
Na rynkach sytuacja nie jest najlepsza, ale też 

nie jest zła. Polska Miedź radzi sobie dobrze.

Zwroty za CO
na Przylesiu
Miniona zima była łagodna, w rezultacie 
pojawiły się oszczędności na 
ogrzewaniu. Na Przylesiu nikt nie 
musi dopłacać do ogrzewania. str. 7
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Nie ma
mocnych?

Nie ma obaw o KGHM

Tym razem ogień szybko zauważono.
To trzeci pożar w tym miejscu 
w ciągu roku. PRZYPADEK?

str. 5

zobacz - przeczytaj na stronie 6

str. 6
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To miejsce
na reklamę
kosztuje

60 zł netto
kontakt 603 320 338

W budżecie był plan 
na dotację i urzędnicy 
burmistrza Ścinawy 
zadanie wykonali. Gmina 
otrzyma niemal milion 
złotych dofinansowania 
do remontu drogi.

Władze miasta kilka miesięcy 
temu złożyły wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego we Wrocławiu 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 
(PROW 2014-2020) na dofinanso-
wanie przedmiotowej inwestycji.
Ścinawski samorząd wnioskował 
o maksymalne dofinansowanie, tj. 
o 63,63 % wartości przedsięwzię-
cia, czyli o kwotę blisko 970 tys. 
zł. Dzisiaj już wiemy, że otrzymał 
takie wsparcie. Szacunkowy koszt 
zadania wynosi ok. 1,5 mln zł.
Wniosek o dotację został rozpatrzo-
ny pozytywnie, a Ścinawa znalazła 
się na 43 miejscu listy rankingowej 
wśród 183 gmin, które aplikowały 
o środki z PROW.
W połowie kwietnia br. burmistrz 
Ścinawy podpisał umowę z Firmą 
Budowlaną „FOBIS” Sp. z o. o. 
z Lubina na wykonanie przedmio-
towej inwestycji. - Okazało się, że 
wykonawca nie realizował zadania 
zgodnie z umową – informuje Prze-
mysław Linda kierownik Referatu 

Inwestycji i Rozwoju ścinawskiego 
magistratu. - W ostateczności 
gmina odstąpiła od współpracy.
Obecnie trwa nowa procedura 
przetargowa. Otwarcie ofert 
zaplanowano na 16 sierpnia br. 
Po wyłonieniu wykonawcy, pod-
pisaniu umowy roboty drogowe 
zostaną wznowione.
Zakres przewidzianych do reali-

zacji prac obejmuje modernizację 
dróg gminnych z Tymowej (droga 
w prawo na początku wsi, wjeżdża-
jąc do Tymowej od strony Dębca/
Ścinawy) do Chełmka Wołowskiego 
i w samym Chełmku, łącznie ma być 
przebudowany odcinek o długości 
2,145 km. W ramach przedsięwzięcia 
zaplanowano rozbiórkę istniejącej 
nawierzchni oraz wykonanie 

nowej, asfaltowej, a także budowę 
chodników przy zabudowaniach 
mieszkalnych i gospodarstwach. 
Dodatkowo roboty przewidują 
udrożnienie rowów przydrożnych 
poprzez ich oczyszczenie i odmule-
nie, a także przegłębienie. Planowane 
prace obejmują również budowę 
nowego oświetlenia ulicznego.

 � (inf/scinawa.pl)

Przebudowa drogi Tymowa-Chełmek z problemami

Wykonawcę „pogonili”

W zależności od 
przelicznika ilościowego 
umowa może mieć 
wartość od 4,5 mld zł 
do prawie 11 mld zł. 

- Zawarcie kolejnej ramowej 
umowy świadczy o obopólnym 
zadowoleniu ze współpracy. Nasz 
partner, China Minmetals Corpo-
ration jest głównym odbiorcą na-
szych produktów na rynek chiński. 

Potencjał tej współpracy jest z roku 
na rok większy.  Podpisana Umowa 
ma największą z dotychczasowych  
wartość. KGHM Polska Miedź 
już jest na Nowym Jedwabnym 
Szlaku – podkreśla Krzysztof 
Skóra, Prezes Zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A.
To już czwarta umowa ramowa 
zawarta z chińskim partnerem. 
Przypomnijmy,że pierwsza miała 
miejsce w 2002 roku. - W mi-

nionym roku zrealizowano trzy 
kontrakty  w ramach kończącej 
się poprzedniej umowy ramo-
wej z lat 2012-2016. Ich wartość 
przekracza 10% wartości naszego 
kapitału własnego. To świadczy 
o wadze kontraktu. Wbrew obie-
gowym opiniom, konsumpcja 
miedzi na rynku chińskim rośnie 
i mamy nadzieję być beneficjen-
tami tego wzrostu – mówi Jacek 
Rawecki, I Wiceprezes Zarządu 
ds. Zarządzania Łańcuchem 
Dostaw.
Delegacja China Minmetals Cor-
poration, na czele z He Wenbo, 
prezesem Spółki, przebywa w Pol-
sce na zaproszenie Zarządu KGHM 
Polska Miedź. Goście zwiedzili 
m.in. kopalnię Polkowice-Siero-
szowice w Zagłębiu Miedziowym.

 � (kghm)

Chińczycy i KGHM zadowoleni ze współpracy - jest kolejna umowa na miedź

Kontrakt na 11 miliardów

r e k l a m a
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W lubińskich urzędach bez 
problemu zatrudniane są 
osoby niepełnosprawne. 
Zarówno Urząd Miejski 
jak i Starostwo Powiatowe 
wśród pracowników 
administracyjnych ma 
załogę z orzeczeniem 
o niepełnosprawności.

