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niebezpiecznie
na drogach
Minione dwa tygodnie były 
bardzo niebezpieczne 
na drogach powiatu 
lubińskiego.
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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)
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Kierowcy, ale i piesi 
powinni przygotować 
się na całkowite 
zamknięcie ulicy 1 Maja. 
Od poniedziałku, 20 
czerwca prace remontowe 
wchodzą w kolejny etap. 
Objazdy będą miały 
miejsce ulicą Traugutta 
i Kolejową. Autobusy 
miejskie również zmienią 
trasy przejazdu. Będą 
kursowały ulicą Traugutta 
obok Komendy Powiatowej 
Policji w  Lubinie.

Remont ulicy 1 Maja zaczęto 
w maju, a planowane oddanie 
zakończonej już drogi do użytku 
ma nastąpić we wrześniu   tego 
roku. Prace modernizacyjne 
można było zacząć dzięki temu, 

że droga przestała być drogą wo-
jewódzką i przeszła pod władzę 
Urzędu Miejskiego w Lubinie. 
Koszt remontu to 2,5 mln złotych, 
z czego połowę środków stanowi 
dotacja rządowa. Modernizacja 
jest kompleksowa. Poza nową na-
wierzchnią, chodnikami i ścież-
kami rowerowymi powstaje też 
kanalizacja deszczowa, której 
wcześniej ta ulica nie miała.
Kierowcy powinni uzbroić się 
w cierpliwość i uwagę podczas 
zmian w ruchu drogowym. Urząd 
Miasta apeluje też o parkowanie 
pojazdów przy ulicy Traugutta 
w taki sposób, by nie przeszkadzały 
kursującym tam autobusom. Ulica 
jest wąska. Innej jednak możliwo-
ści przeniesienia ruchu w tamtej 
okolicy nie było.

 � (inf)

Ulica 1 Maja będzie już całkiem zamknięta

Uwaga remont

Światowy Dzień 
Krwiodawcy w Lubinie 
obchodzony był przede 
wszystkim w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa 
przy ulicy Bema. 
Były życzenia, 
podziękowania i tort, 
ale co najważniejsze 
– oddawanie krwi. 
Głównymi gośćmi 
punktu RCKiK w Lubinie, 
którzy z okazji święta 
wcale nie odpoczywali 
byli górnicy z Klubu 
HDK Serce Górnika. 

– Krwiodawca nie odpoczywa, 
nie odpuszcza, ale bez przerwy 
oddaje krew i pomaga ratować 
życie, dzieląc się sobą i  biorąc 
udział w różnych akcjach cha-

rytatywnych – mówił Paweł 
Królak, wiceprezes HDK Serce 
Górnika przy ZG Lubin. Zarząd 

wspólnie z członkami klubu 
i innymi krwiodawcami, którzy 
przyszli do RCKiK w Lubinie 
oddać krew umili sobie święto 
tortem, który otrzymali od 
Zielonego Przedszkola w Gło-
gowie.
Górnicy nie poprzestali 
jednak tylko na świętowaniu 
i słodkim poczęstunku. HDK 
Serce Górnika przystąpiło do 
akcji IV Ogólnopolski Alert 
Krwiodawstwa “Cud nad Wi-
słą” i zachęcało wszystkich 
do oddawania krwi. Każdy, 
kto przyszedł we wtorek do 
punktu przy ulicy Bema w lu-
bińskim szpitalu, otrzymał 

od HDK Serce Górnika jakiś 
gadżet. Były smycze, notesiki, 
plecaczki, długopisy, koszulki, 
a nawet karnety do siłowni 
4Steps.
Jak podkreśla kierownictwo 
RCKiK,  dzięki wsparciu krwio-
dawców z Serca Górnika ZG 
Lubin i innych klubów działa-
jących przy oddziałach KGHM 
Polska Miedź S.A., lubiński 
rejon, ma ciągły wzrost liczby 
krwiodawców. Praca klubów 
zrzeszająca coraz to nowych 
dawców krwi przekłada się 
na życie i zdrowie ludzi jej 
potrzebujących.

 � (inf)

Górnicy–krwiodawcy świętowali oddając krew

Był tort
i oddawanie krwi



www.lubinextra.pl  •  22 czerwca 2016 r.     3aktualności

AMERYKANSKA NOC ZAKUPÓW
24.06.2016

od 18.00 do 21.00

AMERYKANSKA NOC ZAKUPÓW

24.06.2016

od 18.00 do 21.00

AMERYKANSKA NOC ZAKUPÓW

24.06.2016od 18.00 do 21.00

AMERYKANSKA NOC ZAKUPÓW
24.06.2016

od 18.00 do 21.00

AMERYKANSKA NOC ZAKUPÓW
24.06.2016od 18.00 do 21.00

GWIAZDYWIECZORUSobowtóry:Chuck NorrisElvis Presley

ZAPRASZAJA NA:

RABATY NA WYBRANE TOWARY

do  50% TANIEJ

AMERYKAŃSKIE KULINARIA!
NAGRODA GŁÓWNAZA NAJWYŻSZE ZAKUPY
!!! ROWER !!!

Galeria Wnętrz Lubin – ul. Pawia 74
Galeria Wnętrz Głogów – ul. Mickiewicza 48A

piątek i sobota
godz. 12.00-20.00 
Stoiska z wyrobami 
rękodzielniczymi: biżuteria, 
obrusy i serwety ręcznie 
tkane, rzeźby, szale, wyroby 
z drewna, miedzi i srebra 
oraz pyszne smakołyki: 
miody pitne, lniana chałwa, 
miody o różnych smakach 
i wiele innych cudów dla 
ciała i duszy.

piątek
godz. 16:00
Tkajmy razem pajęczynę 
wspomnień – działania 
artystyczne dla dzieci 
i dorosłych.

sobota
godz. 13:00
Animacje artystyczne dla 
dzieci.

sobota
godz. 14:00
Sześć ścian wyobraźni – dzia-
łania artystyczno-plastyczne 
dla dzieci i dorosłych, wstęp 
wolny.
Dziesięć lat temu zrodził się 
pomysł organizacji plene-
rowego spotkania artystów 
rękodzielników z publicz-
nością. Lubiński Festiwal 
Rękodzieła, początkowo 
nieco skromny, z ekspozycją 
na ławkach szkolnych, z roku 
na rok się rozrastał. Dziś 
gościmy Was w stylowych 
domkach, które pięknie 
komponują się z zielenią ota-
czających drzew. Jest nam 
miło zaprosić Państwa w tym 
roku do uczestnictwa w jubi-
leuszowym X Ogólnopolskim 
Festiwalu Rękodzieła, który 
tradycyjnie odbędzie się 

w przyległej do Wzgórza 
Zamkowego alei kasztano-
wej. Tego roku chcielibyśmy 
w sposób szczególny 
celebrować wydarzenie, 
które przyciąga do naszego 
miasta mistrzów rzemiosła 
z całego kraju. Będziemy się 
wspólnie bawić i wspominać 
wcześniejsze edycje Festi-
walu. Będą niespodzianki 
oraz tradycyjnie konkurs 
na „Najciekawsze stoisko 
wystawowe”. Tegoroczny 
Festiwal organizujemy 
w dniach 24 – 25 czerwca 
(piątek – sobota), podczas 
„Dni Lubina”. 
Aleja kasztanowa i tereny 
zielone przy OK „Wzgórze 
Zamkowe” w Lubinie, wstęp 
wolny.

