
 REGION. W miniony weekend 
mieszkańcy mieli okazję 

przyłączyć się do obchodów Dnia 
Żołnierzy Wyklętych. Podniosłe 
ceremonie, marsze, biegi i msze 

odbywały się w kilku miastach 
regionu. Na miejscu byli nasi 

fotoreporterzy.
 STR. 9
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POLICJANCI ZABILI 
PSA, DRUGIEGO 
CIĘŻKO ZRANILI 2
 CHOJNÓW/REGION. W sieci 
wrze po ukazaniu się drastycz-
nych zdjęć i postu, z którego wyni-
ka, że w Chojnowie policjanci we-
szli na jedną z posesji, aby ją prze-
szukać. Tam zabili z zimną krwią 
psa, a drugiemu przestrzelili pysk. 
Wszystko to działo się na oczach 
13-latka.
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S3: WYKONAWCA 
GROZI ZERWANIEM 
UMOWY  2

 REGION. Konsorcjum 
Salini&Pribex grozi opuszcze-
niem placu budowy drogi eks-
presowej S3. Ten wygląda dziś 
niemal dokładnie tak, jak przed 
miesiącem (na fot.).

Pamięć jest wciąż silna 
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KTO BIJE KTO BIJE KTO BIJE KTO BIJE 
poniżej pasa?

 LEGNICA. Od wtorku m.in. uczniowie legnickich szkół mogą za darmo 

korzystać z miejskiej komunikacji. Wcześniej „rozdawnictwu” nad Kaczawą 

sprzeciwiał się prezydent Tadeusz Krzakowski, który zaskarżył uchwałę w tej 

sprawie. Ulgi zaczęły obowiązywać dopiero po werdykcie wojewody 

dolnośląskiego. STR. 4
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POLICJANCI ZABILI PSA, 
DRUGIEGO CIĘŻKO ZRANILI
 CHOJNÓW/REGION. W sieci wrze po 
ukazaniu się drastycznych zdjęć i postu, 
z którego wynika, że w Chojnowie poli-
cjanci weszli na jedną z posesji, aby ją 
przeszukać. Tam zabili z zimną krwią 
psa, a drugiemu przestrzelili pysk. 
Wszystko to działo się na oczach 13-let-
niego dziecka.

Policjanci, zanim weszli na podwórko, zaczęli 
strzelać do dwóch psów właścicieli domu. 
Jedno zwierzę zabili, drugie poważnie zrani-
li. Sprawę opisał Dolnośląski Inspektorat 
Ochrony Zwierząt.
– Bez względu na to, czego dotyczyły czynno-
ści, funkcjonariusze mieli możliwość innego 
zakończenia tej sprawy. Tutaj zabrakło do-
brej woli, bo jak inaczej można nazwać sytua-
cję, w której policja wie, że na terenie posesji 
są zwierzęta, a mimo to postanawia wejść 
z ostrą bronią na teren i je odstrzelić. Można 
było skorzystać z różnych innych rozwiązań – 
są siatki rzucane na psy, są środki usypiające, 
które działają w ciągu dziesięciu minut – mó-
wi Konrad Kuźmierski z Dolnośląskiego In-
spektoratu Ochrony Zwierząt. – To, co się 
tam wydarzyło, to bestialskie zachowanie po-
licji. 
Akcja funkcjonariuszy trwała przez trzy go-
dziny. Cierpiące zwierzę chodziło zakrwawio-
ne po posesji. Zdaniem członków DIOZ,  
świadkiem całego zdarzenia był nastolatek, 
który błagał policjantów o litość, jednak ża-
den z nich nie reagował.
Obrońców zwierząt bulwersuje też fakt, że 
funkcjonariusze do czasu zakończenia swoich 
działań nie pozwolili wezwać pomocy do ran-
nego psa z przestrzelonym pyskiem. Dopiero 
po zakończeniu akcji przez policję właściciele 
zabrali rannego psa do weterynarza. Pies mu-
siał przejść operację.
– Te działania wykonywali funkcjonariusze 
z Bolesławca i z Wrocławia, przy wsparciu 
antyterrorystów. Policjanci, gdy weszli na te-
ren posesji, zostali zaatakowani przez dwa 
agresywne psy, więc w związku z zagroże-
niem użyli broni – mówi Krzysztof Zaporow-
ski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu.
– Rany postrzałowe na psach nie wskazują 
na to, by strzelano do nich podczas ataku. 
Pierwszy w psów dostał prosto w serce, co 
świadczy o precyzji oddanego strzału i za-
miarze uśmiercenia, drugi od góry w pysk – 
wyjaśnia Konrad Kuźmierski.
Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt 
powiadomił o tym wydarzeniu Prokuratora 
Krajowego, Ministra Sprawiedliwości, Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Komendanta Głównego Policji. 
 Anna Tatarynowicz
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ZNOWU PUSTKI NA PLACU BUDOWY DROGI S3 

S3: WykonawcaS3: WykonawcaS3: Wykonawca
grozi zerwaniem umowy 
 REGION. Konsorcjum Salini&Pribex grozi opuszczeniem placu budowy drogi ekspresowej S3. 

Wykonawca domaga się dodatkowych pieniędzy od inwestora.
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W czerwcu minie rok, 
odkąd powinniśmy 
już jeździć po świeżo 

wybudowanym odcinku dro-
gi ekspresowej S3 pomiędzy 
Lubinem a Kaźmierzowem 
koło Polkowic. Kierowcy 
skarżą się, że od miesięcy nie 
widać tam żadnych postę-
pów, a place budowy wciąż 
świecą pustkami. Tymczasem 
okazuje się, że cała inwestycja 
stoi pod dużym znakiem za-
pytania, bowiem, jak podaje 
stacja RMF FM, wykonawca 
grozi zerwaniem umowy.

O opóźnieniach i licznych 
problemach w trakcie budowy 
feralnego odcinka S3 infor-
mowaliśmy już wielokrotnie, 
pierwszy raz w listopadzie 
2017 roku.

Kierowcy nie wierzą już 
w obietnice składane przez 
wykonawcę czy głównego 
inwestora, jakim jest Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Obecnie 
pokonanie 14-kilometrowe-

go odcinka łączącego Lubin z 
Polkowicami zajmuje nawet 
40 minut…

Biorąc pod uwagę usta-
lenia RMF FM, trudno 
oczekiwać, że w najbliższej 
przyszłości sytuacja ulegnie 
poprawie. Lider włosko-pol-
skiego konsorcjum, spółka 
Salini Impregilo, ma bowiem 
grozić zerwaniem kontraktu, 
jeśli nie dojdzie do renegocja-
cji warunków umowy, przede 
wszystkim tych fi nansowych. 
Konsorcjum tłumaczy to dra-
stycznym wzrostem cen ma-
teriałów, nawet o 30 procent. 
A w związku z nadmiernymi 
kosztami, nie ma za co płacić 
podwykonawcom.

Jeszcze pod koniec ubiegłe-
go roku wykonawca obiecy-
wał, że, aby nadrobić stracony 
czas, będą pracować także w 
zimowej przerwie, trwającej 
od 15 grudnia do 15 marca, 
mimo że umowa dopuszcza w 
tym okresie wstrzymanie się 
od prac. Okazały się to jednak 

obietnice bez pokrycia – na 
budowie wciąż próżno szukać 
pracowników, o czym często 
informują nas także oburzeni 
kierowcy i Czytelnicy.

– Poprosiliśmy wykonaw-
ców o harmonogram robót, 
które zostały zrealizowane w 
okresie zimowym. Na razie 
jeszcze go nie dostaliśmy – 
mówi Magdalena Szumiata, 
rzecznik prasowy dolnoślą-
skiego oddziału GDDKiA.

Niestety, niewiele wskazuje 
na to, żeby po 15 marca było 
lepiej. Podobno wykonawcy 
nie zamierzają wznawiać prac 
po tym terminie.

Między innymi o te kwe-
stie chcieliśmy zapytać Jana 
Krynickiego, głównego rzecz-
nika Dyrekcji. Niestety nie 
odpowiedział na nasze smsy 
i telefony.

Dziennikarzom RMF FM 
rzecznik tłumaczył: – Stano-
wisko GDDKiA jest jasne. Ża-
den koncern nie może żądać 
dodatkowych pieniędzy, bo 

to niezgodne z kontraktem. 
Podpisując umowę brał pod 
uwagę ewentualne ryzyko 
kosztów pracy, czy materia-
łów. Teraz to ryzyko musi 
zrealizować.

Podobne problemy mają 
dotyczyć też innych inwe-
stycji w Polsce, w których 
wykonawcą jest Salini. 
Chodzi m.in. o obwodnicę 
Częstochowy, obwodnicę 
Rabki-Zdrój czy trasę S7 w 
Jędrzejowie. Szacuje się, że 
ryzyko wstrzymania prac jest 
spore. Wykonawcom może 
się bowiem bardziej opłacać 
zrywać umowy i zapłacić za 
to wysokie kary (wynoszą-
ce nawet 10 proc. wartości 
kontraktu) niż kontynuować 
roboty.

