
Rolnicy gminy 
Ścinawa podsumowali 
tegoroczne zbiory.
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Kolizja na ul Kilińskiego 
w Lubinie. Ford uderzył 
w bok volkswagena. 
Okazało się że to skutek 
ucieczki sklepowych 
złodziei.

Na miejscu (18.08) interweniowały 
dwa patrole. Prewencja rozliczyła 
złodziejską parę za kradzież, a ruch 
drogowy za spowodowanie kolizji. 
Cała sytuacja zaczęła się w mar-
kecie Polo przy ul. Kilińskiego 
Para z małym dzieckiem weszła do 
sklepu na zakupy. „Nabyli” kawę 
o wartości około 80 złotych. Kiedy 

opuszczali sklep, obsługa próbowała 
ich zatrzymać na parkingu. Zdążyli 
jednak wsiąść do samochodu. Auto 
gwałtownie ruszyło, a ponieważ nie 
mogło opuścić parkingu w normalny 
sposób, kierowca zdecydował się 
wjechać na trawnik, chodnik i na ul. 
Kilińskiego. Tutaj jednak doszło do 
zderzenia z volkswagenem caddy. 
Dalsza ucieczka stała się niemożliwa.
– Kobieta została ukarana za spo-
wodowanie kolizji – informuje Jan 
Pociecha, oficer prasowy lubińskiej 
policji. – Natomiast mężczyzna 
został rozliczony za kradzież 
w markecie.

Kradzież, ucieczka i zderzenie Około godziny ósmej 
(25.08) na skrzyżowaniu 
Leśnej/Legnickiej doszło 
do zderzenia forda 
mondeo i alfy romeo. 
Nikomu nic się nie stało. 
Były utrudnienia w ruchu.

Obaj kierowcy przekonywali 
policjanta ruchu drogowego, że 
na skrzyżowanie wjechali na zie-
lonym świetle. Alfa romeo jechała 
w kierunku Legnicy, a ford mondeo 
jechał od ul. Kolejowej w kierunku 
os. Przylesie. Na skrzyżowaniu 
mondeo uderzyło w bok alfy. Kie-
rowca forda zaznaczał, że miał 
zielone światło. – Przede mną 
ruszał na zielonym inny samo-

chód i on przejechał skrzyżowanie, 
a ja uderzyłem w bok auta, które 
nadjechało z lewej strony.
Kierowca alfy romeo też przekony-
wał, że wjechał na skrzyżowanie na 
zielonym świetle. Ruch drogowy na 
miejscu sprawdził cykle działającej 
sygnalizacji. Z prostego ekspery-
mentu wynikało,że kierowca alfy 
nie miał możliwości wjechania na 
skrzyżowanie na zielonym świetle, 
mógł tylko skręcić w prawo bo na to 
zezwalał sygnalizator. Mimo tego 
kierowca nie poczuwał się do winy. 
Na ul Legnickiej (droga krajowa 
nr 3) w kierunku Legnicy na 
skrzyżowaniu z ul. Leśną ruch 
był utrudniony przez dwie godziny.

 � (red)

Zielone, ale
w którą stronę?Zaczęło się niewinne od drobnej stłuczki 

spowodowanej przez kierowcę ciężarówki. 
Po chwili na stojącej ciężarówce 
dosłownie rozpruł się peugeot 207.

Ciężarówka z centrum dystrybucyjnego wjechała na ul. 
Hutniczą. Jej kierowca nie zauważył, że na wysokości kabiny 
jedzie audi. Zaczął zmieniać pas i przetarł osobówkę. - Kiedy 
dzwoniliśmy po policję nadjechał ten peugeot. Rozdarł się na 
naczepie. Dobrze że kierowcy nic się nie stało – relacjonował 
szofer ciężarówki. 
W sobotę (27.08) na  ponad 2 godziny zamknięto fragment 
ul. Hutniczej między AL. Kaczyńskiego, a Wójta Henryka. 
Mimo wyraźnego oznakowania i zamknięcia kierowcy 
szukali sposobu na ominięcie blokady. Zdarzyli się nawet 
tacy, co pojechali pod prąd drugą nitką ul. Hutniczej. 

Kraksa na Hutniczej
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Nie cichą plotki 
i domysły w sprawie 
biletów na komunikację 
miejską w Lubinie. 
Uspokajamy – przejazdy 
autobusami w stolicy 
polskiej miedzi są wciąż 
darmowe. Wprowadzenie 
obiletowania dla dzieci 
to tylko formalność, 
która pozwoli miastu 
skorzystać z dotacji. 
Komunikacja miejska 
w Lubinie będzie 
wciąż darmowa. 

Od września dzieci ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów będą 
dla formalności musiały mieć 
przy sobie bilety miesięczne na 
komunikację miejską w Lubinie. 
Urząd Miejski zdecydował się 
w ten sposób otrzymać dotację. 
Każdy grosz dla budżetu się liczy 

więc czemu nie skorzystać z oka-
zji, że przepisy na to pozwalają. 
W rezultacie w Lubinie uczniowie 
będą mieli bilety na „darmochę”. 
– Bilety dla uczniów wprowadza-
my, by uzyskać dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego. Te 
bilety nie kosztują ani dzieci, ani 
rodziców. Trzeba je tylko pobrać 
w  szkołach. Warunek jest jeden – 
uczeń, dojeżdżając do szkoły, mu-
si taki bilet ze sobą mieć. Będzie 
to bilet miesięczny z naklejonym 
hologramem. To konieczne, by 
wziąć udział w programie dofi-
nansowania dojazdów młodzieży. 
To będą pieniądze z funduszy 
zewnętrznych. W ten sposób uda 
się zaoszczędzić na komunikacji. 
Ten program nazywa się Program 
wyrównywania szans dzieci 
i młodzieży. Skoro prawo mówi, 
że urząd musi dofinansować 
przejazdy, to skorzystamy z tego 

