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Pościg
za pijaną ćpunką

To wyróżnienie przyznawane za sukcesy w realizacji 
Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Spowodowała kolizję
i potrąciła policjanta.
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Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

  Od 500 do 6000 zł
  Szybka decyzja kredytowa
  Proste zasady

Od teraz:
  Wakacje kredytowe

  Pakiety ubezpieczeń

Zadzwoń na numer: 

32 630 6000
(koszt wg stawek operatora)

nowości 
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Pablo Domeyko wraz z żoną przy-
byli do Polski po 17 latach. Zwie-
dzili między innymi Kraków, Wro-
cław i Lubin. W KGHM spotkał się 
z nimi Jacek Rawecki, I wiceprezes 
zarządu KGHM ds. zarządzania 
łańcuchem dostaw. – Pokazali-
śmy gościom jak wygląda nasza 
firma. Kopalnie KGHM w Polsce 
różnią się od kopalń w Chile – tu 
mamy kopalnie głębinowe, tam 
są kopalnie odkrywkowe. To dla 
naszych gości nowość. Myślę, że 
są zadowoleni z wizyty i z tego, że 

kopalnia KGHM w Chile nosi na-
zwisko naszego wielkiego rodaka.
Dokonania Ignacego Domeyki 
dla rozwoju gospodarczego Chile 
są niepodważalne. Nasz rodak 
odkrył tam cenne złoża, rozwinął 
nauczanie akademickie i przemysł 
górniczy Chile. – Domeyko roz-
winął astronomię, meteorologię, 
archeologię, geologię, a nawet 
etnologię. Wcześniej kraj nie znał 
tych wszystkich rzeczy. Tylko 
nieliczni naukowcy z zagranicy 
posiadali taką wiedzę, jak na 

przykład Francuzi, a wśród nich 
Claudio Gay – mówił podczas 
wizyty Pablo Domeyko. 
Podczas wizyty w Lubinie Pablo 
Domeyko odwiedził również 
Szkołę Podstawową nr 4. Szkoła 
od 2013 roku utrzymuje przyjazne 
kontakty ze szkołą im. Jana Pawła 
II w Coquimbo, która według chi-
lijskich mediów stała się wzorcową 
placówką oświatową dzięki pomo-
cy Polaków.
- Przyjaźń ze szkołą chilijską 
nawiązaliśmy przez patrona Jana 

Pawła II. Wspólnie realizowaliśmy 
projekt międzynarodowy o Ignacym 
Domeyce. Jesteśmy bardzo dumni 
z tego, że mogliśmy gościć jego 
prawnuka. – powiedziała Anna Sło-
wikowska, dyrektor SP 4 w Lubinie.
Pablo Domeyce towarzyszyła 
ekipa dziennikarzy  z Tv Vive 
Chile, która dokumentuje wizytę 
na potrzeby reportaży o relacjach 
polsko-chilijskich. Wizytę zorga-
nizowało Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

 � (KGHM)

Prawnuk Ignacego Domeyki gościł w KGHM

Łączy Polskę i Chile
Pablo Domeyko – prawnuk Ignacego Domeyki, którego imię nosi kopalnia Sierra Gorda 
w Chile odwiedził KGHM Polska Miedź S.A. To jego druga wizyta w Polsce.

r e k l a m a
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‘Przepływ’ to wydarzenie orga-
nizowane pod szyldem projektu 
‘Nasz Festiwal’. Inicjatywa skupia 
się wokół warsztatów ruchowych, 
artystycznych, podróży, systemów 
odżywiania i naturalnej medycyny.
Zajęcia będą się odbywać od 
17 do 19 czerwca w Lubińskim 
Centrum Jogi przy ulicy Sporto-
wej 5. Program obejmuje różne 
style jogi - tradycyjne i nowatorskie 
(Kundalini, AcroKids, Rocket 
Vinjasa), a także masaż, koncert, 
tai chi, słowiańską gimnastykę 
i amazońską prelekcję podróżniczą.
Nasz Festiwal tworzy grupa 
przyjaciół, zafascynowanych 
rozwojem i zdrowym stylem 
życia. Organizatorzy inspirują 
i stwarzają przestrzeń do pracy 
z ciałem i umysłem. Przyświeca 
im idea, że można zrealizować 
wyjątkową wizję samodzielnie, 
oddolnie - aktywnie motywując 
do samorozwoju i zabawy.
‘Mieszkańcy Lubina i okolic mają 
potrzebę poszerzania horyzontów. 
My dajemy im taką możliwość. 
Skupiamy osoby poszukujące 
i nauczające, by cieszyły się 
wzajemną obecnością i wspól-
nym działaniem. Każdy ma jakiś 
talent i umiejętność. Wystarczy 
pokazać się światu, znaleźć kilka 
osób z pasją i działać wspólnie - 
dzielić się wiedzą, umiejętnościami 
i entuzjazmem - poszerzać grono 

aktywnych, radosnych, twórczych 
osób.’, mówi Ewelina - koordyna-
torka Festiwalu.
‘Przepływ’ to kontynuacja pierwszej 
edycji - ‘Wewnętrzne Słońce’, która 
odbyła się w zeszłym roku. Lekcje 
różnych stylów jogi, liczne warsztaty 
i inspirujące wykłady cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Zawitali 

do nas goście z Lubina i okolic. Nasz 
Festiwal ma potencjał by łączyć inte-
resujących ludzi, którzy chcą dzielić 
się swoją wiedzą i umiejętnościami 
z tymi, którzy ich poszukują. Zapra-
szamy wszystkich, aby razem z nami 
tworzyli Nasz Festiwal. 
Więcej informacji na stronie in-
ternetowej www.naszfestiwal.pl.

To miejsce
na reklamę
kosztuje

60 zł netto
kontakt 603 914 338

aktualności

Jak to jest pod wpływem 
alkoholu, a jak po 
narkotykach? Ile razy 
uciskać klatkę piersiową 
nieprzytomnemu? Jak 
jeździć motocyklem 
bezpiecznie? Odpowiedzi 
padły w Cuprum Arena 
na specjalnym pokazie.