Zgodnie z wymogami prawa, 
urzędy te zapewniają osobom 
niepełnosprawnym odpowiednie 
warunki pracy i jak zapewniają, 
nie odczuwają różnicy między 
pracownikami w pełni zdrowymi 
a tymi z orzeczeniem.
To, że coraz częściej w powiecie 
lubińskim zatrudnia się osoby nie-
pełnosprawne, to żadna tajemnica. 
Miejsca pracy są coraz bardziej 
dostępne dla osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności zarówno 
fizycznej, jak i umysłowej. Osoby 
takie mogą znaleźć zatrudnienie 
w handlu, przy produkcji, w fir-
mach sprzątających czy ogrod-
niczych. Te dobre praktyki są 
również stosowane w administracji 
państwowej. Starostwo Powiatowe 
z powodzeniem zatrudnia osoby 
z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności.
 - W jednostkach samorządu tery-
torialnego zgodnie z art. 13a ust. 2 
ustawy o pracownikach samorzą-
dowych pierwszeństwo zatrud-
nienia ma osoba niepełnosprawna, 
jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce 
jest niższy niż 6% i osoba niepeł-
nosprawna znajdzie się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów 
wyłonionych w wyniku naboru 
na stanowisko urzędnicze. Takie 
pierwszeństwo w zatrudnieniu nie 
dotyczy stanowisk kierowniczych. 
W Starostwie Powiatowym w Lu-
binie wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych jest wyższy niż 

6 % . – zapewnia - starosta lubiński 
Adam Myrda.
Podobnie sytuacja ma się w Urzę-
dzie Miejskim w Lubinie. W tej 
jednostce administracyjnej pracują 
dwie osoby niepełnosprawne. Jed-
na wykonuje prace biurową, jedna 
jest portierem. 
 -  Osoby niepełnosprawne, które 
zatrudniamy, pracują godzinę 
krócej, a w ciągu roku mają 
przyznawaną większą ilość dni 
urlopowych, niż inni pracownicy. 
Są to osoby, które wykonują swoją 
pracę tak samo, jak każdy inny 
pracownik. Praca jest dostosowana 

do ich stanu zdrowia. W naszym 
urzędzie nie ma różnicy pomię-
dzy jakością pracy świadczoną 
przez takie osoby. Te stanowiska 
są dostosowane do stopnia ich 
niepełnosprawności - mówi Jacek 
Mamiński, rzecznik prasowy 
prezydenta Lubina.
Gmina Ścinawa nie ma wśród 
swojej załogi osób niepełno-
sprawnych. Nie wynika to jednak 
z jakiejkolwiek niechęci, a z faktu, 
że dotychczas nie było chętnych. 
W rezultacie w organizowanych 
w urzędzie czy jednostkach kon-
kursach na wolne stanowiska nie 
ma osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności. Z informacji otrzy-

manych w Ścinawie wynika jasno, 
że urząd jest otwarty na oferty 
pracowników z orzeczeniem, lecz 
jak dotąd osoby niepełnosprawne 
nie zgłosiły się do pracy w admi-
nistracji. Jak informują urzędnicy, 
wciąż czekają na chętnych, którzy 
z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści  zechcą pracować w Urzędzie 
Gminy i Miasta Ścinawa.
Dodajmy, że preferencje zatrud-
niania osób niepełnosprawnych 
w administracji publicznej 
obowiązują od kilku lat. Jed-
nak w żadnym z opisywanych 
urzędów nie zdarzyło się, aby 

pojawiła się lawina podań przy 
organizowanych konkursach na 
wolne stanowiska urzędnicze. To 
pewnego rodzaju ciekawostka, bo 
w przypadku urzędu mającego zbyt 
mały wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych taka osoba 
ma łatwiejszą drogę do przyjęcia 
do pracy.
Dodajmy, że w Urzędzie Miejskim, 
jak i Starostwie Powiatowym nie 
ma barier architektonicznych, które 
uniemożliwiałyby zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych. Oba 
urzędy mają windy. W Ścinawie 
bariery architektoniczne zostaną 
zlikwidowane przy okazji trwają-
cego właśnie remontu.

Administracja publiczna – tu też pracują osoby niepełnosprawne

Niepełnosprawni
w Lubinie równie 
sprawni

Salon obuwia 
dziecięcego ARUŚ 
zaprasza na bezpłatne 
badanie stóp dzieci 
prowadzone przez 
doświadczonego 
magistra fizjoterapii. 
Jest to już kolejna akcja 
badania stópek dzieci 
przeprowadzana przy 
użyciu profesjonalnego 
sprzętu - podoskopu.

Jest to szklany podświetlo-
ny podest z lustrem, który 
wykorzystując załamanie 
światła obrazuje rozłoże-
nie ciężaru na stopach. 
Fizjoterapeuta zbada stopy 
dziecka i w przypadku wy-
stąpienia wady określi jej 
zaawansowanie. Dodatkowo 
poinstruuje jakie ćwiczenia 
i masaże należy wykonywać 
samodzielnie z dzieckiem 
w domu. Podpowie zabawy 
lub sporty wspomagające roz-
wój i korekcję wady. Ponadto, 
w oparciu o wyniki badania, 
pomoże dobrać odpowiednie 
obuwie i w razie konieczno-
ści wkładki ortopedyczne. 

Termin badania: 27.08.2016r. 
(sobota) Godzina: 10-16 Salon 
obuwia dziecięcego ARUŚ ul. 

Piłsudskiego 30 Lubin. Więcej 
informacji pod nr tel. 531 282 
502. Serdecznie zapraszamy! 

Zbadaj
stopy dziecka

r e k l a m a

W KGHM będą płacić

Pracownicy Polskiej 
Miedzi otrzymają po 20 
sierpnia wypłatę zaliczki 
z nagrody z zysku. 