Warto zaznaczyć, że w ma-
ju minionego roku GDDKiA 
zerwała kontrakt z Salinim na 
budowę odcinka trasy S8 pod 
Warszawą.

Szymon Kwapiński 

To zdjęcie 
zrobiliśmy 
4 lutego. 
Do dziś na placu 
budowy nic się 
nie zmieniło
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                                   z TV Bolesławiec
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Poci ą g  w y r u s z y ł 
z Polkowic, gdzie 
odbyło się tzw. to-

czenie kół w zakładach 
Pol-Miedź Transu. Do 
Lubina został zholowa-
ny, natomiast z Lubina 

wyjechał już „o włas-
nych siłach”. Zanim jed-
nak odjechał do Legnicy, 
przez kilkadziesiąt minut 
stał na stacji, która jesz-
cze do niedawna funk-
cjonowała jako Lubin 

Górniczy. W tym czasie 
mieliśmy okazję sfoto-
grafować pojazd zarów-
no na zewnątrz, jak i od 
środka. Udało nam się 
także wejść do kabiny 
maszynisty.

– Obecnie jest to tzw. 
jazda techniczna, więc 
pociąg porusza się stosun-
kowo wolno. Natomiast 
jego maksymalna pręd-
kość może wynieść nawet 
160 km/h. Taką prędkość 

będzie w stanie rozwinąć 
na odcinku z Legnicy do 
Wrocławia, natomiast 
z Lubina do Legnicy będzie 
jechał maksymalnie 120 
km/h. Zapraszamy wszyst-
kich 9 czerwca o godz. 6.17 

na pierwszy ofi cjalny kurs 
do Wrocławia – mówi An-
drzej Kaźmirowski, dyrek-
tor ds. handlowych Kolei 
Dolnośląskich S.A.

Szymon Kwapiński

NA TĘ CHWILĘ LUBINIANIE CZEKALI Z WYTĘSKNIENIEM 

przejechał
przez Lubin
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 LUBIN. Choć był to 
jedynie techniczny 
przejazd, a wewnątrz nie 
było żadnych 
podróżnych, to i tak 
można mówić 
o historycznej chwili. 
W środę, 27 lutego, 
dokładnie o godz. 21.19 
na stację PKP w Lubinie 
po wielu latach przerwy 
znów wjechał pociąg 
pasażerski Kolei 
Dolnośląskich. Zgodnie 
z oficjalnym rozkładem 
pierwszy kurs z Lubina 
do Wrocławia wyjedzie 
9 czerwca.

 LUBIN. Choć był to 

Pociąg pasażerski
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Jak doszło do ataku w legnickim parku?
 LEGNICA. 16-latek kilkakrotnie ugodził nożem o dwa lata starszego zawodnika Miedzi. Zatrzymany przez 

policję nie przyznał się do winy i odmówił złożenia zeznań. Funkcjonariusze relacjonują, jak doszło do 
zdarzenia, które mogło skończyć się tragedią.

Przypomnijmy, że do 
awantury w parku Miej-
skim doszło w nocy z so-
boty na niedzielę, 23/24 
lutego. Początkowo stró-
że prawa nie chcieli po-
dać szczegółów zajścia. 
Potwierdzali jedynie, że 
zatrzymano w tej spra-
wie już pięć osób, w tym 
napastnika, a ofi arą jest 
18-latek. Okazało się, że 
mowa o piłkarzu rezerw 
ekstraklasowego klubu.

Dziś wiadomo już, 
że sprawą nie zajmie się 
prokuratura, 16-letni 
agresor usłyszał bowiem 
zarzut uszkodzenia ciała, 
jednak bez intencji do-
konania zabójstwa – co 
wstępnie również zakła-
dano. Jak doszło do noc-
nej awantury?

– Około godz. 1 w no-
cy w parku doszło do 
spotkania dwóch grup 
nastolatków, które szły 

w różnych kierunkach. 
Między jej członkami 
wywiązała się sprzeczka. 
W pewnym momencie 
jeden z nastolatków, któ-
rzy szli w pięcioosobowej 
grupie, zadał kilka ciosów 
nożem 18-latkowi – rela-
cjonuje Jagoda Ekiert, 
rzecznik prasowy KMP 
w Legnicy.

18-latek trafił do leg-
nickiego szpitala. Przed-
stawiciele placówki nie 

informują o stanie jego 
zdrowia, nieoficjalnie 
ustaliliśmy jednak, że po 
przewiezieniu do lecznicy 
przeszedł operację, a jego 
życiu nie zagraża dziś 
niebezpieczeństwo.

Zatrzymany w tej spra-
wie 16-latek nie przyznał 
się do winy, nie chciał też 
złożyć zeznań. Decyzją 
sądu dla nieletnich został 
wobec niego zastosowany 
dozór kuratora.  (PP)

SZPITAL BĘDZIE MIEĆ
NOWEGO DYREKTORA
 LEGNICA. Niebawem Krystyna Barcik 
przestanie zarządzać Wojewódzkim Szpi-
talem Specjalistycznym w Legnicy. Jej na-
stępcę poznamy w lipcu – 
zapowiadają przedsta-
wiciele urzędu mar-
szałkowskiego.

Po trzynastu latach 
rządzenia legnicką 
lecznicą Krystyna 
Barcik ustąpi ze stano-
wiska. – Pani dyrektor 
będzie przechodziła na 
emeryturę. To wynik rozmów 
z wicemarszałkiem odpowiedzialnym za 
zdrowie – potwierdza Michał Nowakowski, 
rzecznik prasowy marszałka województwa 
dolnośląskiego.
– Rzeczywiście, takie ustalenia zapadły. 
Czekam jednak na przygotowanie stosow-
nego porozumienia w tej sprawie – komen-
tuje dyrektor placówki. – Szpital będę 
opuszczać ze smutkiem. Uważam bowiem, 
że przez wszystkie te lata zostało tu zrobio-
ne wiele dobrego. Życzyłabym sobie, żeby 
osoba, która obejmie stanowisko, nie zepsu-
ła wszystkiego, co udało się osiągnąć – do-
daje.
Zgodnie z założeniami, dotychczasowy szef 
WSS w Legnicy ma pozostać na stanowi-
sku do lipca br. Najprawdopodobniej nie bę-
dzie to jednak ostatnia w tym roku zmiana 
w zarządzie lecznicy. Dziś o dalszej pracy na 
stanowisku zastępcy dyrektora ds. leczni-
ctwa nie myśli już także Andrzej Hap. Jego 
kontrakt jest ważny jeszcze przez pół roku.
– Na dziś nie przewiduję dłuższego dyrekto-
rowania. Po tylu latach pracy człowiek ma 
prawo być zmęczonym – powiedział nam 
Hap.
Krystyna Barcik kieruje legnicką lecznicą 
od 2006 roku. Andrzej Hap zasiadał w fotelu 
wicedyrektora od ub. r., gdy po niemal 20 la-
tach kierowania legnickim pogotowiem po-
stanowił się zwolnić.
Nowy szef legnickiego szpitala zostanie 
wybrany w drodze konkursu. Jak zapowia-
dają przedstawiciele urzędu marszałkow-
skiego, jego nazwisko powinniśmy poznać 
w lipcu br. W gronie potencjalnych kandy-
datów nieoficjalnie wymienia się dziś Ag-
nieszkę Tabiszewską, kierownika gmin-
nych przychodni w Męcince, Krotoszycach 
i Rui, która w przeszłości zarządzała także 
przychodnią w Miłkowicach.

(PP)
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W  ciągu tygodnia 
wojewoda dol-
nośląski Paweł 

Hreniak oceniał czy 
uchwała w sprawie bez-
płatnej komunikacji, 
m.in. dla dzieci, ucz-
niów legnickich szkół 
oraz seniorów, może 
wejść w życie. Nowe 
taryfy miały obowią-
zywać nad Kaczawą od 
piątku, 1 marca, jednak 
dzień wcześniej doku-
ment został wstrzy-
many na skutek skargi 
prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego.

Rozczarowania ta-
kim obrotem spraw 

nie kryli autorzy 
uchwały – 

r a d n i 

PO Jarosław Rabczenko 
i Maciej Kupaj.

– Wiemy, że prezy-
dent nie jest zwolenni-
kiem bezpłatnej komu-
nikacji. Zaskarżenie 
uchwały dotyka jednak 
nie nas, a najmłodszych 
mieszkańców, ich rodzi-
ców i seniorów – dziwił 
się Rabczenko. – Prezy-
dent chciał zrobić nam 
na złość, a za zakładni-
ków wziął tysiące legni-
czan. To skandaliczne 
działanie! – grzmiał, 
wtórując Kupaj.

W magistracie prze-
konywali, że uchwała 
jest niezgodna z pra-
wem. Wiceprezydent 
Jadwiga Zienkiewicz 
po raz kolejny przy-
pomniała stanowisko 
Tadeusza Krzakow-

skiego: Legnicy 
nie stać na 
rozdawnictwo.