Do czego służy strażakom piła 
łańcuchowa? Kto może oddać 
krew? Na te i wiele innych pytań 
można było znaleźć odpowiedź 
w lubińskiej galerii Cuprum Arena 
podczas akcji Bezpieczny Motocy-
klista. Działania w galerii Cuprum 
Arena zorganizowała Komenda 
Powiatowa Policji w Lubinie przy 
wsparciu wielu instytucji. – Przy-
gotowaliśmy mini miasteczko 
ruchu drogowego dla dzieci. Uczą 
się one podstaw. Jest też pierwsza 
pomoc. Ratownicy pokazują na 
fantomach jak udzielać pierwszej 
pomocy. Z MOPS przyszły panie, 
które mają alko i narkogogle. Dzię-

ki temu pokazują jak zachowuje się 
ludzki organizm pod wpływem 
alkoholu i narkotyków. Jest też 
z nami sekcja motocyklistów Iskra 
z Rudnej. Towarzyszy nam też 
krwiodawstwo. Można oddać krew, 
która w czasie wakacyjnym jest 
bardzo potrzebna – mówił asp. Syl-
wia Serafin z Zespołu Profilaktyki 
Społecznej KPP Lubin.
– Pokazujemy dzieciom jak udzie-
lać pierwszej pomocy w przypadku 
nagłego zatrzymania krążenia. 
Dzieciom idzie bardzo dobrze. 
Wygląda tak jakby już wcześniej 

się tego uczyły – mówił Marcin 
Plaszczyk, Ratownik Medyczny, 
który dojeżdża na miejsce zdarzeń 
motocyklem. - Ta pierwsza pomoc 
jest bardzo ważna, gdy na przykład 
najedziemy na miejsce zdarzenia 
i jesteśmy pierwsi, to możemy 
pomóc. Koniec przeświadczenia, 
żeby nic nie robić. Trzeba pomóc! 
Ale aby pomóc, trzeba wiedzieć 
jak - dodaje ratownik.
W ramach akcji rozważny Moto-
cyklista można było też honorowo 
oddać krew w krwiobusie.

 � (pit)

Bezpieczny motocyklista z udziałem ratowników i mundurowych

Krew, narko i alkogogle

r e k l a m a

r e k l a m a

Lubińskie Centrum Jogi
r e k l a m a
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Trening systemu powszechnego 
ostrzegania przeprowadzi gmina 
Lubin. Akcja zaplanowana jest 
na do 9 czerwca oraz w termi-
nie zapasowym 10 czerwca. 
W  tych  dniach  mieszkańcy 
miejscowości  gminy  Lubin 
mogą częściej słyszeć syreny 
alarmowe. Będzie to trening 

trening systemu powszechnego 
ostrzegania z wykorzystaniem 
akustycznego podsystemu 
alarmowania. Trening został 
zarządzony zarządzony przez 
Wojewodę Dolnośląskiego.
Wójt przeprasza za ewentualne 
niedogodności. 

 � (red)

To będzie raj dla miłośników 
gier komputerowych, fanta-
styki i nowych technologii. 
3  i  4  września  2016  w  CK 
Muza w Lubinie będzie miała 
miejsce II edycja ITPlanet E-
-Sport Master. Dwa dni grania 
turniejowego i indywidualnego, 
pokazy, prelekcje, warsztaty, 
spotkania z YouTuberami, 
cosplay – jednym słowem raj.
Wzorem roku ubiegłego bę-
dą gry  turniejowe    League 
of Legedns i Counter-Strike. 
Poza tym nowością ma być 
w rozgrywkach StarCraft II. 
– Cieszymy się, że w CK Muza 
odbędzie się tak fantastyczna 
impreza. Rok temu debiutowa-
liśmy i nie spodziewaliśmy się, 
aż tak się uda. Impreza odbiła 
się szerokim echem w całej 
Polsce. Gdyby nie fantastyczni 
młodzi ludzie i ich entuzjazm 
z ITPlanet, to wydarzenie nie 
odbyłoby się. Część z nich to 
wolontariusze z ZS1 w Lubinie.  
– mówiła Małgorzata Życzkow-
ska – Czesak, dyrektor CK Muza 

– Chcieliśmy, by młodzież nas 
polubiła i u nas bywała. W Mu-
zie jest coraz więcej młodych 
osób. Cieszymy się, nie tylko 
z powodu ITPlanet – mówi 
dyrektor Muzy.
– Postanowiliśmy zrobić więcej 
i lepiej. Udowodniliśmy, ze w Lu-

binie można zrobić imprezę na 
światowym poziomie. II edycja 
imprezy ma pulę nagród 50 
tys. złotych. Pierwsze miejsce 
w turnieju to wygrana 15 000 
zł do podziału na 5 – osobową 
drużynę. Poza trzema głównymi 
turniejami, będą stanowiska 

dla naszych gości, przy których 
będzie można zagrać – dodawał 
Marcin Zięciak, jeden z organi-
zatorów. – Robimy to z pasji. Rok 
temu udało nam się zamknąć 
usta niedowiarkom, że w Lubinie 
to się nie uda – mówi Zięciak.

 � (jnf)

Nowa ekspozycja w Galerii 
Zamkowej, prezentująca 
współczesne malarstwo, 
to zbiorowa wystawa 
artystów tworzących 
w przestrzeni miejskiej.

Autorzy prezentują dzieła bę-
dące ich indywidualną podróżą 
w sferę postrzegania kształtów, 
alfabetu, ludzi i myśli. Twór-
cy pochodzący z Chorzowa, 
Leszna i Lubina posługują się 
tradycyjnymi technikami ma-
larskimi, łącząc je z techniką 
spray. Dopełnieniem wystawy 
są asamblaże autorstwa  lu-
bińskiego artysty, w których 
wykorzystuje narzędzia pracy 

tej techniki. Wystawa dostępna 
jest do 24 czerwca 2016 r. Wstęp 
na wystawę jest bezpłatny. Ga-
leria Zamkowa czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10.00-18.00, w soboty i niedziele 
w godz. 12.00-18.00.