– tłumaczy Mamiński.
Uściślijmy – uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów na po-
czątku roku szkolnego otrzymają 
deklaracje, które uzupełnione 
i podpisane przez rodziców trafią 
znowu do szkół. Następnie pobio-
rą w placówkach szkolnych bilety, 
które będą ze sobą wozić wraz 
z aktualna legitymacją szkolną. 
W razie kontroli powinni okazać 
taki bilet. W przeciwnym razie 

mogą zapłacić karę za przejazd 
bez ważnego biletu. Bilety będą 
do odebrania w placówkach około 
10 września.
Dzięki skorzystaniu z takich 
funduszy miasto może otrzymać 
z urzędu marszałkowskiego  364 
tys. zł miesięcznie.
Komunikacja dla innych miesz-
kańców Lubina odbywa się bez 
zmian – wciąż nie ma biletów ani 
płatności za przejazdy.

Przedziwne urzędnicze procedury i przepisy – aż chce się powiedzieć ...idiotyzm

Za darmo, ale z biletem
Budowa drogi 
ekspresowej S3 
postępuje szybko. Już 
są utrudnienia w ruchu, 
a będą kolejne - tym 
razem poważne. Wiążą 
się z tym utrudnienia 
w ruchu, a co za 
tym idzie trudności 
z dojazdem do pracy 
dla pracowników 
oddziałów KGHM 
w kierunku Polkowic. 
Warto zapoznać się ze 
zmianami w dojazdach 
autobusów. 

Od 17 sierpnia na drodze kra-
jowej znajdującej się w pasie 
budowanej drogi ekspresowej 
S3 trzeba liczyć się z większy-
mi utrudnieniami w ruchu. 
Tak zwane korki pojawiły 

się na wysokości Polkowic. 
Zamknięto odcinek drogi 
wojewódzkiej 331 od skrzy-
żowania przy ZWR Rudna do 
Drogi Krajowej DK 3. W związ-
ku z tym dojazd do Rudnej 
Głównej, ZWR i obiektów 
Zakładu Hydrotechnicznego 
jest możliwy wyłącznie przez 
Polkowice.
Ruch pomiędzy szybami Rud-
na Główna i Rudna Północna  
odbywa się normalnie. Warto 
zapoznać się z komunikatami 
dotyczącymi zmian rozkładu 
jazdy autobusów dowożących 
pracowników oddziałów KGHM 
do pracy. Ci, którzy nie korzy-
stają z dowozów zbiorowych 
i wolą dotrzeć do pracy wła-
snym transportem, powinni 
wybierać się nieco wcześniej, 
bo mogą ich czekać trudności.

Możliwe trudności z dojazdem do pracy dla załogi 
KGHM i nie tylko

Lekko nie będzie
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Zlot Pojazdów Zabytkowych 
i Rajd Ziemi Chojnowksiej 
stały się okazją dla 
wolontariuszy KGHM, by 
pomóc chorej dziewczynce 
z Lubina. W trakcie całej 
imprezy motoryzacyjnej 
prowadzono kwestę. Były 
też licytacje ciekawych 
sportowych przedmiotów, 
co w konsekwencji dało 5 
tys. złotych które w całości 
przekazane zostaną dla 
8 – letniej lubinianki. 

Choć od rana aura była bardzo 
nieprzychylna, to los ostatecznie 
sprzyjał organizatorom I Zlotu 
Pojazdów Zabytkowych i I Rajdu 
Ziemi Chojnowskiej w niedzielę. 
Po południu w chojnowskim rynku 
stanęło prawie 100 maszyn, które 
miłośnicy zabytkowych aut oglą-

dali skrupulatnie. Cała impreza 
oprócz pasji i motoryzacyjnego 
wydźwięku miała też drugie 
dno. Wolontariusze KGHM jako 
współorganizatorzy wydarzenia 
zadbali o zbiórkę pieniędzy dla 
chorej dziewczynki z Lubina. 
Kwestowano z puszkami, ale prze-
prowadzono też licytację bardzo 
unikatowych gadżetów.

– Będziemy licytować piłkę od 
Gortata. Jest też uszkodzona 
część od Rafała Sonika, znanego 
kładowca. Mamy piłkę od Zagłębia 
Lubin, przedmioty od CCC Spran-
di Polkowice i mnóstwo innych 
cennych rzeczy. Całe fundusze 
pójdą na Julkę. Ludzie też kwe-
stują chodząc z puszkami między 
kibicami tego fantastycznego zlotu 
w Chojnowie, bo każda złotówka 

jest cenna – mówił Szczepan Knap, 
pracownik legnickiej huty, który 
poprowadził licytację.
Po podliczeniach udało się zebrać 
ponad 5 tys. zł a miłośnicy pomocy 
i sportowych przedmiotów postara-
li się, by wszystkie gadżety zostały 
zakupione.
Charakter imprezy spodobał się 
uczestnikom, którzy najpierw 
brali udział w porannym rajdzie, 

a potem prezentowali swoje auto-
mobile w sercu Chojnowa.  – To 
mi się bardzo podoba, że jest 
jakiś wyższy cel tej imprezy. 
Jako wiceprezes klubu, którym 
jestem w Świeradowie Zdroju 
muszę przyznać, że ten pomysł 
tak mi się podoba, że musi być 
również u nas wprowadzony 
w przyszłym roku – mówił Ro-
muald Szymanski, który na zlot 
przyjechał Fiatem 500 Opolino.