– Po tej zmianie rad-
ni powiększają wydatki 
z budżetu o około 4 mi-
liony złotych. Uważam, 
że to nieracjonalne. 
Jednak jeśli wojewoda 
uzna inaczej, uchwała 
wejdzie przecież w ży-
cie – komentowała 
Zienkiewicz.

I tak się stało. We 
wtorek po południu 
wojewoda wydał roz-
strzygnięcie nadzorcze 
w tej sprawie, uznając 
ważność uchwały, za 
wyjątkiem jednego 
punktu: bez biletu nie 
pojadą posiadacze sa-
mochodów, którzy 
mieli otrzymać taką 
możliwość, gdy nor-
my zanieczyszcze-
nia powietrza zostają 
przekroczone.

Paweł Pawlucy 

LEGNICZANIE MAJĄ BEZPŁATNĄ KOMUNIKACJĘ, CHOĆ WBREW WOLI PREZYDENTA

W  ciągu tygodnia 
wojewoda dol-
nośląski Paweł 

Hreniak oceniał czy 
uchwała w sprawie bez-
płatnej komunikacji, 
m.in. dla dzieci, ucz-

PO Jarosław Rabczenko 
i Maciej Kupaj.

– Wiemy, że prezy-
dent nie jest zwolenni-
kiem bezpłatnej komu-
nikacji. Zaskarżenie 
uchwały dotyka jednak 

– Po tej zmianie rad-
ni powiększają wydatki 
z budżetu o około 4 mi-
liony złotych. Uważam, 
że to nieracjonalne. 
Jednak jeśli wojewoda 
uzna inaczej, uchwała 

Kto bije poniżej 
pasa?

m.in. dla dzieci, ucz-
niów legnickich szkół 
oraz seniorów, może 
wejść w życie. Nowe 
taryfy miały obowią-
zywać nad Kaczawą od 
piątku, 1 marca, jednak 
dzień wcześniej doku-
ment został wstrzy-
many na skutek skargi 
prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego.

kim obrotem spraw kim obrotem spraw 

m.in. dla dzieci, ucz-
 LEGNICA. W tym starciu obie 
strony miały swoje argumenty. 
W ocenie radnych PO, skarżąc 
uchwałę w sprawie komunikacji 
prezydent wziął legniczan jako 
zakładników w prywatnym sporze. 
W ratuszu przekonywali, że 
dokument jest po prostu niezgodny 
z prawem, a miasta na rozdawnictwo 
nie stać. Wątpliwości rozwiał dopiero 
wojewoda dolnośląski.
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r e k l a m a

II Liceum Ogólno-
kształcące, wraz 
z technikum i szkołą 

policealną z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych, stanie 
się częścią nowego Zespołu 
Szkół nr 3, a do Zespołu 
Szkół nr 2 włączone zostanie 
III Liceum Ogólnokształcą-
ce – taki plan zatwierdzili 
podczas ostatniej sesji radni 
powiatu lubińskiego. Druga 
ważna zmiana to przeniesie-
nie do budynku II Liceum 
Ogólnokształcącego techni-
kum oraz Szkoły Policealnej 
Służb Społecznych i Me-
dycznych dla Dorosłych, 
które w tej chwili wchodzą 
w skład Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych. Z tych  
placówek ma powstać Ze-
spół Szkół nr 3.

– Pomysł włączenia III 
LO w struktury Zespołu 
Szkół nr 2 jest absolutnie 
oderwany od realiów – 
twierdzi dyrektor ZS nr 2 
Bogdan Dudek. – Wygene-
ruje to pracę na dwie zmia-
ny, ostatnie zajęcia będą się 

kończyły o godzinie 17.30, 
18. Zważywszy na to, że wie-
lu uczniów dojeżdża z odle-
głych miejscowości, w części 
przypadków ten powrót nie 
będzie możliwy. Wiąże się 
to z ewentualną rezygnacją 
z nauki w naszej szkole lub 
przeniesieniem do innej. To 
wygeneruje w przyszłym 
roku szkolnym olbrzymie 
problemy organizacyjne, po-
nieważ według tych założeń 
III LO zostanie przeniesione 
w całości, czyli z kompletem 
swojej kadry, ze wszystkimi 
nauczycielami, pracownika-
mi administracji i obsługi. 
A 1 września okaże się, że 
są przerosty i trzeba będzie 
podejmować decyzję o zwol-
nieniach osób, które stano-
wią nadwyżkę. Podobny los 
spotka część nauczycieli, 
ponieważ w roku szkolnym 
2020/21, kiedy już nie bę-
dzie zderzenia roczników, 
według moich szacunków, 
trzeba będzie zwolnić od 15 
do 20 procent nauczycieli 
– wylicza.

– Według mnie to 
absurdalny pomysł. 
Przychodząc po wa-
kacjach do szkoły, nie 
wyobrażam sobie iść 
np. na lekcję matema-
tyki, gdzie miałby mi 
się zmienić nauczyciel – 
mówi Oliwia Gołębiow-
ska, uczennica klasy 3HF, 
hotelarskiej. – Nauczyciel, 
który uczył nas od pierwszej 
klasy technikum, wie, na 
jakim klasa jest poziomie, 
zna nasze możliwości i na 
tej podstawie przygotowuje 
nas do matury. Razem z ucz-
niami przyjdą nauczyciele 
i będę musieli mieć daną 
liczbę godzin, więc bardzo 
możliwe, że zmienią nam 
się nauczyciele – dodaje.

– Liczba uczniów prze-
wyższy liczbę klas lekcyj-
nych i przez to prawdo-
podobnie wprowadzone 
zostaną zmiany. Kończąc 
lekcje o godzinie 14-15 nie 
jesteśmy w stanie z takim 
materiałem nauczyć się na 
następny dzień, a wracając 

PLANY POWIATU NIE SPODOBAŁY SIĘ SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI 
 POWIAT LUBIŃSKI. 
„Ratujmy naszą szkołę” – 
apelują nauczyciele, rodzice i 
uczniowie z Zespołu Szkół 
nr 2 w Lubinie. Boją się 
zmian w organizacji szkół 
ponadpodstawowych, które 
chce wprowadzić powiat 
lubiński. 26 lutego z pismem 
protestacyjnym wraz z 
kolegami z II LO, które też 
czekają zmiany, pojechali do 
wojewody dolnośląskiego. – 
Nie będzie żadnych 
zwolnień. Nie będzie żadnej 
pracy na zmiany – 
odpowiada na ich 
zastrzeżenia starosta 
lubiński Adam Myrda.

o 20, to dla mnie jest awy-
konalne – wtóruje jej ko-

leżanka z klasy Mag-
dalena Lubczyk.

Rodzice bo-
ją się głównie 
o poziom 
nauczania 
i o to, że 
ich dzie-
ci będą 
uczył y 
się na 
zmiany. 
Też wska-

zują, że 
wiele osób 

dojeżdża spo-
za Lubina i wie-

czorem nie będą 
miały jak wrócić do 

domu. Nauczyciele mają 
natomiast żal, że nikt z nimi 
nie rozmawiał o planowa-
nych zmianach i nie zapytał 
o zdanie.

– Nasza szkoła ma ponad 
50-letnią tradycję. W tej chwi-
li walczymy o jej dobre imię. 
Szkoła ma ugruntowaną po-
zycję na rynku edukacyjnym. 
Kształcimy przede wszystkim 
zawodowo, natomiast przyłą-
czenie do nas szkoły o profi lu 
ogólnokształcącym nie pa-
suje do naszej szkoły – mówi 
Izabela Jakubowska-Szynal, 
nauczycielka z ZS nr 2.

– Wszelkie obawy, że bę-
dzie za dużo dzieci w szko-
łach, że będą zwolnienia, że 
będzie praca na dwie zmiany, 
są nieuzasadnione – zapew-
nia starosta lubiński Adam 
Myrda. – Robimy to po to, 
by ratować nauczycieli przed 
zwolnieniami i poszukać 
środków finansowych na 
utrzymanie oświaty. Łączy-
my szkoły, tworzymy zespo-
ły, ale to jest związane z wa-
runkami ekonomicznymi. 
W Zespole Szkół nr 2 jest w tej 
chwili 600 uczniów. W tym 
budynku kiedyś uczyło się 
1 200 dzieci i nie było nauki 
na zmiany. Będzie Zespół 
Szkół nr 2 i w tym zespole bę-
dzie III Liceum. Nauczyciele, 
którzy uczą w ZS nr 2, będą 
uczyli w tym zespole. Na-
uczyciele, którzy uczą w III 
Liceum, będą uczyć w tym 
liceum. Nie będzie żadnych 
zwolnień, nie będzie żadnej 
pracy na zmiany – dodaje 
starosta.