 � (rm)

Zawyją syreny

Wystawa w galerii

Raj dla fanów gier komputerowych po raz drugi w Lubinie

Dwa dni zmagań

Wyrównywali szanse 
dzieci potrzebujących 
specjalistycznego 
wsparcia. Zakończył się 
projekt Alpakoterapia 
i hipoterapia szansą 
wspomagania rozwoju 
dzieci zwłaszcza 
z dysfunkcjami, w sferze 
fizycznej, emocjonalnej 
społecznej i poznawczej 
z terenu LGOM.

W projekcie wzięło udział bez-
pośrednio ponad 100 dzieci, 
a dodatkowo ich rodzeństwo 
i rodzice z terenu LGOM. Były 
to dzieci, które na co dzień 
uczęszczają do Zespołu Szkół 
i Placówek Oświatowych w Lubi-
nie, a także dzieci z legnickiego 
stowarzyszenia Otwórz Serce. 
Pierwsze zajęcia odbywały się 
już w listopadzie. W ramach 
prowadzonej terapii i zabaw 
rekreacyjnych dzieci poznały 

życie  stajni,  zwyczaje  koni 
i sposób pielęgnowania koni, 
pracę kowala, karmiły zwierzę-
ta, chodziły na spacery ze zwie-
rzętami, oraz uczestniczyły 
w zajęciach terapeutycznych 
na koniach i z alpakami.
Projekt był współfinansowany 

ze  środków  Fundacji  KGHM 
Polska Miedź, a  jego celem 
było wyrównanie szans dzieci 
potrzebujących  specjali-
stycznego wsparcia z terenu 
LGOM w zakresie działalności 
edukacyjnej i prozdrowotnej, 
zwłaszcza dzieci z dysfunkcjami 

i ich rodzin poprzez włączenie 
innowacyjnej na terenie LGOM 
alpakoterapii oraz zwiększenie 
dostępu dzieciom do hipote-
rapii.
W  ramach  całego  projektu 
przygotowane  był  imprezy 
integracyjnej dla dzieci i ro-
dzin niepełnosprawnych oraz 
społeczności lokalnej, które 
odbywały się w stajni m.in. 

z okazji święta ziemi. W sumie 
odbyło się ponad 100 godzin 
alpakoterapii i hipoterapii i 50 
godzin zajęć rekreacyjnych. 
W ramach realizowanego 
projektu na potrzeby terapii 
zakupiono niezbędny sprzęt, 
a także zwierzęta kuce, muła 
i 2 alpaki.

 � (pit)

Fundacji KGHM Polska Miedź wsparła terapię dzieci głównie z upośledzeniami ruchu

Alpakoterapia w LGOM
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▸ Pokonaj Zaćmę

Wrocławskie EYE – LASER CENTER
ul. Oławska 9 • 50-123 WROCŁAW

www.eyelaser.pl

            OFERTA  RABATOWA  DLA  PRACOWNIKÓW  KGHM  POLSKA  MIEDŹ  S.A.  ORAZ  ICH  RODZIN     

50 % RABATU NA WSZYSTKIE BADANIE OKULISTYCZNE

W EYE - LASER CENTER  
przy ulicy Oławskiej 9  
we Wrocławiu mogą Państwo 
skutecznie wyleczyć zaćmę:

•  operacje wykonujemy w znieczuleniu miejscowym  
- kropelkowym pod nadzorem anestezjologicznym  
(ważne dla pacjentów, którzy ze względów zdrowotnych nie 
mogą poddać się zabiegom w znieczuleniu ogólnym)

•  do zabiegów używamy tylko wysokiej jakości soczewek 
wewnątrzgałkowych renomowanych firm

•   zapewniamy wysoki komfort leczenia oraz troskliwą opiekę 
ze strony personelu medycznego

We Wrocławskim Eye – Laser Center istnieje możliwość 
usunięcia zaćmy połączonej z innymi wadami wzroku, 
w szczególności z astygmatyzmem i starczowzrocznością.

Wszczepianie tzw. inteligentnej soczewki podczas zabiegu, 
to idealne rozwiązanie dla osób czynnych zawodowo, 
aktywnych , które chcą uzyskać pełną ostrość wzroku w dal 
i do bliży, bez konieczności zakładania okularów.

Z tego typu najnowszą soczewką można swobodnie 
pracować przy komputerze, prowadzić samochód i uprawiać 
sporty bez konieczności zakładania okularów.

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE DZIĘKI

JEDNEMU ZABIEGOWI
stajesz się wolny od  

ZAĆMY I INNYCH WAD WZROKU

tel.  607 668 022 • 71 344 80 80 • 71 790 00 30
rejestracja

re
k

la
m
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To miejsce
na reklamę
kosztuje

60 zł netto
kontakt 603 914 338

Wicepremier Jarosław Gowin, 
przewodniczący kapituły Nagrody, 
gratulując laureatom, podkreślał 
znaczenie innowacji dla rozwoju 
gospodarki: - Mamy potencjał, 
mamy też sprzyjające okoliczności. 
Nie możemy zmarnować tej szansy 
– mówił wicepremier Gowin.
Kryształowa Brukselka, wręczana 
po raz siódmy, przyznawana jest za 

sukcesy w Programach Ramowych 
Unii Europejskiej. W tym roku 
Kapituła doceniła aktywność w ra-
mach największego w historii Unii 
Europejskiej programu ‘Horyzont 
2020’, który ma wzmocnić potencjał 
naukowy, pobudzać innowacje i pod-
nieść gospodarczą konkurencyjność 
państw członkowskich. Nagroda jest 
przyznawana w kategorii nauka, 

biznes, a także w kategorii nagrody 
indywidualnej.
Największym wyzwaniem dla 
KGHM jest realizacja  zadań  
w ramach projektu „New Mining 
Concept for Extracting Metals 
from Deep Ore Deposits using 
Biotechnology” (akronim: BioMo-
re), w którym pełni prestiżową rolę 
koordynatora projektu. Podczas 

