10 5 1 4 16 32:19
8. Mewa Kunice 10 4 3 3 15 20:27
9. Zryw Kłębanowice 10 4 0 6 12 17:25
10. Relaks Szklary Dolne 10 4 0 5 12 18:37
11. Orzeł Mikołajowice 10 3 2 5 11 19:21
12. Błękitni Koskowice 10 3 1 6 10 25:27
13. Czarni Dziewień 10 2 3 5 9 15:37
14. Unia Miłoradzice 10 2 1 7 7 11:30
15. Albatros Jaśkowice 10 2 0 8 6 13:42
16. Zjednoczeni Snowidza 10 0 1 9 1 7:39

Kolejka 10: 
Albatros Jaśkowice – Czarni Dziewień  2:5
Sparta Parszowice – Dąb Stowarzyszenie Siedliska  3:2
Unia Miłoradzice – Górnik Lubin  2:3
KS Legnickie Pole – Odra Ścinawa  2:1
Zjednoczeni Snowidza – Błękitni Koskowice  1:5
Arka Trzebnice – Zryw Kłębanowice  6:4
Sparta Rudna – Relaks Szklary Dolne  8:0
Orzeł Mikołajowice – Mewa Kunice  6:2

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA I
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Błyskawica Luboszyce 9 7 1 1 22 27:12
2. Kłos Moskorzyn 9 7 1 1 22 23:12
3. Iskra Droglowice 9 7 0 2 21 34:13
4. Sokół Niechlów 9 6 0 3 18 27:22
5. Sparta Przedmoście 9 5 1 3 16 23:17
6. Wiewierzanka Wiewierz 9 5 1 3 16 34:19
7. Victoria Tymowa 9 4 1 4 13 19:16
8. Skarpa Orsk 9 4 0 5 12 19:20
9. Odra Grodziec Mały 9 3 2 4 11 13:22
10. Tęcza Kwielice 9 3 2 4 11 26:17
11. LZS Retków 9 2 2 5 8 19:24
12. Victoria Borek 9 2 1 6 7 15:25
13. Błysk Studzionki 9 2 0 7 6 13:27
14. LZS Żelazny Most 9 0 0 9 0 11:57

Kolejka 9: 
Błysk Studzionki – Tęcza Kwielice  0:5
Sparta Przedmoście – Victoria Tymowa  3:1
Sokół Niechlów – Viktoria Borek  5:1
LZS Retków – Wiewierzanka Wiewierz  2:2
Iskra Droglowice – LZS Żelazny Most  6:0
Odra Grodziec Mały – Błyskawica Luboszyce  2:2
Skarpa Orsk – Kłos Moskorzyn  1:2

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA II
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Zamet II Przemków 8 7 0 1 21 33:14
2. Fortuna Obora 8 6 2 0 20 36:12
3. Unia Szklary Górne 9 6 1 2 19 29:11
4. Hajduk Kłobuczyn 8 4 4 0 16 24:8
5. Amator Wierzchowice 8 5 0 3 15 32:12
6. Kryształ Chocianowiec 8 4 2 2 14 18:17
7. LKS Niemstów-Siedlce 8 4 1 3 13 31:22
8. Kalina Sobin 8 3 2 3 11 23:18
9. Perła Potoczek 8 2 1 5 7 19:23
10. LZS Koźlice 8 1 2 5 5 12:19
11. Płomień Nieszczyce 9 1 1 7 4 12:50

12.
Transportowiec 
Kłopotów-Osiek 9 1 1 7 4 15:63

13. LZS Nowa Wieś Lubińska 9 0 3 6 3 12:24

Kolejka 9: 
Płomień Nieszczyce – Amator Wierzchowice  1:4
LZS Nowa Wieś Lubińska – Unia Szklary Górne  0:3
Perła Potoczek – Transportowiec Kłopotów-Osiek  6:1
LZS Koźlice – Zamet II Przemków  2:4
Hajduk Kłobuczyn – Fortuna Obora  1:1
Kryształ Chocianowiec – Kalina Sobin  3:2