Powiatowi radni przyjęli 
już uchwały potwierdzają-
ce zamiar przekształcenia 
wspomnianych szkół. Teraz 
swoją opinię przestawi kura-
tor oświaty. Za około miesiąc 
radni ponownie zajmą się tą 
sprawą.  Marta Czachórska

(opr. JD)

Nie chcą zmian 
w swoich szkołach
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– Wszelkie obawy, że 
będzie za dużo dzieci 
w szkołach, że będą 
zwolnienia, że 
będzie praca na dwie 
zmiany, są 
nieuzasadnione – 
zapewnia starosta 
lubiński Adam 
Myrda
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P rzypomnijmy liczby, 
które zostały wyloso-
wane 23 lutego w Lot-

to: 2, 5, 12, 13, 16, 27 oraz 
Lotto Plus: 1, 4, 6, 18, 44, 46. 
Szczęśliwa kolektura, którą 
odwiedziła osoba grająca 
w Legnicy, mieści się przy 
ul. Działkowej 33. W tym 
przypadku klient wybrał 
metodę gry na chybił trafi ł.

Totalizator przypomina, 
że w tym roku padło już 15 
„szóstek” w Lotto i Lot-
to Plus! Szanse na kolejne 
wysokie wygrane już jutro, 
bowiem w najbliższym lo-
sowaniu Lotto do wygra-
nia będzie 2 mln złotych, 

a w Lotto Plus 
o gwarantowany 
1 mln zł.

Warto również dodać, 
że niedawno w Legnicy 
padła wysoka wygrana 

dzięki zdrapce. 
Szczęśliwiec zakupił 

los w Żabce przy ul. Asnyka 
i wygrał ponad pół miliona 
złotych.

Szymon Kwapiński

a w Lotto Plus 
o gwarantowany 

dzięki zdrapce. 
Szczęśliwiec zakupił 

los w Żabce przy ul. Asnyka 
Szczęśliwiec zakupił 

los w Żabce przy ul. Asnyka 
Szczęśliwiec zakupił 

REKLAMA

OD 12:00

OD 17:00

OD 15:00 WYSTĘP ZESPOŁU AKORDEONOWEGO
OJCIEC I SYNOWIE

BUY&GET DLA KOBIET!
ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 50 ZŁOTYCH

I ODBIERZ SŁODKI UPOMINEK!

8.03

STUDIO ZAPACHU EDYCJA II
MOŻLIWOŚĆ SKOMPONOWANIA WŁASNEGO, UNIKALNEGO ZAPACHU 
I POZNANIA CAŁEGO ETAPU PRODUKCJI PERFUM

DO LEGNICZANINA UŚMIECHNĘŁO SIĘ SZCZĘŚCIE 

Ustrzelili trzy
„szóstki”! W tym
jedną w Legnicy

rzypomnijmy liczby, 

 LEGNICA/KRAJ. Dwie osoby grające w Miasteczku Śląskim i Legnicy 

podzieliły się główną wygraną w Lotto, która wynosiła gwarantowane 

2 mln zł. Oznacza to, że każdy z tych graczy wygrał po milionie złotych. 

Kwotą w tej samej wysokości może się także cieszyć ktoś, kto zagrał 

w Bydgoszczy i trafił główną wygraną w Lotto Plus.
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 GŁOGÓW. Estakada nad to-
rami przy Zamku Książąt Gło-
gowskich oraz Bulwarze Nad-
odrzańskim jest w bardzo 
złym stanie technicznym i wy-
maga pilnego remontu.
Konieczność przeprowadzenia 
modernizacji potwierdziła wizja lo-
kalna obiektu, w której udział wzięły 
władze miasta oraz zarządcy linii, którym są PKP Polskie Li-
nie Kolejowe. W trakcie spotkania podjęto decyzję o za-
mknięciu toru pod wiaduktem. Od marca ruch pociągów na 
trasie Głogów – Krzepów będzie odbywał się drugim torem.
W planach jest opracowanie całościowej koncepcji rewitali-
zującej estakadę. Zarówno gmina, jak i PKP PLK zapowiada-
ją współpracę przy przygotowaniu i realizacji inwestycji. 
Wcześniej przeprowadzone zostaną doraźne prace remonto-
we polegające na zabezpieczeniu niektórych fragmentów 
budowli.

(MM)

Będzie remont 
estakady Centrum już działa

 GŁOGÓW. Centrum Zdrowia Psychicznego i 
Leczenia Uzależnień w Głogowie ofi cjalnie 

rozpoczęło swoją działalność. Placówka została 
otwarta w przychodni specjalistycznej przy ulicy 

Kościuszki.

Starania o uruchomienie centrum trwały dwa lata. 
Znalazły się tam oddziały dzienne, w których tera-
peuci będą udzielać pacjentom kompleksowej pom-
ocy, oddział rehabilitacji psychiatrycznej, poradnie 
zdrowia psychicznego, psychologiczne oraz poradnie 
i oddziały leczenia uzależnień. Na wsparcie specjal-
istów mogą liczyć dorośli, ale także dzieci i młodzież.

– Potrzeby w tym zakresie są ogromne. Problem sa-
mobójstw czy depresji u dzieci i młodzieży na terenie 
powiatu jest naprawdę spory. Nasze centrum będzie 
doskonałym uzupełnieniem działań pomocowych 
świadczonych na rzecz dzieci znajdujących się w sy-
tuacjach kryzysowych – mówi prezes szpitala Edward 
Schmidt.

Szpital na świadczenie tego typu usług podpisał 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Leczni-
ca pozyskała także wykwalifi kowaną kadrę.

(MM)

BĘDZIE PRZYSTANEK PRZY 
GŁOGOWSKIM MARKECIE
 GŁOGÓW. Na wniosek mieszkańców wybudowana 
zostanie zatoka przystankowa przy sklepie Lidl, w cią-
gu ul. Piłsudskiego (krajowej „dwunastki”).
– Właściciel, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad, wyraził już zgodę na prace budowlane na tej 
drodze – informuje Rafael Rokaszewicz, prezydent 
Głogowa.
Jak dodaje, miasto przygotuje propozycję porozumie-
nia oraz niezbędną dokumentację. Prace mają być 
współfinansowane przez spółkę Lidl.
– Budowa zatoki to realizacja wniosku mieszkańców – 
dodaje włodarz miasta i przypomina, że na ul. Piłsud-
skiego doświetlono dwa przejścia dla pieszych w ob-
rębie skrzyżowania z ul. Cisawą, a na odcinku od ul. Ci-
sawej do ul. Galileusza uzupełniono brakujące oświet-
lenie uliczne montując dziewięć słupów oświetlenio-
wych z oprawami.
W tym roku zaplanowano też doświetlenie kolejnego 
przejścia dla pieszych – w narożniku działek ogrodo-
wych od strony Lidla.

(UR) 

modernizacji potwierdziła wizja lo-
kalna obiektu, w której udział wzięły 
władze miasta oraz zarządcy linii, którym są PKP Polskie Li-

P rzypomnijmy, 
dotychczasowa, 
wieloletnia dy-

rektorka MOK-u w 
Głogowie, Barbara 
Mareńczak-Piechocka, 
zrezygnowała z tego 
stanowiska pod koniec 
stycznia. Procedurę 

jej odwołania władze 
miasta rozpoczęły jesz-
cze pod koniec ubie-
głego roku z powodu 
nieprawidłowości wy-
kazanych w audycie 
działalności ośrodka.

Nowy dyrektor 
otrzyma pięcioletni 

kontrakt. Oprócz speł-
nienia formalnych wy-
mogów dotyczących 
m.in. wykształcenia 
i doświadczenia na 
stanowiskach kierow-
niczych będzie musiał 
przygotować również 
koncepcję działalności 

MOK-u z uwzględnie-
niem także Młodzieżo-
wego Centrum Kultu-
ry Mayday i Teatru im. 
Andreasa Gryphiusa. 
Przyszły menedżer 
już na początku musi 
wskazać, skąd zamie-
rza pozyskiwać fundu-

sze na pielęgnowanie 
głogowskiej kultury.

Rozstrzygnięcie 
konkursu planowane 
jest na 12 kwietnia. Do 
tego czasu MOK-iem 
kieruje Ewa Kobiałka.

Joanna Dziubek

JESZCZE W MARCU POZNAMY NASTĘPCĘ BARBARY MAREŃCZAK-PIECHOCKIEJ

MOK szuka 
dyrektora 

 GŁOGÓW. Magistrat szuka nowego 
szefa Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Rozpisano konkurs, w którym 
zainteresowani tą posadą mogą 
składać aplikacje do 26 marca.

Start naboru do żłobków
 GŁOGÓW. Od 1 marca trwa nabór do głogowskich żłobków. Miejsca czekają na maluchy w czterech placówkach.

Rekrutację pro-
wadzi Miejski Żłobek 
Integracyjny „Dom 
nad strumykiem” oraz 
jego filia przy ulicy 
Norwida, Żłobek nr 
1 przy ulicy Androm-
edy oraz Żłobek nr 2 
przy ul. Herkulesa. 
O miejsce w placówk-
ach mogą starać się 
rodzice dzieci w wieku 
o d  dw ud z i e s t u 
miesięcy do trzech 
lat. Pierwszeństwo 
będą miały maluchy, 
których rodzice pracu-
ją zawodowo, z rodz-
in wielodzietnych, 
samotnie wychowy-
wane przez jednego 

z rodziców oraz 
niepełnosprawne.