36 miesięcy trwania projektu 
planowane jest przeprowadzenie 
testu demonstracyjnego na oddziale 
produkcyjnym Kopalni Rudna.
Kolejnym projektem dotyczą-
cym opracowania innowacyjnej 
technologii pozyskiwania metali 
z europejskich złóż miedzi jest 
projekt „Integrated innovative 
metallurgical system to benefit 

efficiently polymetallic, complex 
and low grade ores and concentra-
tes” (Akronim: INTMET).
Dodatkowo, KGHM pełni rolę 
partnera projektu  DISIRE „In-
tegrated Process Control based 
on Distributed In-Situ Sensors 
into Raw Material and Energy 

Feedstock”, w ramach ogłoszenia 
konkursowego SPIRE.
Dodajmy, że w kategorii Biznes 
- Duże Przedsiębiorstwo były 
nominowane także Mostostal 
Warszawa S.A., Astri Polska Sp. 
z o.o., Nokia i Orange Polska.

 � (KGHM)

Największa firma w regionie doceniona w ramach programów Unii Europejskiej

Kryształowa Brukselka
To prestiżowe wyróżnienie przyznawane za sukcesy w realizacji Programów Ramowych Unii Europejskiej. 
KGHM Polska Miedź została doceniona w kategorii Biznes - Duże Przedsiębiorstwo.
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Mieszkańców gminy 
Lubin czekają dodatkowe 
opłaty za wywóz śmieci 
jeżeli będą mieli 
ich za dużo. Sprawa 
dotyczy konkretnych 
odpadów lokowanych 
w brązowych workach.

Wójt zaproponował aby miesz-
kańcy mogli oddawać tylko cztery 
takie worki w miesiącu. To ciekawe 
rozwiązanie, bo cena za odbiór 
odpadów nie ulega zmianie, ale 
jeżeli ktoś będzie miał więcej niż 
4 takie worki miesięcznie będzie 
musiał dodatkowo zapłacić za ich 
wywóz.
Ta zmiana zaprzecza założeniom 
ustawy śmieciowej, bo miały być 
odbierane wszystkie odpady, aby 

mieszkańcy nie musieli wywozić 
ich samodzielnie, aby śmieci nie 
pojawiały się na okolicznych łą-
kach czy lasach. Jedyny sposób, 
aby pozbyć się takich ogrodowych 
śmieci to wywieźć je samemu do 
PSZOK-u, gdzie zostaną przyjęte 
bez opłaty. Koszt transportu po-
zostaje jednak po stronie miesz-
kańców. 
Dodajmy, że ta zmiana spowo-
duje ukrytą podwyżkę koszów 
oddawania śmieci. Nie jest ona 
w ciągu roku jedyna. Najpierw wójt 
wnioskował o podwyżkę opłat za 
wodę i ścieki. Była też niespodzian-
ka z przeszacowaniem i zmianą 
kategorii nieruchomości, która 
wpłynęła na podwyżki podatku 
od nieruchomości.

 � (red)

Juwenalia rozpoczął 
turniej strzelecki, 
a zakończyła zabawa do 
późna w „Restauracji 
Uniwersyteckiej”.

Najważniejszym momentem 
Juwenaliów był barwny korowód 
ulicami Polkowic. Zdominowali 
go studenci w pirackich strojach. 
Zanim to nastąpiło już tradycyjnie 
w godzinach przedpołudniowych 
odbył się turniej strzelecki, który 
wygrał Michael Shtefanitsa, stu-
dent UJW. Zawody przeprowadził 
olimpijczyk Filip Rodzik. W po-
łudnie w sobotę (28.05) rozegrany 
został mecz koszykówki między 
studentami a wykładowcami. 
Sukces odnieśli pracownicy 
naukowi (45:24). 
O godz. 16.00 ruszył barwny 
korowód. Pod ratuszem studenci 

odebrali z rąk wiceburmistrza  
Arkadiusz Blocha klucz do bram 
miasta. Następnie korsarze wraz 
z gośćmi udali do pirackiej tawer-
ny, gdzie zagrał dla nich zespół 
„Roślina”. Nie zabrakło także 
konkursów. Dzięki sponsorom 
nagrodzono m.in. najciekawsze 
przebranie juwenaliowe. 
– Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację 
studenckiego święta – mówi Anna 
Laszczyk, przewodnicząca Zarządu 
Samorządu Studenckiego UJW. Za-
powiada, że to nie ostatnia impreza 
w tym roku. –  Jesienią planujemy 
Otrzęsiny studentów I roku oraz 
zabawę andrzejkową, a później 
mikołajkowe akcje charytatywne 
– dodaje. Jednocześnie zachęca 
wszystkich zainteresowanych 
żaków do włączenia się w prace 
Samorządu Studenckiego UJW. 

Studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego świętowali Juwenalia

Piraci zawładnęli miastem
Mieli odbierać wszystkie śmieci, a pojawiają się limity...

Podwyżka
bez podwyżki

r e k l a m a
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Policja wyjaśnia przyczyny 
zjechania do rowu 
opla astry. Ze Szklar 
Górnych do szpitala 
trafiła jedna osoba.

Do zdarzenia doszło 1 czerwca 
na drodze powiatowej Szklary 
Górne-Lubin. Na wyjeździe ze 

Szklar w kierunku Lubina, kobieta 
kierująca oplem z niewiadomych 
przyczyn zjechała do przydrożne-
go rowu. Do zdarzenia doszło za 
niewielkim łukiem tuż za ostatnim 
budynkiem w Szklarach Górnych.
Na miejsce wzywano pogotowie 
ratunkowe. Jedna osoba trafiła do 
szpitala na szczegółowe badania.

Dużo szczęścia miała 
rodzina wracająca 
z Karpacza. Na krótkim 
odcinku kierowca 
zasnął za kierownicą.

