
Pożar lasu i zboża

Polska Miedź
dla studentów

Pracowite dni strażaków powiatu lubińskiego.
Palił się las pod Miłoradzicami i zboże w Ścinawie

Pomagają studentom w realizacji praktyk.

Niektórzy zapewne znajdą pracę w KGHM
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Spadła z Galerii
Nastolatka przebywa w szpitalu po tym jak wypadła z tunelu 
technicznego przebiegającego po zewnętrznej stronie galerii 
Cuprum Arena między ścianą, a miedzianą elewacją.
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Serwis okien i drzwi - wszelkiego typu 
naprawy- wymiana uszkodzonych części, 
przeróbki, wymiana uszczelek, fachowa regu-
lacja i konserwacja, zwiększanie szczelności. 
Dopasuje i zamontuje pokojowe i łazienkowe 
skrzydła drzwiowe w starych futrynach. 18 lat 
doświadczenia. Tel. 784 124 863

Banery reklamowe, ulotki, wizytówki. 
Atrakcyjna cena. Tel. 603 914 338

Pomoc finansowa – chwilówki – 505 500 509

Korepetycje: j. angielski, niemiecki, polski – 
szkoła podstawowa i gimnazjum – tel. 60 407 
621

Remonty pomieszczeń mieszkalnych i lokali 
użytkowych w zakresie: podwieszanie sufitów, 
malowanie ścian, naprawa uszkodzonych 
tynków, tapetowanie ścian, wyburzanie ścian 
działowych, itp. Tel. 668 810 338

Serwis urządzeń elektronicznych, Lubin, ul. 
Modrzewiowa 12a – łącznik. Zakład czynny w 
godz. 10-18. Więcej info pod nr tel. 76 844 70 
20 lub 501 512 915

Miałeś wypadek? – jesteś poszkodowany 
pomogę w uzyskaniu odszkodowania Nie 
pobieramy żadnych opłat wstępnych – zadzwoń 
603 135 338.

Ogłoszenia
drobne
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Współpraca z uczelniami wyższymi polega 
na oddelegowaniu opiekuna studenta - eks-
perta w danej dziedzinie ze spółki, udostęp-
nianiu potrzebnych do pracy materiałów 
i realizacji praktyk zawodowych. Anna 
Trusiak dyrektor departamentu rozwoju 
kadr: - Proponujemy studentom tematy 
prac dyplomowych z zakresu działalności 
KGHM, a potem pomagamy w ich realizacji. 
W ten sposób wspieramy efektywność pracy 
uczelni, a jednocześnie zyskujemy wartość 
w postaci opracowań analitycznych. Dzięki 
pomocy KGHM studenci mają możliwość 
opracowania innowatorskich rozwiązań 
z zakresu działalności naszej spółki.
Wśród osób, które skorzystały z programu 
KGHM jest Aleksandra Łukojko, studentka 
geodezji i kartografii na Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu. Pisze pracę 
na temat laserowego skanowania wyrobisk 
górniczych. Jej opiekunami są inżynierowie 
z działu mierniczego ZG Lubin. Aleksandra 

Łukojko: - Zależy mi na tym, by moja praca 
magisterska nie trafiła tylko „na półkę h. 
Tutaj mam nadzieję, że wszystkie dane, 
które uzyskam, posłużą ulepszeniu metod 
skanowania.
Wnioski z pracy pomogą udoskonalić 
i wdrożyć  techniki skanowania lasero-
wego w kopalniach KGHM. Skanowanie 
to przyszłość metody do inwentaryzacji 
wyrobisk górniczych. Łukasz Markiewicz, 
starszy mierniczy górniczy: - Służymy 
studentom pomocą i techniczną, i mery-
toryczną. Oczekujemy, że przeprowadzą 
badania, które z jednej strony pozwalają 
nam optymalizować sam pomiar, a z drugiej 
strony nieustannie go rozwijać.
Tematy prac magisterskich są dostępne na 
stronie internetowej KGHM w zakładce 
Kariera. Program jest skierowany do 
wszystkich studentów i uczelni zawo-
dowych.

KGHM �

Pomagają studentom w realizacji praktyk. Niektórzy zapewne znajdą pracę w KGHM

Polska Miedź dla studentów
Na współpracy korzystają studenci, uczelnie i KGHM. Od ponad dziesięciu lat firma angażuje się w pomoc przy realizacji prac dyplomowych.

Niespodzianek nie ma. Je-
dynką na liście PO w okręgu 
legnicko-jeleniogórskim będzie 
Grzegorz Schetyna, obecny 
szef Ministerstwa Spraw Za-
granicznych. Drugie miejsce 
przypadło Ewie Drozd, obecnej 
posłance Zagłębia Miedziowego 
z Głogowa. Dalej mamy trochę 
niespodzianek. Dla uważnych 
obserwatorów wiadomym jed-
nak jest skład dolnośląskiej PO, 
w której są zwolennicy Jacka 
Protasiewicza i grupa Grzegorza 
Schetyny.
W rezultacie na trzecim miejscu 
pojawił się mało znany radny 
w regionie Piotr Miedziński 
z Jeleniej Góry. Potem Mamy 
Iwonę Krawczyk, radna sejmiku. 
Na piątym miejscu kolejna mało 

znana w regionie postać, szef 
legnickiej rady Miejskiej Jacek 
Kiełb. Na szóstym miejscu 
mamy starostę Ryszarda Roka-
szewicza ze Złotoryi. Dopiero 
na siódmym miejscu jest Zofia 
Czernow, obecna posłanka PO 
z jeleniej Góry, a na ósmym 
obecny poseł z Legnicy Robert 
Kropiwnicki.
Dopiero na dziewiątej pozycji 
mamy lubinianina – Tadeusza 
Maćkałę, a na 19 radnego po-
wiatowego z Rudnej Leszka 
Szklarza.
W przypadku senatu sprawa jest 
prosta. Kandydat z naszego okrę-
gu jest tylko jeden – Piotr Borys. 
Będzie wybierany w ramach 
systemu JOW, które obowiązują 
w wyborach do Senatu już od 

2011 roku. Nasz okręg obejmuje 
powiaty: głogowski, legnicki, 
lubiński, polkowicki oraz miasto 
na prawach powiatu: Legnica. 
W poprzednich wyborach w 2011 

r. wybrano Dorotę Czudowską 
z PiS, która zasłynęła, niedawno 
w senackiej dyskusji o ustawie 
INVITRO, słowami o piekiel-
nych wrotach i onanizmie. 