Choć sytuacja na rynku z wcze-
śniejszych okresów spowodowała 
gorsze wyniki miedziowej spółki 
pracownicy i tak nie mają powodów 

do zmartwienia. Firma przygoto-
wuje już dla nich wypłatę zaliczki 
nagrody z zysku. Stanie się to po 
opublikowaniu przez KGHM 
raportu finansowego za pierwsze 
półrocze tego roku. Wypłata nie 
będzie mała bo wyniesie około 1/3 
miesięcznego zarobku. 

 � (inf)
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134 osoby na Dolnym 
Śląsku mają więcej 
niż 100 lat. W całej 
Polsce 2300 osób ma 
za sobą setne urodziny. 
Bukiet kwiatów, 
list z życzeniami 
i informację 
o przyznaniu 
honorowego świadczenia 
pieniężnego w wysokości 
3 408,62 zł otrzymują 
od ZUS osoby, które 
skończą 100 lat. 

Przyznaną raz kwotę 
stulatkowie dostają co 
miesiąc do końca swojego 
życia. Wiekowy emeryt 
nie musi składać żadnych 
wniosków do ZUS jest to, 
bowiem specjalne tzw. 
honorowe świadczenie, 
które otrzymują wszy-
scy emeryci i renciści 
„z urzędu”, automatycznie 
z chwilą ukończenia 100 
lat. Co więcej świadczenie 
to dostają także ci, którzy 
nie przepracowali w swoim 
życiu ani jednego dnia 
i dlatego nie pobierają ani 
emerytury, ani renty. 

Dotyczy to zwykle kobiet, 
które przez całe swoje ży-
cie opiekowały się domem 
i dziećmi. Im również nale-
ży się dodatek dla stulat-
ków, ale w ich przypadku 
niezbędne jest złożenie 
wniosku gdyż nie znajdują 
się w systemie ZUS. Do 
wniosku należy dołączyć 
dokument potwierdzający 
datę urodzenia (np. akt 
urodzenia).

- Zawsze kontaktujemy się 
z rodziną stulatka i pytamy 
o zgodę na osobiste wrę-
czenie listu oraz złożenie 
życzeń jubilatowi. Jeżeli 
ją dostajemy wtedy pra-
cownicy ZUS odwiedzają 
stulatka, aby wręczyć 
kwiaty i pogratulować 
mu osobiście. Bywa też 
tak, że rodzina nie wyraża 
zgody na wizytę np. ze 
względu na ciężki stan 
zdrowia jubilata, wówczas 
list gratulacyjny wysyłany 
jest pocztą – mówi Anna 
Rutkowska z wrocławskiego 
ZUS.

Godna emerytura
dopiero po setce...

W jakim kierunku powinna iść 
Gmina Lubin i co jest najważniej-
sze dla jej rozwoju?
Jan Gątkowski - Inwestycje i jesz-
cze raz inwestycje. Gmina Lubin 
jest gminą bogatą. Mamy co roku 
do dyspozycji około 63 milionów 
zł. Często tego nie dostrzegamy, bo 
przyzwyczajamy się, że to jest i tak 
musi być. Na darmową komunika-
cję dla mieszkańców gmina wydaje 
około 5 milionów, na dopłaty do 
wody i kanalizacji aby mieszkańcy 
płacili mniej gmina dopłaca około 
3 milionów zł. rocznie. Do tego 
dochodzą pozostałe inwestycje 
w kwocie kilkunastu milionów zł.

Roman Komarnicki - Dla przy-
kładu granicząca z Nami gmina 
Ścinawa ma budżet w wysokości 
38 milionów. Więc jeśli ktoś 
zastanawia się, czemu miasto 
Lubin chce zlikwidować Naszą 
gminę i Nas przejąć a nie np. gminę 
Ścinawa to już zna odpowiedź, - bo 
tutaj są pieniądze.
Robert Piekut - Relacje miasta 
z Naszą Gminą są bardzo intere-
sujące. Wiadomo, że Wójt Tadeusz 

Kielan wywodzi się ze struktur 
Prezydenta Miasta Lubina, dla-
czego zatem miasto postawiło 
znak zakazu i teraz nie można 
wjechać na parking przy gminie, 
co drastycznie utrudnia funkcjo-
nowanie urzędu. Wydaje mi się, 

że znak ten zostanie symbolem 
początku końca Naszej gminy. 
Parę tygodni temu Wójt wspominał 
o konieczności przenosin i zaku-
pu nowego budynku dla urzędu. 
I co teraz mamy zrobić, znaleźć 
nową siedzibę, najlepiej wspólnie 
z miastem?
Jesteście przeciwnikami likwidacji 
gminy Lubin, dlaczego?

Krzysztof Łukowski - Dlatego, 
że zgodnie z przysłowiem „domek 
ciasny - ale własny” i tu jest podob-
nie. Gmina ma swoje problemy, 
tak to prawda. Należy poprawić 
stan dróg i gospodarkę wodno-
-ściekową. Ale chodzi o to, aby 
Nasze pieniądze zostawały tu na 
miejscu niż mamy sponsorować 
miasto i jego osiedla. 
Barbara Skórzewska - Lepiej, aby 
rządzili Nami ludzie i mieszkańcy, 

którzy tu mieszkają a nie urzędnicy 
czy prezydent miasta, który nie 
będzie znał Naszych kłopotów, bo 
szkoda mu będzie czasu na rozwią-
zanie problemów sołectwa, które 
liczy np.200 mieszkańców. Dla 
niego zawsze będzie ważniejsze 

osiedle w mieście, które zamiesz-
kuje kilkanaście tysięcy osób.
Największy problem gminy? 
Paweł Łukasiewicz - Bez wąt-
pienia stan dróg powiatowych, 
które przechodzą przez miejsco-
wości Naszej gminy. To największa 
bolączka i z tego co obserwuję 
niestety, przez najbliższe 20-40 
lat a może i dłużej, nie uda się tego 
problemu rozwiązać. Podam trochę 
liczb, które zaszokują mieszkań-
ców. Powiat Lubiński  składa się 