Kierujący samochodem mężczy-
zna zatrzymał się na światłach 
w Chróstniku (droga K3). Kiedy 
zapaliło się zielone ruszył, ale po 
zaledwie 100 metrach jazdy pojazd 
zaczął zjeżdżać z drogi. Starano-
wał barierki przed przystankiem 
w kierunku Lubina. Cały przód 

auta został poważnie zniszczony. 
Mężczyzna zasnął. Na szczęście 
nikomu nic poważnego nie stało 
się, choć konieczna była wizyta 
w szpitalu. Do zdarzenia doszło 
w niedzielę (29.05) w Chróstniku.

Nieuwaga spowodowała 
wjechanie w tył stojącego 
autobusu. Na szczęście 
kierowcy passata 
nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło około szóstej 
rano (30 maja) na drodze w kierun-
ku Szklar Górnych, między skrzy-
żowaniem drogi K3, a Szybem 
Zachodnim Zakładów Górniczych 
Lubin. Kierowca volkswagena 
passata, mieszkaniec powiatu 

lubińskiego jechał do pracy w ko-
palni. W połowie drogi między 
skrzyżowaniem a kopalnią wjechał 
w tył autobusu. Passat został bardzo 
poważnie zniszczony. Duże szko-
dy są również w autobusie, który 
w wyniku uderzenia stracił cały 
tylny kufer. Passat zatrzymał się 
dopiero na poprzecznej belce, za 
tylnymi kołami autobusu. 
Nikomu nic się nie stało, około 9 
godziny zniszczone samochody 
zostały zabrane z drogi.

Nieuwaga na skrzyżowaniu 
spowodowała zderzenie 
i dachowanie. 
Poszkodowany kierowca, 
który jechał prawidłowo 
...uciekł z miejsca 
wypadku. Jak się okazało 
nie miał prawa jazdy.

Do zderzenia renault trafic – na 
krotoszyńskich numerach rejestra-
cyjnych – z prawidłowo jadącym 
volkswagenem golfem – na lubiń-
skich tablicach, doszło tuż po ósmej 
rano (4.06) na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 36  przy przejeździe ko-
lejowym na wjeździe do Ścinawy 
w stronę Lubina. Renault jechał ul. 

Witosa (K36a – droga podporząd-
kowana) i skręcał w stronę Lubina 
w trasę K 36.
Kierujący nie zachował ostrożności 
i uderzył w bok prawidłowo jadące-
go golfa. Volkswagen przewrócił 
się na dach. Jego kierowcy naj-
prawdopodobniej nic się nie stało, 
bo zaraz po dachowaniu szybko 
oddalił się z miejsca wypadku. 
Przybyły na miejsce zespół pogo-
towia ratunkowego ostatecznie 
nie miał komu udzielić pomocy. 
Sprawę zderzenia i dziwnej 
ucieczki poszkodowanego kie-
rowcy wyjaśniali policjanci ruchu 
drogowego z Lubina. 

 � (red)

Kierowca audi A8 
poobijany trafił do 
szpitala, po dachowaniu 
na wysokości Szybu 
Głównego ZG Lubin.

Do zdarzenia doszło 1 czerwca 
około godziny 9 na drodze krajowej 
nr 3, na pasie w kierunku Polkowic. 
Audi na polkowickich numerach 
rejestracyjnych jechało w kierunku 
Polkowic. Na skrzyżowaniu spod 
Szybu Głównego ZG Lubin na 
„trójkę” w kierunku Polkowic 
wjechał najprawdopodobniej biały 

volkswagen caddy. Jego kierowca 
nie zachował ostrożności i jadąc 
pasem włączania się do ruchu 
zajechał drogę prawidłowo jadą-
cemu audi. Jego kierowca uniknął 
zderzenia uciekając na prawy pas, 
ale wpadł w poślizg. Auto zjechało 
na pobocze, zsunęło się do rowu 
gdzie dachowało, zatrzymując się 
poza drogą.
Sprawca w białym aucie odjechał, 
a poobijanego po dachowaniu kie-
rowcę audi, pogotowie ratunkowe 
zabrało na szczegółowe badania 
do szpitala.

Jakby tego było mało kobieta mia-
ła 2 promile alkoholu, a narkotest 
wykazał, że ćpała kokainę.
– W niedzielę przed godz. 8 
policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego lubińskiej policji 
w okolicach ul. Szkolnej w Lu-
binie zauważyli Opla, którego 
kierowca jechał podejrzanie – 
informuje Jan Pociecha, oficer 
prasowy lubińskiej policji. 
– Postanowili go skontrolo-
wać. Dali wyraźny sygnał do 
zatrzymania pojazdu. Siedzą-
ca za kierownicą kobieta nie 
zareagowała. Rozpoczął się 
pościg ulicami miasta.
Z relacji policjantów wynika, 
że kobieta za nic miała bez-
pieczeństwo innych uczest-
ników ruchu, przekraczała 
dozwoloną prędkość, a na 

skrzyżowaniu z sygnalizacją 
świetlną wjechała na czerwonym. 
Policyjny wideorejestrator wska-
zał prędkość blisko 100 km/h. Do 
pościgu włączyły się kolejne ra-
diowozy. Biały opel corsa uciekał 
ul. Szkolną, pościg prowadzony 
był ul. Kościuszki, gdzie przez 
skrzyżowanie z ul. Skłodowskiej 

corsa przeleciała mając niemal 
90 km ha na liczniku, a następ-
nie wjeżdżając w 3-go Maja 
nie wyrobiła na skrzyżowaniu 
i skręcając w prawo w kierunku 
stacji Lotos wjechała na chodnik 
ze ścieżką rowerową. Zjechała 
z niego dopiero koło stacji i nie 
zważając na nikogo na kolejnym 

skrzyżowaniu, przecięła Al. 
Kaczyńskiego i szybko wjechała 
w ul. Bema.
Kobieta swoją ucieczkę zakończy-
ła na znaku drogowym na skrzy-
żowaniu ul. 1-go Maja z Bema. 
Tu, zanim została obezwładniona 
potrąciła policjanta - na szczęście 
niegroźnie. Ostatecznie kierującą, 

ubraną w jasne jeansy i kra-
ciastą koszulę zapakowano do 
radiowozu.
– Po sprawdzeniu okazało się, 
że 20 letnia lubinianka miała 
blisko 2 promile alkoholu 
w organizmie. Badanie na nar-
kotesterze ponadto wykazało, 
iż wcześniej zażywała kokainę. 
Jak ustalili policjanci, miesz-
kanka Lubina prawo jazdy 
posiadała dopiero od kilku 
miesięcy – dodaje Jan Pociecha.