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Mewa Goliszów 9 8 0 1 24 27:10
2. Huragan Nowa Wieś Złot. 9 7 0 2 21 36:13
3. Ikar Miłogostowice 9 6 2 1 20 39:7
4. Czarni II Rokitki 9 6 2 1 20 41:12
5. Iskra II Kochlice 9 5 1 3 16 40:13
6. Płomień Michów 9 5 1 3 16 38:15
7. Gryf Olimpia Krotoszyce 9 5 1 3 16 27:25
8. Orlik Okmiany 9 5 0 4 15 50:18
9. Huzar Raszówka 9 2 3 4 9 23:18
10. Sokół II Krzywa 9 3 0 6 9 19:37
11. Czarni Miłkowice 9 2 2 5 8 24:33
12. LZS Biała 9 1 2 6 5 15:52
13. Lubiatowianka Lubiatów 9 1 0 8 3 23:67
14. Iskra Niedźwiedzice 9 0 0 9 0 2:83

Kolejka 9: 
LZS Biała – Czarni Miłkowice  4:4
Lubiatowianka Lubiatów – Mewa Goliszów  2:5
Iskra Niedźwiedzice – Orlik Okmiany  0:14
Iskra II Kochlice – Płomień Michów  3:0
Ikar Miłogostowice – Sokół II Krzywa  3:0
Huzar Raszówka – Czarni II Rokitki  0:8
Gryf Olimpia Krotoszyce – Huragan Nowa Wieś Złotoryjska  3:1

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA IV
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Kaczawa II Bieniowice 9 7 1 1 22 33:7
2. Polgeo Lusina 9 6 1 2 19 19:13
3. Cicha Woda Tyniec Legnicki 8 5 1 2 16 21:15
4. Polonia Ernestynów 9 5 1 3 16 21:27
5. Korona Kawice 9 5 1 3 16 15:8
6. Orzeł Pichorowice 9 4 2 3 14 20:18
7. Krokus Kwiatkowice 9 4 2 3 14 19:18
8. Orzeł Konary 9 3 2 4 11 18:24
9. Chełmy Chełmiec Piotrowice 9 3 1 5 10 21:25
10. Unia Rosochata 9 2 3 4 9 17:12
11. Polder-a Damianowo 9 2 3 4 9 14:26
12. Kuźnia II Jawor 9 2 2 5 8 17:18
13. LZS Budziszów Wielki 9 2 1 6 7 12:16
14. Czarni Golanka Dolna 8 1 1 6 4 10:30

Kolejka 9: 
Polonia Ernestynów – LZS Budziów Wielki  3:2
Cicha Woda Tyniec Legnicki – Orzeł Konary  7:2
Kuźnia II Jawor – Orzeł Pichorowice  5:2
Krokus Kwiatkowice – Polder-a Damianowo  6:0
Korona Kawice – Unia Rosochata  1:1
Polgeo Lusina – Chełmy Chełmiec Piotrowice  2:1
Kaczawa II Bieniowice – Czarni Golanka Dolna 7:0

KLASA „B” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA V
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Fenix Pielgrzymka 8 7 0 1 21 32:11
2. Platan Sichów 8 6 1 1 19 35:16
3. Orzeł Wojcieszyn 8 6 1 1 19 27:13
4. Górnik II Złotoryja 8 5 1 2 16 22:18
5. Tatra Krzeniów 9 5 1 3 16 30:20
6. LZS Lipa 8 5 1 2 16 26:13
7. LZS Nowy Kościół 8 4 1 3 13 22:22

8.
Płomień Nowa 
Wieś Grodziska 9 3 1 5 10 26:25

9. Przyszłość II Prusice 9 2 3 4 9 14:27
10. Sokół Sokołowiec 9 2 2 5 8 21:39
11. Iskra Jerzmanice Zdrój 8 1 2 5 5 15:26
12. Lechia Rokitnica 8 1 0 7 3 14:32
13. LZS Dobków 8 0 0 8 0 11:43

 

Kolejka 9:
Platan Sichów – LZS Dobków  9:1
Orzeł Wojcieszyn – Płomień Nowa Wieś Grodziska  4:3
LZS Nowy Kościół – Przyszłość Prusice  7:0
LZS Lipa – Sokół Sokołowiec  12:1
Fenix Pielgrzymka – Tatra Krzeniów  3:2
Lechia Rokitnica – Iskra Jerzmanice Zdrój  3:4
PAUZA: Górnik II Złotoryja