z miasta Lubina, gminy Ścinawa, 
gminy Rudna i gminy Lubin. Radni 
Powiatu wzięli kredyt bankowy 
w wysokości 10 milionów zł. na 
20 lat, aby przeznaczyć go na 
remonty dróg. Ich propozycją jest 
przekazanie około 3 milionów 
na drogi w gminie Lubin około 
3 milionów do gminy Ścinawa, 
4 miliony do miasta Lubina. Dla 
gminy Rudna nic nie zostaje. I teraz 
uwaga! Remont 1 kilometra drogi 
powiatowej przez teren miejscowo-
ści zabudowanej - średnio wynosi 
około 3,5 miliona złotych. Na tere-
nie samej tylko gminy Lubin jest 96 
kilometrów dróg powiatowych!!! 
Czyli w Naszej gminie, powiat 
wyremontuje niecały 1 kilometr 
drogi. 
Barbara Skórzewska - A co 
najważniejsze, pieniądze, które 

posiada powiat w większości idą 
do m.Lubina. Na 23 wszystkich 
radnych w powiecie, 16 jest 
z miasta Lubina, a tylko 7 radnych 
z pozostałych 3 gmin wiejskich. 
Wynik głosowania w sprawach 
podziału pieniędzy, jest z góry 
przesądzony na korzyść miasta. 
Więc jeśli mieszkańcy pytają, 
dlaczego dróg nie robi się w gminie 
tylko w mieście, to znają już odpo-
wiedź. W przypadku likwidacji 
gminy Lubin i włączenia jej do 
miasta, sytuacja nowej połączonej 
dużej gminy będzie taka sama jak 
w powiecie. Na 23 radnych, 19 
będzie z miasta a tylko 4 z byłej 
gminy wiejskiej. Życzę sukcesu 
Naszym 4 radnym w przekony-
waniu pozostałych 19 z potężnych 

osiedli miasta, aby przekazali ja-
kieś pieniądze na wioskę liczącą 
100-200 mieszkańców.

Te liczby i informacje są naprawdę 
szokujące! Dlaczego mieszkańcy 
o tym nie wiedzą?
Paweł Łukasiewicz - Z takimi 
informacjami ciężko się przebić 
w mediach. Ponieważ są to fakty 
niewygodne dla wielu osób i po-
tężnego lobby, które chce kosztem 
mieszkańców gminy zniszczyć 
wiele lat ich ciężkiej, wspólnej 
pracy na rzecz Gminy Lubin. Gdy 
staramy się mieszkańcom to wy-
tłumaczyć, to zadają pytanie „Dla-
czego My o tym nie wiemy i nikt 
o tym nie mówi?” Zapraszamy 
więc na blog internetowy naszego 
klubu Radnych, tam można się 
dowiedzieć wszystkiego. 

Opozycja ocenia dwa lata rządów i inwestycji w gminie Lubin

Jest dobrze, czy może
 być lepiej? cz. 2
Rozmawiamy z grupą radnych klubu radnych „Razem dla Gminy Lubin”.

Chodzi o to, aby Nasze pieniądze 

zostawały tu na miejscu niż mamy 

sponsorować miasto i jego osiedla.

Lepiej, aby rządzili Nami ludzie 

i mieszkańcy, którzy tu mieszkają a nie 

urzędnicy czy prezydent miasta.

Wynik głosowania w sprawach 

podziału pieniędzy, jest z góry 

przesądzony na korzyść miasta. 
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Na rynkach sytuacja 
nie jest najlepsza, ale 
też nie jest zła. Polska 
Miedź radzi sobie 
dobrze, mimo ciężaru 
zagranicznych inwestycji.

W Polskiej Miedzi trwa audyt, 
który ma wskazać jaką kondycję 
ma Polska Miedź.
Badanie spółki zlecił nowy 
zarząd, gdyż pojawiało się zbyt 
dużo sprzecznych informacji 
dotyczących pracy poprzedniej 
ekipy. Dużo zastrzeżeń głównie 
strony związkowej budziły i budzą 
inwestycje KGHM w Ameryce Pół-
nocnej i Południowej. Przekładają 
się one na wynik finansowy całej 
firmy, gdyż nie jest dziś tajemni-
cą, że zagraniczne inwestycje nie 
osiągają oczekiwanych wyników, 

a wręcz są pewnego rodzaju cię-
żarem dla KGHM. Skutek tego 

jest taki, że rzutuje to na kondycję 
finansowa całej firmy i osiągany 

zysk, który jest mniejszy. 
Nowe władze Polskiej Miedzi nie 

ukrywają, że inwestycje to bardzo 
ważny temat i dlatego należy pod-
chodzić do nich bardzo wnikliwie. 
- Zawsze należy się zastanowić czy 
będzie to dobra inwestycja, czy 
oferta jest atrakcyjna – przyznaje 
prezes Krzysztof Skóra. 

Na rynkach surowcowych silne 
światowe koncerny zawsze in-
westują, kiedy ceny surowców są 
niskie. Wtedy można złoża kupić 
taniej. Ryzykowne są inwestycje 
w złoża, kiedy jest cenowa ko-
niunktura, bo można za nie prze-
płacić. W przypadku KGHM, firma 
kupowała zagraniczne aktywa, 

kiedy ceny miedzi nie należały 
do najniższych. W ocenie nowych 
władz spółki zainwestowano sporo, 
a oczekiwane wyniki są znacznie 
słabsze niż pierwotnie wyliczano. 
Zmieniły się też na niekorzyść ceny 
surowców.

KGHM zapowiedział, że nastąpi 
weryfikacja strategii, określone 
zostanie również zaangażowanie 
spółki w określone projekty zwią-
zane z kierunkiem działania. 
Audyty w KGHM niedługo zo-
staną zakończone, wtedy będzie 
dokładnie wiadomo w jakim stanie 
KGHM objęły nowe władze.