Festiwal Rękodzieła

Rozmowa z Wojciechem Czyżem, 
właścicielem cukierni SANDI 
w Lubinie

Skąd pomysł na słodki biznes?
- Zawsze żartuję, że cukiernictwo 
mam we krwi, że w naszej rodzinie 
jest gen cukiernictwa. Od ponad 
40 lat w Wodzisławiu Śląskim 
prowadzimy znaną i docenianą 
w regionie  firmę-cukiernię, lodziar-
nię i piekarnię. Od najmłodszych lat 
to ojciec wtajemniczał mnie w tajniki 
cukierniczego rzemiosła. W mojej 
rodzinie niemal każdy jest mistrzem 
cukiernictwa – potwierdzonym, pań-
stwowym  tytułem. W tej sytuacji cu-
kierniczy interes okazał się dla mnie 
wyborem całkowicie naturalnym. 
Od ojca nauczyłem się wszystkiego 
co potrafił. Mało kto może liczyć 
dziś na takie know how. Pomogło, bo 
w ciągu 3 lat uruchomiłem 3 dobrze 
prosperujące cukiernie – w Zielonej 
Górze, Lubinie i Jastrzębiu Zdrój. 
Coraz częściej myślę o sieci cukierni, 
może w systemie franczyzowym, 
zobaczymy.

Konkurencja jest duża, co 
wpłynęło na Pański sukces?
- Sieciówek jest sporo to fakt. Mam 
wrażenie, że kluczowe jest tutaj 
doświadczenie, tradycja rodzin-
nego biznesu i odważny krok do 
zrobienia czegoś więcej niż cu-
kierni w rodzinnym mieście. Stąd 
też nasze rodzinne cukiernicze 
tajemnice mają wzięcie. Powiem 
tylko, receptura produkcji smacz-
nych lodów ma 40 lat. Nasze lody 
nie mają dziwnych dodatków i nie 
świecą w ciemności od utrwalaczy. 
Lody przygotowujemy w nocy, 
a od rana można je kupić. Świeże, 
smaczne prawdziwie naturalne 
z owocami, karmelem, orzecha-
mi, cukrem i co najważniejsze na 
mleku i śmietanie obowiązkowo 
naturalnych. Do przyrządzania 
nowych smaków używamy 
dodatków z całego świata. Są 
to oryginalna, brazylijska kawa 
i kakao czy belgijska czekolada. 
Naturalne składniki, tworzą natu-
ralne smaki prawdziwych lodów, 
jakie pamiętamy z dzieciństwa. 
To wielki atut, klienci za tym 
tęsknią i doceniają. O tym, że 
naturalne lody stały się dzisiaj 
czymś rzadkim, wyjątkowym 
i ekskluzywnym – świadczy skład 
lodów powszechnie dostępnych 
na rynku. Proszę zwrócić uwagę 

na opis opakowania z marketu – 
fundowane nam są emulgatory, 
stabilizatory, konserwanty, barw-
niki, syrop glukozowo-fruktozowy, 
mono- i diglicerydy kwasów tłusz-
czowych. Sama chemia...

Wróćmy do Pana lodziarni uru-
chomionych m.in. w Lubinie. 
- Cukiernia w Lubinie ma szyld 
SANDI. Działa od ubiegłego roku 
i jest pierwszą na Dolnym Śląsku. 
Zgodnie z rodzinnymi tradycjami, 
prowadzę firmę w dobrym stylu 
– angażując w biznes następne 
pokolenie cukierników – syna 
Daniela i córkę Sarę. Staram 
się swoją pasją zarazić również 
młodsze pokolenia, organizując 
warsztaty dla szkół i przedszkoli 
z tworzenia lodów, ciastek, gofrów, 
czekolady pitnej oraz dekoracji 
deserów i ciasteczek. Warsztaty 
cieszą się dużym zainteresowaniem 

i są radośnie przyjmowane zarówno 
przez dzieci, jak i rodziców. 

Skąd nazwa Sandi?
- To spolszczona nazwa amery-
kańskiego deseru Sundae. Sukces, 
który osiągamy zawdzięczamy 
prawdziwym smacznym lodom. 
Naszych klientów codziennie 
zapraszamy na produkowane na 
miejscu naturalnie pyszne lody 
w co najmniej 12 różnych smakach. 
Pracujemy też nad kreowaniem 
nowych smaków: najbardziej 
egzotyczne to Whiskey, Red Bull 
z dodatkiem Guarany i Zielonej 
Kawy. Teraz są to np. lody kibica. 
Wszystkie świeże i naturalnie 
aromatyczne.

Lodziarnia Sandi od 9 do 21
ul. Gwarków 1A. 
Już wkrótce Cafe Gusto
na Przylesiu.

Takich lodów nie znajdziecie w markecie...

Naturalnie dobre
i prawdziwe

r e k l a m a
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Kraksa na torowisku. 
Szynobus Kolei 
Dolnośląskich uderzył 
w samochód osobowy. 
Trzy osoby trzeba było 
uwolnić z samochodu, 
a kilkanaście ewakuować 
z pociągu. To nie 
wszystko. W zdarzeniu 
wzięła udział również 
cysterna z materiałem 
niebezpiecznym. W akcję 
zaangażowało się 7 
jednostek Powiatowej 
Straży Pożarnej, 
OSP Szklary Górne, 
Pol – Miedź Trans 
i Nadleśnictwo Lubin.

To były tylko ćwiczenia, ale jak 
podkreślają ratownicy, w przypad-
ku prawdziwej akcji lepiej wiedzieć 
co robić. Stąd jak co roku przy-
gotowano ćwiczenia na szeroką 
skalę. Spektakularnie wyglądały 
manewry prowadzone przez PSP 
Lubin, OSP Szklary Górne, Pol–
Miedź Trans, Nadleśnictwo Lubin 
i służby medyczne, a także pod 
nadzorem ratowników z Jednostki 
Ratownictwa Górniczo-Hutnicze-
go podlegającej KGHM. 
W scenariuszy połączono kilka 
epizodów, tworząc poważne 
zdarzenie w ruchu lądowym. 
Ćwiczono system ratowniczo–
gaśniczy, by w razie prawdziwego 
wypadku być gotowym. Kraksa na 
ćwiczeniach na pewno przyda się 
strażakom, którzy wjeżdżając na 
nasyp kolejowy zsunęli się z niego 
swoim pojazdem. W prawdziwym 
wypadku przyda się doświadczenie 
i wiedza, że miękki po opadach 

Kilkanaście osób poszkodowanych. Kraksa pociągu z osobówką

Ratownicy ćwiczyli z PMT

r e k l a m a

deszczu nasyp nie wytrzyma ciężaru po-
jazdu. W zdarzeniu wzięła udział również 
Pol–Miedź Trans, która zadysponowała 
cysternę z materiałem niebezpiecznym.
– Nasz udział polega na udostępnieniu 
taboru kolejowego. We współpracy z PSP 
i Kolejami Dolnośląskimi periodycznie 
organizujemy takie manewry, które 
mają za zadania uzmysłowić wszystkim 
służbom, że w przypadku prawdziwego 
zdarzenia ich sprawność musi zadziałać 
– mówił prezes zarządu Pol- Miedź Trans, 
Zbigniew Bytnar.
– W tym zdarzeniu bierze udział szynobus 
i samochód osobowy. W samochodzie 
są poszkodowane osoby. Również 
w szynobusie ludzie doznali różnych 
obrażeń. W ćwiczeniach biorą udział 
wszystkie jednostki Krajowego Systemu 
Ratowniczo–Gaśniczego – dodawał Eryk 
Górski, Komendant PSP Lubin.
W ciągu ćwiczeń poza uwolnieniem 
pasażerów z pojazdów był jeszcze pożar 
wagonu towarowego oraz wyciek kwasu 
z uszkodzonej cysterny kolejowej.