Wjechała do rowu Wjechał w autobus Nie miał prawa jazdy

Zasnął za kierownicą

Dachowanie
koło ZG Lubin

Dużo problemów czeka 20-letnią lubiniankę. Przekraczała prędkość, jeździła po 
chodniku, nie dbała o życie innych. 

Pościg za pijaną ćpunką

dlu24.pl
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Choć są w Lubinie od 
sierpnia ubiegłego roku, 
to jeszcze nie każdy 
miał okazję spróbować 
ich oryginalnej kuchni. 
Z prostej przyczyny – 
lubinianie nie wiedzą, że 
w mieście jest serwowana 
marokańska kuchnia. 
Tymczasem w restauracji 
Casablanca przy Kopernika 
8 obok I LO można 
spróbowań naprawdę 
pysznych potraw.

Ci, którzy lubią zjeść coś innego, 
z nowym smakiem, na pewno 
powinni sprawdzić, co kryje 
menu restauracji Casablanca 
w Lubinie, przy ulicy Kopernika 
8. Jak zapewnia właścicielka 
lokalu, Houda El Houari - Ju-
recka, klasyczny polski posiłek 
na specjalne życzenie klienta 
też pojawi się na stole. Menu 

bowiem jest elastyczne, a re-
stauracja karmi gości tak, jak 
lubią. Warto jednak wiedzieć, 
że marokańskie potrawy mogą 
zadowolić niejedno wybredne 
podniebienie. - W naszej kuchni 
królują różne przyprawy. Każdy 
posiłek ma swój smak. Mamy 
na przykład taką potrawę jak 

bastela drobiowa, która składa 
się z kurczaka, jajka, migdałów 
i  nuty  słodkości,  która  tkwi 
w karmelizowanej cebuli. To, co 
serwujemy gościom, to zdrowa 
kuchnia. Nasze przyprawy mają 
różne zdrowotne zastosowania. 
Goście jednak nie powinni my-
śleć, że marokańska kuchnia jest 

ostra. Mamy równowagę. Jest 
i słodko, i ostro, ale też łagodnie. 
Jednym słowem dla każdego 
coś dobrego - mówi Houda El 
Houari– Jurecka. – Często robimy 
coś nowego i dajemy spróbować 
naszym gościom, by poznali nowe 
smaki lub kształty. Nasza restau-
racja jest kameralna, a potrawy 
są serwowane ze świeżych pro-
duktów. Choć w Maroko istnieją 
dania, które są dużo wcześniej 
przygotowane, np. suszone 
mięso z baraniny, to można je 
spożywać przez cały rok.
Restauracja czynna jest od 
13:00 do 20:00, ale prowadzą-
cy lokal nie ukrywają, że na 
życzenie klientów otwierają 
też szybciej. W Casablance zje 
zarówno klient indywidualny, 
jak i cała grupa. Lokal bowiem 
świadczy usługi w zakresie orga-
nizacji imprez z różnych okazji 
po marokańsku, jak i po polsku.

Marokańskie przysmaki w Lubinie

Niecodzienne posiłki ze smakiem

Radni byli jednomyślni. 
W tym roku nagroda 
Miasta i Gminy Ścinawa 
trafiła do Miejskiego 
Klubu Sportowego 
ODRA Ścinawa.

Kandydatury do nagrody moż-
na było składać w biurze Rady 
Miejskiej do 18 maja. Wpłynęły 
cztery wnioski, które poddano 
weryfikacji na posiedzeniu, spe-

cjalnie do tego powołanej, tzw. 
Rady Nominacyjnej. W składzie 
przedmiotowego organu znaleźli 
się: Marek Szopa, Monika Żo-
galska, Irena Chrystyna, Paweł 
Kowalski, Józef Szebeszowicz, 
Edward Sitarski oraz Arkadiusz 
Wilgosz.
Do nagrody nominowano: Zespół 
Campanello, Miejski Klub Spor-
towy „ODRA” Ścinawa, Komen-
danta Zarządu Miejsko-Gminnego 

Związku Oddziału OSP RP druha 
Marka Barylaka oraz artystkę Ilonę 
Celinę Rorzkowską.
Podczas głosowania nad kandy-
daturami najlepszy rezultat uzy-
skała „ODRA” Ścinawa. Uchwałę 
w sprawie przyznania w 2016 roku 
klubowi piłkarskiemu Nagrody 
Miasta i Gminy Ścinawa radni 
podjęli jednogłośnie.
„ODRA” w bieżącym roku obcho-
dzi jubileusz 70-lecia istnienia, 

a pierwszy zespół ścinawskiego 
klubu w tydzień temu, na boisku 
w Rudnej wywalczył awans do 
klasy okręgowej, pokonując tam-
tejszą Spartę 0:1.
Uroczystość wręczenia nagrody 
odbyła się podczas Dni Ścinawy. 
O przyznanie wyróżnienia dla MKS 
„ODRA” Ścinawa wnioskował 
przewodniczący rady Marek Szopa.

 � (inf/scinawa/pl) 
 � fot. Piotr Krażewski

Nagroda Miasta i Gminy Ścinawa dla Odry Ścinawa

Promują Ścinawę i piłkę nożną

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych 
O/ZG Lubin zorganizował festyn rodzinny. 
W Kłopotowie w imprezie wzięło udział 
około 100 osób. Zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych przygotowano mnóstwo atrakcji. 
Dołowcy każdego roku bawią się na takim 
festynie  z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. 