Firma jest silna na rynku graczy surowcowych

Nie ma obaw o KGHM

r e k l a m a

W Polskiej Miedzi trwa audyt, który ma 

wskazać jaką kondycję ma Polska Miedź.



6    18 sierpnia 2016 r.  •  www.lubinextra.pl

r e k l a m a

aktualności

倀伀䴀伀䌀 䐀䰀䄀 刀伀䐀娀䤀一 伀䘀䤀䄀刀 圀夀倀䄀䐀䬀팀圀℀
䨀攀嬁氀椀 稀渀愀猀稀 漀猀漀戀ᤁⰀ 欀琀爀愀 猀琀爀愀挀椀䈁愀 欀漀最漀嬁 戀氀椀猀欀椀攀最漀 眀 眀礀瀀愀搀欀甀Ⰰ 瀀漀洀簁 渀愀洀 
搀漀 渀椀攀樀 搀漀琀爀稀攀܁⸀ 䴀漀簁攀 樀攀樀 猀椀ᤁ 渀愀氀攀簁攀܁ 䐀唀笁䔀  漀搀猀稀欀漀搀漀眀愀渀椀攀 椀 稀愀搀漀嬁܁甀挀稀礀渀椀攀渀椀攀⸀

 ⨀䐀漀琀礀挀稀礀 眀礀瀀愀搀欀眀 稀 挀椀ᤁ簁欀椀洀椀 漀戀爀愀簁攀渀椀愀洀椀 挀椀愀䈁愀 漀爀愀稀 嬁洀椀攀爀琀攀氀渀礀挀栀 搀爀漀最漀眀礀挀栀Ⰰ 眀 瀀爀愀挀礀Ⰰ 渀愀 爀漀氀椀 眀 氀愀琀愀挀栀 㤀㤀㜀ⴀ㈀　㘀⸀ 

娀䄀䐀娀圀伀䌁
㔀　㔀 㔀㤀　 㜀㌀㜀

Dwa rozbite samochody, 
jeden w rowie i trzy 
osoby w szpitalu. Tak 
zakończył się poślizg, 
w który wpadło BMW.

Przed godziną piętnastą (9.08) 
w Niemstowie (droga K36 Lubin-

-Prochowice) doszło do groźnego 
wypadku. Kierujący BMW nie 
zapanował nad samochodem i na 
mokrej nawierzchni wychodząc 
z zakrętu w Niemstowie wpadł 
w poślizg. Autem obróciło. 
BMW uderzyło najpierw w bok 
volkswagena polo na legnickich 

numerach rejestracyjnych, któ-
ry wjechał do rowu. Następnie 
pojazd uderzył czołowo w forda 
transita. Trzy osoby trafiły do 
szpitala. Dwie do Lubina przy ul. 
Bema i jedna (pasażer z BMW) 
do szpitala w Legnicy. Mężczy-
zna najprawdopodobniej ma 
złamaną nogę.
Na drodze policjanci z ruchu 
drogowego, przy pomocy funk-
cjonariuszy z prewencji, szybko 
zorganizowali ruch wahadłowy. 
Samochody z drogi uprzątnięto 
około godziny 18.

 � (dlu24.pl)

Zderzenie w Niemstowie

r e k l a m a

Tym razem ogień szybko 
zauważono. Dzięki 
temu w ciągu kilku 
nocnych godzin został 
opanowany. To trzeci 
pożar w tym miejscu 
w ciągu roku. Przypadek? 

Dym za komunalnym wysypiskiem 
śmieci pod Kłopotowem było wi-
dać już około 17 godziny. Wtedy 
jednak nic nie wskazywało, że 
znowu palą się plastikowe odpady 
w punkcie recyklingu. Strażacy na 
miejsce dotarli w piątek (5 sierp-
nia) około 23 godziny. Niemal 
natychmiast, mając doświadczenia 
z poprzedniego wielodniowego 
pożaru na miejsce zadysponowano 
duże siły i środki. W składowisko 
w ciągu kilku nocnych godzin 
strażacy wlali setki metrów sze-
ściennych wody. Dzięki temu udało 
się zdławić ogień. Dodatkowo nie 
rozprzestrzeniał się tak gwałtownie 
jak rok wcześniej, gdyż plastikowe 
odpady były poprasowane w bele. 
W rezultacie paliło się wewnątrz 
pryzmy. Dodajmy, że była około 
dwu-trzykrotnie większa niż ta, 
która spłonęła rok temu. 
Kiedy w nocy na miejsce dotarli 
strażacy stwierdzili, że teren nie 
jest dozorowany. Jakież było ich 
zdumienie, kiedy nad ranem poja-

wił się zaspany młody mężczyzna, 
który jak twierdził pilnował terenu 
i spał w stróżówce, i rzekomo nic 
nie słyszał co się dzieje na terenie, 
który miał dozorować. 
Aby opanować pożar już w nocy 
z głogowskiej PSP przyjechała cy-
sterna. Wsparcia udzielili również 

strażacy z JRGH przy ZG Lubin. 
Do tego dochodziły jednostki OSP 
z gmin Ścinawa, Rudna i Lubin. 
W sobotę składowisko zostało 
rozgrzebane i dogaszone. Przy-
pomnijmy, że w ubiegłym roku (27 
lipca) pożar gaszono przez tydzień. 

 � (red)

Znowu pożar śmieci na recyclingu w Kłopotowie

Nie ma mocnych?

Po wielu miesiącach starań o znalezienie dofinansowania na 
opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji: Oczyszczenie 
i zabezpieczenie zespołu historycznych wyrobisk podziemnych 
pod Wzgórzem Ryszarda w Bolkowie – stanowiących miejsce 
składowania odpadów niebezpiecznych z czasów II Wojny 
Światowej, udało się w końcu znaleźć darczyńcę.

