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Strzelanina
na Wierzbowej

KGHM zbiera książki dla dzieci. Kolejną 
akcję przygotowali wolontariusze KGHM. 

Jak w gangsterskim filmie. Na razie nie 
wiadomo o co poszło. Jedna postrzelona 
osoba jest w szpitalu – przeżyje.
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Wyjeżdżał z parkingu 
Biedronki na ul. 
Kościuszki. Za mocno 
przygazował na 
skręconych kołach 
i uderzył w sygnalizację 
świetlną.

Zderzenie z sygnalizatorem dla 
pieszych było dość nietypowe. 
Kierowca na polkowickich nu-
merach rejestracyjnych, ledwie co 
wyjechał z parkingu przy markecie 
Biedronka. Wyjazd jest na ulicę 

Kościuszki, a tuż za nim znajduje 
się skrzyżowanie z ulicą Kilińskie-
go i przejście dla pieszych.
Kierowca jaguara na polkowickich 
tablicach tak nieszczęśliwie ruszył 
na światłach, że uderzył w sygna-

lizator dla pieszych. Wciąż miał 
skręcone koła po wyjeździe z par-
kingu pod marketem. Nikomu nic 
się nie stało. Do zdarzenia doszło 
w czwartek (12 maja).

 � (red)
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Najpierw uderzył w sarnę, 
potem w ciężarówkę.
Do zdarzenia doszło 20 maja 
około południa na drodze nr 
36 Lubin-Prochowice pod 
Niemstowem. 
Kierujący mercedesem chciał 
uniknąć zderzenia z sarną, 
która wyskoczyła na drogę. 

Nie udało się. Zwierzę wpadło 
pod samochód rozbijając lewy 
reflektor. Niestety, kierowca 
chcąc uniknąć zderzenia ucie-
kał na lewy pas nieszczęśliwie 
uderzając w naczepę cięża-
rówki.  Kierowca mercedesa 
trafił do szpitala.

 � (pit)

Kierowcy byli czujni, a spraw-
dzenie przez policję nie po-
zostawiło wątpliwości. Pijany 
kierowca ciężarówki został 
wyeliminowany z ruchu. 13 
maja na wysokości salonu 
VW-Audi zatrzymano cięża-
rówkę na tureckich tablicach 
rejestracyjnych. Kierowca 
– obywatel Turcji był komplet-
nie pijany. Niemal „spłynął” 
z siedzenia kierowcy wprost 
w objęcia funkcjonariuszy. 
Mężczyzna przy pierwszym 
badaniu wydmuchał 1,98 
promila alkoholu. Trafił do 

policyjnego aresztu.
Ciężarówka pijanego kierow-
cy została administracyjnie 
zabezpieczona na strzeżonym 
parkingu.

Pod Niemstowem Spłynął z siedzenia

Na drodze Lubin - Rudna doszło do 
solidnej stłuczki. Audi A8 najechało 
na tył starego modelu audi A4. Kie-
rująca A8 trafiła do szpitala. Później 
do szpitala miał zgłosić się również 
kierowca z A4.
Do zderzenia doszło w ubiegłą środę 
(18.05) około godziny 10. Kierowca audi 
A4 chciał zjechać na parking leśny po lewej 
stronie drogi. Nie dokończył manewru. Po 
uderzeniu w tył auta pojazd wylądował 
w rowie. Sprawca zderzenia również – tyle, 
że z drugiej strony. 
Kierowca z A4 opowiadał, że jechał 
zapalić znicze przy pobliskich krzyżach, 
gdzie w sierpniu 2014 roku zginęły trzy 
osoby. 

Chciał zapalić znicze

Poniosło go...
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Pol- Miedź Trans, spółka 
z Grupy Kapitałowej 
KGHM podpisała 
porozumienie z Urzędem 
Miasta w Legnicy 
o współpracy w zakresie 
utworzenia klasy 
technikum transportu 
kolejowego w Zespole 
Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących 
w Legnicy. Poza tym 
przy placówce powstanie 
wspierany też przez 
Pol–Miedź Trans ośrodek 
szkolenia i egzaminowania 
maszynistów. 