 � (ab)
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Rada Dyrektorów KGHM 
International Ltd. dokonała 
zmiany na stanowisku 
pełniącego obowiązki prezesa 
KGHM International Ltd., 
powołując Jana Peiserta 
w miejsce Wojciecha Kędzi.

Jan Peisert posiada 37-letnie międzynaro-
dowe doświadczenie w branży „Mining and 
Metals”. Z KGHM Polska Miedź S.A. jest 
związany od 1995 r. Kierował m.in. spółką 
KGHM Polish Copper Ltd. w Londynie. 
Obecnie zasiada w Radzie Dyrektorów 
KGHM International Ltd. Jest członkiem 

Rady Dyrektorów European Copper Institute.
KGHM International Ltd. jest spółką w pełni 
zależną od KGHM Polska Miedź S.A., posiada 
aktywa górnicze w Kanadzie, USA i Chile 
(w tym 55 proc. udział w chilijskiej kopalni 
Sierra Gorda).

 � (red)

Uczniowie szkół 
podstawowych w ramach 
„Dolnośląskiej e-Szkoły” 
uczestniczyli w projekcie 
“Wirtualna podróż do 
Pragi” na platformie 
edukacyjnej Fronter. 

To już III edycja interaktywnego 
projektu „Podróż po Europie” 
zorganizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 9 w Lubinie pod 
patronatem Dolnośląskiego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli we 
Wrocławiu.
Przez dwa miesiące trzyosobowe 
zespoły klas IV – VI z dolnoślą-
skich podstawówek wykonywały 
kolejne zadania zdobywając wiedzę 
o historii i atrakcjach stolicy Czech 
oraz doskonaląc swoje umiejętności 
matematyczne i informatyczne. Po-
szerzały wiedzę z zakresu plastyki 
i muzyki w różnorodnych interak-
tywnych zdaniach z wykorzystaniem 
przeglądarek internetowych, Google 

mapy, programów komputerowych, 
filmów i grafiki. Uczestnicząc 
w tym projekcie, mieli możliwość 
rozwijania własnej kreatywności 
i twórczych działań oraz współpracy 
w ramach partnerstwa na linii uczeń 
– nauczyciel.
Po dwóch seriach zadań, wyłonio-
nych zostało osiem finałowych 
zespołów: SP 10 Bielawa, SP Bie-
rutów, SP Buczyna, SP 3 Lubin, SP 
9 Lubin, SP 4 Oleśnica, SP 1 Oława 
i SP 3 Trzebnica.
Zadaniem finałowym było opra-
cowanie strony tytułowej na plat-
formie edukacyjnej Fronter, pre-
zentującej drużynę i miejscowość 
z której pochodzi. Drugą częścią 
zadania było stworzenia dubbingu 
do bajki o przygodach Krecika oraz 
wykonanie fotomontażu.
Prace oceniane były przez jury, 
które wyłoniło laureatów projektu:
I miejsce SP 10 Bielawa
II miejsce SP Bierutów.
III miejsce SP 9 Lubin.

Wirtualna podróż do Pragi z SP 9 Lubin

SP 9 na trzecim 
miejscu

Zmiana w zarządzie KGHM International Ltd.

Prezes z doświadczeniem
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To miejsce
na reklamę
kosztuje

30 zł netto
kontakt 603 914 338

To miejsce
na reklamę
kosztuje

55 zł netto
kontakt 603 914 338
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Miedziowe Centrum 
Zdrowia S.A. spółka 
z grupy kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. 
ruszyło z badaniami 
przesiewowymi pod 
kątem profilaktyki układu 
moczowo – płciowego 
zarówno u mężczyzn, jak 
i u kobiet. Oprócz kontroli 
lekarskiej i obrazowej USG, 
jest też odpłatne badanie 
laboratoryjne. To jedno 
z najnowocześniejszych 
rozwiązań na rynku 
medycznym. MCZ bada tą 
metodą przy współpracy 
z Kliniką Urologii 
Wojskowego Instytutu 
Medycznego w Warszawie.

– Dzięki współpracy z profesorem 
Henrykiem Zielińskim z Warsza-
wy, mamy możliwość bardzo 
wczesnego rozpoznania, gdy nie 
ma jeszcze żadnych objawów czy 
nawet zagrożenia zachorowania 
na nowotwory układu moczowo 
– płciowego. Dzięki temu jest też 
możliwość bardzo szybkiego zare-
agowania i leczenia – mówi prezes 
MCZ, Piotr Milczanowski. – Do tej 
pory prowadziliśmy te badania 
wśród mężczyzn , a teraz chcemy 
je rozszerzyć dla kobiet. Celem 
tych badań jest rozpoznanie jak 
największej liczby nowotworów. 
Nie chodzi nam tylko o liczbę. 

Chcemy rozpoznać nowotwory 
o niskim stopniu zaawansowa-
nia klinicznego, a więc takie, 
które można w krótkim czasie 
radykalnie wyleczyć – dodaje 
Henryk Zieliński, kierownik Kliniki 
Urologii Wojskowego Instytutu 
Medycznego w Warszawie.
Badanie jest wykonywane me-
todą mało inwazyjną i wymaga 
niewiele czasu. Pacjenci mogą 
zgłaszać się do placówek MCZ 
w Lubinie, Legnicy i Głogowie, 
gdzie są pobierane próbki moczu 
do badania. – Pacjent umawia 
się na termin. Badanie trwa 
krótko. Oddaje próbkę moczu. 
Panie mają wymazy. To jedzie 
kurierem w Polskę. Pacjent do-
staje wiadomość jaki jest wynik 
tego badania. Warto wykonać to 
badanie, bo jest ono bezinwazyj-
ne i bardzo czułe. Jego czułość 
wynosi powyżej 90% – zapewnia 
Marek Chuchla, kierownik przy-
chodni MCZ w Legnicy.
Ostatnie statystyki powinny 
zachęcić do poddania się nawet 
płatnym badaniom. Okazuje się, 
że województwo dolnośląskie 
jest jednym z trzech w kraju, 
gdzie zachorowalność na raka 
narządów układu moczowo – 
płciowego jest najwyższa. Wy-
nosi ponad 6 000 przypadków, 
z czego w powiecie lubińskim to 
203, legnickim 108, polkowickim 
109, a głogowskim 150.

MCZ bada
wspólnie
z kliniką
wojskową

r e k l a m a

r e k l a m a

Na deskach sali kinowej 
CK Muza w Lubinie 
stanęło ponad 100 
uczniów, którzy odebrali 
nagrody za szczególne 
osiągnięcia w nauce. 
Była to pierwsza 
uroczysta akademia 
przypominająca, że 
koniec roku szkolnego 
2015/2016 tuż, tuż. 

Uczniowie szkół i placówek 
oświatowych z całego powiatu lu-
bińskiego mieli dziś ( 20 czerwca) 
swój dzień. W CK Muza odbyła 
się uroczysta akademia, podczas  
której ci najlepsi otrzymali nagro-
dy i wyróżnienia przyznane przez 
poszczególne samorządy: Gminę 
Miejską i Wiejską Lubin oraz 
Starostwo Powiatowe. Patronat 
nad uroczystością objął starosta 
Adam Myrda, wójt Tadeusz Kie-

lan  i prezydent Robert Raczyński.
Wyróżnieni uczniowie i ich 
rodzice nie kryli dumy. Nagrody 
są miłym dodatkiem do zdobytej 
w ciągu roku wiedzy. Młodzi 
ludzie częściowo już mają  spre-
cyzowane plany na najbliższą 
przyszłość. – Chcę iść do gim-
nazjum nr 4 do klasy językowej. 
W sumie co w dalej przyszłości 
będę robiła, to jeszcze nie wiem. 
Plany na wakacje już są. Trochę 

pobędę  z rodzicami. Dużo czasu 
spędzę też ze znajomymi. Jak 
wypocząć przez wakacje? Myślę, 
że nie trzeba się stresować nową 
szkołą i nowymi kolegami. Na to 
przyjdzie czas – mówiła Natalia 
Świech, absolwentka SP 3, która 
odbierała w CK Muza nagrodę 
prezydenta Lubina.
Nagrody i wyróżnienia odebrało 
w CK Muza ponad 100 młodych 
ludzi. 