KGHM pomoże uporządkować wyrobisko
z pozostałości po II wojnie światowej

Fundacja
przeznaczyła pieniądze

Będzie nim Fundacja KGHM 
Polska Miedź, która pozytyw-
nie odpowiedziała na gminny 
wniosek o dofinansowanie 
i przyznała 45 tys. zł wsparcia dla 
tego zadania. Stosowną umowę 
burmistrz podpisał wraz z Pre-
zesem Fundacji dnia 1 sierpnia 
br. Gmina planuje, że Studium 
Wykonalności będzie zawierało 
oprócz analizy finansowej, także:
– wstępne rozpoznanie niedo-
stępnej, podziemnej struktury 
składowiska i jego otoczenia oraz 
inwentaryzację zgromadzonych 
odpadów (w tym niebezpiecz-
nych),
– określenie i wyszczególnienie 
działań niezbędnych dla prawi-

dłowej likwidacji podziemnego 
składowiska odpadów i właściwe-
go zabezpieczenia oczyszczonego 
zespołu wyrobisk,
- zdefiniowanie przedsięwzięcia, 
a w szczególności dokonanie 
wyboru najkorzystniejszej opcji 
techniczno-technologicznej oraz 
opis przedsięwzięcia,
- określenie czy i w jakim zakre-
sie przedsięwzięcie wpisuje się 
w strategie i programy na pozio-
mie UE, krajowym, wojewódzkim 
i lokalnym oraz oszacowanie 
przewidywanych skutków śro-
dowiskowych przedsięwzięcia,
- określenie wstępnego planu 
wdrożenia i eksploatacji przed-
sięwzięcia,

- przedstawienie możliwych opcji 
finansowania przedsięwzięcia 
z uwzględnieniem programów 
krajowych i EU – przedstawione 
zostaną dostępne i/lub ogłoszone 
na dzień sporządzania Studium 
Wykonalności programy wspar-
cia ze środków krajowych i EU, 
adekwatne dla planowanego 
przedsięwzięcia.
Warto przypomnieć, że w podzie-
miach pod Wzgórzem Ryszarda 
znajduje się kilkadziesiąt/kilkaset 
metalowych beczek z nieokreślo-
ną zawartością - najprawdopo-
dobniej są to pozostawione przez 
Niemców substancje ropopochod-
ne z lat 40 ubiegłego wieku.

 � (red)
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Pomagają lokalne samorządy, 
ale również największy w re-
gionie pracodawca. Za sprawą 
Fundacji KGHM Polska Miedź, 
policja regularnie otrzymuje 
wsparcie finansowe do zaku-
pów sprzętu. Najczęściej są to 
radiowozy.
Dzisiaj mundurowi nie mają się 
czego wstydzić. Sam komendant 
Tomasz Gołaski przyznaje, że 
dzisiaj na Dolnym Śląsku, po-
wiat lubiński  niewątpliwie ma 
najnowszy tabor radiowozów ze 

wszystkich komend. 
W trakcie święta policji, w 97 
rocznicę jej powołania, w Cen-
trum Kultury w Rudnej odbyła 
się akademia pełna dyplomów, 
awansów i odznaczeń nie tylko 
dla mundurowych. Wyróżniono 
też cywili za wsparcie, którego 
nie odmawiają policji. 
Wśród wyróżnionych znalazło się 
kilku samorządowców m.in. bur-
mistrz Ścinawy, Krystian Kosz-
tyła. – Dziękuję za tę niełatwą 
i często niewdzięczną służbę, jaką 

pełnicie na rzecz mieszkańców 
naszego regionu. Dzięki waszej 
pracy i pełnionym obowiązkom, 
możemy czuć się bezpiecznie na 
imprezach masowych, na ulicach 
i naszych domach. – mówił do 
zebranych burmistrz Ścinawy.
Podczas uroczystości Komendant 
Powiatowy Policji podziękował 
i wyróżnił również prezesa 
KGHM Polska Miedź S.A., 
Krzysztofa Skórę. – Chciałem 
państwu odznaczonym pogratu-
lować odznaczeń i osiągniętych 

sukcesów.  Życzę wam również 
w waszym życiu osobistym dużo 
zdrowia, spełnienia marzeń i tego 
spokoju, bezpieczeństwa, które 
każdy z nas odczuwa dzięki wa-
szej pracy – mówił prezes KGHM 
Polska Miedź S.A.
W gronie osób, które odebrały 
dyplomy i podziękowania był 
też prezes Fundacji KGHM Pol-
ska Miedź, a zarazem dyrektor 
Centrali Polskiej Miedzi Wacław 
Szetelnicki.

 � (ab)

Wybudowany przed II 
wojną światową stadion 
w Ścinawie przechodzi 
gruntowny remont. Zyska 
wiele nowych funkcji.

Prace przy modernizacji 
prowadzone są przez jelenio-
górską firmę od ubiegłego roku. 
Dodatkowo z końcem lipca ta 
sama firma wygrała przetarg na 
zadanie remont i modernizację 
budynku zaplecza klubowego 
w którym są klubowe biura 
oraz szatnie dla sportowców. 
Niespełna dwa tygodnie temu 
z wykonawcą prac gmina Ścina-
wa podpisała stosowną umowę. 
Zakres całego przedsięwzięcia 
obejmuje kompleksową moder-
nizację budynku stadionowego.
- Nikogo nie trzeba chyba 
przekonywać, że obiekt wy-

maga remontu- mówi Jacek 
Wołoch prezes MKS „ODRA” 
Ścinawa. - Bardzo się cieszę, że 
nasi zawodnicy, inni sportowcy 
z gminy i kibice będą mieli 
lepsze warunki do korzystania 
z całego kompleksu, poza tym, 
będzie to takie „postawienie 
kropki nad i”- dopowiada 
prezes.
W ramach zadania zaplano-
wano m.in.: termomoderni-
zację i wykonanie elewacji 
zewnętrznej budynku, remont 
wszystkich pomieszczeń we-
wnętrznych wraz z posadz-
kami, modernizację instalacji 
wentylacyjnej, elektrycznej, 
wodnej i kanalizacyjnej, 
wymianę drzwi wejściowych, 
balustrad na balkonach, czy 
budowę instalacji oświetlenia 
awaryjnego.