Pełna lista w okręgu jeleniogórsko 
- legnickim: 1. Grzegorz Schetyna, 
2. Ewa Drozd, 3. Piotr Miedziń-
ski, 4. Iwona Krawczyk, 5. Jacek 
Kiełb, 6. Ryszard Raszkiewicz, 
7. Zofia Czernow, 8. Robert Kro-
piwnicki, 9. Tadeusz Maćkała, 10. 
Wanda Żuchowska, 11. Mirosław 
Sakowski, 12. Artur Bieliński,13. 
Robert Matkowski, 14. Grażyna 
Musiał, 15. Rafał Mazur, 16. 
Mariusz Tureniec, 17. Arkadiusz 
Krzemiński, 18. Alicja Grześków, 
19. Leszek Szklarz, 20. Mariola 
Serdeń, 21. Piotr Gniewczyński, 
22. Alina Wojciechowska, 23. 
Renata Hoffman, 24. Wiktor 
Marconi.
Ostateczny kształt listy poznamy 
po 6 sierpnia, kiedy to zajmie się 
nią rada krajowa partii.

Lubin może mieć swoją reprezentację w Parlamencie

Schetyna do Sejmu
Borys do Senatu
Dolnośląska Platforma Obywatelska wybrała już osoby, które znajdą 
się na listach wyborczych do Sejmu i Senatu.
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www.helios.pl

Kino Helios Lubin
ul. Gen. W. Sikorskiego 20
rezerwacja: 76 724 97 97

W KINIE HELIOSW KINIE HELIOS

WWW.KULTURADOSTEPNA.PL

13.08

DROGÓWKA
13.08

DROGÓWKA

kredyty
na dowolny cel

Lubin: ul. Chrobrego 1B czynne: pn.-pt. w godz. 9-17

Nie można było 
wprowadzać 
aktualizacji, 
a przez krótki czas, 
w wyniku ataku 
na stronę, można 
było zobaczyć mało 
cenzuralne sceny.

To był czwarty w tym roku atak na 
lubinextra.pl. Wcześniej redakcja 
szybko radziła sobie z problemem 

i czytelnicy portalu w większości 
przypadków nawet nie zauważyli, 
że coś się z nim złego dzieje. Nie-
stety, tym razem atak był wyjątko-
wo złośliwy i długotrwały. 
- Dla bezpieczeństwa internautów 
zdecydowaliśmy się wyłączyć 
nasze strony internetowe z ata-
kowanego serwera – mówi Piotr 
Krażewski, redaktor naczelny 
LubinExtra! - Zdecydowaliśmy 
się na jeszcze jeden poważny 

krok. LubinExtra.pl w superek-
spresowym tempie zbudowaliśmy 
od nowa zmieniając jądro systemu 
i jego szatę graficzną. Nowa stro-
na powinna się podobać. Na pew-
no zadowoleni będą użytkownicy 
urządzeń mobilnych. Lubinextra.
pl automatycznie dopasuje się 
do wielkości wyświetlanego 
obrazu. Zapraszamy na nowy 
LubinExtra.pl 

(redakcja) �

Dym został bardzo szybko zauważony. 
Na miejsce po godz. 13 wysłano jednost-
kę PSP z Lubina, a także dwie z Zimnej 
Wody. Strażacy zadysponowali również 
samoloty gaśnicze, które dokonały 
w sumie trzech zrzutów wody - każdy 
z po 2,5 tys litów. Można powiedzieć, 
że ogień zdławiono w zarodku. W rezul-
tacie spaliło się jedynie poszycie leśne 
o powierzchni około 8 arów. 
Ogień wybuchł w lesie około 100 metrów 
od drogi Raszówka-Miłoradzice. Paliło 
się tuż obok i pod linią wysokiego napię-
cia, na którą złamało się suche drzewo, 
które spowodowało spięcie. 
Na czas akcji wyłączono zasilanie linii. 
Energetycy mogli dzięki temu usunąć 
opierające się o linię drzewo, a strażacy 
zgasić palące się poszycie leśne.

(pit) �

Gmina Ścinawa rozpoczyna meliora-
cje. Rowy oczyszczane będą w kilku 
miejscowościach.
Ścinawski samorząd w lipcu podpi-
sał umowę na renowację urządzeń 
melioracji szczegółowych w gminie 
Ścinawa. W ramach zadania wyko-
nane zostanie czyszczenie rowów 
m.in. karczowanie, odmulenie dna 

rowów oraz naprawa skarp gminnych 
urządzeń melioracyjnych zloka-
lizowanych w miejscowościach: 
Krzyżowa, Wielowieś, Dziewin, 
Parszowice oraz Tymowa.
W postępowaniu o udzielenie za-
mówienia wzięło udział pięć firm. 
Najkorzystniejszą ofertę cenową 
przedstawiła spółka z Raszówki. 

Zgodnie z umową termin zakończe-
nia robót przez wykonawcę upłynie 
15 września 2015 r.
Na przedmiotowe zadanie Ścinawa 
otrzymała dotacje celową z Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskiego 
w kwocie 15.314,00 zł. Łącznie 
zaplanowane prace kosztować mają 
prawie 17 tys. zł.

Melioracje w gminie Ścinawa

Pożar pod Miłoradzicami
Drzewo złamało się na linie energetyczną

Suche drzewo złamało się na linię energetyczną 
o napięciu 110 kv. Doszło do pożaru lasu.