KLASA OKRĘGOWA 2015/2016, OKRĘG LEGNICA
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Zamet Przemków 10 7 1 2 22 28:13
2. Sparta Grębocice 9 6 2 1 20 22:10
3. Stal Chocianów 10 6 1 3 19 32:17
4. Kuźnia Jawor 10 6 0 4 18 17:18
5. Konfeks Legnica 10 5 2 3 17 25:12
6. Kaczawa Bieniowice 10 5 2 3 17 14:13
7. Iskra Księginice 10 5 1 4 16 20:18
8. Orla Wąsosz 10 4 3 3 15 19:16
9. Rodło Granowice 10 4 2 4 14 17:17
10. Grom Gromadzyń-Wielowieś 10 4 1 5 13 15:19
11. Odra Chobienia 10 3 3 4 12 15:20
12. Górnik Złotoryja 10 3 2 5 11 14:16
13. Czarni Rokitki 10 3 2 5 11 11:14
14. Prochowiczanka Prochowice 9 3 1 5 10 14:18
15. Iskra Kochlice 10 2 2 6 8 17:25
16. Chojnowianka Chojnów 10 0 1 9 1 11:45

Kolejka 10: 
Konfeks Legnica – Zamet Przemków   4:1
Górnik Złotoryja – Iskra Kochlice  3:1
Czarni Rokitki – Iskra Księginice  3:2
Grom Gromadzyń-Wielowieś – Kuźnia Jawor  3:4
Stal Chocianów – Chojnowianka Chojnów  6:2
Sparta Grębocice – Kaczawa Bieniowice  1:1
Rodło Granowice – Odra Chobienia  1:1
Prochowiczanka Prochowice – Orla Wąsosz  0:3

KLASA „A” 2015/2016, OKRĘG: LEGNICA, GRUPA III
Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Skora Jadwisin 10 10 0 0 30 52:12
2. Przyszłość Prusice 9 9 0 0 27 35:4
3. Wilki Różana 9 8 0 1 24 31:12
4. Park Targoszyn 10 7 0 3 21 28:19
5. Huragan Proboszczów 10 6 0 4 18 22:15
6. Bazalt Piotrowice 10 5 1 4 16 23:19
7. Wilkowianka Wilków 10 5 1 4 16 35:22
8. Błękitni Kościelec 10 5 0 5 15 15:12
9. GKS Męcinka 10 5 0 5 15 16:21
10. Orzeł Zagrodno 10 4 2 4 14 28:24
11. Rataj Paszowice 10 3 2 5 11 13:25
12. Sokół Krzywa 10 3 1 6 10 22:22
13. Burza Gołaczów 10 2 0 8 6 7:31
14. Nysa Wiadrów 10 1 1 8 4 20:42
15. Olimpia Olszanica 10 1 0 9 3 9:37
16. Radziechowianka Radziechów 10 1 0 9 3 12:51

Kolejka 10: 
Bazalt Piotrowice – Przyszłość Prusice  1:4
Huragan Proboszczów – Sokół Krzywa  4:0
Park Targoszyn – Wilki Różana  2:4
Skora Jadwisin – GKS Męcinka  3:2
Wilkowianka Wilków – Orzeł Zagrodno  1:1
Rataj Paszowice – Olimpia Olszanica  1:0
Radziechowianka Radziechów – Nysa Wiadrów  1:7
Burza Gołaczów – Błękitni Kościelec  0:1
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Podopieczni Piotra 
Stokowca podcho-
dzili do meczu po 

dwóch spotkaniach bez 
ligowego zwycięstwa. Po-
rażka z Lechią Gdańsk i re-
mis w derbowym starciu 
ze Śląskiem Wrocław spra-
wiły, że lubinianie zna-
leźli się w środku ligowej 
stawki. Pogoń natomiast 
to wciąż jedyny niepoko-
nany zespół w Ekstrakla-
sie, który ma jednak pro-
blemy z wygrywaniem. 
W pierwszych jedenastu 
kolejkach aż sześciokrot-
nie dzielił się punktami ze 
swoimi rywalami.