- Praktycznie wszystko będzie 
poddane modernizacji- infor-
muje sekretarz miasta i gminy 
Ścinawa Dariusz Stasiak. - Pra-
ce te są konieczne. Na pewno 
spadną koszty utrzymania 
obiektu, a poza tym budynek 
będzie bardziej funkcjonalny 
i estetyczny. Zakładamy, że 
wszystkie roboty na zewnątrz 
sfinalizowane będą pod koniec 
września, na planowane otwar-
cie całego stadionu- dodaje 
sekretarz.
Termin zakończenia inwestycji 
to początek października br., 
a koszt modernizacji budynku 
zgodnie z podpisaną umową 
wyniesie około 600 tys. zł 
Część kosztów zostanie sfinan-
sowana z dotacji z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

 � (red)

Miniona zima była 
łagodna, w rezultacie 
pojawiły się oszczędności 
na ogrzewaniu. Na 
Przylesiu nikt nie musi 
dopłacać do ogrzewania.

To na pewno dobra wiadomość dla 
wszystkich lokatorów spółdzielni 
mieszkaniowej Przylesie w Lubi-
nie. Nikt nie musi dopłacać do CO 
za sezon 2015/2016. Gospodarze 
budynków już dostarczają zawia-
domienia, na których widnieje, 
ile każdy z lokali mieszkalnych 
ma na tak zwanym plusie, jeśli 
chodzi o zapłacone zaliczki na 
CO. Ci, którzy mają uregulowane 
płatności z tytułu czynszu, mogą 
nadpłaty albo przekazać na poczet 
kolejnych zobowiązań, albo też 

zwrócić się do spółdzielni o zwrot 
na wskazane konto. Lokatorzy, 
którzy zalegają z opłatami powinni 
liczyć się z tym, że ich nadpłaty 
zostaną zaksięgowane na konto 
tych zaległości.
Zwroty zaliczek za CO to efekt 
kilku czynników. – Tak jak w ubie-
głym roku i kilka lat pod rząd, 
mamy nadpłaty na centralnym 
ogrzewaniu. Ani jedna nierucho-
mość nie będzie musiała dopłacać 
do CO. Jest to wynik wielu działań, 
ale też łagodnej zimy i tego, że nie 
zmieniamy zaliczek. To też efekt 
prac, które prowadzimy. Mimo 
łagodnych zim, spada zużycie 
ciepła, co tylko nas cieszy. To efekt 
dociepleń budynków, moderniza-
cji i dociepleń stropodachów. To 
też efekt regulacji hydraulicznej 

instalacji. Wymieniamy stare 
zawody przygrzejnikowe na nowe 
z ogranicznikami do 16 stopni. To 
pozwala utrzymać temperaturę 
budynku na jednym poziomie. 
Nasza współpraca z WPEC jest też 
bardzo dobra. Mamy wymienione 
prawie wszystkie odcinki sieci 
zasilającej na nową sieć. Jest dzięki 
temu brak strat ciepła. To wpływa 
na to, że taryfa za ciepło nie jest 
drastycznie podnoszona, jak to było 
kilkanaście lat temu. – tłumaczy 
Tomasz Radziński, prezes zarządu 
SM Przylesie w Lubinie. – Chcemy 
zapewnić, i robimy to od wielu 
sezonów, komfort cieplny naszym 
lokatorom. Włączamy się, kiedy 
zaczyna się robić chłodno. Nie cze-
kamy na rozpoczęcie oficjalnego 
sezonu grzewczego. Wyłączamy 
ogrzewanie też wtedy, gdy na 
zewnątrz są takie temperatury, 
które na to pozwalają. Tak było 
w ostatnim sezonie, gdy w maju 
grzaliśmy chyba jako jedyni do 
końca, pozwalając naszym loka-
torom wytrzymać  chłodne dni 
– podkreśla szef zarządu Przylesia.
Zwroty zależą od każdego budyn-
ku, bowiem każdy pracuje inaczej. 
Maksymalnie na poszczególnych 
nieruchomościach zwroty wyniosą 
12 złotych za metr kwadratowy 
zaś  minimalnie 4 zł za metr kwa-
dratowy.

Policja świętuje i dziękuje KGHM za wsparcie finansowe

Podziękowania za pomoc

Największa spółdzielnia w Lubinie rozlicza ogrzewanie

Zwroty za CO
na Przylesiu

Budynek klubowy Odry Ścinawa też będzie wyremontowany

Wszystko jak nowe
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Wynikiem 5:2 zakończyło 
się spotkanie w ramach 
rozgrywek pucharowych 
na szczeblu okręgowym 
między Victorią Parchów 
a Górnikiem Lubin. Choć 
pierwsza połowa meczu 
była dość wyrównana 
i zakończyła się remisem 
2:2, to po gwizdku Górnik 
musiał oddać zwycięstwo 
Victorii Parchów. 

Choć sezon ligowy tuż, tuż to 
piłkarze Górnika Lubin muszą 
jeszcze sporo poprawić, jeśli chcą 
zdobywać punkty i piąć się w ta-
beli. Spotkanie w ramach Pucharu 
Polski na szczeblu okręgowym 
z Victorią Parchów pokazało, że 
jest jeszcze sporo do poprawienia.

– Ten mecz to już nawet nie jest 
rozgrzewka przed ligą – mówił 
w przerwie spotkania Piotr Mar-
czuk, prezes Stowarzyszenia 
Górnik Lubin – Na dzisiejszy 
mecz nie mamy pełnego składu. 
Brakuje kilku zawodników, 
którzy są trzonem tego zespołu. 