Trzeba było odciąć serwery, na których pracuje redakcja

Zaatakowali LubinExtra.pl

r e k l a m a
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–  To się nie znudzi. To ważne, by 
przypominać o istotnych datach 
w historii Polski. Kibice robią to 
dobrze – bez przesady, kwiatków, 
przemówień i wykorzystywania 
okazji by się pokazać. Pokazują że 
kilkoma minutami można uczcić 
coś bardzo ważne dla samego 
uczczenia, a nie rozgrywek po-
litycznych i zdobycia wyborców 
– mówił pan Zbigniew, który choć 
sam fanem piłki nożnej nie jest, 
to szanuje ludzi, którzy kolejny 
rok z rzędu symbolicznie świętują 
jubileusz wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 
Choć bywa, że zdania są podzielo-
ne, że święto to powinni celebrować 
głównie warszawiacy, to większość 
uważa, że 1 sierpnia jest ważną 
datą dla wszystkich Polaków. 
Powstanie Warszawskie zorgani-
zowane przez podziemie trwało 
63 dni i pochłonęło tysiące ofiar, 
zaginionych i rannych. Życie tracili 
nie tylko żołnierze, partyzanci, 
ale również cywile. Lubińscy fani 
piłki nożnej w ubiegłym roku na 
chwilę zatrzymali ruch pojazdów 
na skrzyżowaniu obok kładki na 
Przylesiu. Tym razem podobne 
emocje wzbudzili w okolicy Parku 

Wrocławskiego.
Nie tylko kibice świętowali ważną 
dla Polaków datę. 71 rocznicę Po-
wstania Warszawskiego świętowa-
no również z inicjatywy Starostwa 
Powiatowego. Złożenie kwiatów 
i chwila wspomnieć historycznych 
faktów miały miejsce pod tablicą 
na murze lubińskiego Wzgórza 
Zamkowego
Kwiaty pod tablicą złożyli przed-
stawiciele Starostwa, Rady Powia-
tu, kombatanci, jednostek straży 
pożarnej i miejskiej, policji i wiele 
innych instytucji wraz z mieszkań-
cami Lubina. Kolorytu wydarzeniu 
nadali strażacy odpalając race i na-
dając sygnały dźwiękowe ze swoich 

wozów bojowych. Wielu lubinian 
doznało sporego wzruszenia gdy 
dzieci i młodzież deklamowały 
poezję związaną z wydarzeniami 
Powstania Warszawskiego. – cieszę 
się, że mieszkańcom Lubina podoba 
się ta uroczystość. Kultywowanie 
historii kraju to nasz obowiązek. 
Strażacy bardzo chętnie wzięli 
udział w tym wydarzeniu. To ich 
inicjatywa że przyjechali wozami 
i weszli na te mury. Cieszę się, 
tak wielu mieszkańców Lubina tu 
przyszło. Ludzie oczekują celebro-
wania tak ważnych chwil z naszej 
historii – mówił Adam Myrda, 
starosta powiatowy.

(inf) �
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BANERY 
REKLAMOWE
tel. 603 535 338

biuro@projekt-media.pl

Lubin uczcił rocznicę Powstania Warszawskiego

Cześć i chwała bohaterom
Powstanie Warszawskie – 71 rocznica uczczona. Cześć i chwała 
bohaterom rozbrzmiewało punktualnie o godzinie 17.00. 
Kibice Zagłębia Lubin na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego 
i Wrocławskiej odpalili race i pozwolili mieszkańcom miasta 
wyjątkowo przeżyć ważną dla Polaków rocznicę.

Plastyka Zagłębia 
Miedziowego to wystawa – 
konkursowa, którą Galeria 
Sztuki w Legnicy organizuje 
wspólnie z KGHM Polska  
Miedź S.A. Do udziału 
zachęcani są artyści 
plastycy z terenu całego 
Zagłębia Miedziowego. Na 
zwycięzcę czeka Grand Prix 
Prezesa KGHM Polska Miedź 
S.A. i nagroda 5 tys. złotych.

Wystawa jest organizowana 
od 45 lat. Będzie to już XXVII 
jej odsłona, ale w tym roku 
nabiera nowego charakteru. 
W organizację konkursu pla-
styki Zagłębia Miedziowego 
mocno zaangażował się KGHM. 
Fundacja KGHM Polska Miedź 

ufundowała główną nagrodę. 
- Dzięki temu to wydarzenie 
ma szansę stać się jednym 
z najważniejszych w tym roku, 
poza Festiwalem Srebra, który 
ma rangę międzynarodową. 
Do udziału w konkursie za-
praszamy artystów, którzy są 
związani z dawnym wojewódz-
twem legnickim i Zagłębiem 
Miedziowym. Ten obszar jest 
umownie sprowadzony do 
kilku powiatów: legnickiego, 
jaworskiego, złotoryjskiego, 

polkowickiego, lubińskiego 
i głogowskiego – wyjaśnia 
Zbigniew Kraska, dyrektor 
Galerii Sztuki w Legnicy. Do 
konkursu można zgłosić trzy 
prace. Organizator nie narzuca 
ani wielkości, ani techniki, 
w jakiej wykonane będą dzieła. 

Co ciekawe wcale nie trzeba 
się fatygować, by dostarczyć 
swoje prace do legnickiej 
Galerii. - Organizujemy trans-
porty zbiorowe w okolicach 
sierpnia i września. Będziemy 
w Jaworze, Głogowie i Lubinie 
odbierać te prace. Nie trzeba 
ich samodzielnie przywozić. 
Można się po prostu na ten 
transport zgłosić – tłumaczy 
Justyna Teodorczyk, rzecznik 
prasowy Galerii Sztuki w Legni-
cy. . Wyniki konkursu ogłoszone 

zostaną podczas uroczystego 
wernisażu 16 października. 
Najlepsze prace będą stano-
wiły ekspozycję, którą w kilku 
miejscach Legnicy będzie 
można podziwiać od 2 do 30 
października.

(red) �

Sztuką wygrać Grand Prix Prezesa KGHM

Tradycja od 45 lat
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– Przyjechałam zobaczyć 
kawałek KGHM i jestem 
dumna z tego, co zobaczyłam, 
bo KGHM to taki narodowy 
champion. To największy 
pracodawca w okręgu dolno-
śląskim. Jest też elementem 
koła zamachowego naszej 

polskiej gospodarki –  mówi-
ła Ewa Kopacz, prezes Rady 
Ministrów.
Premier goszcząc w KGHM, 
którego Skarb Państwa jest 
znaczącym udziałowcem, mu-
siała zmierzyć się z pytaniami 
o podatek od kopalin. – Dzisiaj 

powinniśmy bardzo szczegó-
łowo usiąść i przeanalizować 
strukturę podatku, który jest 
w tej chwili płacony przez 
KGHM. Warto by było, by 
eksperci pochylili się nad tą 
strukturą opodatkowania. 
Dla mnie jest najistotniejsze, 