Jako pierwsi dogodną 
sytuację stworzyli sobie za-
wodnicy KGHM Zagłębia. 
W 20. minucie dośrodko-
wanie Janusa na strzał gło-
wą zamienił Dąbrowski, 
jednak minimalnie chy-
bił. W odpowiedzi kapital-
ną centrą popisał się Przy-

becki, a Frączczak uderzył 
na bramkę Forenca, któ-
ry obronił strzał zawodni-
ka ze Szczecina. W kolej-
nych minutach na boisku 
nie działo się zbyt wiele 
i do przerwy kibice nie zo-
baczyli ani jednej bramki.

Od początku drugiej 
części gry znów aktywny 
był Janus, który co chwi-
lę nękał obrońców Pogo-
ni rajdami po swojej stro-
nie boiska. KGHM Zagłę-
bie nie miało jednak z te-
go wielkiego pożytku, 
ponieważ za każdym ra-
zem brakowało kluczowe-
go podania. Spotkanie na 
nowo ożywiło się dopiero 
w ostatnich dziesięciu mi-
nutach. Najpierw minimal-
nie niecelnie strzelał Ma-
łecki, a w 87. minucie po-
prawić próbował Zwoliń-
ski. Żadna z tych prób nie 
trafi ła jednak do bramki. 
Piłkę meczową w doliczo-

nym czasie gry mieli pod-
opieczni Piotra Stokow-
ca, którym trzy punkty 
zapewnić mógł Woźniak, 
lecz lepszy w pojedynku 

z wychowankiem lubiń-
skiego klubu okazał się 
bramkarz Pogoni – Kudła.

Adam Michalik

SPORT

Mistrz i wicemistrz na rozpisce MKS!
KOSZYKÓWKA. Po bardzo słabym początku sezonu i porażkach z przeciętnymi rywalami, koszykarki MKS-u Polkowice pokazały, że nie można ich jeszcze skreślać. Pod 

wodzą nowego szkoleniowca Vadima Czeczuro polkowiczanki pokonały dwie drużyny ze ścisłej czołówki.

Już wygrana z wicemi-
strzyniami Polski z Byd-
goszczy pozwalała wie-
rzyć, że MKS jeszcze się 
przebudzi. Wygrana z Ar-
tego nie była przypad-
kowa. Na własnej skórze 
przekonała się o tym naj-
bardziej utytułowana dru-
żyna w naszym kraju. Wy-
stępująca w Eurolidze Wi-
sła Can-Pack Kraków nie-
spodziewanie, żeby nie po-
wiedzieć sensacyjnie, swo-
jej pierwszej porażki w se-

zonie doznała właśnie 
w Polkowicach! 

W pierwszej kwarcie go-
spodynie pokazały, że za-
mierzają walczyć o zwy-
cięstwo. Pierwszą odsłonę 
MKS wygrał różnicą ośmiu 
punktów. W dwóch kolej-
nych kwartach Wisła odro-
biła straty z nawiązką i wy-
dawało się, że spokojnie do-
wiezie zwycięstwo do koń-
ca. Tymczasem ostatnia 
kwarta zakończyła się iden-
tycznym wynikiem, jak ta 

premierowa, co pozwoli-
ło cieszyć się polkowiczan-
kom ze zwycięstwa z najsil-
niejszym w lidze rywalem! 

– Bardzo cieszymy się 
z tej wygranej, ale nie popa-
damy w hurraoptymizm. 
Wiemy, że czeka nas jeszcze 

wiele pracy. Dziękuję dziew-
czynom za znakomitą po-
stawę z tak renomowanym 
rywalem, jakim jest Wisła 
– powiedział po meczu Va-
dim Czeczuro, trener MKS-
-u.

Łukasz Lemanik
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MKS Polkowice 57:51 Wisła Can-Pack Kraków
(18:10, 13:16, 8:15, 18:10) 

MKS: Michael 17, Bojović 12, Greene 10, McKenith 6, Majewska 4, Gala 4, 
Kaczmarska 2, Schmidt 2, Stankiewicz 0, Nowacka 0
Wisła: Nicholls 14, Zohnova 9, Ziętara 7, Żurowska-Cegielska 6, Ouvina 5, Tur-
ner 5, Misiuk 5.

Sokół 43 AZS AWF Katowice 3:1 AEP Olimpia Jawor
(25:11, 27:29, 29:27, 25:22) 

MUKS Ikar Legnica  1:3 KS Sudety Kamienna Góra 
(17:25, 25:17, 21:25, 21:25)

UKS PCO-Volley Żarów 3:0 KKS Ren But Złotoryja
(25:16, 25:23, 25:15)

MKS zatrzymał rozpędzoną Wisłę.