Wstępnie do dyspozycji przyszłych 
uczniów jest 16 miejsc, ale w przy-
padku większego zainteresowania 
młodzieży klasa zostanie powięk-
szona. Porozumienie podpisano na 
początku maja. – Jest mi niezmier-
nie miło, że mogę uczestniczyć 
w podpisaniu tych dwóch listów 
intencyjnych: w sprawie utwo-
rzenia klasy o kierunku technik 
mechanik kolejowy oraz ośrodka 
kształcenia maszynistów. Dzięki 
zaangażowaniu miasta i szkoły 
ZSTiO  w Legnicy myślę, że to 
porozumienie będzie dobrym 
prognostykiem na przyszłość, jeśli 

chodzi o kształcenie zawodowe 
tak zaniechane w ostatnich latach 
w naszym kraju. Chcę podkreślić, 
że ten ośrodek kształcenia ma-
szynistów jest jednym z 20 tylko 
istniejących w Polsce. Były wy-
magane wszystkie zgody Urzędu 
Transportu Kolejowego aby to się 
ziściło - mówił Zbigniew Bytnar, 
prezes Zarządu Pol – Miedź Trans.
Dodajmy, że Urząd jako podmiot 
zewnętrzny musiał wydać certyfi-
katy. Z punktu widzenia Pol-Miedź 
Trans to jest priorytet, zwłaszcza, 
że maszynista to król wszystkich 
zawodów kolejowych. Kształcenie 
jest długotrwałe i skomplikowane. 
Wychowanie i zatrzymanie dobre-
go maszynisty w firmie wymaga 
dużego wysiłku ze strony właści-

ciela takiej firmy. - Deklarujemy, że 
wszystkie zamierzenia zostaną na 
pewno wobec uczniów zrealizowane. 
To powinno zaowocować dalszym 
rozwojem naszej współpracy 
w przypadku nie tylko tej jednej 
klasy – wskazuje prezes Pol-Miedź 
Trans z Grupy Kapitałowej KGHM.
Warto wspomnieć, że maszynista 
z odpowiednimi uprawnieniami 
może zarabiać nawet około 5000 
złotych. Uczniowie, którzy zde-
cydują się na kształcenie w tym 
kierunku  będą mogli liczyć na po-
moc PMT w zakupie podręczników 
i miejsca praktyk zawodowych. 
Najlepsi uczniowie będą mogli 
liczyć na stypendia, a po zakończe-
niu nauki na zatrudnienie. 

 � (inf)

Pol–Miedź Trans pomoże kształcić młodzież
z myślą o przyszłych kadrach

Będzie
technikum
kolejowe
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23 maja w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno–
Wychowawczym im. 
Przyjaciół Dzieci w 
Szklarach Górnych 
odbyła się XIV Powiatowa 
Konferencja Pedagogów 
pod hasłem: Współczesna 
szkoła miejscem 
poszanowania prawa 
i rozwoju ucznia – od 
teorii do praktyki.

Udział w spotkaniu wzięła sędzia 
Anna Maria Wesołowska.
Uczestników konferencji przywitała 
pani Agnieszka Król-Stępień, dy-
rektor Ośrodka. Goście wysłuchali 
wykładów zaproszonych prelegen-
tów: doktora Tomasza Tokarza z 
Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej pt. Uczenie przyja-

zne mózgowi. Kultura oceniania a 
kultura doceniania oraz pani sędzi 
Anny Marii Wesołowskiej pt. “Nowe 
zagrożenia: grooming, zbyt wczesna 
inicjacja seksualna, cyberprzemoc a 
sposoby reakcji placówek pomoco-
wych. Rodzice a szkoła”.

W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele Kuratorium Oświaty, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
pedagodzy. Konferencja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, cze-
go potwierdzeniem była ogromna 
ilość uczestników – 135 osób.