 � (inf)

Wolontariusze KGHM pomagali Julce – Zlot Pojazdów Zabytkowych Chojnów

Historia ze wsparciem

r e k l a m a
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Dbając o bezpieczeństwo na drogach 
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, 
przeprowadzili wzmożone działania 
pod kryptonimem „PRĘDKOŚĆ”.

Funkcjonariusze szczególnie przyglądali się tym 
kierowcom, którzy łamiąc przepisy ruchu drogowego 
stworzyli zagrożenie dla innych kierujących, jadących 
prawidłowo i bezpiecznie.
W piątek (26.08 policjanci z lubińskiej drogówki prze-

prowadzili wzmożone działania pn. PRĘDKOŚĆ  ’Akcja 
rozpoczęła się od 6 rano i trwała do późnych godzin 
wieczornych.
Działania te ukierunkowane były na bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym, szczególnie przestrzegania prze-
pisów dotyczących limitów dozwolonych prędkości. 
W tym celu policjanci wykorzystali wszystkie dostępne 
urządzenia do pomiaru prędkości .
Funkcjonariusze, podczas akcji weryfikowali także 
stan trzeźwości kierujących, sprawdzali wyposażenie 
pojazdu oraz wymagane dokumenty. Na pobłażliwość 

ze strony policjantów, nie mogły liczyć również te osoby, 
które nie korzystały z pasów bezpieczeństwa, używały 
telefonów komórkowych podczas jazdy samochodem, 
czy też niezgodnie z przepisami przewoziły dzieci.
Kierowcy którzy zostali zatrzymani za nieprzestrze-
ganie przepisów ruchu drogowego musieli się liczyć 
z konsekwencjami prawnymi. Podczas działań poli-
cjanci wciągu kilku godzin zatrzymali 10 kierującym 
prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości 
o co najmniej 50 km/h w terenie zabudowanym. 
Ponadto 35 kierowców zostało ukaranych mandatami 

za przekroczenie prędkości oraz punktami karnymi. 
Funkcjonariusze zatrzymali 2 dowody rejestracyjne 
za stan techniczny pojazdów.
Powyższe statystyki wyraźnie wskazują na to, że 
lekkomyślne zachowanie oraz pośpiech kierowców 
są przyczynami większości poważnych zdarzeń dro-
gowych. W związku z tym, apelujemy do wszystkich 
kierowców o rozwagę i stosowanie się do przepisów 
ruchu drogowego.
Z relacji kierowców wynikało, że policjanci ustawili 
się m.in. na wlocie do Lubina od strony Prochowic.

Mierzyli prędkość. Efekt? 10 zatrzymanych praw jazdy

Kierowcy nie spodziewali się

Przyjechali do Jawora 
w gości, żeby grać 
i kibicować. Skończyło 
się na przerwanym 
meczu i bijatyce na 
trybunach. Jeden 
z dziennikarzy zwracał 
uwagę działaczom Kuźni, 
że coś się szykuje, ale ci 
nie zareagowali. Dopiero 
kiedy doszło do awantury 
był telefon po policję. 
Meczu nie dokończono 
– został przerwany. 
Pozostał niesmak 
i oczekiwanie na karę.

Na miejsce przyjechał patrol le-
gnickiej prewencji, który wspierał 
sobotnie zabezpieczenie Święta 
Chleba i Piernika. Wraz z nimi 
przybyli również jaworscy poli-
cjanci. Awantura szybko została 
zażegnana, ale niesmak po niej 
pozostał. Kluby mogą spodziewać 
się konsekwencji dyscyplinarnych. 

Ze wstępnej analizy materiału mo-
że wynikać, że to Kuźnia Jawor 
otrzyma solidną karę za burdę 
wszczętą przez jej pseudokibiców 
na trybunach. 
Z materiału zdjęciowego wynika, 
że początek zadymy sprowokowała 
grupka jaworzan. Wcześniej na 
sąsiedniej trybunie pili piwo. 
Padały też obraźliwe słowa pod 
adresem kibiców ze Ścinawy, 
a także piłkarzy gości. Około 
10-15 minuty spotkania można 
było usłyszeć -  jeb..ć Odrę. Im 
bardziej mecz rozkręcał się, tym 
bardziej nakręcali się podpici ki-
bole z Jawora. Jeden z nich chciał 
siłą odebrać szalik sympatykowi 
Odry Ścinawa. Ten nie dał sobie 
zerwać z szyi symbolu swojego 
klubu i fakt napaści oraz pobicia 
zgłosił później policji. Kibice 
z Jawora nie ustępowali i zerwali 
starszemu mężczyźnie (ponad 70 
lat) ze Ścinawy szalik, który dostał 
od prezesa klubu w podziękowaniu 

za to, że jeździ na każdy wyjazdo-
wy mecz i kibicuje. Żadne słowa 
nie docierały do grupki jaworzan. 
Zaczęła się szamotanina. Trybu-
na zaczęła pustoszeć, a na niej 
doszło do rękoczynów i można 
powiedzieć regularnej bijatyki, 
do której o zgrozo dołączyli dwaj 
piłkarze Odry Ścinawa. Zostało 
to odnotowane w pomeczowych 
dokumentach. Jak przekazali 
nam piłkarze Odry nie mogli 
patrzeć jak bici są ich przyjaciele 
i rodziny i tylko dlatego przerwali 
swój występ i pobiegli na ratunek 
najbliższym. Warto dodać, że Odra 
Ścinawa nie ma swojego klubu 
kibica. Na mecze jeżdżą najczęściej 
najbliżsi piłkarzy i najwierniejsi 
kibice Odry.
Prezes Odry Ścinawa Jacek Wo-
łoch do dzisiaj nie może uwierzyć 
w to co się stało. W jego ocenie 
gdyby nie reakcja jego i jego za-
wodników, to na trybunie nie 
skończyłoby się tylko na siniakach. 