Nabór potrwa do 
22 marca. Lista dzieci 
przyjętych i nieprzy-
jętych do miejskich 
żłobków zostanie po-
dana do publicznej 
wiadomości 27 marca. 
Wszystkie dokumen-
ty rekrutacyjne oraz 
karty zgłoszeniowe 
dostępne są w siedzi-
bach oraz na stronach 
i n t e r n e t o w y c h 
żłobków. Można je 
znaleźć również na 
stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego 
w Głogowie.

(MM)
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Zmiany w nadzorze KS Polkowice
 POLKOWICE. Podczas piątkowego, 1 marca, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Klubu Sportowego Górnik Polkowice odwołano dotychczasowych członków rady 

nadzorczej spółki.

– Powołano nowych 
i są to: Michał Bobowiec, 
Andrzej Szumski oraz Mar-
cin Białkowski – informuje 
Roman Tomczak, rzecznik 
Urzędu Gminy Polkowice.

Michał Bobowiec ukoń-
czył Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu. 
Był m. in. wiceprezesem 
zarządu i dyrektorem ds. 
ekonomiczno-fi nansowych 
Wrocławskiego Komitetu 
Organizacyjnego – Świato-
wych Igrzysk Sportowych 
2017 Sp. z o.o. oraz preze-
sem zarządu Śląska Wroc-
ław S.A.

Andrzej Szumski jest 
absolwentem Akademii 
Wychowania Fizycznego oraz 
Studium Dziennikarskiego 
w Warszawie. Pracował m. 

in. jako nauczyciel, trener 
i dziennikarz sportowy. Był 
jednym z założycieli tygodni-
ka „Słowo Sportowe”, które-
go obecnie jest redaktorem 
naczelnym. Jest też prezesem 
Wydawnictwa „Słowo Pol-
skie” oraz członkiem zarządu 
AZS AWF Wrocław.

Marcin Białkowski 
ukończył Wyższą Szkołę 
Bankową we Wrocławiu, 
Franklin University Master 
of Business Administration 
Executive MBA – Business 
Trend, Akademię Górniczo-
-Hutniczą w Krakowie oraz 
Wyższą Szkołę Zarządzania 
i Finansów we Wrocławiu. 
Obecnie jest wiceprzewod-
niczącym rady nadzorczej 
Bumech S.A.

(UR), źródło: UG Polkowice FO
T. 
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Miłek nie 
będzie już 

szefem CCC
 POLKOWICE. Dariusz Miłek 
zrezygnował ze stanowiska 

prezesa zarządu CCC. Twórca 
największej w Polsce sieci 

obuwniczej chce jednak nadal 
kontrolować jej działalność.

Na stanowisku prezesa Miłek 
pozostanie do 11 kwietnia. Na ten 
dzień zaplanowane jest nadzwy-
czajne walne zgromadzenie akcjo-
nariuszy, w którego planie znajdzie 
się uchwała dotycząca zmian w ra-
dzie nadzorczej.

Powodem rezygnacji jest intencja 
prowadzenia spraw spółki z poziomu 
rady nadzorczej, w związku z tym pan 
Dariusz Miłek zgłosił swoją kandyda-
turę na przewodniczącego rady nad-
zorczej spółki. […] Obejmując funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
Pan Dariusz Miłek będzie miał możli-
wość spojrzenia z wyższej perspektywy 
na sprawy Spółki i zwiększyć koncen-
trację na obszarach, które mają naj-
większy potencjał wpływu na wzrost 
wartości firmy, takie jak rozwój pro-
duktu i dalsza ekspansja.

– podała spółka w komunikacie.
Nowym prezesem CCC zosta-

nie najprawdopodobniej Marcin 
Czyczerski, obecny wiceprezes ds. 
fi nansowych. To jego Dariusz Mi-
łek ofi cjalnie zarekomendował jako 
swojego następcę.  (JD)

Na stanowisku prezesa Miłek 

Do tragedii do-
szło 18 lutego 
w Parchowie. 

Świadkowie rela-
cjonują, że młoda 
kobiera przyjecha-
ła w odwiedziny do 
swojej matki wraz 
z 5-letnim synem. 
Tam miała chwycić 
za nóż.

– Prokuratura 
Rejonowa w Lubi-
nie prowadzi śledz-

two w sprawie usi-
łowania zabójstwa 
5-letniego chłopca 
przez zadanie mu 
rany ciętej szyi, 
wskutek czego 
dziecko doznało 
obrażeń ciała – in-
formuje Lidia Tka-
czyszyn, rzecznik 
prasowy Proku-
ratury Okręgowej 
w Legnicy.

Nie wiadomo, 

dlaczego kobieta 
próbowała zabić 
swoje dziecko.

–Ze względu na 
jej stan zdrowia 
bezpośrednio po 
zatrzymaniu, od 
tego czasu przeby-
wa ona na leczeniu 
w szpitalu – do-
daje prokurator 
Tkaczyszyn.

Powołani biegli 
psychiatrzy i psy-

chologowie stwier-
dzili, że kobieta jest 
obecnie w stanie, 
który nie pozwala 
na przeprowadze-
nie z nią czynności 
procesowych. Nie 
można zatem jej 
przesłuchać. Chło-
piec przeżył. Jego 
stan określany jest 
jako stabilny.

Magdalena Marszałek

Matka chciała
zabić syna

 GMINA CHOCIANÓW. Młoda 
kobieta przebywająca 
w odwiedzinach u rodziny chwyciła 
za nóż i zadała dziecku kilka ciosów 
w szyję. Chłopiec żyje, bo 
obrażenia nie były głębokie. 
Lekarze określają jego stan jako 
stabilny. Do szpitala trafiła również 
35-letnia matka.

FO
T. 

TV
 R

EG
IO

N
A

LN
A

.P
L



97 marca 2019
bezpłatny miesięcznik regionalny

W Lu-
binie moż-
na było wziąć 
udział w Biegu Wilczym 
Tropem, a później złożyć 
kwiaty pod tablicą pamięci 
przy ulicy Pruzi. Obchody 
były także okazją do wspar-
cia mieszkanki Lubina Syl-
wii Maliszewskiej, która 
walczy z rakiem. 

Głogów uczcił pamięć 
żołnierzy mszą świętą oraz 
marszem w kierunku Po-

mnika Pod-
ziemia Niepodle-

głościowego, gdzie złożono 
wieńce i zapalono znicze 
pod popiersiami Żołnierzy 
Wyklętych. Odczytano też 
apel poległych.

W tych podniosłych 
chwilach z mieszkańcami 
byli nasi fotoreporterzy. Tak 
świętowały miasta naszego 
regionu.  RED

REGION

W kilku miastach 
można było wziąć 
udział w biegu wil-

czym tropem, nie brakowa-
ło jednak również podnio-
słych ceremonii, na których 
mieszkańcy stawili się 
tłumnie. W Jaworze po raz 
kolejny były kwiaty, wieńce, 
patriotyczne wiersze i wy-
kład na temat powojennych 
czasów w Polsce. Natomiast 
w Chocianowie mieszkańcy 
spotkali się po raz pierwszy, 

jednak jednomyśl-
nie życzyli sobie, by 
obchody powtarzać 
co roku. W Polkowi-
cach obchody organi-
zowane po raz siódmy 
rozpoczęła msza święta 
w intencji tych, którzy 
zginęli za wolną Polskę. 
Następnie lokalna społecz-
ność wspólnie wyruszyła w 
kierunku ronda im. Żołnie-
rzy Wyklętych, by stanąć 
do apelu pamięci.

MIESZKAŃCY REGIONU UCZCILI OBCHODY DNIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 REGION. W kilku 
miastach naszego 
regionu mieszkańcy 
mieli okazję 
przyłączyć się do 
obchodów Dnia 
Żołnierzy Wyklętych.
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w intencji tych, którzy 
zginęli za wolną Polskę. 
Następnie lokalna społecz-
ność wspólnie wyruszyła w 
kierunku ronda im. Żołnie-
ność wspólnie wyruszyła w 
kierunku ronda im. Żołnie-
ność wspólnie wyruszyła w 

rzy Wyklętych, by stanąć 

W Lu-
binie moż-
na było wziąć mnika Pod-

 REGION. W kilku 

Pamięć jest 
wciąż silna

Głogów

Lubin

Jawor

Polkowice
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Żółty ser, twaróg, pie-
rogi, soki, mleko, 
wędliny, zupy, cukier, 

owoce, napoje – to wszyst-
ko może znaleźć się na pół-
kach nowej jadłodzielni, 
która od kilku dni stoi już 
na złotoryjskim targowi-
sku. Społeczna lodówka 
to inicjatywa pochodzącej 
z Prusic, ale od kilku lat 
mieszkającej w Złotoryi Ni-
koli Hupental. To oryginal-
ne rozwiązanie podpatrzyła 
na studiach we Wrocławiu, 
gdzie z powodzeniem dzia-
ła już 17 takich lodówek.