W trakcie konferencji wystąpiła 
również grupa teatralna złożona 
z uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego im. 
Przyjaciół Dzieci w Szklarach 
Górnych pod kierunkiem pana 
Piotra Poręby.

r e k l a m a

aktualności

To miejsce
na reklamę
kosztuje

110 zł netto
kontakt 603 914 338

Kolejną akcję przygotowali 
wolontariusze KGHM. Tym 
razem przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem 
zaczytani.org zbierane 
były książki dla dzieci.

Książki trafią m.in. do najmłod-
szych pacjentów Regionalnego 
Centrum Zdrowia w Lubinie (szpi-
tal przy ul. Bema.), a także innych 
szpitali w których są oddziały 
pediatryczne. 
Książki zbierane są we wszystkich 

oddziałach Polskiej Miedzi. Ofiaro-
dawcami są pracownicy największej 
w naszym regionie firmy. 
- Książki trafią do specjalnej bi-
blioteki, która powstanie dzięki 
naszemu zaangażowaniu. Pracow-
nicy KGHM wielokrotnie dawali 
wyraz zaangażowania w działania 
wolontariatu – mówi Bogusław 
Godlewski, koordynator wolon-
tariatu KGHM. - Również przy 
okazji tej akcji mamy wsparcie 
młodzieży z lokalnych szkół 
gimnazjalnych a także podstawo-

wych w całym regionie. Ponadto 
wspierają nas strażacy ochotnicy 
m.in. z Rokitek. 
W ramach tej ogólnopolskiej 
akcji w która włączył się KGHM 
każdy mały pacjent opuszczający 
oddział pediatryczny ma otrzy-
mać książkę. Akcja zbierania 
książek zaplanowana była na 
dwa tygodnie. Jednak z uwagi 
na olbrzymie zainteresowanie 
w Zagłębiu Miedziowym cały 
czas jest kontynuowana. - Nie 
ograniczaliśmy czasowo akcji, 

bo zaangażowanie pracowników 
KGHM i mieszkańców w tym 
uczniów jest bardzo duże. Kiedy 
wszyscy przekażą nam książki - 
trafią do Stowarzyszenia, a ono 
zajmie się dystrybucją – dodaje 
Godlewski. Dodajmy, że akcja 
prowadzona jest nie tylko w szko-
łach czy oddziałach. Bardzo dużo 
książek ofiarowali kibice Zagłębia 
Lubin na meczu z Lechem Poznań, 
w którym nasza drużyna pokonała 
Mistrza Polski 3:0.

 � (pit)

KGHM zbiera książki dla dzieci

Wielka Zbiórka Książek
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Gwiazda telewizyjnego sądu w Szklarach

Sędzia Anna Maria Wesołowska
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V edycja Festiwalu 
Edukacji Zawodowej 
w ZS 1 w Lubinie.

Podczas dwudniowego Festiwalu 
zaplecze edukacyjne przy KEN 
odwiedzi blisko 300 uczniów 
gimnazjów z całego regionu.
– Kiedyś nazywaliśmy to po-
tocznie warsztatami szkolnymi. 
Dziś nasze zaplecze nosi nazwę 
Technologiczne Centrum Szkoleń. 
Podczas festiwalu pokazujemy 
bazę szkoleniową i przykładowe 
zajęcia, jakie mogą się odbywać 

w tym ośrodku. Dziś są to zajęcia 
na wydziale obróbki mechanicznej 
skrawaniem, na wydziale obróbki 
ręcznej i na spawalni oprócz tego 
na dziale diagnostyki samochodo-
wej – wymienia pokazowe zajęcia 
Paweł Klimaszewski dyrektor ZS 
1 w Lubinie.
W roku szkolnym ZS 1 chce 
uruchomić 10 klas pierwszych 
w technikum i zasadniczej szkole 
zawodowej . – Technik górnictwa 
podziemnego to zawód od zawsze 
u nas występujący. Dla górników 
szkoła została powołana 50 lat 