byśmy dziś myśleli o tych, 
którzy jeszcze poszukują pra-
cy, a więc inwestować przede 
wszystkim i wydobywać te 
złoża , które w tym regionie 
są wciąż bogate. Będziemy 
rozmawiać o tym, co możemy 
zrobić w przyszłości. Trzeba 
zachęcić, by poszukiwano 
nowych złóż i wydobywano 
to, co w naszej polskiej ziemi 
jest narodowym bogactwem. 
To wiąże się ze zwiększoną 
ilością miejsc pracy – mówiła 
Ewa Kopacz. 
Premier zajęła stanowisko co 
do propozycji całkowitego 
zniesienia podatku od kopalin, 
które proponują politycy PiS. – 
Obserwuję moich oponentów 
politycznych i dochodzę do 
wniosku, ze dziś można ze 
wszystkiego zrezygnować, 
tylko chcę przypomnieć, 
że od 2012 roku podatek od 
KGHM stanowi 5 mld złotych 

w budżecie państwa. Proszę 
sobie wyobrazić, że będziemy 
rezygnowali ze wszystkiego. 
Za chwilę, oprócz tego, że Ko-
misja Europejska, która zdjęła 
z nas procedurę nadmiernego 
deficytu straci cierpliwość, 
a reguła wydatkowa nie 
wytrzyma tego. Chyba, że 
ustawowo zrobimy sobie „wol-
ną amerykankę” i będziemy 
rozdawać, zwalniać wszyst-
kich, którzy nam się podczas 
kampanii wyborczej trafią. 
To za chwilę będziemy mieli 
powtórkę z rządów Ciprasa 
w Grecji. Jemu wystarczyło 5 
miesięcy. Przy takim tempie, 
jakie proponuje opozycja to 
równie dobrze w pół roku 
można tę dobrą i stabilną 
sytuację finansową w Polsce 
zniszczyć – mówiła Ewa 
Kopacz.

(inf) �

Nowy sprzęt zastąpi wyeksplo-
atowane maszyny. - Są podobne 
do starych, ale jakość, wykonanie 
i zastosowane rozwiązania jest 
o niebo lepsza – ocenia Andrzej 
Rączkowski, sztygar zmianowy 
z Zakładu Hydrotechnicznego. - 

Poprzednie maszyny pracowały 
ponad 10 lat, dzięki ich wymianie 
na nowe ograniczamy też liczbę 
awarii.
Dostawca gwarantuje stałe 
serwisowanie. Ale to niejedyna 
korzyść. Zakład Hydrotechniczny 
oszacował, że maszyny zwiększą 
wydajność. Dużo wygodniej niż 
poprzednio będą też mieli ope-
ratorzy. Na jednej ze spycharek 
zamontowano system niwelacji 
terenu 2D, który pozwala na auto-
matyczną pracę maszyny. 
Jerzy Majewski, operator: - Trzeba 
założyć monitor, lustro, ustawić 
laser, przełączyć na automat 
i spycharka sama sobie ustala 
poziom niwelacji terenu. Kabina 
wyciszona, radyjko gra, maszyna 
praktycznie sama jedzie. Na stare 
lata przyszło mi pracować fajną 
maszyną.
Spycharki będą przeznaczone 

przede wszystkim do zadań zwią-
zanych z formowaniem zapór na 
Żelaznym Moście. Wszystko musi 
przebiegać ściśle według harmo-
nogramu. Każdego roku w koronę 
zapór zostaje wbudowane ponad 
300 tysięcy metrów sześciennych 
skały poflotacyjnej. – Nadbudowy-
wana zapora ma długość ok. 600 
metrów, układamy ją warstwami 
skały po pół metra – mówi Andrzej 
Rączkowski.
Na inwestycji Zakładu Hydrotech-
nicznego skorzysta też środowisko. 
Spycharki są wyposażone w silniki 
o niskiej emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery. Te 340-konne jed-
nostki potrafią rozpędzić spychacz 
do – bagatela – 11 kilometrów na 
godzinę.
Nowe spycharki będą pracować na 
dwie zmiany. Ich obsługą zajmuje 
się ośmiu pracowników.

KGHM �

KGHM

Nowe maszyny na zbiorniku
Ważą po 40 ton i na raz mogą przepchnąć aż 12 metrów sześciennych materiału. 
Na zbiorniku Żelazny Most pojawiły się nowe spycharki.

KGHM zarobił w pierwszym 
kwartale 497 mln zł. 

Dane napływając e z KGHM wskazują, że 2015 rok 
pod względem zysku będzie podobny do 2014r. 
W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku 
lubińska spółka wygenerowała zysk na poziomie 
niemal pół miliarda złotych. Poza tym Polska Miedź 
wróciła na pozycję światowego lidera w produkcji 
srebra.
Wyniki są osiągane mimo nie takich jak chcieliby 
menadżerowie cen metali na światowych rynkach. 
Wpływa na to cały szereg przygotowań. KGHM wie, 
że ceny miedzi nie będą wiecznie utrzymywały 
się na wysokim poziomie. Stąd m.in. inwestycja 
w kopalnię odkrywkową w Chile, gdyż wydobycie 
odkrywką jest znacznie tańsze niż głębinowe, czy 
poszerzanie bazy zasobowej oraz uruchomienie 
produkcji w rejonie Głogów Głęboki Przemysłowy 
i rozpoczęta gruntowna modernizacja pirometa-
lurgii polegająca m.in. na budowie drugiego pieca 
zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów. W całko-
witym efekcie pozwoli to firmie obniżać koszty. 
Będzie to ważne, gdyż wg prognoz ekonomistów 
na przyszły rok, należy się spodziewać, że w 2016 
roku cena tony miedzi będzie niższa od obecnej 
nawet o 500 USD. 

(inf) �

Dobry wynik spółki w pierwszym kwartale

Zysk jak
się patrzy

Ewa Kopacz złożyła wizytę w Hucie Miedzi Głogów.
Przyglądała się budowie pieca zawiesinowego.

Premier odwiedziła KGHM
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W minioną sobotę, 
1 sierpnia na 
stadionie miejskim 
w Ścinawie odbył 
się mecz towarzyski 
pomiędzy drużynami 
MKS „Odra” Ścinawa 
i TSV 1910 Niemberg 
(Niemcy).

Piłkarze z Niemiec przyjechali 
do Ścinawy już w piątek, a ich 
trzydniowa wizyta odbyła się 
w ramach współpracy pomiędzy 
samorządami oraz klubami piłkar-
skimi. Do tej pory Ścinawa gościła 
młodzieżowców, tym razem po raz 
pierwszy na murawie stadionu przy 
ul. Sportowej zmierzyły się zespoły 
seniorskie. 
Oficjalnego otwarcia międzynaro-

dowego spotkania dokonał burmistrz 
Ścinawy Krystian Kosztyła wraz 
z szefem samorządu z Niemberg 
Chrystianem Kupskim. Obaj pa-
nowie życzyli dobrej i bezpiecznej 
gry zawodnikom, a licznie zgroma-
dzonym kibicom niezapomnianych 
sportowych wrażeń.