- Było już bardzo niebezpiecznie 
kiedy udało nam się rozdzielić 
kibiców z Jawora od kibiców ze 
Ścinawy. Nasi piłkarze też od-
stąpili. Nikt nam nie pomógł, nie 
było żadnej służby porządkowej, 
która zapanowałaby nad tym co 
się wydarzyło, albo choć stanęła 
między nami, a napastnikami 
z Jawora. 
Prezes ścinawskiego klubu przy-
znaje, że nigdy z taką agresją nie 
spotkał się. - Nigdy do czegoś ta-
kiego na trybunach nie dochodziło 
w żadnym miejscu gdzie graliśmy, 
a nie wszędzie wszyscy ze sobą 
kochają się i lubią.
Jaworscy policjanci przyznają 
również, że tego typu sytuacja 
miała miejsce w Jaworze po raz 
pierwszy. Tymczasem bandycki 
wybryk, do którego doszło w trak-
cie meczu Kuźni Jawor będzie miał 
konsekwencje. Niedługo okaże się, 
czy i jaką karę poniesie Kuźnia za 
zbydlęcenie, którego dopuścili się 
pseudokibice jaworskich piłkarzy. 
Piłkarski wydział dyscypliny we 

wtorek rozmawiał z przedstawi-
cielami klubów o sytuacji. Do 
momentu zamknięcia tego wydania 
LubinExtra! nie było wiadomo, 
czy Kuźnia przez debilizm kilku 
swoich kibiców nie odda dobrego 
meczu walkowerem. Dodajmy, 
że konsekwencje mogą być 
znacznie poważniejsze niż tylko 
oddanie meczu. Władze Kuźni 
nie komentują sprawy. To bardzo 
niekorzystna sytuacja dla naszego 
klubu. W kwestii tego co zaszło na 
trybunach na razie nie chce się też 
wypowiadać piłkarski związek. 
Analizowane są materiały z meczu. 
Prezesi obu klubów muszą się też 
wytłumaczyć z tego co zaszło, 
czyli burdy jaworskich pseudoki-
biców i uczestnictwa w niej dwóch 
piłkarzy ze Ścinawy.
Postępowanie związane z zadymą 
prowadzi policja w Jaworze jak 
i w Ścinawie. W obu miastach 
przesłuchiwane są kolejne osoby, 
które brały udział w bijatyce lub 
były jej świadkami. Zaczyna 
wyłaniać się obraz całej sytuacji. 

Mundurowi z Jawora zabezpieczyli 
nagrania monitoringu z meczu. 
Do poniedziałku zatrzymali już 
trzy osoby. - Mają 29, 34, 41 lat są 
mieszkańcami Jawora  – informuje 
młodszy aspirant Józef Kolanek 
z KPP w Jaworze. Ze wstępnych 
ustaleń wynika że niestety burdę 
wszczęli jaworzanie. - Grupa ki-
biców Kuźni Jawor spontanicznie 
podeszła do sektora z kibicami 
Odry Ścinawa, były przepychanki 
i szarpanina – dodaje policjant. 
Ponadto sprawdzane są zasady 
zabezpieczania tego typu imprez. 
Policja wyjaśnia, czy władze Kuźni 
dopełniły obowiązku zabezpiecze-
nia piłkarskiego spotkania i czy 
taki obowiązek był. Z dostępnych 
informacji wynika, że o meczu 
nie była powiadomiona jaworska 
policja.
Na dalsze wyniki postępowania 
trzeba będzie poczekać. Do tematu 
powrócimy. Na razie jednak bardzo 
blado wygląda to co na 70-lecie klubu 
wydarzyło się na trybunach. Wstyd!

 � (pit) zdjęcia: e-legnickie.pl

Przyszli „w gości” do kibiców Odry Ścinawa. Bijatyka na stadionie.

Kibole zaatakowali kibiców
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Grupa KGHM odnotowała wzrost 
produkcji miedzi ekwiwalentnej 
o 5 tys. t, co było wynikiem wzro-
stu wolumenów produkcji metali 
towarzyszących – złota i molib-
denu. Wielkość produkcji metali 
szlachetnych w relacji do roku 2015 
wzrosła łącznie o 26 proc.
W KGHM Polska Miedź S.A. 
produkcja górnicza w pierwszym 
półroczu wzrosła o 3% (z 15,7 
mln t do 16,2 mln t wagi suchej) 
w stosunku do okresu porówny-
walnego. Zanotowano natomiast 
spadek zawartości miedzi w urob-
ku z poziomu 1,540% do 1,501%. 
Przewiduje się, że w kolejnych 
kwartałach br. zawartość miedzi 
w urobku utrzyma się na poziomie 
1,51%.
Produkcja miedzi elektrolitycznej 
była niższa, przy jednoczesnym 
zwiększeniu zapasu półfabrykatów, 
które zostaną zużyte w trakcie 
trwania postoju Huty Miedzi 
Głogów I, związanego ze zmianą 
technologii pieców szybowych na 
technologię pieca zwiesinowego.
Nieznaczny spadek produkcji 

srebra metalicznego w pierwszej 
połowie 2016 roku jest pochodną 
niższej produkcji miedzi elektro-
litycznej.