temu. Technik mechanik, w którym 
od 1 września wprowadzać będzie-
my nową kwalifikację do nauki te-
go zawodu, która łączyć się będzie 
z obórką mechaniczną skrawaniem. 
Będziemy uczyć obróbki na obra-
biarkach konwencjonalnych oraz 
tych sterowanych  mechanicznie 
– mówi dyrektor.  Poza tym w ZS 
1 są jeszcze: technik elektryk, me-
chatronik, informatyk, a w planach 
jest technik ochrony środowiska i  
architektury krajobrazu. W Zasad-
niczej Szkole Zawodowej w ZS 1 
można kształcić się na kierunkach: 

operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
ślusarz, elektryk, mechanik pojaz-
dów samochodowych, elektryk, 
elektromechanik oraz w klasie 
wielozawodowej.
Mnogość zawodów, w jakich moż-
na podjąć naukę okazuje się mało 
wystarczalna dla młodych kobiet. 
– Większość dziewczyn idzie do 
liceum albo zawodówki. Po techni-
kum ma się i zawód i maturę - mówią 
Klaudia Budna i Klaudia Warakom-
ska gimnazjalistki z Lubina.

 � (ab)

Zwiedzają warsztaty, patrzą jakiego zawodu warto się wyuczyć po gimnazjum

Festiwal w ZS 1

Od 1 maja wójt Tadeusz Kielan 
przejął w utrzymanie drogi 
powiatowe. Teraz to gmina ma 
odpowiadać za odśnieżanie, 
koszenie poboczy, przycinanie 
drzew oraz łatanie dziur. To 
dobry czy zły pomysł?
Przestaną występować paradoksy 
w okresie zimowym, gdy do jed-
nej miejscowości musiały jechać 
dwa pługi - jeden odśnieżał drogę 
powiatową, a drugi gminną. Teraz 
jeden wykona wszystko. To nie-
wątpliwie plus tego pomysłu! Poza 
tym wójt argumentował, że nasi 
pracownicy jak to określił, będą 
w swoją pracę wkładali serce i robi-
li to z większym zaangażowaniem 
niż pracownicy powiatu. Załóżmy, 
że tak będzie. Ale zaangażowanie 
w pracę nic nie da, jeśli powiat 
będzie przekazywał gminie za 
mało pieniędzy. 
Więc jak zawsze największy 
kłopot to pieniądze?
- Problemem jest sposób rozliczeń 
pomiędzy samorządami. Wójt in-
formuje, że gmina otrzyma kilku 
pracowników, za których zapłaci 
powiat. Dostanie również 9 tys. zł 
rocznie za utrzymanie 1 kilometra 
drogi. Jednak teraz od początku 
roku do końca kwietnia czyli za 
cztery miesiące, kiedy drogami 
zarządzał powiat, zabrał on z tej 

puli 4 tys. zł a Gmina Lubin za 
pozostałych 8 miesięcy otrzyma 5 
tys. zł. Biorąc jeszcze pod uwagę, 
że w ciągu tych czterech miesięcy 
nie było wykonane nic a nam pozo-
staje dwukrotne koszenie poboczy 
i łatanie dziurawych jak sito dróg 
oraz wielce prawdopodobne od-
śnieżanie w grudniu – to kiepsko 
widzę ten interes z powiatem. 
Głosujący za tym wójtowi radni 
nie do końca chyba wiedzą co 
uczynili. W normalnej sytuacji, 
radni powinni otrzymać projekt 
porozumienia określający stawki 
i zasady rozliczeń. Po zapoznaniu 
się z nim udzielą wójtowi zgody 
na umowę, a tu było na odwrót. 
Najpierw zgoda na przejęcie dróg, 

a potem dokumenty. To była kla-
syczna maszynka do głosowania 
w wydaniu radnych wójta.
Czyli na tych radnych i wójta 
spadnie odpowiedzialność...
- I dobrze, niech mieszkańcom 
potem wytłumaczą, dlaczego od 
kilku miesięcy proszę się o wyko-
nanie ścinki zawyżonych poboczy 
i przycięcie gałęzi na terenie kil-
ku miejscowości i nie mogę się 
doprosić o taką prostą poprawę 
bezpieczeństwa na drodze. Jeżeli 
po przejęciu dróg coś się zmieni 
- mieszkańcy będą zadowoleni. 
Jeżeli nadal będzie tak jak jest 
to będzie to najlepszy dowód, że 
pomysł wójta z przejęciem dróg 
od powiatu był chybiony.