– Inicjatywa społecz-
nej lodówki zrodziła się 
w sercu, by wspomóc naj-
bardziej potrzebujących 
mieszkańców Złotoryi. 
Każdy, kto ma za dużo je-
dzenia, może podzielić się 
nim z innymi, a każdy kto 
tego jedzenia potrzebuje, 
może wyjąć je z lodówki. 
Jest otwarta przez całą do-
bę. We Wrocławiu pomysł 
świetnie funkcjonuje. Nikt 
ich nie dewastuje. Nikt ich 
nie niszczy. Ludzie mają 

radość z dzielenia się. „Bo 
uśmiech kosztuje mniej od 
prądu, a daje więcej świat-
ła.” – tłumaczy Nikola Hu-
pental. – Można włożyć do 
lodówki to, czego nam zby-
wa, zamiast wyrzucać do 
śmietnika. Czy to kawałek 
szynki, czy chleba, który 
jeszcze nie jest czerstwy, 
a kogoś może ucieszyć, czy 
słoik zupy z obiadu – war-
to wtedy nakleić karteczkę 
np. pomidorowa robiona 2 
marca – dodaje.

Jak zaznaczyła już pa-
ni Nikola, w społecznej 

lodówce można umiesz-
czać nie tylko produkty 
paczkowane ze sklepu, 
ale też dania ugotowane 
samodzielnie.

Lodówkę ze stolicy Dol-
nego Śląska do Złotoryi 
bezpłatnie przywiózł Jan 
Piontek, jeden z założycie-

li fundacji weźpomóż.pl, 
wrocławski motorniczy, 
człowiek, który nie mógł 
się pogodzić z faktem, że 
tyle jedzenia wyrzuca się 
do śmietników. W nowej 
chłodni znalazł się tzw. pa-
kiet startowy, czyli suchy 
prowiant w postaci m.in. 
serów, mleka, słoików z wa-
rzywami czy ciastek. – Po 
śmietnikach widać, że lu-
dzie nie szanują żywności. 
Zawsze podaję jako przy-
kład zwykłą bułkę. Kiedyś 
ze starej bułki gospodynie 
robiły bułkę tartą lub ma-

czało się ją w mleku i jadło 
z cukrem. A teraz często się 
ją wyrzuca do odpadków, 
bo kosztuje tylko 50 groszy. 
I tak jest też z innym jedze-
niem. A przecież ktoś móg-
łby je jeszcze zjeść. Tylko 
po co ten ktoś w potrzebie 
ma grzebać w śmietniku? 

Tu chodzi o to, żeby mu po-
zwolić zachować godność. 
Stąd pomysł na lodówki – 
tłumaczy Jan Piontek.

Złotoryjska lodówka jest 
ustawiona w tej części tar-
gowiska miejskiego, które 
przeznaczone jest do sprze-
daży płodów rolnych (bliżej 
ul. Konopnickiej). Znajduje 
się one w zasięgu kamer 
monitoringu miejskiego. 
O porządek w chłodni 
i czystość zadba inicjator-
ka jej sprowadzenia, która 
przeszła sanepidowskie 
szkolenie.

– We współpracy z fun-
dacją wezpomoz.pl oraz 
Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Złoto-
ryi będziemy pragnęli po-
zyskiwać również produkty 
z kończąca się data przydat-
ności do spożycia z pobli-
skich marketów i wkładać 
je do lodówki. Zachęcamy 
innych do stawiania kolej-
nych społecznych lodówek 
w swoich miejscowościach. 
Na pewno by się przydały 
– apeluje Nikola Hupental.

Szymon Kwapiński

ZŁOTORYJA

 PIES TO NIE CZŁOWIEK - POMÓŻ MU !

NIE KUPUJ - ADOPTUJ !
Zapraszamy na

II zbiórkę karmy dla psów ze schroniska Zielona Góra,

która odbędzie się w kwietniu 2019 w Nowym Miasteczku.

Info Facebook: GrupaMotocyklowaS3-BOCIAN

r e k l a m a

r e k l a m a

Potężny wybuch w fabryce
 ZŁOTORYJA. We wtorek, 5 marca, na terenie fi rmy Borgers, działającej przy Legnickiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej, doszło do wybuchu. Wskutek zdarzenia do szpitala 

trafi ła 50-letnia kobieta. Ucierpiał również mężczyzna, który odmówił hospitalizacji.

Do wybuchu doszło ra-
no. W ciągu dwóch godzin 
na miejsce dojeżdżały ko-
lejne służby ratunkowe, w 
tym kilka zastępów straży 
pożarnej z powiatu złoto-

ryjskiego. Informację o zda-
rzeniu oraz zdjęcia otrzy-
maliśmy od Czytelnika.

– To było potężne ude-
rzenie, jakby coś wybuchło 
w hali. Myślałem, że nam 

szyby w domu popękają. 
Mam nadzieję, że nikogo 
w środku nie było. Chwi-
lę później już słyszeliśmy 
pełno wozów strażackich 
na sygnałach – realcjonu-

je jeden z mieszkańców 
Złotoryi.

Zgłoszenie dotarło do 
miejscowych policjantów. 
Potwierdzili oni, że doszło 
do eksplozji.

– Zgłoszenie otrzymali-
śmy około godz. 9. Na hali 
produkcyjnej obecnych by-
ło 20 pracowników. Wszy-
scy zostali natychmiast 
ewakuowani na zewnątrz. 
Podobnie jak cały personel 
tej fi rmy. Łącznie 74 osoby. 
W wyniku eksplozji w są-
siedniej hali fi rmy Siku stłu-
kła się szyba, wskutek czego 
ucierpiała 50-letnia kobieta. 
Ranną z ogólnymi obraże-
niami ciała przetranspor-
towano do szpitala, celem 
dokładnej diagnostyki. 

Poszkodowany był jeszcze 
mężczyzna, którego na 
miejscu przebadali ratow-
nicy medyczni pod kątem 
okulistycznym. Odmówił 
on jednak hospitalizacji – 
informuje st. sierż. Domini-
ka Kwakszys, ofi cer praso-
wy KPP w Złotoryi.

(SK)
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TA INICJATYWA POWINNA SPOTKAĆ SIĘ Z UZNANIEM MIESZKAŃCÓW 

Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! Włóż je do społecznej lodówki! 
Nie marnuj jedzenia. 
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radość z dzielenia się. „Bo li fundacji weźpomóż.pl, Tu chodzi o to, żeby mu po-Tu chodzi o to, żeby mu po-

 ZŁOTORYJA. Masz w domu za dużo jedzenia, którego wiesz, że nie zjesz przed upływem daty 

ważności? A może po prostu chciałbyś się podzielić, tym co masz z innymi? Na targowisku miejskim 

w Złotoryi stanęła pierwsza lodówka społeczna, do której można włożyć zbędną żywność. Dzięki 

temu zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia, dzielisz się nim z każdym, kto tego potrzebuje.

W społecznej lodówce można umieszczać 
nie tylko produkty paczkowane ze sklepu, 
ale też dania ugotowane samodzielnie.
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ZA ZDROWIE PAŃ!
 GMINA MŚCIWOJÓW. Toasty, życzenia, kwiaty i upo-
minki – w gminie Mściwojów tradycja Dnia Kobiet nabrała 
rozmachu. Na zaproszenie wójta Mariusza Forysia odpo-
wiedziało prawie 300 pań. Wszystkie odświętnie wystrojo-
ne, w makijażach i w doskonałych humorach. Babska bie-
siada „Być Kobietą” organizowana jest już od dziewięciu 
lat.
Ponoć lista chętnych na imprezę była zamknięta zaraz po 
ogłoszeniu terminu. Panie z całej gminy chętnie się spoty-
kają, bawią i jak podkreślają, w tym dniu muszą znaleźć 
czas wyłącznie dla siebie. Życzenia oprócz wójta złożyli pa-
niom radni, którzy chętnie w tym dniu usługiwali. Niektó-
rzy z samorządowców mieli swój publiczny debiut. Prze-
wodniczący rady gminy Tomasz Siczek może nie jest naj-
lepszym mówcą, ale w roli gospodarza spisał się doskona-
le.
Podobnie radny powiatowy Artur Stachera czy świeżo 
upieczony radny gminy Grzegorz Januszek. Wicestarosta 
Stanisław Laskowski dołączył do organizatorów. Torta po-
danego z jego rąk żadna z pań nie odmówiła. Biesiadników 
odwiedzili także parlamentarzyści. Poseł Robert Kropiwni-
cki gratulował doskonałych humorów już przed rozpoczę-
ciem imprezy. – Strach pomyśleć co będzie dalej – żartował 
parlamentarzysta. Posłanka Elżbieta Stępień oprócz ży-
czeń przywiozła obraz, który został zlicytowany.
Tegoroczne spotkanie miało też charakter charytatywny. 
Uczestniczki biesiady chętnie wrzucały do puszek datki, a 
cały dochód z imprezy zostanie przekazany na potrzeby 
młodego, chorego mieszkańca gminy. Do organizacji bie-
siady przyczyniło się nowo powstałe Stowarzyszenie ze 
Wsi Grzegorzów oraz jaworskie Stowarzyszenie Damy Ra-
dę.
Wiele słów uznania skierowanych zostało pod adresem ini-
cjatorki pierwszej biesiady, Gabrieli Męczyńskiej. Radoś-
nie i z hukiem panie z gminy Mściwojów rozpoczęły świę-
towanie Dnia Kobiet, który już za kilka dni..  (DS)

Kolejka do krwiobusa
  JAWOR. Zwolnienie na kilka godzin z pracy, dzień 

wolny od zajęć lekcyjnych a może pakiet ze słodyczami? 
Zdecydowanie nie z takich powodów jaworzanie wzięli 

udział w akcji „Podziel się dobrem”, organizowanej przez 
Przychodnię Rejonową i gminę Jawor. Na zaproszenie 

do honorowego oddania krwi odpowiedziało 
w poniedziałek prawie 40 osób.