Zmniejszono koszty
W porównaniu do analogicz-
nego okresu roku 2015 koszty 
są niższe o 177 mln PLN. Zysk 
netto segmentu KGHM Polska 
Miedź S.A. wyniósł 668 mln 
PLN – Zgodnie z zapowiedziami 
trzymamy dyscyplinę kosztową 
i bacznie obserwujemy rynek 
metali. W procesie rewizji strate-
gii skupiamy się na dostosowaniu 
planów inwestycyjnych Spółki 
do przewidywanych możliwości 
finansowych z uwzględnieniem 
warunków rynkowych i konieczno-
ści optymalizacji kosztów – mówi 
Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.

Na rynku spadki cen
Sytuacja na rynku surowców na-
dal jest trudna. W porównaniu do 
analogicznego okresu ceny miedzi 
w pierwszym półroczu 2016 roku 

były niższe o 21 proc. (4701 USD/t), 
srebra o 4 proc. (15,82 USD/troz), 
natomiast molibdenu o 25 proc. 
(6,04 USD/lb). W I półroczu 2016 
r. skonsolidowany wynik netto 
wyniósł 298 mln PLN. – Wpływ na 
wyniki miały głównie niskie ceny 
miedzi i molibdenu oraz zmniej-
szone wolumeny sprzedaży, ze 
względu na planowany postój HM 
Głogów I. Wynik został częściowo 
zrekompensowany korzystnym 
dla Spółki osłabieniem złotego 
względem dolara amerykańskiego 
oraz niższym poziomem kosz-
tów – wyjaśnia Wiceprezes ds. 
Finansowych, Stefan Świątkowski.

Nie rezygnują 
z projekjtów
Grupa KGHM kontynuuje swoje 
kluczowe projekty. W kopalni 
Sierra Gorda trwają intensywne 
prace związane z osiągnięciem 
docelowych parametrów finanso-
wo–produkcyjnych, zakładanych 
dla I Fazy. Renegocjowane są 
wybrane kontrakty i umowy oraz 
prowadzona jest weryfikacja dłu-

goterminowego planu działalności 
i rozwoju. Ponadto, kontynuowana 
jest współpraca z Chilijskim Regu-
latorem Środowiskowym (SMA). 
Sierra Gorda przedstawiła program 
dostosowujący działalność zakładu 
do wymogów regulatora i obecnie 
oczekuje na jego formalne zatwier-

dzenie przez SMA. – Dodatkowo, 
powielając sprawdzone rozwiąza-
nie z Polski, powołano zespół mię-
dzynarodowych ekspertów, który 
sprawuje nadzór nad zbiornikiem 
odpadów poflotacyjnych Sierra 
Gorda – informuje Wiceprezes 
ds. Rozwoju, Mirosław Biliński.

Inwestycje w Polsce
W Polsce prowadzone są dwie 
istotne inwestycje. W ramach 
projektu Głogów Głęboki – Prze-
mysłowy trwają prace nad dalszym 
udostępnianiem złoża. Program 
Modernizacji Pirometalurgii 
wszedł w decydującą fazę. Huta 
Miedzi Głogów przechodzi na 
technologię wyłącznie opartą na 
piecu zawiesinowym. 16 lipca 
br. piece szybowe, znajdujące się 
w HM Głogów I, zostały osta-
tecznie wyłączone z eksploatacji. 
Prace związane z uruchomieniem 
nowego pieca zawiesinowego są 
prowadzone zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zadań.
W KGHM na technologii pieca szy-
bowego pozostaną oparte procesy 
produkcyjne Huty Miedzi Legnica.
Zadłużenie netto Grupy Kapita-
łowej w okresie styczeń-czerwiec 
2016 r. wzrosło o 207 mln USD, 
co miało związek z finansowa-
niem działalności inwestycyjnej. 
Wskaźnik długu netto do EBITDA 

(przy wartości EBITDA za 12 mie-
sięcy kończących się 30.06.2016 r.) 
wynosi 1,8 i pozostaje na bezpiecz-
nym, kontrolowanym poziomie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
KGHM Polska Miedź S.A. podjęło 
uchwałę o wypłacie dywidendy 
za rok 2015 w kwocie 300 mln zł. 
Na 18 sierpnia 2016 r. przypadła 
wypłata I raty w kwocie 150 000 
000,00 PLN (0,75 PLN na akcję). 
II rata w tej samej kwocie zostanie 
wypłacona 17 listopada 2016 r.
Priorytetem Zarządu Spółki jest 
rewizja strategii, weryfikacja 
i wyznaczenie optymalnej ścieżki 
rozwoju aktywów zagranicznych 
oraz koncentracja nad programami 
efektywnego zagospodarowania 
złóż miedzi w Polsce, przy wyko-
rzystaniu najnowocześniejszych 
technologii.

Dyscyplina kosztowa odpowiedzią na warunki makroekonomiczne

KGHM dobrze sobie radzi
Przy wzroście produkcji miedzi ekwiwalentnej koszt jednostkowy w Grupie KGHM spadł o 12 proc. w relacji do 
pierwszego półrocza ubiegłego roku. W I półroczu 2016 roku Grupa KGHM wypracowała zysk netto na poziomie 
298 mln PLN, zaś EBITDA w tym okresie wyniosła 2,1 mld 
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Coraz więcej szkół 
wychodzi naprzeciw 
potrzebom rynku i oferuje 
różnorodne szkoły 
policealne, w których 
dorośli mogą zdobyć 
nowe wykształcenie lub 
uzupełnić dotychczasowe. 
Nie trzeba od razu 
decydować się na 
studia. Ci, którzy chcą 
podnieść kwalifikacje 
mogą zrobić to w wielu 
szkołach. Ciekawe oferty 
mają lubińskie placówki 
Royal College, L.O. 
Edukacja czy Recentia. 