Pawła Łukasiewicza, 
radnego gminy Lubin
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– Wracałem z pracy, jechałem 
Aleją Kaczyńskiego w stronę 
centrum. W pewnym momen-
cie coś uderzyło w samochód, 
słyszałem odgłosy i widziałem 
jak dwaj mężczyźni biegali za 
sobą. Zjechałem w sąsiednią 
ulicę i zobaczyłem dziurę w tyl-
nych drzwiach - relacjonował 
nam kierowca z samochodu, 
w którym utkwiła jedna z kul.
O strzelaninie szybko dowiedziała 
się policja. Mieszkańcy zaalarmo-
wali mundurowych. Na miejsce 
szybko skierowano patrole. Oka-
zało się, że w strzelaninie ranny 
został jeden mężczyzna. – Mamy 
jedną ranną osobę, która została 
przewieziona do szpitala. Na 
miejscu pracują policjanci z grupy 
dochodzeniowo-śledczej, którzy 

dokonują oględzin miejsca tego 
zdarzenia – mówi Jan Pociecha, 
oficer prasowy lubińskiej policji. 
Wszystkie czynności funkcjona-
riusze prowadzą pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Lubinie.
Policja potwierdza, że w przy-
padkowym samochodzie 
kierowany przez lubinianina, 
który jechał Aleją Kaczyńskiego 
utkwiła jedna z kul wystrze-
lonych w trakcie strzelaniny. 
Na miejscu pod zakładem 
pogrzebowym, w rejonie ul. 
Wierzbowej pozostało czarne 
BMW na jeleniogórskich nume-
rach rejestracyjnych. To naj-
prawdopodobniej jego kierowca 
i najprawdopodobniej mieszka-
niec Lubina został postrzelony. 
Lekarze ocenili, że postrzały nie 

zagrażają życiu mężczyzny. – Ma 
kilka ran postrzałowych. Życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo. 
W szpitalu będzie przez kilka 
najbliższych dni – dowiedzieli-
śmy się od Ewy Pogodzińskiej, 
rzecznika szpitala przy ul. Bema 
w Lubinie.
Postrzelony na pewno zostanie 
przesłuchany przez policję. 
Jednak już teraz z nieoficjalnych 
informacji wynika, że na miejscu 
zdarzenia był widziany srebrny 
mercedes. Czy była w nim jedna 
czy więcej osób - nie wiadomo 
- policja nie udziela takich in-

formacji. Wiadomo jednak, że 
policjanci bardzo intensywnie 
poszukiwali auta i jego wła-
ściciela. Samochód miał mieć 
lubińskie numery rejestracyjne. 
W poszukiwania zaangażowano 
duże siły, a o strzelaninie w Lubi-
nie informację otrzymały również 
sąsiednie jednostki policji z in-
nych powiatów.
Ostatecznie mercedesa 
ujawniono na terenie Lubina. 
Mieszkańcy ul. Mickiewicza 
informowali nas o policjantach 
w kamizelkach kuloodpornych 
w pobliżu skrzyżowania ul. Mic-

kiewicza ze Szkolną. Tutaj mun-
durowi mieli wejść mieszkania 
w jednym z czteropiętrowych 
bloków, w pobliżu którego stał 
poszukiwany mercedes.
Równolegle z działaniami 
przy ul. Mickiewicza, śledczy 
przeszukiwali teren w rejonie 
skrzyżowania ul. Wierzbowej 
i Kaczyńskiego. Wyjazd z ul. 
Wierzbowej na Al. Kaczyńskiego 
został zablokowany. Policjanci 
wygrodzili również część pra-
wego pasa Al. Kaczyńskiego 
w kierunku centrum i przeszu-
kiwali trawnik pod zakładem 