Podczas przerwy w meczu włodarz 
Niemberga przekazał dary dla 
najbardziej potrzebujących miesz-
kańców gminy Ścinawa. - Jest to 
niewielka część tego co szykujemy 
dla najuboższych mieszkańców 
gminy Ścinawa- mówił Christian 
Kupski. - Chcemy kontynuować to, 

co realizowaliśmy w poprzednich 
latach. Tradycyjnie więcej paczek 
dla podopiecznych ścinawskiego 
ośrodka pomocy społecznej prze-
każemy w grudniu - dodał.
Po bardzo emocjonującej rywa-
lizacji gospodarze zwyciężyli 
z seniorami z Niemiec 6:0. Gole 
dla „Odry” Ścinawa zdobyli: 
Przemysław Tadla trzy, a po 
jednym trafieniu zaliczyli Da-
mian Cichuta, Jakub Kruk oraz 
Mikołaj Ptak. W trakcie meczu 
pokazano jedną czerwoną kartkę 
dla piłkarza z drużyny TSV oraz 
jedną żółtą dla piłkarza „Odry”. 
Mecz poprowadzili sędziowie 
okręgu legnickiego PZPN: An-
drzej Bilewicz- sędzia główny, 
oraz liniowi: Dawid Bekalarczyk 
i Adam Konefał.

Po zakończonym spotkaniu dla 
wszystkich zawodników i trene-
rów odbył się integracyjny grill, 
podczas którego burmistrzowie 

oraz prezesi klubów wręczyli za-
wodnikom przeciwnych drużyn 
okolicznościowe upominki.

Scinawa.pl �

Pięć osób trafiło 
do szpitala po 
czołowym zderzeniu 
na wąskiej drodze 
między Brodowem, 
a Gwizdanowem 
w gminie Rudna. 

DO wypadku doszło we wtorek 
(28.07) wieczorem. Z Gwizdano-
wa w kierunku Brodowa pędził 
volkswagen passat. Za kierow-
nica siedział młody kierowca, 
miał pasażera. Z naprzeciwka 
z Brodowa jechał volkswagen 

golf, którym poruszała się matka 
z córką i synem. Na nieznacznym 
wzniesieniu doszło do czołowego 
zderzenia pojazdów. Za passatem 
zostały długie na ponad 30 metrów 
ślady hamowania. Pojazd uderzył 
w golfa na lewej stronie wąskiej 
drogi około 200 metrów za tablicą 
Gwizdanów.

Cztery jednostki 
walczyły z pożarem 
zboża na uprawie 
za cmentarzem 
w Ścinawie. 

Ogień zauważono tuż po godz. 14 
w piątek (31.07) Na miejsce szybko 
dotarły jednostki OSP ze Ścinawy, 
Zaborowa i Tymowej. Wsparcia 
udzielili również strażacy zawodowi 
z PSP w Lubinie. 
Kiedy strażacy dotarli na miejsce 
płonęło około hektara zboża. 
Szybka akcja gaśnicza zapobiegła 

rozprzestrzenianiu się ognia strażacy 
uratowali około 10 hektarów uprawy 
pszenżyta. Straty z tytułu pożaru 
dwaj gospodarze oszacowali na 
około 10 tys. zł. Spaliło się 3,2 ha 
uprawy.

(pit) �

aktualności

Spalone zboże
Gospodarz stracił kilka ton ziarna i słomy Czołowo pod Gwizdanowem

Długie hamowanie

Ustanowiona 
w 1993 roku 
Nagroda 
Prezydenta 
Wrocławia, 
przyznawana 
jest instytucjom 
oraz osobom, 
których zasługi 
i osiągnięcia 
w istotny sposób 
wpłynęły na 
rozwój Dolnego 
Śląska i jego 
stolicy.

W laudacji uzasadniają-
cej przyznanie Nagrody 
Prezydenta Wrocławia 
Herbertowi Wirthowi 
przywołano jego osobisty 
wkład w sprawną realizację 
jednej z największych i  
najważniejszych transakcji 
w historii polskiej gospodar-
ki – przejęcia kanadyjskiej 
Quadry FNX, dzisiaj KGHM 
International. Z uznaniem 
podkreślano skuteczne 
dążenia prezesa KGHM 
do utworzenia platformy 

współpracy świata nauki 
i biznesu, wspierającej pol-
skich menadżerów, którzy 
myślą o globalnym biznesie. 
Efektem tych starań było 
utworzenie Think Thanku 
Poland Go Global! Jego 
misją jest upowszechnianie 
wiedzy i doświadczeń na 
temat internacjonalizacji 
przedsiębiorstw oraz 
popularyzacja globalnej 
ekspansji jako ważnego 
czynnika rozwoju polskich 
firm.
Prezydent Wrocławia, Rafał 
Dutkiewicz, wręczając na-
grodę, powiedział: Jestem 
dumny z tego, że KGHM to 
firma, która wyrosła na Dol-
nym Śląsku i dzięki której 
nasz region może się tak 
dynamicznie rozwijać. Jako 
Polak jestem dumny z tego, 
że mamy KGHM. Gratuluję 
Herbertowi Wirthowi wizji, 
determinacji i odwagi, dzię-
ki którym Polska Miedź jest 
dzisiaj obecna na trzech 
kontynentach.