Słaby występ 
siatkarzy

SIATKÓWKA. Bardzo słaby weekend mają za sobą 
siatkarskie drużyny z naszego regionu. Porażkę w II lidze 

kobiet poniosła Olimpia Jawor, zaś w trzecioligowych 
zmaganiach mężczyzn wyższość rywali musieli uznać 
zarówno siatkarze Ikara Legnica, jak i KKS-u Ren But 

Złotoryja.

Siatkarki Olimpii Jawor 
wróciły do zmagań po pau-
zie w poprzedniej kolejce. 
Rywalem podopiecznych 
Lesława Chrzanowskie-
go był Sokół 43 AZS AWF 
Wrocław, który przed tą ko-
lejką miał tyle samo zdo-
bytych punktów co jawo-
rzanki. Spotkanie zapowia-
dało się więc na wyrówna-
ne i takie też było. Jedynie 
w pierwszym secie katowi-
czanki były w stanie zdo-
minować Olimpię, wygry-
wając do jedenastu. Kolej-
ne dwie partie skończyły się 
na przewagi, drugą wygra-
ły podopieczne Chrzanow-
skiego, a trzecią akademicz-
ki z Katowic. W ostatnim se-
cie znów lepiej poradził so-
bie Sokół i to gospodynie 
mogły cieszyć się ze zdoby-
cia trzech punktów.

Jeszcze słabiej poradzili 
sobie siatkarze z naszego re-
gionu występujący w III li-
dze. Dość niespodziewanej 
porażki doznali siatkarze 
Ikara Legnica, którzy ule-
gli na własnym parkiecie 
KS Sudety Kamienna Gó-
ra 1:3. Legniczanie jedynie 
w drugim secie byli w stanie 
zdominować swoich rywa-
li, a w pozostałych byli dru-
żyną popełniającą więk-
szą ilość błędów. Tragicz-
nie w tym sezonie spisuje 
się zwycięzca ubiegłorocz-
nej rywalizacji – KKS Ren 
But Złotoryja, który prze-
grał swój trzeci mecz z rzę-
du i wciąż czeka na zdoby-
cie choćby jednego seta. 
Tym razem złotoryjanie we 
własnej hali ulegli UKS-owi 
PCO-Volley Żarów. 

Adam Michalik
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 Olimpii Jawor nie udało się odnieść 
 drugiego zwycięstwa w tym sezonie

Lp. Nazwa M W R P pkt. B
1. Piast Gliwice 12 9 1 2 28 20:13
2. Pogoń Szczecin 12 5 7 0 22 17:10
3. Legia Warszawa 12 5 5 2 20 27:14
4. Cracovia Kraków 12 5 3 4 18 21:18
5. Korona Kielce 12 4 5 3 17 10:11
6. Górnik Łęczna 12 5 2 5 17 15:17
7. KGHM Zagłębie Lubin 12 4 5 3 17 18:17
8. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 11 4 4 4 16 14:15
9. Wisła Kraków* 12 3 7 2 15 19:11
10. Lechia Gdańsk 12 3 6 3 15 17:13
11. Jagiellonia Białystok 12 4 2 6 14 17:20
12. Ruch Chorzów 12 4 2 6 14 16:20
13. Śląsk Wrocław 12 3 4 5 13 15:19
14. Podbeskidzie Bielsko-Biała 12 2 6 4 12 11:22
15. Górnik Zabrze* 12 1 6 5 8 14:20
16. Lech Poznań 12 1 3 8 6 10:21

* Wisła Kraków i Górnik Zabrze zostały ukarane odjęciem jednego punktu za niespełnienie wymogów licencyjnych.

błąd Tosika błąd Tosika błąd Tosika 
Kosztowny
PIŁKA NOŻNA. KGHM Zagłębie Lubin po raz pierwszy w tym sezonie nie straciło 

bramki w meczu ligowym. Nie pozwoliło to jednak wywieźć kompletu punktów ze 

Szczecina, gdzie Miedziowi bezbramkowo zremisowali z miejscową Pogonią.