W Royal College w Lubinie szkoły 
policealne są skierowane do osób, 
które ukończyły szkołę średnią 
i pragną zdobyć wykształcenie 
techniczne. Wcale nie trzeba mieć 
matury, by rozpocząć tam naukę. 

Wszystkim chętnym osobom Royal 
College proponuje darmową naukę 
na kierunkach: bezpieczeństwo 
i higiena pracy oraz administracja. 
Ponadto istnieje możliwość nauki na 
jedynym płatnym kierunku: technik 
usług kosmetycznych. Każdy po 
szkole podstawowej, gimnazjum 
oraz zasadniczej szkole zawodo-

wej. Ci, którzy ukończyli szkołę 
zawodową w Royal College będą 
dokształcać się przez 2 lata. Nato-
miast po szkole podstawowej czy 
gimnazjum czeka ich 3 lata nauki. Co 
ciekawe, wszystkie kierunki oprócz 
studium kosmetycznego całkowicie 
bezpłatna nauka. Wystarczy uczęsz-
czać regularnie na zajęcia i mieć  

50 % frekwencji. Nabór do szkoły 
trwa do 17 września. Formalności 
podczas rekrutacji są minimalne. 
Wystarczą chęci, świadectwo i 2 
zdjęcia legitymacyjne łącznie z po-
daniem  o przyjęcie do szkoły, które 
powinny być złożone w sekretariacie 
szkoły przy ulicy Odrodzenia 34 
w Lubinie. 
Równie ciekawą ofertę można zna-
leźć w szkole Recentia w Lubinie. Ci, 
którzy ukończyli gimnazjum mogą 
zdobyć ciekawe wykształcenie na 
kursach. Szczególnie panów zain-
teresują takie kierunki jak montaż 
maszyn i urządzeń elektrycznych, 
montaż instalacji elektrycznych 
czy eksploatacja maszyn, urządzeń 
i instalacji elektrycznych. Są też 
kursy kompetencji ogólnych czy 
kursy krótkie. I tu warto wspomnieć 
o kursach księgowych, kosmetycz-
no– fryzjerskich, medycznych, 
fotograficznych, komputerowych, 

gastronomicznych czy językowych. 
Szkołą przygotowuje też maturzy-
stów z różnorodnych przedmiotów. 
Ci, którzy chcą nauce poświęcić 
więcej czasu, niż na kursie mogą 
skorzystać z oferty szkół licealnych 
w Recentii. Jest gimnazjum dla doro-
słych, liceum i policealna szkoła dla 
dorosłych. W ofercie można znaleźć 
technika rachunkowości, informaty-
ki, BHP, administracji, weterynarii 
czy urządzeń systemów energetyki 
odnawialnej. Szkołą przygotowuje 

też opiekunów osób starszych, 
w domu pomocy społecznej czy też 
w zawodzie opiekunki środowi-
skowej. Więcej informacji można 
znaleźć w siedzibie szkoły przy ulicy 
Piłsudskiego 10/ 1 w Lubinie. L.O. 
Edukacja natomiast prowadzi nabór 
do Liceum Ogólnokształcącego 
dla dorosłych oraz do Szkoły Po-
licealnej na kierunki: technik BHP,  
technik administracji oraz  technik 
rachunkowości. Nabór trwa do 10 
października 2016 r.

Szkoła policealna, nauka dla dorosłych, kursy i szkolenia

Na naukę nigdy nie jest za późno – dorośli też się uczą 

Wychodząc naprzeciw 
potrzebom rynku, szkoła 
Royal College w Lubinie 
ogłasza rekrutację 
do Bezpłatnej Szkoły 
Policealnej oraz Liceum 
Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych. Do 
szkoły mogą zapisać się 
wszystkie osoby, które 
chcą podnieść swoje 
kwalifikacje i uzupełnić 
wykształcenie.

Szkoły policealne są skierowane 
do osób, które ukończyły szkołę 
średnią (bez konieczności posia-
dania matury) i pragną zdobyć wy-
kształcenie techniczne. Wszystkim 
chętnym osobom Royal College 
w Lubinie proponuje darmową na-
ukę na kierunkach: bezpieczeństwo 

i higiena pracy oraz administracja. 
Ponadto istnieje możliwość nauki 
na jedynym płatnym kierunku: 
technik usług kosmetycznych.
Oferta Liceum Ogólnokształcącego 
dla dorosłych skierowana jest do 
osób po szkole podstawowej, gim-
nazjum oraz zasadniczej szkole 
zawodowej. Nauka osób, które 
ukończyły szkołę zawodową trwa 
2 lata. Natomiast osoby po szkole 
podstawowej czy gimnazjum uczą 
się 3 lata.
W każdym z wymienionych typów 
szkół, z wyjątkiem studium kosme-
tycznego, nauka jest całkowicie 
bezpłatna przez cały okres jej 
trwania. Jedynym warunkiem, 
jaki musi spełnić przyszły słuchacz 
to 50 proc. frekwencji na zajęciach. 
Biorąc pod uwagę fakt, że przez 
cały okres trwania nauki słuchacz 

nie ponosi żadnych kosztów, oferta 
szkoły jest bardzo atrakcyjna.
Osoby, które chciałyby skorzystać 
z darmowej nauki jeszcze mogą się 
zapisać. Nabór do szkoły trwa do 
momentu rozpoczęcia nauki tj. do 
dnia 17 września 2016r.
Aby skorzystać z promocji i zapisać 
się do szkoły należy dostarczyć 
świadectwo i 2 zdjęcia legity-
macyjne oraz wypełnić podanie 
o przyjęcie do szkoły, które do-
stępne jest w sekretariacie szkoły 
bądź na stronie internetowej pod 
adresem - www.royal.edu.pl. 
Więcej informacji można uzyskać 
sekretariacie szkoły przy ulicy 
Odrodzenia 34 lub telefonicznie 
tel. 76 844 30 30.