(red) �

Herbert Wirth laureatem
Nagrody Prezydenta Wrocławia

Za osobisty 
wkład

Towarzyska wygrana z Niemcami

6:0 dla Ścinawy

Nastolatka przebywa w szpita-
lu po tym jak wypadła z tunelu 
technicznego przebiegającego 
po zewnętrznej stronie galerii 
Cuprum Arena między ścianą, 
a miedzianą elewacją.
Wysokość z jakiej spadła 
nastoletnia lubinianka to 
około 6 metrów. Do wypadku 
doszło w czwartek  30 lipca. 
Dziewczyna około 18.30 szła 
tunelem technicznym galerii 
handlowej w pobliżu palarni. 
Wraz z fragmentem blaszanej 
elewacji spadła na beton przy 
wjeździe dla dostawców. Jest 
solidnie potłuczona i trafiła 

na szczegółową diagnozę 
i specjalistyczne leczenie do 
szpitala w Legnicy. Z nieofi-
cjalnych informacji wynikało, 
że ma wstrząśnienie mózgu, 
złamany nadgarstek i z uwa-
gi na ogólny stan została 
wprowadzona w śpiączkę 
farmakologiczną.
Zapis monitoringu Galerii 
Cuprum Arena pozwolił 
wyjaśnić jak 16–latka zna-
lazła się na elewacji obiektu. 
Wiadomo już, że ochrona 
galerii nie miała szans, by 
zatrzymać dziewczynę. Są 
też pierwsze kroki, aby taka 

sytuacja nie powtórzyła się. 
Niestety ze stratą dla klientów 
galerii. Sprawa dotyczy bo-
wiem tarasu przy kinie Helios, 
miał służyć wypoczynkowi 
i rekreacji. Przez wypadek 
został zamknięty.  – Młodzi 
ludzie wbiegli z poziomu tara-
su Heliosa i przeturlali się pod 
elewacją. Do tego miejsca nie 
ma łatwego wejścia – wyja-
śniają przedstawiciele Cuprum 
Arena. Trzeba naprawdę być 
sprawnym fizycznie, by tam 
wejść. Dziewczyna wspięła 
się na elewację, przeskoczyła 
murek i w pewnym momencie 

wbiegła na pomost techniczny. 
Stanęła na panel elewacji, któ-
ry pod wpływem jej ciężaru 
po prostu się załamał. Spadła 
przed wjazdem do strefy 
dostaw – relacjonuje Artur 
Chudy, dyrektor zarządzający 
Galerii Cuprum Arena. 
Wydarzenia potoczyły się bar-
dzo szybko, bo od momentu 
wbiegnięcia na taras do chwili 
upadku minęło zaledwie dwie 
minuty. Dyrektor pytany, czy 
dyrekcja galerii nie ma sobie 
czego zarzucić odpowiada 
konkretnie. – Co roku przepro-
wadzamy przegląd budowlany 

całego obiektu, Ostatni miał 
miejsce w kwietniu. Stan 
elewacji oceniony jest jako 
dobry. Nie mamy sobie nic 
do zarzucenia.
W tym przypadku przeważyła 
młodzieńcza brawura i brak 
wyobraźni. Dziewczyna 
sprytem weszła tam, gdzie 
dostęp mają tylko służby 
techniczne. 

(inf/ab) �

Spadła z galerii 
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HOROSKOP

Baran
21.03 - 19.04
Jeśli nie jesteś na wakacjach, 
masz teraz szanse na sukce-
sy. Warto pamiętać, że szczę-
ście lubi ludzi zaradnych. 
Nie czekaj, aż dostaniesz 
prezent od życia, sam się-
gnij po to, czego pragniesz. 
Walcz o wyższe stanowisko, 
upomnij się o podwyżkę. 
Niewykluczone, że wybie-
rzesz wolność i sam sobie 
zostaniesz sterem, żeglarzem 
i okrętem.  

Byk
20.04 - 22.05
W ostatnim czasie zbyt 
szybko podjąłeś jakąś de-
cyzję lub też zrobiłeś coś bez 
zastanowienia. Wydawało Ci 
się, że słowa są ulotne? Tym 
razem ktoś je dobrze zapa-
miętał i nie uda się tak łatwo 
wszystkiego wymazać.
Przydarzy Ci się że ulegniesz 
kaprysowi. Na wszelkie wy-
padek odwołaj się do swoje-
go zdrowego rozsądku. 

Bliźnięta
23.05 – 21.06
Najbliższe dni nie będą naj-
lepszym czasem na lenistwo. 
Niestety urlop musi jeszcze 
trochę poczekać. Masz teraz 
przed sobą dobry czas aby 
działać. To, co teraz planu-
jesz, w przyszłości będzie 
zrealizowane, a wspomogą 
Cię przy tym Twoi najbliżsi. 
Nie rozdrabniaj się, bo choć 
swoim zwyczajem lubisz 
trzymać dwie sroki za ogon, 
koncentracja na obranym 
celu przyniesie najlepsze 
efekty.

Rak
22.06 - 22.07
Zapanują teraz przyjemne 
klimaty rodzinne. Najwięk-
szą frajdę przyniesie Ci 
spędzanie czasu z dziećmi, 
partnerem  może nawet 
wpadniesz na pomysł, aby 
zaprosić samotną starszą 
krewną, z którą miło się 
rozmawia o dawnych cza-
sach. Poza tym jej przepisy 
na przetwory nie mają sobie 
równych!

Lew
23.07 - 23.08
Jeśli chcesz wreszcie być 
szczęśliwy, nie wracaj wię-
cej do przeszłości, żyj dniem 
dzisiejszym, bo przyszła pora 
na zmiany, poczucie radości 
i spełnienia. Prawdziwa 
miłość lub szansa na duży 
zawodowy sukces nadadzą 
życiu nowy sens. Okaże 
się, że w Twoim życiu jest 
jeszcze mnóstwo miejsca na 
nowo odkryte emocje!

Panna
24.08 – 22.09
Trzeba będzie skorygować 
jakiś pomysł, a może okaże 
się, że zmiana okoliczności 
wymusza nowe rozwiąza-
nia.
Ale spokojnie, nie przejmuj 
się, wszystko ułoży się zgod-
nie z potrzebami. Podejmuj 
mądre decyzje. Pamiętaj, że 
lepiej przejść dwa kroki po 
dobrej drodze niż kilometr 
w złym kierunku.

Waga
23.09 – 22.10
Jeśli planujesz wakacyjny 
wyjazd - słusznie! Dobrze 
Ci zrobi ucieczka od rutyny 
i miejsc, które oglądasz co-
dziennie. Odpowiadaj też 
na zaproszenia, poznawaj 
ludzi. Nowa osoba, o której 
myślałeś, że zadziera nosa 
okaże się całkiem miła. Kie-
ruj się prostą zasadą: ciesz 
się życiem, chyba że masz 
inne plany

Skorpion
23.10 - 21.11
Warto skupić się na tworze-
niu planów na przyszłość. 
Jeśli jesteś w trakcie zmie-
niania swojej zawodowej lub 
domowej rzeczywistości, to 
właśnie wchodzisz w ważny 
etap i nie możesz teraz cał-
kiem wrzucić na luz.
Jeśli, mimo wszystko, 
najbardziej nęcący wydaje 
się teraz urlop kontroluj 
przynajmniej stan swojego 
konta bo może wpaść Ci 
do głowy jakiś kosztowny 
pomysł na który Cię nie stać. 