To już tradycja, że Związek Zawodowy Pracowników Dołowych 
organizuje festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. 
Członkowie Związku na imprezę zabierają całe rodziny. Jest 
relaks, odpoczynek od trudu codziennej pracy, integracja 
ale przede wszystkim dobra zabawa.

– Spotkania po pracy dla dyrekcji naszego oddziału są 
bardzo istotne. Nie tylko pracą człowiek żyje. Od lat 
współorganizujemy szereg takich przedsięwzięć. Jest to 
przepiękna impreza. Mamy okazję poznać naszych pracow-
ników w innych warunkach niż zawodowe, ale poznajemy też 
ich rodziny. – mówił Ryszard Ptasznik, kierownik wydziału 
socjalno–administracyjnego ZG Lubin.
Dołowcy świętowali w Kłopotowie w gospodarstwie agro-
turystycznym. Zapewniono mnóstwo atrakcji, a wśród 
nich wielobój rodzinny, jazda konna, strzelanie z łuku czy 
paintball. Najmłodsi mogli liczyć na wiele ciekawych nagród.

Z całymi rodzinami bawili się na małym festynie

Górnicy świętowali
w Kłopotowie

aktualności

r e k l a m a
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Dzisiaj straż pożarna nie jest tylko od gasze-
nia pożarów. Do obowiązków pożarników 
należy również ratownictwo drogowe, ale 
także usuwanie różnego rodzaju zagrożeń, 
w tym chemicznych. Jedną z ostatnich 
akcji które zdarzają się niezwykle rzadko, 
była ta związana z promieniotwórczym 
odpadem który trafił na składowisko złomu 
pod Lubinem.
Strażacy służą pomocą w różnych sy-
tuacjach, wspierają policję w otwieraniu 
mieszkań, a mieszkańców w prostych 
sprawach jak choćby ściągnięcie kota z wy-
sokiego drzewa. Wzywani są również do 
rojów os czy pszczół, albo gniazd szerszeni, 
które ulokowały się np. przy budynku 
mieszkalnym. Jedna z takich akcji miała 
dwa tygodnie temu w Ścinawie. Rój pszczół 
zagnieździł się przy wejściu na dworzec 
PKP. Na co dzień najczęściej gaszą pożary, 
tradycyjnie na wiosnę – pożary głupoty 
umyślnie podpalonych traw.
Kiedy dochodzi do wypadku bardzo 
często pierwszymi ratownikami, którzy 
docierają na miejsce są strażacy. To oni 
udzielają pierwszej pomocy podróżującym 
i uwalniają ich z pojazdów. – To nie jest 

łatwa praca, trzeba mieć mocne nerwy 
i opanowanie - zgodnie przyznają strażacy, 
bo sytuacje z którymi się spotykają są 
przeróżne i często skrajnie trudne. Kiedy 
kończy się akcja ratunkowa po tragicznym 
wypadku, z np. zakleszczonym martwym 
kierowcą, to strażacy uwalniają jego ciało 
z samochodu. Również ich wzywa się 
do ratowania i poszukiwania ludzi np. 
w trakcie katastrof budowlanych. Taką 
grupę poszukiwawczą strażaków mamy 
również w Lubinie. Kiedy trzeba wyłowić 
tonącego z rzeki – również wzywani są 
strażacy. Gdy nad miastem szaleje wichura 
i łamią się drzewa na miejscu pierwsi są 
strażacy, którzy usuwają zwalone konary.
– Cenimy strażaków bardzo i dziękujemy dzi-
siaj za pracę na rzecz mieszkańców powiatu 
lubińskiego – mówi Adam Myrda, starosta 
powiatu lubińskiego. – W imieniu samorzą-
dowców z Lubina, gminy Lubin i Ścinawy 
deklarujemy dalsze wsparcie i współpracę. 
W tym roku wyróżnienia i odznaczenia 
otrzymało ponad 20 osób ze straży za-
wodowej jak i ochotniczej, a wśród nich 
cztery kobiety.

 � (pit)

Awanse i odznaczenia dla strażaków powiatu lubińskiego

Strażak nie tylko od pożaru
Niespełna trzy tygodnie temu świętowali z lubinianami na błoniach, teraz mieli uroczysty apel,
na którym wyróżniono najlepszych i podziękowano za pracę w minionym roku.

Baran
21.03-20.04
Dopisze Ci szczęście. Możesz 
liczyć na finansowe okazje, 
ale także na sytuacje, które 
dadzą trochę do myślenia. 
Przyjemne ożywienie doty-
czyć będzie również spraw 
sercowych.

Byk
21.04-21.05
Możesz liczyć na sukcesy 
w nauce oraz w pracy wyma-
gającej kreatywności. Wysil 
szare komórki. Dobre pomysły 
i mądre decyzje to recepta na 
sukces. Pora na dokonanie 
zmian, skok na głęboką wodę. 
Przekraczaj ograniczenia.
Asertywność zdecydowanie 
wystarczy.

Bliźnięta
22.05-20.06
Bądź rozsądny. Duże ryzyko 
może się nie opłacić. Jeśli nie 
jesteś usatysfakcjonowany 
swoją sytuacją finansową, 
warto pomóc losowi i zdecy-
dować się na twórcze zmiany. 
Nie licz jednak na gwiazdkę 
z nieba. Bądź ostrożny zacią-
gając pożyczki i kredyty.

Rak
21.06-22.07
Uporządkuj swoje otoczenie- 
dom, miejsce pracy. W spra-
wach zawodowych spodziewaj 
się nowych możliwości. Może 
warto ponownie nawiązać 
znajomość, o którą nie umiałeś 
wcześniej zadbać?

Lew
23.07-22.08
Może to być nieco stresujący 
czas. Znajdź coś, co pomoże 
Ci się zrelaksować. Zadbaj też 
o samochód i ostrożnie pro-
wadź. W sprawach sercowych 
dobre rokowania. Bądź osobą 
stanowczą, lecz nie taką, która 
miota błyskawice. 