pogrzebowym. Dodajmy, że tu 
na chodniku stało otwarte BMW 
na jeleniogórskich tablicach. 
Jeszcze po godzinie 21 przy ul. 
Wierzbowej prowadzone były 
policyjne czynności.
Mieszkańcy przechodzący oko-
ło godziny 17 ul. Wierzbową 
w stronę ogródków działkowych 
dociekali co się stało. Nie mogli 
uwierzyć, że w biały dzień miało 
miejsce coś takiego jak strzela-
nina. Stwierdzali tylko – dobrze, 
że to tam pod zakładem, bo tam 
mało ludzi chodzi.
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Jak w gangsterskim filmie. Na 
razie nie wiadomo o co poszło. 
Jedna postrzelona osoba trafiła 
do szpitala – przeżyje.

Strzelanina
na Wierzbowej

Mercedes miał gonić BMW 
po ulicach Lubina. Ścigany 
kierowca porzucił auto koło 
zakładu pogrzebowego przy 
ul. Wierzbowej. Uciekając 
na piechotę dostał cztery 
strzały z broni palnej.

Policja z prokuraturą od początku 
prowadzą bardzo intensywne działa-
nia. Ich efekt to szybkie zatrzymanie 
mężczyzny, który najprawdopo-
dobniej oddał strzały w kierunku 
kierowcy BMW. Dodajmy, że jedna 
z zabłąkanych kul trafiła w przypad-
kowe auto (w tylne drzwi) jadące 
Aleją Kaczyńskiego. 
Zatrzymany ma 36 lat, jest miesz-
kańcem Lubina. Z relacji proku-
ratury wynika, że był już w kręgu 
zainteresowania lubińskiej policji. 
Mundurowi nie zdradzają jednak 

powodów zainteresowania. Z do-
tychczasowego śledztwa wynika, że 
BMW po godzinie 15 jechało ulicą 
Wierzbową. Za nim miał jechać 
srebrny mercedes. Po chwili kierow-
ca BMW skręcił w stronę zakładu 
pogrzebowego na ścieżkę rowerową 
i tam zaczął uciekać na piechotę. 
Wtedy padło kilka strzałów. Ile? 
Policja nie informuje. Najprawdo-
podobniej musiało być minimum 
pięć. Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że ranny mężczyzna ma 
cztery niegroźne rany postrzałowe. 
Piąta kula utknęła w przypadkowym 
pojeździe – oplu zafira. 
Postrzelony na trawniku pod zakła-
dem pogrzebowym mężczyzna trafił 
do szpitala, ale na własną prośbę 
został wypisany. Śledczy przesłu-
chali go, ale na specjalnie zwołanej 
konferencji prasowej byli bardzo 

oszczędni w słowach, zasłaniając 
się dobrem prowadzonego śledztwa. 
Wiadomo na pewno, że również 
kierowca BMW był w kręgu zain-
teresowania policji już wcześniej. 
- Na chwilę obecną z uwagi na 
przebieg tego zdarzenia, nie będę 
się wypowiadał, natomiast charakter 
i przebieg tego zajścia wskazuje 
na to, że mogą tutaj być brane pod 
uwagę różne okoliczności. Zarówno 
okoliczności związane z jakimś kon-
fliktem między tymi mężczyznami, 
jak i szeroko pojętymi okoliczno-
ściami związanymi z działalnością 
przestępczą na terenie Lubina – 
poinformował Romuald Brzeziński, 
prokurator rejonowy z Lubina.
Prokuratura przyznała, że czynności 
prowadzone są pod kątem usiłowa-
nia zabójstwa i nie są wykluczone 
kolejne zatrzymania.

Prokuratura ujawnia trochę szczegółów
Najpierw był śledzony?
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Dzik, sarna oraz 
grochówka z dziczyzną 
królowały wśród 
potraw myśliwskich 
przygotowanych 
specjalnie na XVI 
Nadodrzański Festyn 
Myśliwski, który odbył 
się w  niedzielę (15.05) 
w Centrum Turystyki 
i Kultury w Ścinawie.