Najlepsi uczniowie wyróżnieni w CK Muza

Nagrody i wyróżnienia
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Gimnazjaliści z placówki 
nr 1 w Lubinie, dzięki 
wsparciu Fundacji KGHM 
Polska Miedź, mają już 
możliwość odbywania 
terapii w zakresie 
tzw. biofeedbacku. 
Nowa pracownia 
w pełni wyposażona 
została uruchomiona 
i uroczyście otwarta. 

Teraz dzieci trenują tam mózg. 
Inwestycja w sumie kosztowała 25 
tys. zł, z czego 21 tys.zł przekazała 
Fundacja KGHM Polska Miedź. 
Nowa pracownia EEG biofeedback 
będzie służyła wszystkim uczniom 
w szkole. Najwięcej oczywiście 
wyniosą z terapii w niej uczniowie 
z dysfunkcjami jak np. z ADHD, 
depresjami czy lękami. Sprzęt wy-

glądają niepozornie, ale ćwiczenia 
wykonywane na nim okazują się 
niezbędne. W skład urządzeń wcho-
dzi tzw. koder, który podłączany 
jest trzema elektrodami do mózgu 
pacjenta. Siedząc w wygodnej po-
zycji w fotelu uczeń wykonuje siłą 
woli ruchy poszczególnych obrazów 
widocznych podczas filmu lub gry 
na ekranie komputera. Na drugim 
monitorze przez terapeutę ocenia 
jest prawidłowość tych fal. – Ob-
serwujemy częstotliwość tych fal 
i możemy stwierdzić, czy pracuje 
na prawidłowych falach. Pacjent 
wie czy wykonuje zadanie dobrze, 
bo dostaje punkty. Jeśli robi to źle, 
to znaczy, że pracuje nieprawidłowo 
i musi to zmienić –  mówiła Jolanta 
Członka, pedagog szkolny i doradca 
zawodowy w w gimnazjum im. 
Czesława Niemena w Lubinie.

Sesje terapeutyczne odbywają się 
w zależności od ucznia. Podopieczni 
z dysfunkcjami przechodzą około 
40 sesji. Uczniowie zdrowi miewają 
od 10 do 20 sesji. Efekty oceniane 
są na podstawie diagnozy wstępnej 
i końcowej.

Niepozorny sprzęt stanowi olbrzymią pomoc

Trenują mózg dla koncentracji

r e k l a m a



8    22 czerwca 2016 r.  •  www.lubinextra.pl dlu24.pl

Dużo szczęścia miał młody 
kierowca, który wpadł do rowu 
na drodze wojewódzkiej tuż 
przed Lubinem jadąc od strony 
Krzeczyna Wielkiego. BMW, 
którym jechał, prowadził bardzo 
dynamicznie – mówili do inni 

kierujący. Samochód został roz-
bity w rowie. Policjanci ruchu 
drogowego ukarali kierowcę 
mandatem o wysokości 500 zł. 
Przybyła na miejsce rodzina 
młodego kierowcy nie kryła 
zirytowania z powodu stłucz-

ki – ma prawo jazdy od kilku 
miesięcy. Mówiliśmy, że ma 
jeździć ostrożnie. No i pojechał.
Młody kierowca jechał do szkoły 
na zajęcia, uczy się ...mechaniki 
pojazdów.

 �Dlu24.pl

Kompletny brak wyobraźni, a na 
pewno solidna pomroczność do-
padła mieszkańca Karczowisk, 
który ze swojej posesji wyjechał 
bezpośrednio na drogę krajową nr 

3 w Karczowiskach. Nie byłoby 
w tym nic nienormalnego, gdyby 
nie fakt, że mężczyzna był kom-
pletnie pijany. Skutek tego był taki, 
że swoim mercedesem wjechał do 

rowu po drugiej stronie drogi. Na 
szczęście w tym momencie nie 
przejeżdżał inny pojazd. 
Badanie alkotesterem wykazało 
3 promile alkoholu!

Mogło być bardzo groźnie. Kierowca 
i pasażerowie busa mieli jednak olbrzymie 
szczęście, choć tylne koło dużej wywrotki 
przejechało po masce busa.
Minęła godzina 17 (9.06), drogą krajową nr 3 
w kierunku Legnicy jechał bus z ładunkiem 
ubrań. Na skrzyżowaniu z Zimną Wodą tuż 
przed Karczowiskami drogę zajechała mu 
duża terenowa wywrotka z budowy drogi S3. 
Bus uderzył w tylne koła wozidła, ale ostatnie 
koło tego pojazdu przejechało busowi po ma-
sce. Kierowca, jak i pasażerowie mieli dużo 
szczęścia, skończyło się na krótkiej wizycie 
jednego z nich w szpitalu, gdzie przeszedł 
badania. Kierowca wywrotki został ukarany 
mandatem za wymuszenie pierwszeństwa. 

Wezwaniem straży pożarnej za-
kończyła się libacja w zaroślach 
między ul. Jana Pawła II, a ul. 
Kochanowskigo. Osoby, które 
przebywały w zaroślach rozpaliły 
sobie małe ognisko. Ogień objął 
jednak korę drzewa, a biesiadujący 
oddalili się z tego miejsca. 
Na miejsce przybyli policjanci 
prewencji i strażacy. Po kilkunastu 
minutach ogień został ugaszony. 

 � (dlu24)

Peugeot 206 wylądował 
w rowie około kilometra 
przed miejscowością 
Gwizdanów. Kierująca 
pojazdem trafiła 
do szpitala.

Do zdarzenia doszło po godzi-
nie siódmej (17.06). Od strony 
Studzionek drogą wojewódzką 
nr 323 w kierunku Gwizdanowa 

peugeotem 206 jechała młoda 
kobieta. Za jednym z zakrętów na 
mokrej nawierzchni auto wpadło 
w poślizg. Kierującej nie udało 
się zapanować nad pojazdem, 
wjechał do rowu po przeciwnej 
stronie drogi, gdzie uderzył 
w nasyp i obrócił się tyłem do 
dotychczasowego kierunku jazdy.
Po chwili w tym miejscu prze-
jeżdżały inne pojazdy. Jednym 

z nich do pracy jechał kolega 
kierującej. Kolejnym autem do 
pracy w Lubinie jechał strażak, 
który zatrzymał się i udzielił 
poszkodowanej pierwszej 
pomocy. Kobieta miała ranę 
na głowie. Lekarz pogotowia 
ratunkowego zdecydował, że 
powinna przejść dokładne ba-
dania w szpitalu.

 �Dlu24.pl

Skrzyżowanie drogi krajowej 
nr 36 i 3 kolejny raz okazało 
się niebezpieczne dla zmo-
toryzowanych. W Niedzielę 
(12.06) doszło tu do zderzenia 
motocykla z samochodem oso-
bowym. Motocyklista jechał 
prawidłowo i bardzo spokojnie 
w kierunku Wrocławia - wy-
nika z relacji świadków zde-
rzenia. Przyczyną wypadku 
było wyjechanie osobówki 
na skrzyżowanie z drogi 
podporządkowanej. Kierujący 
oplem jechał w kierunku ronda 
koło Obi.