Panna
23.08-22.09
Większa aktywność przy-
niesie zawodowe sukcesy, 
ale także uczucie spełnienia 
i przyjemnej stabilizacji. Do-
bry moment na podejmowanie 
decyzji, nawiązywanie kon-
taktów i załatwianie ważnych 
spraw. Szansa na poznanie 
wartościowej osoby.

Waga
23.09-23.10
Nie przyspieszaj niczego 
na siłę, nie wyrywaj się do 
przodu za wszelką cenę. To 
dla Ciebie czas odpoczynku, 
zbierania sił, namysłu przed 
podjęciem decyzji. Poprawa 
w sferze finansowej, ale nie    
wydawaj pieniędzy a conto.

Skorpion
24.10-21.11
Życie towarzyskie się rozkręci 
i chętniej będziesz opuszczać 
domowe zacisze. Problemy bę-
dziesz rozwiązywać w szybki 
i skuteczny sposób. Aby się 
rozwijać, potrzebujesz nowych 
wyzwań, a nie powtarzania 
tego co już znasz na pamięć.

Strzelec
22.11-21.12
Przed Tobą czas intensywnych 
spotkań, rozmów, dyskusji 
oraz egzaminów. Twój atut 
to otwarty umysł, uczysz się 
bowiem teraz łatwo i szybko. 
Planuj swoją karierę i nie daj 
się rozleniwić. W związkach 
przetasowania.

Koziorożec
22.12-19.01
Szansa na pomyślny obrót 
spraw. Sprawy zawodowe 
doczekają się przyspieszenia, 
spotkanie, przed którym czu-
jesz tremę, również okaże się 
udane. Planowany wyjazd uda 
się i przyniesie korzyść. W fi-
nansach również poprawa.

Wodnik
20.01-18.02
Możesz oczekiwać szans: 
pracy, która obudzi uśpioną 
kreatywność, miłości, któ-
ra wyrwie serce z letargu. 
W sferze finansowej poprawa. 
Podstawą lepszych zarobków 
okaże się dobry pomysł.

Ryby
19.02-20.03
Uważaj, aby nie dać się zbyt-
nio oderwać od rzeczywisto-
ści. Możesz mieć problemy 
z poprawną oceną ludzkich 
zachowań. Łatwo będzie Cię 
oszukać i wprowadzić w błąd. 
Zajmij się czymś, co sprawia 
Ci przyjemność. Koniec tygo-
dnia przyniesie dobrą energię 
dla związków.
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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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Fortuna Obora 
awansowała do wyższej 
klasy rozgrywkowej. Na 
ten moment trzeba było 
czekać ponad 15 lat.

Obydwie drużyny w trakcie 
meczu solidnie pracowały na 
osiągnięcia jak najlepszego 
dla siebie wyniku. Pierwsze-
go gola zdobyli zawodnicy 
z Obory, kolejnego również 
i na przerwę schodzili pro-
wadząc 2:0. 

W drugiej połowie było rów-
nież emocjonująco. Szans 
na zdobycie bramek nie 
brakowało, jednak to goście 
mieli skuteczniejsze ataki. 
Zakończyły się doprowadze-
niem do remisu. Ostatnia 
bramka wpadła w doliczonym 
czasie gry. 
Gratulacje i podziękowania 
za awans na ręce prezesa 
Jana Chełpy,  złożył wójt 
gminy Lubin Tadeusz Kielan.

 � Inf: Gmina Lubin

Remis z Armatorem Wierzchowice

Awans Fortuny

r e k l a m a
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Pierwszy dzień festynu, zorganizowany 
pod hasłem „Totalny Dzień Dziecka”, 
był wielką ucztą dla najmłodszych. 
Dzieciakom czas umilały występy 
przedszkolaków, pokazy karate oraz 
liczne animacje.
Wisienką na torcie był spektakl pt.: 
„U rodziny” w wykonaniu artystów 
Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzycha. 
Atrakcji było mnóstwo, począwszy od 
wesołego miasteczka, a kończąc na 
dmuchańcach. Były konkursy i zabawy.
- Zależało nam, żeby dosłownie każdy 
znalazł w naszej propozycji na Dzień 
Dziecka coś dla siebie- informują 
organizatorzy.
Oprócz Majki Jeżowskiej dla 
ścinawskiej publiczności zagrał 
uzdolniony muzyk Kuba „Młody” Kowa-
liszyn, finalista telewizyjnego show 
„Super Dzieciak”. Na zakończenie 
pierwszego dnia odbyła się dyskoteka 
pod gwiazdami, a o dobrą energię 
i zabawę zadbał dj Jorgen Dave, czyli 
mieszkaniec Ścinawy Dawid Stróżycki.
Drugi dzień upłynął pod hasłem 
„stawiamy na swoich” Były zatem 
pokazy tańca i śpiewy w wykonaniu 
ścinawskich gimnazjalistów, Zespół 
Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej 
z programem lwowskim, Campanello 
i Kabaret na Jednej Nodze. Wieczór - 
to już goście specjalni i zespół jakiego 
Ścinawa nigdy nie oglądała – Lombard. 
Gwiazda znana z takich hitów jak: 
„Przeżyj to sam”, czy „Szklana 
pogoda”, przygotował publiczność do 
kolejnego artysty tym razem młod-
szego pokolenia, w dodatku rodowitej 
ścinawianki - Jowity Szubskiej, która 
wystąpiła z zespołem Apokalipsa. 
Zwieńczeniem wieczoru był Grzegorz 
Hyży. Uczestników imprezy w Ścinawie 
nie zniechęcił nawet ulewny, ale krót-
kotrwały deszcz. Niedziela zakończyła 
się pokazem fajerwerków.

Totalne
Dni Ścinawy

Majkę Jeżowska oraz Kuba “Młody” 
Kowaliszyn, Lombard, Grzegorz 

Hyży i lokalnych wykonawców mieli 
okazję usłyszeć mieszkańcy Ścinawy 

i okolic. Dla każdego było coś 
dobrego.