Od wczesnych godzin poran-
nych na terenie ośrodka kultury 
rozbrzmiewały dźwięki muzyki 
myśliwskiej, a w konkursie zorga-
nizowanym w ramach „Majowych 
Koziołków”, również w tym roku, 

wzięli udział soliści oraz zespoły.
Oficjalne uroczystości rozpoczęła 
hubertowska msza święta w ko-
ściele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Ścinawie, którą od-
prawili w intencji myśliwych ks. 
prałat Bogdan Kaczorowski oraz 
ks. Damian Skrzypek. W trakcie 
nabożeństwa proboszcz parafii 
poświęcił sztandar Klubu Ko-
lekcjonera i Kultury Łowieckiej 
Oddziału Legnickiego. Wyjątkową 
oprawę muzyczną eucharystii za-
pewnił Zespół Muzyki Myśliwskiej 
„Hubertus” z Kwidzyna.
Kolejna część wydarzenia odbyła 
się w sali widowiskowej CTiK, do 
której uczestnicy festynu przeszli 

w paradzie ulicami miasta. Ofi-
cjalnego otwarcia „Koziołków” 
dokonał ich inicjator, mieszkaniec 
Tymowej oraz prezes klubu kolek-
cjonera Marian Stachów. Ważnym 
punktem obchodów było uroczyste 
nadanie sztandaru oraz wręczenie 
wyróżnień zasłużonym dla łowiec-
twa. Osoby, które były fundatorami 
dokonały symbolicznego wbicia 
gwoździa w sztandar oraz otrzy-
mały pamiątkowe medale.
Po ogłoszeniu wyników i nagro-
dzeniu laureatów konkursu muzyki 
myśliwskiej odbył się koncert galo-
wy zespołu „Hubertus”, który był 
zwieńczeniem festynu. 

 � (red)

Unikalna w skali 
kraju, kompleksowa 
rehabilitacja onkologiczna 
jest już dostępna 
w naszym regionie.

Dzięki zaangażowaniu lekarzy 
z  ‘Miedziowego Centrum Zdro-
wia’ S.A. pacjenci sanatorium 
‘Zameczek’ w Kudowie Zdroju 
otrzymują kompleksową reha-
bilitację onkologiczną. Choroby 
nowotworowe, obok chorób układu 
krążenia, są najczęstszą przyczy-
ną niepełnosprawności (to m.in. 
uboczny skutek leczenia choroby). 
Szacuje się, że utrata zdolności dla 
pracy, zmniejszenie wydajności 

i przedwczesne zgony stanowią 
ponad 60% kosztów związanych 
z nowotworami (w krajach UE to 
124 mld euro rocznie).
W Polsce dopiero podjęto prace 
nad projektem systemu i standar-
dami rehabilitacji onkologicznej. 
Integralną jej częścią  ma być  etap 
leczenia sanatoryjnego. I takie wła-
śnie działania prekursorskie podjęli 
lekarze Miedziowego Centrum 
Zdrowia. Pomysł zrodził się parę 
lat temu. Polska Grupa Uzdrowisk 
- KGHM TFI wraz z lekarzami 
Miedziowego Centrum Zdrowia 
uruchomiły ośrodek w Kudowie 
ponad rok temu. Pacjenci otrzy-
mują kompleksową opiekę, jed-

nak, niestety, wciąż na zasadach 
komercyjnych.
Ta inicjatywa wyprzedza dzia-
łania rządowe i zdaniem prof. dr 
hab. Piotra Majchera, Przewod-
niczącego Zespołu Rehabilitacji 
Onkologicznej Krajowej Rady ds. 
Onkologii przy Ministrze Zdrowia, 
pomoże w wypracowaniu potrzeb-
nych zmian legislacyjnych. Przede 
wszystkim wprowadzi możliwość 
finansowania przez NFZ świad-
czeń rehabilitacji onkologicznej 
w warunkach sanatoryjnych. Profe-
sor liczy także na ścisłą współpracę 
przy opracowaniu i wdrażaniu 
systemu w Polsce.