Bezpłatna Szkoła dla Dorosłych
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Wciąż trwa rekrutacja 
na wyższe uczelnie. 
Placówki w regionie 

poszukującym nie zostawiają 
łatwego zadania, bo jest w czym 
wybierać. Ci, którzy chcą zdobyć 
wyższe wykształcenie lub uzupeł-
nić dotychczasowe o nowe kwa-
lifikacje mogą zrobić to całkiem 
niedaleko miejsca zamieszkania. 
Spore możliwości daje PWSZ 
w Legnicy. - W rekrutacji uzu-
pełniającej mamy 16 kierunków 
kształcenia, w tym jeden zupełnie 
nowy „Finanse i zarządzanie 
w przedsiębiorstwie”. Jest cała ga-
ma kierunków humanistycznych, 
związanych z naukami ścisłymi, 
a na wyróżnienie zasługuje inży-

nieria testowa. Tego w najbliższej 
okolicy nie ma. Są filologie, ratow-
nictwo medyczne, pielęgniarstwo 
i wiele innych. By wziąć udział e  
w rekrutacji trzeba zarejestrować 
się internetowo. Można to zrobić do 
25 września. Potem trzeba złożyć 
dokumenty – informuje Mirosław 
Szczypiorski, rzecznik PWSZ 
w Legnicy. 
Drugi nabór trwa również w PWSZ 
w Głogowie. Tam można znaleźć 
bezpłatne stacjonarne studia 
dzienne magisterskie, inżynierskie 
i licencjackie. Do 21 września chęt-
ni mogą wybierać między takimi  
kierunkami, jak np. automatyka 
i robotyka, metalurgia, nowe me-
dia, ekonomia, pedagogika czy 

pielęgniarstwo. Na głogowskiej 
uczelni można znaleźć też finanse 
i rachunkowość czy ekonomię. 
Warto wspomnieć, że placówka 
we współpracy z lokalnymi 
przedsiębiorstwami dostosowuje 
kierunki kształcenia do potrzeb 
rynku. Podobnie jest na Uczelni 
Jana Wyżykowskiego.- Dla stu-
dentów proponujemy studia pod 
pracodawcę, czyli kierunki, które 
konsultujemy z pracodawcami. Na 
przykład górnictwo i geologia oraz 
inne inżynierskie, które w KGHM 
i spółkach współpracujących 
z Polską miedzią są bezpośred-
nio związane z górnictwem. To 
logistyka, mechatronika czy infor-
matyka.  Rekrutacja trwa do końca 

września. Są miejsca na kierunki 
zarówno techniczne, jak i społecz-
ne. Są kierunki dla pań i dla panów. 
Nasza uczelnia ma też szeroką 
ofertę studiów podyplomowych 

dla tych, tórzy chcą się dokształcić 
lub uzupełnić swoje kwalifikacje - 
mówi Maria Paszkowska z Uczelni 
Jana Wyżykowskiego. 
Uczelnie dysponują stypendia-

mi zarówno naukowymi, jak 
i socjalnymi, co daje możliwości 
spokojnego studiowania bez obawy 
o finanse.

 � (inf)

Wyższe wykształcenie? Kolejny dyplom z uczelni? Do końca września można zdecydować w jakim kierunku poszerzyć swoje zdolności. 
Nie trzeba wcale daleko wyjeżdżać, by uczęszczać na studia i zdobyć dyplom. W Zagłębiu Miedziowym jest w czym wybierać. 
Państwowa Wyższa szkoła zawodowa w Głogowie czy PWSZ w Legnicy a może Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

edukacja

www.cem.lubin.pl
tel. 696 712 570

EKSPERYMENTY
CHEMICZNO - 
FIZYCZNE

Gdzie na studia w Zagłębiu Miedziowym?

Lokalne uczelnie wciąż prowadzą nabór na studia 

r e k l a m a

r e k l a m a
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Koniec wakacji już 
za moment. Dla 
przyszłych studentów 
to ostatni gwizdek, aby 
zdecydować jaki kierunek 
studiów wybrać.

Przegląd uczelni w naszym re-
gionie, a nawet znacznie dalej jest 
duży. Wszystkie zabiegają o stu-
dentów, bo z roku na rok jest ich 
mniej. Widać też zmiany w szko-
łach wyższych. Bardzo starają się 
dopasować kierunki nauczania do 
trendów rynku pracy. Najsłabsze 
znikają z rynku. Niektóre łączą 
się ze sobą, aby stać się bardziej 
konkurencyjnymi. Niezależnie 
od tego przed każdym studentem 
pytanie co studiować jest bardzo 
istotne. 
Wielu absolwentów liceów 
ogólnokształcących już idąc do 
ogólniaka wiedziało co chce robić 
w przyszłości. Niektórzy zmieniają 

decyzje pod koniec szkoły, ale 
uniwersalność ogólniaka pozwala 
im na dość szeroki wybór. 
Ta decyzja jest bardzo ważna. 
Niezwykle przyjemnie jest pra-
cować tam gdzie się chce i robić 
to co się lubi. Nie wszyscy mają 
taki komfort, dlatego podjęcie 
decyzji o wyborze studiów nie 

jest sprawą łatwą. Wielu absolwen-
tów techników, czy ogólniaków 
przekonało się, że dokonali złego 
wyboru. Rezygnowali wtedy po 
pierwszym lub drugim semestrze 
nauki i szukali kolejnej uczelni, 
albo od razu trafiali na rynek pracy 
nie kontynuując nauki. 
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Co studiować - oto jest pytanie

Czas ważnej decyzji
r e k l a m a

r e k l a m a
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Drużyna JRGH 
reprezentująca 
KGHM Polska Miedź 
zdobyła brązowy 
medal w klasyfikacji 
generalnej podczas 
X Międzynarodowych 
Zawodów Ratownictwa 
Górniczego w Kanadzie. 
W konkurencji 
wysokościowej zajęli 
pierwsze miejsce.