Strzelec
22.11 - 21.12
W najbliższych dniach nie-
wykluczona jest przyjemna 
podróż lub uczestnictwo 
w jakichś uroczystościach. 
Dopisze Ci także takt 
i osobisty urok, co warto 
wykorzystać dla załatwienia 
spraw. Dobrze wykorzystaj 
pozytywne wibracje i myśl 
o czymś ważniejszym niż 
doraźne korzyści. Powalcz.

Koziorożec 
22.12 – 19.01
Na trudne relacje i ciężkie 
sytuacje spróbuj spojrzeć tak 
trzeźwo, jak potrafisz. Nawet 
jeśli wokoło Ciebie sytuacja 
wydaje się nieco chaotyczna, 
jasność myśli pozwoli Ci wy-
plątać się z labiryntu. Zarówno 
całkowite wycofanie się, jak 
i zbytnia zapalczywość nie 
przyniosą dobrych rezulta-
tów. 

Wodnik
20.01 - 18.02
Pojawią się okazje do zawarcia 
nowych znajomości. Wydaje 
się, że ludzie wokoło Ciebie 
odczuwają podobne wibracje 
i wspaniale się rozumiecie. 
Stawiaj teraz na dobre relacje. 
Pamiętaj, że w życiu jest miej-
sce i na beztroskę i na powagę. 
Nie pomijaj ani jednego ani 
drugiego. 

Ryby
19.02 - 20.03
Wprawdzie z pozoru nie bę-
dzie to szczególnie ciekawy 
czas, ale w przyszłości stanie 
się jasne, że to, co zrobiłeś, 
zasługuje na uwagę. At-
mosfera w firmie okaże się 
mobilizująca Mimo drobnych 
niespodzianek szanse suk-
cesów są duże. . Ktoś, z kim 
się liczysz, docenia Twoje 
zaangażowanie.

Ręce dające zdrowie
- Nie bardzo wierzyłam w takie 
rzeczy.  Jednak za namową 
sąsiadki poszłam do pana 
Darka. I teraz modlę się za 
niego, bo znów mogę cieszyć 
się życiem – opowiada pani 
Karolina Masogor. Jej sąsiadka 
miała wole tarczycowe, które 
pod dotykiem pana Darka 
zmniejszyło się a następnie 
znikło. Dlatego zaczęła prze-
konywać panią Karolinę, żeby 
też poszła.
Ale takiego wola choć uciążli-
we, nawet porównać nie można 
ze stanem pani Karoliny, która 
była po wylewie. Z trudem 
chodziła o kulach, miała wy-
raźny przykurcz lewej ręki, jej 
mowa była niezbyt wyraźna. 
Rehabilitacja nie przynosiła 
już poprawy, więc dałam się 
sąsiadce namówić – opowiada. 
Po czterech miesiącach i trzy-
nastu wizytach, przychodzi 
do pana Darka podpierając  
się laseczką, a jej wymowa, 
mimo że nie idealna, jest 
jednak wyraźna. No i w lewej 
dłoni pewnie trzyma kubek 
z herbatą. Twierdzi, że bardzo 
szybki postęp w rehabilitacji 
zaczął się, gdy połączyła ją 
z seansami energoterapii.

Podobnie rzecz się ma z panem 
Marianem Kulesiem z Wałbrzy-
cha, który trafił tu z miażdży-
cą, bólami w klatce piersiowej, 
nadciśnieniem. – Lekarz od 
dobrych dwóch lat wspominał 
o by-passach, a przepływ krwi 
przez moje tętnice był coraz 
mniejszy. Ale by-passy nie 
uciekną, wybrałem się więc do 
pana Darka. No i to był strzał 
w dziesiątkę, bo najpierw, po 
dwóch wizytach wyrównało się 
ciśnienie, potem po kolejnych 
poprawiły pozostałe wyniki. 
Serce przestało boleć, nogi 
puchnąć. Aha, i przestał mnie 
też boleć kręgosłup, chociaż 
panu Darkowi nawet o nim nie 
wspominałem. 
Podobnie było z panią Magdą 
ze Strzegomia. Nazwiska woli 
nie podawać, bo jest siostrą 
lekarza. Ale to właśnie pod 
dotykiem uzdrowiciela po-
czuła  ulgę, a kręgosłup bolał 
ją już nie do wytrzymania. 
A przy okazji przeszły też jej 
dolegliwości związane z me-
nopauzą.
Sam uzdrowiciel mówi jednak 
ze smutkiem, że nie każdemu 
udaje mu się pomóc. Ostatnio 
chodziły do niego dwie osoby 

z takimi samymi kardiolo-
gicznymi problemami jak pan 
Kuleś - i poprawa u jednego 
była niewielka a u drugiego 
praktycznie wcale. - Niestety, 
nie każdemu udaje się pomóc. 
Ale też dlatego nikomu nie 
obiecuję, mówię jedynie, że 
mogę spróbować.
- E tam, z moich znajomych 
przynajmniej pięć osób cho-
dziło do pana Darka, i wszyscy 
odczuli znaczną poprawę. Ba-
dania mojej sąsiadki i kuzynki 
z cukrzycą też to potwierdziły. 
A ciotce minął chroniczny katar 
i egzema na dłoniach, którą 
leczyła całymi latami – mówi 
pani Karolina Mosogor. 