 Konrad Forenc po raz pierwszy
 w tym sezonie zachował czyste konto.
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Pogoń Szczecin 0:0 Metraco Zagłębie Lubin
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Z PARKIETU NA WYBIEG DLA MODELEK?
PIŁKA RĘCZNA. Juliana Malta Varela 
przechodzi żmudną rehabilitację po kon-
tuzji kolana, która nie chce dać o sobie 
zapomnieć. Rozgrywająca miedzio-
wych przebywa w swojej ojczyźnie, 
gdzie dochodzi do zdrowia. 
Ostatnio Ju odwiedziła Lubin. – Przyje-
chałam pozałatwiać swoje sprawy i wra-
cam do Brazylii. W moim kraju jestem pod bardzo dobrą opie-
ką lekarską, rehabilituję się i na razie wszystko przebiega 
zgodnie z planem. Duże wsparcie mam w swojej wspaniałej 
rodzinie, która w tych trudnych chwilach zawsze jest przy 
mnie – mówi rozgrywająca Metraco Zagłębia Lubin.
Jeszcze nie wiadomo, kiedy nasza Brazylijka powróci do gry. 
– Za wcześnie, aby o tym mówić. Teraz najważniejsza jest re-
habilitacja i powrót do zdrowia. W marcu ponownie przylecę 
do Polski i będę już trenować indywidualnie – prognozuje 
Ju.
Dowiedzieliśmy się również o pewnej ciekawostce. – Dosta-
łam ofertę z agencji modelek w naszym kraju i będę chciała 
spróbować swoich sił. Traktuję to jako nowe wyzwanie i za-
bawę, odskocznię od dnia codziennego, póki nie wrócę do 
gry – powiedziała nam Ju, zapewniając jednocześnie, że 
prześle nam kilka zdjęć z sesji.  (LL)

PUCHAR POJECHAŁ DO POLKOWIC
NORDIC WALKING. Zawodnicy KS Metraco Polkowice 
zostali zwycięzcami Pucharu Polski w nordic walking. W sze-
ściu zawodach rozegranych w całej Polsce polkowicka ekipa oka-
zała się bezkonkurencyjna, wygrywając tegoroczną rywalizację.
Finał w Gdańsku potwierdził, że polkowiczanie są najlepszymi 
zawodnikami nordic walking w Polsce. W ostatnim swoim star-
cie ekipa polkowickiego klubu zdeklasowała rywali. 
W klasyfikacji generalnej Pucharu Polski drużyna KS Metraco Po-
lkowice wywalczyła osiem medali: sześć złotych, jeden srebrny 
i jeden brązowy. Zawodnicy polkowickiego klubu okazali się 
również bezkonkurencyjni w klasyfikacji open (6 startów). Na 5 
km najlepszy był Bogdan Grygorowicz, na 10 km Renata Jędra-
siak, a w półmaratonie wygrała Lucyna Stępień.
– Bardzo się cieszymy z tego sukcesu, na który pracowaliśmy 
przez długi czas. Dla nas to sygnał do jeszcze cięższej pracy, bo na 
pewno nie osiądziemy na laurach – zapewnia Bogdan Grygoro-
wicz, zawodnik KS Metraco Polkowice.  (LL)
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KS W klasyfikacji generalnej Pucharu Polski drużyna KS Metraco 
 Polkowice wywalczyła osiem medali

G łogowianie na 
punkty czekali bar-
dzo długo, bo od 9 

września. Kolejne porażki 
nie napawały optymizmem 
i każdy w Głogowie czekał 
na przełamanie szczypiorni-
stów. To nadeszło w meczu 
derbowym ze Śląskiem, me-
czu, w którym podopieczni 
Piotra Zembrzuskiego pro-
wadzili od początku do koń-
ca. – Przed meczem powie-

dzieliśmy sobie, że zapomi-
namy o ostatnich niepowo-
dzeniach i zaczynamy od 
nowa. Wygraliśmy, co było 
nam bardzo potrzebne – mó-
wi Bartosz Jurecki, zawodnik 
Chrobrego.