Do mobilnego ambulansu 
przyszli mieszkańcy, jawor-
skie policjantki, uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcące-
go i młodzież z Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego. Przez 
kilka godzin oddano ponad 
11 litrów krwi.

– Jestem bardzo szczęśliwa, 
że aż tylu mieszkańców sko-
rzystało z naszego zaprosze-
nia. Kolejka pod krwiobusem 
świadczy o ogromnym zain-
teresowaniu. Jestem dumna, 
że jaworzanie tak licznie chcą 
dzielić się dobrem – podsu-

mowała koordynująca ak-
cję Jadwiga Wojda-Elbrah, 
pielęgniarka z Przychodni 
Rejonowej.

Nie trzeba być okazem 
zdrowia, aby podzielić się 
bezcennym darem, jakim jest 
krew. – Należy jednak spełnić 
określone warunki – podkre-
śla Hanna Dubik, lekarz z Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
we Wrocławiu. Kilka osób 
cierpiących na choroby prze-
wlekłe odeszło z kwitkiem 
i muszą poczekać na inną 
okazję.  (DS)
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Kompetencje, wiedza, 
doświadczenie, kre-
atywność, odpowie-

dzialność, pracowitość, 
dokładność, entuzjazm 
i empatia – to tylko nie-
które zalety kobiet w bi-
znesie i gospodarce. Oka-
zuje się, że z tymi atutami 
kobiety doskonale radzą 
sobie w nowoczesnym 
przemyśle.

– Wszystkie badania 
potwierdzają, że na rynku 
pracy coraz bardziej liczą 
się kompetencje i umiejęt-
ności dotychczas uważane 
za „miękkie”: dokładność, 
pracowitość, otwarcie na 
wiedzę, umiejętność pra-
cy w zespole czy dążenie 
do harmonijnego rozwoju. 
Ponadto w epoce „Prze-
mysłu 4.0” mniej liczy 
się siła mięśni, co dotych-
czas eliminowało kobiety 
z wielu gałęzi produkcji. 
Chcemy zachęcić kobiety 
do pracy w naszej fabryce. 
Zależy nam na aktywizo-
waniu kobiet z całego re-

gionu i zachęcaniu ich do 
świadomego planowania 
życia zawodowego. Rynek 
pracy nie może sobie po-
zwolić na marnowanie po-
tencjału kobiet – wyjaśnia 
dr Ewa Łabno-Falęcka, 
dyrektorka Komunikacji 
Marketingowej i Relacji 
Zewnętrznych Mercedes-
-Benz Manufacturing 
Poland.

„ Dz ień  O t wa r t y 
MBMPL dla kobiet” odbę-
dzie się 8 marca w Hotelu 
Qubus w Legnicy. W pro-
gramie znajdą się wykłady, 
konsultacje i rozmowy na 
temat rozwoju zawodo-
wego, w tym pracy w in-
nowacyjnym przemyśle. 
Gościem specjalnym 
będzie Maciej Orłoś, któ-
ry wystąpi z wykładem 
„Sztuka autoprezentacji, 
czyli jak dobrze wypaść 
i spojrzeć na siebie z per-
spektywy odbiorcy.”

Przedstawicielka Dol-
nośląskiego Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy opo-

wie o sytuacji na rynku 
pracy w naszym regionie, 
a pracownicy Mercedesa 
przedstawią warunki pra-
cy i stanowiska w fabryce.

– Już dziś jedna trze-
cia załogi naszej spółki to 
kobiety. Są członkiniami 
zarządu, menedżerkami, 
brygadzistkami, specja-
listkami we wszystkich 
działach: od IT przez ja-
kość, finanse, logistykę, 
produkcję czy HR. Fa-
bryka zaoferuje ciekawe 
i rozwojowe miejsca pracy 
i dostęp do nowoczesnych 
technologii – zachęca Ewa 
Łabno-Falęcka.

„Dzień Otwarty Mer-
cedes-Benz Manufactu-
ring Poland dla kobiet” 
to kolejny projekt spółki, 
który powstał by inspi-
rować i aktywizować ko-
biecą energię w regionie. 
Od roku fi rma prowadzi 
program „Girls GO Tech-
nology, czyli dziewczyny 
oswajają technologię”, 
zainicjowany z myślą 

o uczennicach liceów 
i techników powiatu 
jaworskiego, którego 
celem jest przybliżenie 
dziewczętom nauk ma-
tematycznych, technicz-
nych i inżynierii.

Marka Mercedes-Benz 
promuje wartościowe ko-
biece inicjatywy pod szyl-
dem „She’s Mercedes”. Ich 
wspólnym mianownikiem 
jest zachęcanie kobiet do 
osiągania sukcesów w ży-
ciu zawodowym i prywat-
nym. W Polsce w ramach 
tej inicjatywy prowadzone 
są działania, które zwra-
cają uwagę na kwestie 
równouprawnienia.

W zeszłym roku z oka-
zji Europejskiego Dnia 
Równych Płac, fi rma po-
ruszyła temat nierównego 
wynagrodzenia za tę samą 
pracę ze względu na płeć. 
Mercedes został również 
partnerem prapremiery 
fabularyzowanego doku-
mentu o polskich sufra-
żystkach „Siłaczki”.

Joanna Dziubek
źródło: materiały prasowe

DZIEŃ KOBIET IDEALNĄ OKAZJĄ, BY ZACHĘCIĆ PANIE 
DO PRACY W MBMPL 

Mercedes
zatrudni kobiety

FO
T. 

M
ER

CE
D

ES
-B

EN
Z 

M
A

N
U

FA
CT

U
RI

N
G 

PO
LA

N
D

o uczennicach liceów 
i techników powiatu 
jaworskiego, którego 

 JAWOR/REGION. 8 marca Mercedes-Benz Manufacturing Poland 
zaprasza na „Dzień Otwarty dla kobiet”. Firma nie tylko chce 
przedstawić różne oferty pracy dla pań, lecz także pokazać im, jakimi 

atutami dysponują na rynku pracy. W programie spotkania będzie 
m.in. wykład Marcina Orłosia na temat autoprezentacji.
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Znakomite wejście 
w derbowe spotkanie 
miał Adam Babicz. 

W pierwszych trzech minu-
tach rozgrywający Chrobre-
go trafi ał aż czterokrotnie! 
W tym czasie lubinianie 
punktowali dwa razy. Począ-
tek dużo lepszy mieli goście, 
którzy w siódmej minucie 
prowadzili 5:2. Do przerwy 
w dużo lepszej sytuacji byli 
podopieczni Jarosława Cie-
ślikowskiego. Po trzydziestu 
minutach było 17:10 dla 
Chrobrego, który wykorzy-
stywał niemal każdy błąd 
Miedziowych.

Od początku drugiej po-
łowy na parkiecie pojawił 
się grający trener Zagłębia, 
Bartłomiej Jaszka, a chwilę 

później trafi ł Krzysztof Paw-
laczyk. Od 33. minuty gło-
gowianie musieli radzić so-
bie bez swojego najlepszego 
zawodnika – Adam Babicz 
musiał opuścić parkiet z gra-
dacji kar. Gościom niewiele 
to przeszkodziło, bo w 40. 
minucie prowadzili 14:21. 
Miedziowi mieli problemy 
zarówno w ataku, jak i obro-
nie i niewiele wskazywało, 
żeby mogli odwrócić losy 
meczu. Z upływem czasu sa-
mi gospodarze zaczęli coraz 
mniej w to wierzyć. Dziesięć 
minut przed końcem wciąż 
utrzymywała się pewna, 
siedmiobramkowa przewa-
ga zawodników Chrobrego, 
który ostatecznie wygrał 
w Lubinie 28:21.

– Ciężko coś powiedzieć 

po takim meczu. Zagrali-
śmy słabo, a o przegranej 
w dużej mierze zadecydo-
wały błędy własne, których 
popełniliśmy bardzo dużo. 
Z pewnością nie tak wyob-
rażaliśmy sobie to spotkanie 
– mówił Tomasz Pietruszko, 
obrotowy Zagłębia.