 �Dlu24.pl

Dwa zniszczone samochody – taki 
jest skutek nieuwagi kierowcy 
minivana. Mężczyzna wyjeżdżał 
z wjazdu Szybu Wschodniego 
„Bolesław” ZG Lubin. Nie zacho-
wał ostrożności i doprowadził do 
zderzenia z prawidłowo jadącym 
volkswagenem passatem. Na 
miejsce wzywano pogotowie 
ratunkowe. Na szczęście nie stało 
się nic poważnego. Na krajowej 
trójce przez około dwie godziny 
zablokowany był lewy pas w kie-
runku Wrocławia. 

 �Dlu24.pl

Za szybkie BMW Zderzenie pod „Bolesławem”

Nachlany wjechał do rowu

Zderzenie pod Castoramą

Libacja w zaroślach

Wjechał w wozidło z S3

Wjechała do rowu



www.lubinextra.pl  •  22 czerwca 2016 r.     9gminy

To była wielka 
artystyczna uczta, na 
której przeplatały się 
prasłowiańskie obrzędy 
z polską tradycją 
obchodzenia Nocy 
Świętojańskiej, okraszone 
dużą dawką dobrego 
humoru, doskonałej 
muzyki, biesiadnej 
atmosfery, ale i historii. 
Zorganizowanej już po raz 
ósmy Nocy Świętojańskiej 
w Bukownej po raz 
pierwszy towarzyszyły 
Zlot Bliźniaków Gminy 
Lubin i Przejazd 
na Byle Czym.

Ten właśnie przejazd pojazdów, 
wykonanych własnoręcznie przez 
mieszkańców Gminy Lubin dodał 
imprezie wyjątkowego kolorytu. 
Większe i mniejsze, kolorowe 

i kwiatowe – przejechały w rado-
snym korowodzie sprzed świetlicy 
w Bukownej nad rzekę Czarna 
Woda, rozpoczynając VIII Noc 
Świętojańską.
Do konkursu na najciekawszy i naj-
bardziej oryginalny pojazd zgłosiło 
się osiem ekip. Jury miało twardy 
orzech do zgryzienia, bo wszystkie 
imponowały i zadziwiały orygi-
nalnością oraz ogromem włożonej 
pracy. Ostatecznie główną nagrodę 
w wysokości 400 zł otrzymała 
reprezentacja gospodarzy: Barbara 
Kosobucka i Iwona Kacperska 
z Bukownej, a pozostałych uczest-
ników konkursu jury uhonorowało 
równorzędnymi wyróżnieniami 
w wysokości 200 zł. Otrzymali je: 
Kabaret „Ale Baby” z Krzeczyna 
Małego, Anna Rawska z Bukow-
nej, Zespół „Lejdis” ze Składowic, 
Zespół „Zachęta” z Zimnej Wody, 
Bartek Niemiec z Bukownej, eki-

pa pod nazwą „Bakłażany” oraz 
„Grupa Balonowa” z Bukownej.
Podczas Nocy Świętojańskiej od-
był się także I Zjazd Bliźniaków 
z Gminy Lubin.
-  Byliśmy zwyczajnie ciekawi 
jak to jest być bliźniakiem, czy 
faktycznie między bliźniaczym 
rodzeństwem istnieje wyjątko-
wy związek, czy mają podobne 

zainteresowania i poglądy. Chcie-
libyśmy, by ten zjazd odbywał się 
rokrocznie. Zwłaszcza w przypad-
ku najmłodszych uczestniczek, 
którymi były 9-miesięczne Natalia 
i Zosia z Gorzycy będzie to bar-
dzo ciekawe doświadczenie, jeśli 
będziemy mogli obserwować jak 
rosną i jak się rozwijają – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 

W klimat słowiańskich tradycji pu-
bliczność przeniosła się za sprawą 
obozowiska wojów, w którym moż-
na było podglądać rekonstrukcję 
dawnego rzemiosła, sztuk walki 
i posmakować słowiańskiej kuchni. 
Nie zabrakło animacji dla dzieci 
i dorosłych. Mieszkańcy gminy 
brali udział w biegu woja, który 
był bardzo atrakcyjny zarówno 
dla rywalizujących ze sobą, jak 
i dla publiczności. Równolegle 
prowadzony był turniej łuczniczy.

Tradycyjnie już wybrane zosta-
ły najpiękniejsze wianki. Tutaj 
również jury miało niełatwe 
zadanie. Wszystkie były piękne, 
pracochłonne i oryginalne. Zade-
cydowała różnorodność kwiatów 
i ziół oraz dobór kolorystyki – 
argumentowała przyznanie dwóch 
równorzędnych pierwszych nagród 
jurorka Grażyna Balewicz.
Wybrany został także najdłuższy 
warkocz, którego posiadaczką oka-
zała się Martyna Zentek z Liśćca.

Bukowna nawiązuje do tradycji i szukania kwiatu paproci

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA po raz ósmy

II edycja Międzyszkolnego Turnieju Krainy Łęgów Odrzań-
skich dobiegła końca.
W zmaganiach wzięło udział osiem pięcioosobowych drużyn 
z klas szóstych szkół podstawowych, byli to: „Dolnobrzescy 
Ekofani” z Brzegu Dolnego; „Odrzańskie Dęby” z Dąbia; 
„I rządzimy” z Irządz; „Stokrotki” z Prochowic; „F.C. Myśleć 
się chce” z Rakoszyc; „Winogronowi poszukiwacze” z Wińska 
oraz dwa zespoły ze Ścinawy: „Łęgoholicy” i „Paczka Siwosza”. 
Na całość rywalizacji składały się zadania o tematyce przy-
rodniczej, historycznej, kulturowej i geograficznej związanej 
bezpośrednio z obszarem Lokalnej Grupy Działania Kraina 
Łęgów Odrzańskich, a także ćwiczenia z wiedzy ogólnej.
Podsumowaniem projektu był turniej szaradziarski, który 
odbył się w czwartek, 16 czerwca w Szkole Podstawowej nr 
3 w Ścinawie. Najlepszą drużyną okazał się team ze Ścinawy 
pod nazwą „Paczka Siwosza” prowadzony pod kierunkiem 
Anny Porębskiej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy 
ufundowane przez samorządy biorące udział w przedsięwzię-
ciu, m.in. przez gminę Ścinawa.
Celem turnieju było informowanie oraz promowanie wszech-
stronnej wiedzy na temat regionu Krainy Łęgów Odrzańskich 
wśród uczniów szkół podstawowych oraz propagowanie 
nowoczesnych form edukacji, np. questy, geocaching, rozrywki 
umysłowe- łamigłówki słowne, krzyżówki itp. jako narzędzi 
rozwijających zarówno wiedzę regionalną, jak i ogólne 
kompetencje uczniów.

 � (inf/scinawa.pl)

O mistrzostwo walczyło osiem drużyn
z Łęgów Odrzańskich

Uczniowie
ze Ścinawy
najlepsi

Od kwietnia br. trwają 
prace budowlane przy 
drogach powiatowych 
w Zaborowie oraz 
Parszowicach. Przetarg 
ogłoszony był na trzy 
części składające się 
na całe zadanie. Zakres 
prac pierwszej obejmuje 
m.in.: budowę chodników, 
budowę ronda oraz 
wykonanie oświetlenia 
w Parszowicach. 