Minorowe nastroje w Lu-
binie. Piłkarze ręczni Zagłę-
bia przegrali bardzo ważny 
mecz. Miedziowi ulegli Sta-
li Mielec i spadli na ostatnie 
miejsce w tabeli. Mecz okre-

ślany był mianem spotkania 
o cztery punkty, gdyż zmie-
rzyły się ze sobą zespoły są-
siadujące w tabeli, ostatnia 
Stal i przedostatnie Zagłębie. 
Obie drużyny grały z nożem 
na gardle, ale w zdecydowa-
nie lepszych nastrojach są 
mielczanie.

Drugiej porażki w sezonie 
doznali szczypiorniści Sió-
demki Miedź Legnica. Pod-
opieczni Piotra Będzikow-

skiego ulegli na wyjeździe 
Vivretowi Zawiercie i to dość 
wyraźnie. Już ostatni mecz 
u siebie z MTS-em Chrza-
nów mógł dawać do myśle-
nia. Siódemka rozpoczęła 
piorunująco – od 5:0. Jeszcze 
lepiej odpowiedzieli gospo-
darze, rzucając siedem bra-
mek z rzędu! Później takich 
serii już nie było, ale miejsco-
wi utrzymywali swoje pro-
wadzenie.   Łukasz Lemanik

Przełamanie
Chrobrego, Zagłębie
i Miedź bez punktów
PIŁKA RĘCZNA. Chyba 
w najlepszym momencie 
przełamali się piłkarze 
ręczni Chrobrego. 
Głogowianie po ostatnich 
niepowodzeniach wygrali 
i to w derbach Dolnego 
Śląska. Chrobry pokonał 
na wyjeździe Śląsk 
Wrocław. Porażki 
zanotowały natomiast 
zespoły Zagłębia Lubin 
i Siódemki Miedź Legnica 
na zapleczu Superligi.

ŚLĄSK WROCŁAW  CHROBRY GŁOGÓW

Chrobry: Stachera, Kapela – Płócienniczak 1, Sadowski 6, Bąk 4, Babicz 4/1, Gujski, Ty-
lutki 1, Sobut, Kubała 6, Świtała 6/3, Kandora 1, Jurecki 1.

(11:16)

25:30

PGE STAL MIELEC MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

Zagłębie: Skrzyniarz, Shamrylo – Stankiewicz 4, Gumiński 5, Przysiek, Kużdeba 1, Mar-
ciniak 2, Macharashvili, Szymyślik 2, Wolski, Krieger 3, Gudz, Czuwara, Bartczak 6, Pie-
truszko, Dżono 2.

(13:12)

27:25 VIRET ZAWIERCIE  SIÓDEMKA MIEDŹ LEG.

Siódemka: Stachurski – Szuszkiewicz 8, Majewski 2, Skiba 2, Antosik 1, Płaczek 1, Piw-
ko 5, Nastaj 1, Wita 1, Mosiołek 1, Czuwara, Cegłowski, Dobrasiak.

(13:11)

29:22

Chrobry przełamał złą passę.
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SELGROS LUBLIN  METRACO Z. LUBIN

Metraco Zagłębie Lubin: Wąż, Chojnacka – Robótka, Załęczna 1, Obrusiewicz 4, Kono-
fał, Paluch 1, Premović 3, Wiertelak, Lima, Walczak, Marić 11, Jochymek 1, Milojević.

(12:9) 

30:22



20 22 października 2015 
bezpłatny dwutygodnik regionalny SPORT

r e k l a m a

PIŁKA NOŻNA. Za nami losowanie 
Pucharu Lubina w piłce nożnej sześcio-
osobowej rozgrywanego pod patrona-
tem miejskich radnych – Przemysława 
Tadli oraz Piotra Motylińskiego. O tro-
feum zespoły rywalizować będą 
w czterech grupach.
Rozgrywki szóstek w Lubinie od lat 
cieszą się wielką popularnością, czego 
dowodem jest jedna z najsilniejszych 
lig w całej Polsce. W tym sezonie obok 
zmagań ligowych rozegrana zostanie 
również piąta edycja Pucharu Lubina, 
w której wystąpi osiemnaście drużyn.
Po raz kolejny zaangażowanie w zma-
gania na małych boiskach wyrazili 
dwaj miejscy radni – Przemysław Ta-
dla oraz Piotra Motyliński, którzy objęli 
patronatem tegoroczne rozgrywki. 
– Nie miałbym nic przeciwko, jeśli była-
by powtórka z ubiegłego finału tych 
rozgrywek, kiedy w decydującym star-
ciu Plejasy zmierzyły się z Jeżycami. 
Zapowiada się emocjonująca walka. 
Kto wygra, okaże się w połowie maja – 
mówi Przemysław Tadla.
Puchar Lubina rozgrywany będzie naj-
pierw systemem grupowym, a następ-
nie pucharowym.
  Grupa A: Lubińska Mafia, FC Dobre 