– Byliśmy przygotowa-
ni na pewne sytuacje, jeśli 
chodzi o atak pozycyjny i też 
bardzo dobrze weszliśmy 

w mecz. Początek spotkania 
to bardzo dobra gra Adama 
Babicza, odważna, szybka. 
Myślę, że to też dało taką 
pewność siebie całemu ze-
społowi. Pierwsza połowa 
z wyraźną przewagą trochę 
uspokoiła moich zawodni-
ków i zdarzyło nam się tro-
chę błędów w drugie poło-
wie – skomentował Jarosław 
Cieślikowski, trener Chro-
brego.  Łukasz Lemanik

SPORT

r e k l a m a

RADOŚĆ W GŁOGOWIE, ŻAL W LUBINIE. DERBY DLA CHROBREGO

Chrobry lepszy 
po raz drugi 

później trafi ł Krzysztof Paw- po takim meczu. Zagrali-po takim meczu. Zagrali- w mecz. Początek spotkania 

 PIŁKA RĘCZNA. Po raz drugi w obecnym sezonie PGNiG Superligi Mężczyzn w derbach regionu lepsi okazali 

się szczypiorniści Chrobrego. Głogowianie wygrali w hali RCS w Lubinie z Zagłębiem 28:21. O przegranej 

Miedziowych w dużej mierze zadecydowała słaba pierwsza połowa, przegrana różnicą siedmiu bramek.

MKS ZAGŁĘBIE 
LUBIN 

21:28
(10:17)

SPR CHROBRY 
GŁOGÓW  

Zagłębie: Małecki, Skrzyniarz – Borowczyk 2, Stankiewicz, Bondzior 3, 
Kużdeba 1, Mrozowicz 1, Pawlaczyk 2, Szymyślik , Sroczyk , Pietruszko 
2, Moryń 1, Dudkowski 4, Dawydzik 1, Jaszka 3, Chychykalo 1.
Chrobry: Kapela, Stachera – Klinger 5, Makowiejew 3, Krzysztofik 4, 
Biegaj 2, Sadowski 3, Babicz 5, Orpik , Wawrzyniak , Tylutki, Bartczak 3, 
Podobas 1, Czapla, Warmijak 1, Rydz 1.

Rafał 
Stachera – 
MVP meczu
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Ku pamięci żołnierzy wyklętych
 BIEGI. Za nami II Chocianowski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego organizatorem był Chocianowski Ośrodek Kultury. Przypomnijmy, że inicjatorem takiego 

wydarzenia w poprzednim roku był ówczesny kandydat na burmistrza Chocianowa - Tomasz Kulczyński.

Ponad sto osób pojawiło się 
na II Chocianowskim Biegu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Na 
każdego z uczestników czekał 
pakiet startowy, który składał 
się m.in. z okazjonalnej koszul-
ki oraz talonu na kiełbasę i bi-
gos. Ponadto każdy, kto dobiegł 
do mety mógł liczyć na medal 
przygotowany specjalnie na tą 
okazję.

Oficjalnego otwarcia bie-
gu dokonał burmistrz Tomasz 

Kulczyński, który później 
wspólnie z radnymi Pawłem 
Kisielem i Jerzym Bałeckim 
wciągnęli flagę na maszt. Po 
chwili mieszkańcy Chociano-
wa oraz uczestnicy odśpiewali 
Hymn, po czym pojawili się 
na starcie zawodów. Wśród 
uczestników były osoby z m.
in. Chocianowa, Trzebnic, 
Chocianowca, Żabic, Lubina, 
Legnicy, Miłkowic, Rokitek, 
Przemkowa, Obory.

Ostatecznie najlepszy w bie-
gu okazał się Adam Witek 
z Chocianowa, który wyprze-
dził Jacka Hudona z Legnicy 
i Jakuba Łabiaka z Chociano-
wa. Zwycięzca II Chocianow-
skiego Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych dystans 1963 me-
trów pokonał w niewiele ponad 
pięć minut (5:07). 
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Obiektyw wart 
wyróżnień

 FOTO. Nasz fotograf sportowy Paweł 
Andrachiewicz otrzymał nagrodę Sport 

Press Foto 2018 podczas 11. Gali 
Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, 

która odbyła się w Legnicy.

 Ścinawianin to prawdziwy TOP fotore-
porterów w Polsce, dzięki któremu na na-
szym portalu możemy obejrzeć najwyższej 
jakości materiały zdjęciowe.

– Chciałbym podziękować za docenienie 
mojej pracy. To był wielki zaszczyt odebrać 
nagrodę z tej samej sceny, co wielcy spor-
towcy Zagłębia Miedziowego – mówił jesz-
cze podczas gali Paweł Andrachiewicz.

Warto podkreślić, że ścinawski fotore-
porter wykonuje zdjęcia nie tylko na me-
czach profesjonalnych klubów. Dużo słów 
uznania otrzymuje także za zdjęcia, które 
wykorzystywane są w programie Piłkarskie 
Niższe Ligi.

(DAM)

N apastnicy w rundzie je-
siennej rozgrywek byli 
jedną z największych 

bolączek ścinawskiego zespo-
łu. Teraz rywalizację ma zwięk-
szyć także Paweł Łopaciński, 

który jest jednym z najbardziej 
uniwersalnych zawodników 
w regionie. W przeszłości „Ło-
pata” występował na bramce 
w czwartoligowej Iskrze Ko-
chlice. Później częściej grał już 

w ataku, gdzie strzelał bramki 
dla UKS-u Huta Przemków, 
Gromu Gromadzyń-Wielowieś 
a ostatnio Leśnika Osiecznica.

Łopaciński w barwach 
Odry po raz pierwszy zagrał 

w niedzielnym sparingu z So-
kołem Wielka Lipa. 28-latek 
pojawił się na boisku w drugiej 
połowie a ścinawianie osta-
tecznie przegrali to spotkanie 
aż 0:5.  Adam Michalik

DO ŚCINAWY PRZEJDZIE NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY PIŁKARZ REGIONU 

Łopaciński wzmocni Odrę

 PIŁKA NOŻNA. Wszystko wskazuje na to, że na ostatniej prostej przed rundą wiosenną Odra-Total 

Ścinawa pozyska nowego zawodnika. Będzie nim 28-letni Paweł Łopaciński, który w przeszłości 

występował m.in. w Iskrze Kochlice, UKS Hucie Przemków oraz Gromie Gromadzyń-Wielowieś.
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Spotkanie KGHM 
Zagłębia z Lechią 
było bardzo waż-

ne dla obu zespołów. 
Gospodarze, by myśleć 
o grupie mistrzowskiej 
musieli wygrać z lide-
rem Lotto Ekstraklasy. 
Goście natomiast chcieli 
utrzymać siedmiopunk-
tową przewagę nad war-
szawską Legią. Mecz 
tych dwóch drużyn miał 
jeszcze jeden dodatko-

wy podtekst. Trenerem 
gdańszczan jest Piotr 
Stokowiec, który przez 
ponad trzy lata prowa-
dził KGHM Zagłębie 
a jednym z najlepszych 
zawodników Lechii 
w tym sezonie jest wy-
chowanek lubińskiego 
klubu Jarosław Kubicki.

Lepiej mecz rozpoczęli 
podopieczni trenera Kar-
melity, którzy prowadzili 
po bramce z rzutu karne-

go zdobytej przez Filipa 
Starzyńskiego. Jedenastkę 
wywalczył 19-letnik Bar-
tosz Slisz, który w ostat-
nich tygodniach wyrasta 
na prawdziwego lidera. 
Korzystnego wyniku nie 
udało się utrzymać do 
przerwy, ponieważ do wy-
równania doprowadził... 
wspomniany Kubicki, 
który po strzelonej bramce 
nie cieszył się z jej zdoby-
cia. Ostatnie słowo nale-

żało jednak do lubinian, 
a dokładniej do skrzydło-
wych KGHM Zagłębia. 
Podanie Pawłowskiego 
wykorzystał Bohar i go-
spodarze mogli cieszyć sięz 
kolejnych trzech punktów.

W zdecydowanie gor-
szych nastrojach są nato-
miast w Legnicy, ponieważ 
Miedź poniosła dwunastą 
porażkę w tym sezonie. 
Tym razem uległa na wy-
jeździe Legii Warszawa 0:2. 

Sytuacja legniczan zaczyna 
się robić coraz trudniejsza, 
ponieważ nad znajdują-
cą się w strefi e spadkowej 
Wisłą Płock mają jedynie 
punkt przewagi. Co gorsze, 
o punkty może być trud-
niej w dwóch kolejnych 
spotkaniach, ponieważ 
podopieczni Dominika 
Nowaka zagrają w nich 
z Lechem Poznań i rewe-
lacją rozgrywek Piastem 
Gliwice.  Adam Michalik

ZAGŁĘBIE BLISKO GRUPY MISTRZOWSKIEJ, A MIEDŹ – STREFY SPADKOWEJ

na kolanachna kolanachna kolanach
Lider 

 PIŁKA NOŻNA. W 25. kolejce 
Lotto Ekstraklasy, w Lubinie 
spotkały się dwa najlepsze zespoły 
rundy rewanżowej. KGHM Zagłębie 
Lubin podejmowało na własnym 
stadionie Lechię Gdańsk. 
Podopieczni Pawła Karmelity, który 
zastępował Bena Van Daela, 
pokonali drużynę Piotra Stokowca 
2:1 i wciąż realnie mogą patrzeć 
w kierunku górnej połówki tabeli.
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