W drugiej części przedsięwzięcia 
zaplanowano przebudowę drogi od 
Zaborowa do skrzyżowania przy 
kościele w Parszowicach (plano-
wanego ronda) i wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej. Natomiast 
w trzeciej przewidziano budowę 
chodników oraz oświetlenia w Za-
borowie w ciągu drogi powiatowej.
Obecnie wykonawca realizuje 
budowę chodników. Z uwagi na 
plany dotyczące skanalizowania 
gminy i oczekiwanie na ostatecz-
ną decyzję w sprawie przyznania 
dotacji na budowę sieci sanitarnej, 
prace związane z asfaltowaniem 
dróg zostały odłożone w czasie.
- Roboty przebiegają bardzo sprawnie- 
mówi Przemysław Linda, kierownik 

To inwestycja stulecia – uważają mieszkańcy Zaborowa

Droga Parszowice-Zaborów
Referatu Inwestycji i Rozwoju 
w ścinawskim urzędzie. - Chodnik 
w Zaborowie jest prawie skończo-
ny, wykonano już też zjazdy na 
posesje, trwa budowa parkingu 
przy kościele i rozpoczęto prace 
związane z oświetleniem ulicz-
nym. Aktualnie roboty skon-
centrowane są w Parszowicach, 
gdzie od strony Sitna w kierunku 
kościoła powstaje nowy ciąg 
pieszy- informuje. 
Po wybudowaniu chodnika 
w Parszowicach ruszą prace 
przy rondzie. W ciągu kilku 
dni zapadnie też decyzja co do 
opraw oświetleniowych, które 
w pierwszej kolejności zainsta-
lowane zostaną w Zaborowie na 
już stojących, nowych słupach, 
gdzie w okolicach świetlicy na 
próbę zamontowano cztery, 
energooszczędne lampy ledowe.
Przypomnijmy, że moder-
nizacja dróg powiatowych 
w Zaborowie oraz Parszowi-
cach realizowana jest dzięki 
współpracy gminy Ścinawa 
i powiatu lubińskiego ze 
środków budżetowych obydwu 
samorządów.

 � inf/scinawa.pl
 �Fot. Lubinextra!
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Tenis to sport, który 
Związkowi Pracodawców 
Polska Miedź służy 
do organizacji 
corocznego turnieju 
dla przedsiębiorstw 
będących członkami. 
Finał VII Turnieju miał 
miejsce w Legnicy. Tytuł 
mistrzów w kategorii 
mężczyzn obronili 
zeszłoroczni tenisiści.

Tenis, szachy, piłka nożna czy biegi 
to kilka dziedzin sportu, które Zwią-
zek Pracodawców Polska Miedź 
promuje, zapewniał nas Marcin 
Białkowski, wiceprezes zarządu 
związku.

– W tym roku to już jest siódma 
edycja Turnieju. Jest duże zainte-
resowanie. Nasi członkowie bardzo 
chętnie przyjeżdżają na te zmagania. 
Chcemy ich zaktywizować nie tylko 
przez konferencje czy szkolenia, ale 
właśnie poprzez sport. Chcemy, by 
się integrowali i poznali się bliżej. 
Turniej to również dobra okazja, by 
w kuluarach wymienić doświad-
czenia nie tylko o sporcie, ale też 
o biznesie i służbowymi dokonania-
mi. Dziś poza oddziałami KGHM 
i spółkami Grupy Kapitałowej jest 
z nami m. in. Urbex czy SM Ustro-
nie. Tych firm jest bardzo dużo. 
Zapraszamy wszystkich na następne 
lata. W tym roku eliminacje odby-
wały się w Głogowie, Polkowicach 

i Lubinie. Dziś w Legnicy mamy 
finał – dodawał wiceprezes.
W tegorocznym turnieju tytułu 
bronili Andrzej Baran z KGHM 
Zanam i Aleksandros Papadopulos 
z Zakładu Hydrotechnicznego.  – 
Jest ciężko i duża presja. Staramy 
się wygrywać – mówił w trakcie 
zawodów Aleksandros Papadopulos 
– Stawiamy przede wszystkim na 
dobrą zabawę. Bardzo nam się tu 
podoba. Zawsze to coś nowego niż 
regularne granie w jednym klubie 
– dodawał mistrz.
Panowie po raz kolejny zdobyli 
szczyt podium. W kategorii pań 
najlepsze okazały się Ewa Korwek 
i Joanna Potocka.

 � (ab)

- Dzień dobry. Jesteście 
z Polski? - Te słowa można 
usłyszeć w najdalszym 
zakątku świata. Po 
kilku tygodniach 
spędzonych z dala od 
kraju są najpiękniejszymi 
dźwiękami. Dla Polaków 
od lat, czy wielu pokoleń 
mieszkających na 
obczyźnie, to my jesteśmy 
źródłem takiej radości.

Kilka lat temu byliśmy na Kry-

mie. Mieszkaliśmy każdego 
dnia w innym miejscu, głównie 
u ukraińskich rodzin. Byliśmy 
zaskoczeni jak wiele z nich ma pol-
skie korzenie. Ludzie pytali o kraj, 
mówili że tęsknią, że brakuje im 
języka ojczystego, prasy i ksią-
żek w języku ich ojców. Miałam 
2 wydania naszej gazety, jedną 
oddałam przy pierwszym takim 
spotkaniu, następne podzieliłam na 
strony, by móc obdarować więcej 
osób. Starsi ludzie składali taką 
stronę z wielkim namaszczeniem 

jak książeczkę do nabożeństwa. 
Wielu z nich wspominało, że mają 
rodzinę w Polsce, ale nie stać ich 
na odwiedziny. 
Nie spodziewaliśmy się, że również 
w podróży po Patagonii spotkamy 
wielu Polaków. Zabawna sytu-
acja zaistniała w Brazylii, kiedy 
czekaliśmy w kolejce do punktu 
widokowego na wodospady Iguazu. 
Na specjalnej platformie stanęły 2 
siostry zakonne. Po zrobieniu zdjęć 
oparły się o barierkę i ani myślały 
udostępnić to miejsce innym. 

Mój mąż głośno skomentował tę 
sytuację – No siostrzyczki. Pięknie. 
Zrobiłyście sobie fotki, a my tu 
będziemy stać w nieskończoność. 
Na te słowa kobiety odwróciły się 
i zapytały – jesteście z Polski, bo 
my z Wrocławia?
W Argentynie też spotkaliśmy 
siostrę, która jest misjonarką i pra-
cuje w szkole gdzieś na pustkowiu. 
Podjechała do stacji benzynowej 
starą, rozklekotaną „cytryną”. 
Podeszliśmy do auta zaciekawieni, 
zaczęliśmy wyrażać podziw, że 
taki zabytek w ogóle jeszcze jeździ. 
Żartowaliśmy, że opony przypo-
minają świeżo wygoloną męską 
łysinę. Siostra podeszła uradowana 
i zaczęła z nami rozmawiać po 
polsku. Mieszka w Argentynie 
od kilkudziesięciu lat, mówi po 
polsku, ale zapomniała wiele 
słów, bo Polaków spotyka raz na 
kilka lat. Miała łzy w oczach kiedy 
oddaliśmy jej swoje książki, a było 
ich kilka, bo prawie każdy z grupy 
zabiera jedną w podróż, a później 
się wymieniamy.
Spotkanie z gaucho w małym 
chilijskim miasteczku było oka-
zją do zrobienia sobie super fotki. 
Poprosiliśmy o nie po angielsku. 
Sympatyczny starszy pan poprawił 
swój strój i stanął uśmiechnięty do 
zdjęcia. Na dźwięk  polskich słów 
wyprostował się i rzekł łamaną 
polszczyzną – ja też jestem Pola-

kiem. Okazuje się, że w Argentynie 
i Chile większość pasterzy bydła 
ma polskie korzenie. Słabo mówią 
po polsku, bo mieszkają samotnie.
W Rumunii mieliśmy przyjemność 
gościć w kilku polskich wioskach. 
Byliśmy zaskoczeni pięknym pol-
skim językiem, choć w domach 
porozumiewają się gwarą. Miesz-
kają tam od kilku pokoleń, wielu 
z nich nigdy nie było w Polsce, ale 
pielęgnują język, tradycje i pamięć 
o kraju przodków. 
W Sajgonie usiedliśmy w jednej 
z ulicznych knajpek by zjeść naj-
pyszniejsze na świecie owoce mo-

rza. Żartowaliśmy - żeby czasem 
nie podali nam psa. Zamówienie 
zrealizowano błyskawicznie, co 
było trochę dziwne. Młody chło-
pak ustawiając talerze na stole 
uśmiechnął się i powiedział po 
polsku, „że nie ma obawy, bo psy 
jadamy tylko w wielkie święta”. 
Było nam ogromnie głupio. Wiet-
namczyk studiował w Krakowie, 
na szczęście znał się na żartach 
a my następnego dnia zaprosiliśmy 
go na piwo. To dowód, że należy 
uważać na to, co się mówi, nawet 
na końcu świata.