Plejsy, PROmilky Way, Same Asy.
  Grupa B: THC Jeżyce, Klan Urwi-

sów, Palermo, FC Barcelubin.
  Grupa C: UZZM Ice Storm, ZWR, Ty-

tani, Plejasy Tadla Team.
  Grupa D: Bogowie Futbolu, Flash 

Team, Pawia, Sporting Przylesie, My 
Travel Lubin.  (BS)

POZNALIŚMY GRUPY 
W PUCHARZE LUBINA
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Team, Pawia, Sporting Przylesie, My 
Travel Lubin.  (BS)

 – Nie miałbym nic przeciwko,
 jeśli byłaby powtórka z ubiegłego 
 finału – mówi Przemysław Tadla.

XXX Bieg Barbórkowy o Lampkę Gór-
niczą wzbudził spore zainteresowanie. 
Niestety wielu chętnych nie mogło wziąć 
w nim udziału, ze względu na limit uczest-
ników. W przyszłym roku ta kwestia mo-
że ulec zmianie. – Tegoroczny jubileuszowy 
bieg, odbył się chyba w takiej formule po 
raz ostatni. Kończy się nam alokacja trasy 
i w przyszłym roku bieg odbędzie się na in-
nej, co oczywiście nie znaczy, że w innym 
miejscu. Pozwoli nam to na powiększenie 
liczby zawodników – przyznaje Krzysztof 
Tkaczuk, dyrektor ZG Lubin.

Tradycyjnie przed główną imprezą, od-
były się wyścigi na krótszych dystansach. 
Na starcie oglądaliśmy Bieg Sztygarski na 
1 Milę. – Staram się i ostro trenuję, a efek-
ty same przychodzą – zapewnia Arkadiusz 
Szlendak reprezentujący ZG Lubin, który 
okazał się bezkonkurencyjny.

Sztafetę Międzyzakładową wygrali stra-
żacy z OSP Trzebnica, natomiast Sztafetę 
Dyrektorską KGHM Zanam. – To drugie 
nasze zwycięstwo – przyznaje Dariusz Ku-
biak. – Generalnie nie było tak, że mamy 
pewną wygraną. Poziom z roku na rok staje 
się coraz wyższy – dodaje Miłosz Kuszczak.

Bieg główny wygrał Artur Kozłowski re-
prezentujący Asclepios-Poltraf. Młody bie-
gacz już trzeci raz wywalczył lampkę górni-
cza. – Jak widać, bardzo lubię biegać w Lu-
binie i muszę obiecać, że za rok także się po-
jawię. Co do rywalizacji, to mój główny ry-
wal Błażej Brzeziński narzucił od początku 
szybkie tempo. Przetrzymałem to i na dzie-
wiątym kilometrze zaatakowałem pewniej 
i wygrałem – przyznaje zwycięzca.

Monika Stefanowicz z Poznania jako 
pierwsza reprezentantka płci pięknej prze-
biegła linię mety. – Kilka lat temu starto-
wałam już w Biegu Barbórkowym. W ze-
szłym roku byłam trzecia, a tym razem wy-
grałam. Co do atmosfery, to była wspania-
ła. Sporo osób na stadionie i trzeba podkre-
ślić, również na trasie – puentuje zawod-
niczka.

Mariusz Babicz

Barbórkowy Barbórkowy Barbórkowy Barbórkowy 
bieg BIEG. Artur Kozłowski jako pierwszy 

przekroczył linię mety z czasem 29 minut 
i 27 sekund. Bieg Barbórkowy wygrał po 
raz trzeci. Wśród pań tryumfowała Monika 
Stefanowicz z czasem 34.35. Dziesięciokilo-
metrową trasę przebiegło 1333 śmiałków.

Na dziesięciokilometrowej trasie 
zmagało się 1333 biegaczy.
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