(ego) �
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W ubiegłym tygodniu ukazał 
się artykuł w „Wiadomościach 
gminnych” informujący 
o podpisaniu porozumienia 
międzygminnego dotyczącego 
zasad współpracy w zakresie 
realizacji obowiązku szkolnego, 
a co za tym idzie - umowy najmu 
pomieszczeń w budynku przy ul. 
Szpakowej na potrzeby działal-
ności gimnazjum gminnego. Jak 
Pani ocenia te działania?
- To bardzo dobra wiadomość 
dla nas, rodziców, jak również 
dla uczniów, nauczycieli i całej 
społeczności szkoły. Pomimo 
pojawiających się zarzutów ze 
strony Pana Wójta, że my jako Rada 
Rodziców nie wysuwaliśmy kon-
kretnych propozycji rozwiązania 
problemu lokalowego naszej szkoły 
przypomnę, że pomysł umieszcze-
nia gimnazjum w budynku przy 
ulicy Szpakowej, przeniesienie tam 
siedziby szkoły wraz z uczniami, 
całym gronem pedagogicznym oraz 
pełnym wyposażeniem, był przez 
nas wysuwany jeszcze w lutym 
tego roku, w momencie kiedy Pan 
Wójt podjął pierwsze działania 

zmierzające do likwidacji szkoły.  
Wówczas jednak nasza propozycja 
spotkała się ze stanowczym „NIE” 
zarówno ze strony wójta, jego 
doradcy,  „specjalistów”, którymi 
podpierał swoje stanowisko wójt, 
a przede wszystkim ze strony 
przedstawicieli miasta. Szkoła 
na ulicy Szpakowej to był nasz 
pomysł, pomysł rodziców, jako naj-
lepsza alternatywa umożliwiająca 
dalsze funkcjonowanie gimnazjum. 
To dobrze, że Pan Wójt doprowadził 
w końcu do jego realizacji, chociaż 
trwało to bardzo długo, kosztowało 
nas sporo nerwów i wymagało 
poświęcenia dużej ilości czasu.
Państwa starania o utrzymanie 
tej szkoły trwały kilka miesięcy. 
W tym czasie pojawiło się sporo 
zarzutów pod adresem rodziców 
broniących gimnazjum, także 
skierowanych bezpośrednio pod 
Pani adresem.
- Zgadza się. Niełatwo było kiedy 
czytałam w „Wiadomościach gmin-
nych” choćby to, że bronię tej szkoły 
tylko dlatego, że moje dziecko chodzi 
tam do ośmioosobowej klasy, czy że 
nie dopuszczam do głosu rodziców, 

którzy mają odmienne zdanie niż 
ja i nie zapraszam ich na spotkania 
Rady Rodziców. Trudno jest się 
przebić z własnym zdaniem przez 
cała machinę medialną, jaką ma do 
dyspozycji Pan Wójt. Jedyny cel, jaki 
mi przyświecał w moich działaniach 
to utrzymanie tej szkoły, która jest 
jednym z lepszych gimnazjów na 
naszym terenie, w której pracuje 
świetna kadra pedagogiczna, gdzie 
nasze dzieci mogą korzystać z bo-
gatego wyposażenia, gdzie panuje 
rodzinna atmosfera. A jeśli któryś 
z rodziców miał odmienne zdanie, 
niż większość członków Rady Ro-
dziców, zawsze mógł skorzystać 
z mojego zaproszenia i przyjść na 
nasze spotkanie aby się podzielić 
swoim stanowiskiem. Jeśli nie ko-
rzystał z tych zaproszeń - ja już nic 
na to poradzić nie mogłam. Starłam 
się w każdy możliwy sposób dotrzeć 
do wszystkich rodziców aby móc 
ich poinformować o naszych dzia-
łaniach, by mieli świadomość o co 
walczymy i mogli dzielić się z nami 
swoimi uwagami czy swoim stano-
wiskiem. Jednak i te moje działania 
były przedstawiane przez radnych 

współpracujących z wójtem, jako 
działania na szkodę dzieci, wzbu-
dzające niepokój i zamieszanie wśród 
uczniów i rodziców. Jednostronne 
przedstawianie sytuacji odnosiło się 
nie tylko do działań Rady Rodziców, 
ale skierowane było także przeciwko 
radnym naszej gminy, którzy poparli 
nasze stanowisko uniemożliwiając 
likwidację gimnazjum.
Czy Pani zdaniem porozumie-
nie międzygminne w obecnym 
kształcie będzie miało wpływ na 
funkcjonowanie gimnazjum?
- Z pewnością. Porozumienie 
podpisane przez Wójta i Prezy-
denta Miasta Lubin daje wszystkim 
uczniom z naszego terenu niczym 
nieograniczoną możliwość wyboru 
dowolnej szkoły. I to z pewnością 
dobra wiadomość również dla 
naszej szkoły, choć dopiero od 
przyszłego roku szkolnego. Poro-
zumienie - zgodnie z jego zapisem 
- zacznie obowiązywać dopiero od 
1 września br. czyli zakończona 
właśnie rekrutacja do szkół odby-
wała się „poza” porozumieniem. 
Mimo to gimnazja miejskie przy-
jęły do siebie wszystkich chętnych 

z terenu gminy wiejskiej. Jednak 
w przypadku naszego gimnazjum 
gminnego wójt nie wyraził zgody 
na przyjęcie uczniów z miasta. 
Takich osób, które wybrały naszą 
szkołę, było siedem. Znalazły się 
one na liście rezerwowej, jednak 
nie zostały przyjęte w poczet 
uczniów naszego gimnazjum. To 
nie jest jakaś duża liczba, jednak 
mimo to, wójt - jako organ pro-
wadzący szkołę, nie zgodził się 
na ich przyjęcie. To niesprawie-
dliwe. Mam jednak nadzieję, że 
podpisane właśnie porozumienie 
międzygminne zniweluje takie 
sytuacje w kolejnych latach, że 
jego zapisy będą przestrzegane 
przez obie strony -zarówno gminę 
miejską jak i gminę wiejską.
To, o czym Pani mówi, jest 
przeszłością. Jak, Pani zda-

niem, będzie wyglądała przy-
szłość gimnazjum gminnego 
w świetle podpisania umowy 
najmu pomieszczeń przy ulicy 
Szpakowej?
- Jak już wspominałam, podpisanie 
umowy najmu to dobre działanie 
ze strony Pana Wójta, najlepsze 
z możliwych w obecnej sytuacji 
szkoły. Przestronne klasy, sala 
gimnastyczna, boiska szkolne, 
świetlica - to wszystko jest zmia-
ną na lepsze dla naszych dzieci. 
Mam nadzieję, że to dobry krok 
w kierunku rozwoju tej szkoły. 
Być może kiedyś pojawią się ta-
kie możliwości, aby gimnazjum 
gminne mogło dysponować taką 
własną bazą lokalową, bez koniecz-
ności „oglądania się” na gminy 
sąsiednie.
Dziękuję za rozmowę.

gmina Lubin

Koniec walki o gimnazjum?
Rozmowa z przewodniczącą Rady Rodziców Moniką Bartosiewicz-Madziarz.
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