 �Grażyna Sroczyńska

Tytułu bronili pracownicy Zakładu Hydrotechnicznego i KGHM Zanam

Tenis – sport z klasą

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” - Mikołaj Rej

Rodacy. Zaskakujące spotkania.
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Komunikacja powiatowa

r e k l a m a

rozrywka

WYJDŹ NA PROSTĄ!

oddłużeniowy

Nowe możliwości finansowe

niezależnie od BIK decyzja w 15 min.

czynne:
pn.-pt.
9-17

Nie bój się komornika!
Lubin: ul. Chrobrego 1B

tel. 76 759 20 88, 76 759 20 83

Powiatowe Przewozy Pasażerskie, pod taką nazwą będzie jeździła 
bezpłatna komunikacja zbiorowa na terenie miasta i gminy Lubin.
Wraz ze zmianą nazwy, zmienia się także organizator komunikacji. 
Do tej pory była nim gmina miejska Lubin. Teraz będzie to Powiat 
Lubiński.
To nie jedyne zmiany, jakie będą czekać pasażerów. Poza zmienioną 
nazwą zostanie zmodyfikowany rozkład jazdy. 
- do Obory i Szklar Górnych w zamian za linię nr 4 zaczną docierać 
autobusy linii nr 1
- niektóre kursy linii 3A i 3B zostaną wydłużone do przystanku 
Cmentarz Zacisze
- linia nr 4 będzie kursować na trasie Cmentarz Zacisze – Ustronie 
– Przylesie (Kaufland, Osiek, Osiek Działki, Kłopotów)
- niektóre kursy linii nr 6 zostaną wydłużone z ul. Sportowej do 
Miroszowic
- niektóre kursy linii nr 7 zostaną wydłużone do ul. Szmaragdowej 
w Oborze
- w dni robocze wybrane kursy linii 100 będą realizowane z ul. 
Spacerowej przez Małomicką, Kościuszki, Kolejową, Kopernika, 
KEN, Leśną, Wyszyńskiego do przystanku Piłsudskiego-Kaufland
- z Lubina do Górzycy w zamian za linię 102 pojadą autobusy linii 
101, na odcinku Lubin – Dąbrowa Górna (Czerniec) wciąż będzie 
kurować linia 102
- uruchomione zostaną nowe przystanki w Krzeczynie Wielkim, 
Niemstowie, Oborze, Raszówce i Zimnej Wodzie
Trasy podstawowe linii 0, 2, 5, 8, 103, 104, 105 i 112 oraz linii 1, 3A, 
3B, 4, 6, 7 wewnątrz Lubina pozostaną bez zmian
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Gdy w lutym 1967 roku przy-
byłem do Lubina, zaintereso-
wałem się turystyką i po kilku 
latach kupiłem przewodnik 
po ziemi lubińskiej autorstwa 
Jana Bilińskiego wydany w roku 
1971. Szczególnie interesowała 
mnie historia miasta i na ten 
temat długo z Panem Bilińskim 
rozmawiałem, a szczególnie 
nt. wstępu do przewodnika, 
gdzie napisano „Pierwotnie 
osada w rejonie obecnego 
Starego Lubina należy do osad 
przedhistorycznych. Pierwsza 
wzmianka z 936 roku pochodzi 
od Geografa Bawarskiego, któ-
ry odmienia o istnieniu dużych 
winnic w sąsiedztwie osady 
o tej nazwie. W pierwszej 
połowie XII w. Piotr Włost, 
palatyn króla polskiego Bole-
sława Krzywoustego, wznosi 
obronnym wzgórzu romańską 
świątynię. Około 1170 r. książę 
piastowski, wnuk B. Krzywo-
ustego, Bolesław Wysoki, 
wznosi u zbiegu rzek Zimnicy 
i Baczynki zamek w miejscu 
wcześniejszej osady obronnej. 
Już w pierwszej połowie XIII 
w. centrum Lubina zostało 
przemieszczone na wschód 
od starej osady i pokrywa się 
z obecnym śródmieściem, 
gdzie w tym czasie istniała 
inna osada słowiańska. W 1273 
r. Lubin włączono do księstwa 
ścinawskiego, a od 1339 r. do 
legnickiego”.
Tak się jakoś złożyło, że temat 
uprawy winorośli tak mnie 
zafascynował, że od tego 
czasu zająłem się tą rośliną 
a wiosną 1984 roku w Piesz-
kowie, jako pierwszy w Polsce 
w tym czasie założyłem własną 
doświadczalną winnicę, która 
w szczątkowej formie istnieje 

do dziś. Od momentu zało-
żenia winnicy, starałem się 
tym tematem zainteresować 
wszelkie możliwe instytucje 
(urzędy, szkoły, uczelnie) 
w tym także Urząd Miasta 
w Lubinie. Wszystko to, co 
się potem na Dolnym Śląsku 
i Polsce z winoroślą działo mia-
ło związek ze mną. Na bazie 
uprawy winorośli wznowiono 
winobranie w Zielonej Górze 
tuż po zakończeniu wojny. 
W Miękini k/Środy Śląskiej 
przy mojej pomocy powstała 
największa i najpiękniejsza 
winnica w Polsce, która teraz 
wiedzie prym w tej dziedzinie. 
Przy mojej pomocy zorgani-
zowano wspaniałe Święto 
Wina w Mieście Skarbów, 
które zbliża się do 15-to lecia 
i corocznie gromadzi rzesze 
ludzi z całej Polski. Są turyści 
z Europy a nawet zza oceanu. 
Takie samo święto zorgani-
zowano w Wińsku a obecnie 
organizuje się w całej lokalnej 
Polsce. Wszędzie tam, gdzie 
była winorośl, włodarze miast 
potrafili to wykorzystać i teraz 
corocznie organizują wspa-
niałe uroczystości winobra-
niowe. Informowałem o tym 
nasze urzędy a Pani Czesak 
zorganizowałem spotkanie 
z organizatorką Święta Wina 
w Środzie Śląskiej. A tym-
czasem w naszym mieście 
cisza, a mamy wszak ponoć 
historyków na urzędzie i Pana 
Henryka Rusewicza, pięknie 
piszącego o naszych okolicach. 
To, co piszę o winorośli u nas, 
musi być prawdą, ponieważ na 
bramie przy małym kościele 
z roku 1353 widoczne są moty-
wy winoroślowe i aby się tam 
znaleźć, musiały sobie na to 
zasłużyć.
Obecnie w naszym mieście 
organizowane są różne imprezy 
plenerowe. Święto Kwiatów 
i Jarmark w kasztanowej alei 
są na bardzo wysokim pozio-
mie i tłumnie odwiedzane, ale 
np. Święto Piwa absolutnie do 
naszego miasta nie pasuje. 
Bardzo kiepsko organizowane 