 � (KGHM)

Miedziowe Centrum Zdrowia dla onkologii

Kompleksowo
w Kudowie

Ciekawa impreza powróciła do Ścinawy

Festyn Myśliwski

Trzeci już Strażacki 
Piknik Rodzinny 
zdominował wydarzenia 
w Lubinie w sobotę 14 
maja. Na lubińskich 
błoniach sporo się działo.

Uroczystości rozpoczęły się pa-
radą wozów strażackich ochotni-
czych jednostek z terenu  powiatu 
lubińskiego oraz PSP w Lubinie. 
Straż zapewniła lubinianom 
mnóstwo niecodziennych atrakcji. 
Kolumna wozów strażacki na sy-
gnałach dźwiękowych przejechała 
pod eskortą policji ulicami Lubina. 
Na błoniach poszczególne jednostki 
prezentowały swoje wozy bojowe 
i sprzęt gaśniczy. Przeprowadzono 
szereg pokazów m.in. akcje gaśni-
cze i zasady pierwszej pomocy. 
Atrakcji nie brakowało.

– Chcemy poprzez ten festyn 
pokazać mieszkańcom powiatu 
kto ich chroni, broni i zapewnia 
im bezpieczeństwo. Niektórzy 
kojarzą, że straż pożarna to tylko 
pożar, ale to nie tylko. Dziś straż 
ratuje też w wypadkach drogo-
wych, powodziach a nawet jak 
i kot wejdzie na drzewo i nie mo-
żemy sobie z tym poradzić wtedy 
straż też nam pomoże. – mówił 

starosta lubiński Adam Myrda.
Najwięcej frajdy z wydarzenia 
mieli najmłodsi. – Nigdy nie by-
łem w wozie strażackim, a dziś 
mogłem. Chcę zostać strażakiem 
– mówił 6 letni Hubert z Lubina.
Podczas pikniku zapewniono 
lubinianom nie tylko atrakcje do 
oglądania, ale też takie w których 
mogli wziąć sami udział. 

 � (mm)

Największą frajdę mieli najmłodsi

Strażacy na błoniach
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KREDYT

mała rataod 2,9%
 
 
 
 
Czynne: pn.-pt. w godz. 9-17

Lubin: ul. Chrobrego 1B, tel. 76 759 20 88, 76 759 20 83

• przyspieszona procedura • wysoka przyznawalność

• bez ograniczeń wieku • na spłatę zadłużeń

• decyzja w 15 min. • na dowolny cel
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KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA

r e k l a m a

Siatkarze z ZG Lubin obronili 
zeszłoroczny tytuł lidera. Wygrali  
XVII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. 

Ekipa z Zakładów Górniczych Lubin pokonała 
kolegów z drużyn związanych z Polską Miedzią, 
ale również graczy z Warszawy i Bytomia.
Mecze rozgrywane były na dwóch boiskach przy 
JRGH KGHM Polska Miedź S.A. w Sobinie. Turniej 
co roku cieszy się dużą popularnością. Tym ra-
zem oprócz drużyn m.in.  ZWR, COPI, ZG Lubin 
czy ZG Polkowice – Sieroszowice byli też goście 
z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 
w Bytomiu. Poziom gry był bardzo wysoki, ale 
ZG Lubin nie dał szans rywalom i zgarnął tytuł 
najlepszych kolejny rok z rzędu. – Każdy stara 
się walczyć o zwycięstwo. W naszej drużynie 
jest wielu graczy, którzy mieli styczność albo 
dalej mają z siatkówką. Na pewno to pomaga. 
Każdy zespół jest ambitny i walczy do ostatniej 
piłki – mówił w trakcie rozgrywek Marcin Kryś, ze 
zwycięskiej drużyny.
Jak zapewniali zawodnicy, nie o wygraną chodzi, 
ale o spotkanie, integrację i mile spędzony czas, 
a co najważniejsze dobre samopoczucie i zdrowie.

Drużyny oddziałów KGHM zmierzyły się w Sobinie

ZG Lubin wygrywa