Nie ma Dawida Grodka, Pawła 
Mikuły napastnika. W drugiej 
połowie wejdzie Kusztal, może 
coś “podciągnie” – mówił z  na-
dzieją Piotr Marczuk. Niestety 
lubinianie nie poprawili wyniku 
na swoją korzyść – przeciwnie 
przegrali z Victorią Parchów 2:5.

aktualności

Klub KGHM Zagłębie Lubin, 
i kibice ze Stowarzyszenia 
Zagłębie Fanatyków 
zachęcają wszystkich do 
przyłączenia się do zbiórki 
przyborów szkolnych pod 
hasłem “Szkoła będzie 
wesoła”. Wszystkie 
artykuły szkolne, które 
uda się zebrać do końca 
sierpnia trafią do dzieci 
z domów dziecka. 

W okolicy świąt zbierają sło-
dycze i robią paczki, które 
trafiają do dzieci z placówek 

wychowawczych, domów 
opieki dla matek z dziećmi  
i domów dziecka. Tuż przed 
rozpoczęciem roku szkolnego 
znowu pomyśleli o dzieciach, 
których wyprawki szkolne nie 
powinny się różnić od tych ma-
łych uczniów, którymi zajmą 
się rodzice.
KGHM Zagłębie Lubin, kibice 
ze Stowarzyszenia Sympaty-
ków Zagłębia Lubin Zagłębie 
Fanatyków oraz zakłady Buk-
macherskie Milenium organizują 
akcję, podczas której zbierane 
są przybory szkolne wszelkiego 

rodzaju – zeszyty, kredki, wy-
cinanki, pisaki, farby, ołówki 
– jednym słowem wszystko to, 
co w szkolnej ławie niezbęd-
ne. Pierwsze pudła zapełniły 
się podczas lipcowego meczu 
z Termalicą. Później kibice nie 
zawiedli na spotkaniu z Pogonią 
Szczecin. Ostatnia szansa, by 
przynieść podarunki szkolne 
na mecz będzie 21 sierpnia 
podczas zmagań Miedziowych 
z Górnikiem Łęczna.
To nie jedyne miejsca i okazje, 
by wesprzeć zbiórkę “Szkoła 
będzie wesoła”. Każdy, kto chce 

przyłączyć się do przedsięwzięcia 
może przynieść podarunki do 
sklepu Zagłębia Lubin do Galerii 
Cuprum Arena, do siłowni Sahara 
na lubińskim Przylesiu, do punk-
tów Zakładów Bukmacherskich 
Milenium oraz do samego klubu, 
gdzie na parterze przy recepcji 
stoi specjalny karton oklejony 
plakatem, którego nie sposób 
przeoczyć.
Zebrane artykuły klub i kibice 
ze Stowarzyszenia rozdzielą 
i przygotują wyprawki szkolne, 
które następnie trafią do dzieci 
w domach dziecka.              (inf)

Kibice i KGHM Zagłębie Lubin z myślą o szkole i dzieciach

Szkoła musi być wesoła

Górnik musiał oddać zwycięstwo Victorii Parchów

Muszą popracować

Bieg 61 ukończyło ponad 30 
osób a zwycięzcą okazał się 
Mieczysław Aleksander Ci-
chocki z Poznania. Był to jego 
13 bieg. Powiększa się grono 
osób, które już ukończyły 50 
biegów parkrun. Tym razem 
uczyniła to Ania Kołodziej.
Każdy kto weźmie udział 50 
razy w biegach otrzymuje 
nagrodę. Nagrodą jest specjal-
na koszulka z odpowiednim 
symbolem wskazującym liczbę 
ukończonych biegów (10, 50, 
100, 250). Koszulki sponsoruje 
i dostarcza sklep Wiggle z Lon-
dynu oczywiście za darmo.
Sylwester Hełmoński z Gdyni za-
liczył w Lubinie 10 bieg. Życzymy 
dalszych sukcesów i dziękujemy 
za udział w Lubinie.

Na biegach debiutowała mło-
dziutka Lilou Palej, która wraz 
z Babcią Elą dzielnie pokony-
wały wyznaczoną trasę. Na 
mecie na każdego uczestnika 
czekały czekoladki znanej fir-
my, których “sponsorem” była 
Jola Kurzawska biorąca udział 
w biegach po raz szesnasty.
Założycielem parkrun jest 
Paul Sinton-Hewitt z Londy-
nu. Pierwszy bieg odbył się 
w 2004 roku 13-go października 
w Bushy park. Wzięło w nim 
udział 13 osób. Obecnie w każdą 
sobotę około 1000 osób bierze 
udział w biegach.
W Lubinie pierwszy bieg odbył 
się w czerwcu 2015 roku za 
sprawą Andrzeja Sowy- koor-
dynatora biegów, który czeka 

na swojego następcę. Sam 
jak mówi zgodnie z obietnicą 
chciałby popatrzeć z boku jako 
uczestnik biegów. Od początku 
biegów w Lubinie nasza redak-
cja promuje to przedsięwzięcie. 
Warto podkreślić, że biegi 
organizowane są obecnie w 12 
państwach świata.
Biegi przeznaczone są dla każ-
dego bez względu na doświad-
czenie biegowe. Udział w nich 
jest bezpłatny a po jednorazowej 
rejestracji można brać udział 
w nieograniczonej liczbie na 
całym świecie.
Zapraszamy na kolejny sobotni 
bieg do Parku Wrocławskiego.
Więcej informacji na: www.
parkrun.pl/lubin.

 � (red)

61 bieg parkrun i 50 bieg Ani

Parkrun bardzo popularny

To miejsce
na reklamę
kosztuje

60 zł netto
kontakt 603 320 338

r e k l a m a