jest spotkanie zespołów ludo-
wych przy kaplicy. Impreza nie 
jest reklamowana, występuje 
nawet 20 zespołów i grają sami 
dla siebie, gdyż publiczności 
brak. Przed sceną zliczyłem 
5 ławeczek, jeden baraczek 
z kiełbaskami dla zespołów, 
jedną toaletę przenośną 
i nawet przy dobrej pogodzie 
nie było 100 osób (liczyłem). 
Warto zobaczyć jak się to 
odbywa, np. latem w Środzie 
Śląskiej lub w wielu wioskach 
całego Dolnego Śląska.
Obecnie Lubin jest już pięk-
nym miastem. Duża liczba 
zakładów pracy, instytucji 
kulturalnych, piękne tereny 
wystawowe i relaksacyjne. 
Miasto na imprezie nie traci, 
a tylko zyskuje, ponieważ każ-
dy wystawca płaci i to dużo, 
i tak, np. w Środzie Śląskiej 
na wrześniową imprezę miej-
sce rezerwuje się już bardzo 
wcześnie ponieważ tych miejsc 
zawsze brakuje.
Natomiast bardzo dziwne prak-
tyki stosuje się u nas. W czasie 
Święta Kwiatów oprócz tego, 
że każdy wystawca za swoje 
stoisko słono płaci, to jeszcze 
kasuje się bilety a teren jest 
ogrodzony, czego nie wi-
działem na żadnej podobnej 
imprezie plenerowej w Polsce 
i wielu krajach Europy. Otwar-
ta impreza przyciąga tłumy 
a bramy tylko odstraszają.
Jeżeli ten temat Pana Prezy-
denta zainteresuje, to warto 
byłoby się pokusić o odwie-
dzenie w/w imprez i połączyć 
je z tym wspaniałym świętem 
Chrztu Polski, wzmianki 
o Lubinie, Ścinawie i Legnicy 
i stworzyć coś, z czego nasze 
miasto będzie znane w całym 
kraju, Europie a nawet świe-
cie, bo Polska Miedź znana jest 
na wszystkich kontynentach 
i każda kombinacka firma tak-
że z przyjemnością w takiej 
imprezie zechce wziąć udział, 
jak to się dzieje np. w Zielonej 
Górze.

Z poważaniem
Władysław Deptuła

SZANOWNY
PANIE PREZYDENCIE

W ostatnich tygodniach Polska bardzo uroczyście obchodzi 1050 rocznicę 
Chrztu. Jak zapewne Pan wie, pierwsza wzmianka o Lubinie pochodzi 
z roku 936, a więc okrągłe 30 lat wcześniej niż nastąpił Chrzest Polski.

Baran
21.03-20.04
Najbliższy czas zachęca do 
odpoczynku. Urlop zapowia-
da się bardzo przyjemnie. 
Zwolnij tempo kariery i za-
planuj krótką weekendową 
wycieczkę. W miłości szansa. 
Dobrze przestudiuj drogę, 
którą zamierzasz iść, aby 
się nie zgubić w labiryncie 
sprzecznych dążeń.

Byk
21.04-21.05
Czas sprzyja wakacyjnym wy-
jazdom. Jeśli podróż nie jest 
teraz możliwa, wykorzystaj 
pozytywną energię i zrób coś 
pożytecznego. Uporządkuj 
swoje sprawy, pozbądź się 
zaległości, doprowadź do 
finału rozpoczęte projekty. Na 
horyzoncie większa gotówka!

Bliźnięta
22.05-20.06
Urlop będzie bardzo udany, ale 
jeśli pracujesz, możesz liczyć 
na korzystny obrót spraw, 
intratną chałturkę i dopływ 
gotówki. Zaczniesz przyciągać 
do siebie ludzi interesujących 
i sympatycznych. Niewyklu-
czone, że ktoś Cię zauroczy. 
Dla bliźniąt z początku 
czerwca mniej optymistyczne 
prognozy.

Rak
21.06-22.07
Warto poświęcić czas na 
życiowe porządki i podjąć 
decyzje dotyczące przyszłości. 
Dla Raków z ostatnich dni 
znaku wiatr w żagle. Pora na 
nowy cel. Przedtem warto 
radykalnie rozwiązać stare 
problemy. Niczego nie żałuj. 
Nie wchodzi się dwa razy do 
tej samej rzeki! Nie chowaj 
się w kącie.

Lew
23.07-22.08
Pora zwolnić tempo i pod-
ładować baterie. Ambicje 
materialne i sukcesy zawo-
dowe zejdą zdecydowanie na 
drugi plan. Trzymaj nerwy na 
grubszym sznurku i ostrożnie 
prowadź. Marzenia spełniają 
się tym, którzy potrafią zmie-
nić je w realną wizję swojej 
przyszłości. Jeżeli wiesz, jak 
wyobrażasz sobie szczęście, 
ono także łatwiej znajdzie do 
Ciebie drogę.

Panna
23.08-22.09
Twoim atutem jest teraz po-
mysłowość w rozwiązywaniu 
problemów i dobra organizacja 
czasu. Niewykluczona szansa 
na sukces. Jeśli oczekujesz 
nadejścia miłości, nie musisz 
przesadnie się starać. Tym, co 
działa jest Twój entuzjazm, 
wewnętrzna siła, poczucie 
własnej wartości.

Waga
23.09-23.10
Staraj się zrealizować swoje 
cele. Satysfakcja z ich osią-
gnięcia, także materialna, 
zrekompensuje Ci konieczność 
spędzania czasu w firmie za-
miast na ciepłej plaży. Czasem 
warto na chwilę przystanąć 
i wsłuchać się w siebie. Sam 
powinieneś wiedzieć najlepiej, 
co jest dla Ciebie dobre.

Skorpion
24.10-21.11
Zapowiada się miły tydzień. 
Sprawy pójdą gładko, dopisze 
samopoczucie a życie okaże 
się przyjemne. Wakacyjne 
wojaże także będą udane. 
Niewykluczone, że poznasz 
kogoś, kto rzuci na Ciebie 
czar.

Strzelec
22.11-21.12
Poprzez wewnętrzne nie-
uporządkowanie  pojawia się 
niepokój i chwiejność. Nie 
obawiaj się zajrzeć w głąb 
swej duszy! Kiedy to zrobisz, 
poczujesz w sobie siłę! Warto 
poświęcić trochę czasu na 
wypoczynek. To moment na 
zatrzymanie się i złapanie 
wewnętrznej równowagi.

Koziorożec
22.12-19.01
Pora spojrzeć na swą przebytą 
drogę i pomyśleć o przyszło-
ści. Odrobina dobrej woli 
i skończą się problemy, znikną 
zaległości, przybędzie powo-
dów do satysfakcji. Możesz 
zaplanować podróż, nauczyć 
się czegoś nowego, rozwijać 
zainteresowania, zacząć nowy, 
ambitny projekt.

Wodnik
20.01-18.02
Zaczniesz rozmyślać o atrak-
cjach, które niesie ze sobą lato. 
W bliskim związku miłe kli-
maty. Twoje sprawy finansowe 
i zawodowe nie będą się ukła-
dały źle, ale póki co pozostań 
przy skromniejszym apetycie.  
Naucz się odpoczywać, nie 
możesz wciąż pracować na 
najwyższych obrotach.  

Ryby
19.02-20.03
Dopisze życie towarzyskie, 
rozrywki, a nowe znajomości 
przeciwdziałać będą nudzie. 
Sprzyjające okoliczności po-
mogą Ci popisać się talentem 
i umiejętnościami. Dzięki 
mądrej kontroli nad swoim 
życiem możesz osiągnąć praw-
dziwy sukces. Wsłuchaj się 
w siebie. Szukaj przyjemności 
i satysfakcji.

To miejsce
na reklamę
kosztuje

50 zł netto
kontakt 603 914 338
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