Między 19 a 26 sierpnia, drużyny 
ratowników górniczych z różnych 
zakątków globu spotkały się 
w Sudbury w Kanadzie. Dwadzie-
ścia siedem drużyn, reprezentanci 
13 krajów, konkurowało w takich 
konkurencjach jak: scenariusz 
podziemny, gaszenie pożaru 
czy pierwsza pomoc. KGHM 
reprezentowały drużyny z JRGH 
w Polsce i z kopalni Morrison 
w Kanadzie.
 - To były całkiem inne i chyba 
najcięższe zawody w jakich 
brałem udział- relacjonuje Jacek 
Gąsieniec , ratownik JRGH, 
kapitan drużyny White Eagles. 
- Organizatorzy stanęli na wy-
sokości zadania by odwzorować 
prawdziwe warunki. Nie było 
miejsca na błędy - organizatorzy 
cały czas nas monitorowali. 

Podczas konkurencji oglądali 
nasze działania na kamerach, 
dodatkowo byliśmy podłączeni 
do monitoringu pracy serca i tętna. 
Mało tego - poprzez chip, który 
połknęliśmy, mierzona była nasza 
temperatura wewnętrzna.
W całkowitej kwalifikacji Po-
lacy zdobyli  brąz. Zwyciężyła 
drużyna z Kanady, z Kirkland 
Lake Gold, drugie miejsce wy-
walczyli Irlandczycy z Boliden 
Tara Mines. Zawody podzielone 
były na konkurencje, które były 
różnie punktowane: 40% punktów 
za konkurencję podziemną, 30 
% za gaszenie pożaru, 20% za 
pierwszą pomoc i 10% za egza-
minu teoretyczny.
- Pod ziemią mieliśmy trzy zada-
nia: podjęcie poszkodowanego 
w dymach, budowa tamy i podję-
cie poszkodowanego przebitego 
żerdzią wiertnicy- opowiada 
Jacek Gąsieniec- Zadymienie było 
całkowite- szliśmy na kamerze 
termowizyjnej. Muszę przyznać, 
że była to realna praca i wysiłek, 
a nie tylko „symulacje”. Poszko-
dowanego przetransportowaliśmy 
na noszach na zewnątrz, aby 
przekazać służbom medycznym.
W zadaniu polegającym na gasze-
niu pożaru, organizatorzy rozpa-
lili ogień w kopalni. - I tu znowu 

szliśmy w dymie, obraz mieliśmy 
tylko z kamery termowizyjnej.  
Musieliśmy zlikwidować zagro-
żenie, wyłączyć prąd, pousuwać 
beczki z paliwem, wpiąć do 
hydrantu dwie linie wężowe aby 
ugasić pożar.- kontynuuje kapitan 
White Eagles.
Ratownicy KGHM Polska Miedź 
zdobyli złoto w konkurencji wy-
sokościowej. Zadanie polegało na 
podjęciu poszkodowanego, który 
na wysokości ok. 25 metrów, stra-
cił przytomność. – Opuściliśmy 
ratownika Piotra Pielecha z góry. 
Następnie ratownik przepiął po-
szkodowanego na siebie i razem 
zostali opuszczeni do oczekują-
cego na dole naszego paramedyka 
Jakuba Lewickiego (ratownika 
medycznego). Głównym koor-
dynatorem w tej konkurencji był 
Krzysztof Skraba z ZG Rudna. 
– mówi Jacek Gąsieniec.
KGHM Polska Miedź reprezen-
towało 14 ratowników, którzy 
startowali w zadaniach w różnych 
konfiguracjach- po 5-6 osób.
Ceremonia ogłoszenia wyników 
odbyła się w sobotę w nocy (czasu 
polskiego), w Sudbury (Kanada). 
Kolejne zawody, w 2018 roku 
odbędą się w Rosji. Szczegółowe 
wyniki można znaleźć na stronie 
IMRC2016.ca.

Ratownicy KGHM w doskonałej formie Być jak Messi i dużo zarabiać – o czym marzą mali piłkarze? 

Złoto i brąz
dla White Eagles

Mimo wysokiej 
temperatury na 
bieg przybyła grupa 
entuzjastów aby wziąć 
udział w 63 biegu 
parkrun Lubin. Bieg 
poprzedziło powitanie 
debiutantki pani Kamili 
Młynarskiej, która wzięła 
udział w spotkaniu pod 
namową córki Mai.

Dyplom z okazji ukończenia 
50 biegu otrzymała Anna Jo-
anna Kołodziej. Gratulujemy 
i czekamy na pokazanie się 
w czerwonej koszulce, którą 
otrzymuje z Londynu każdy 
kto ukończy 50 biegów. Są to 
specjalne koszulki dla osób, 
które ukończą 10, 50, 100, 250 
biegów oraz dla wolontariuszu, 

którzy wezmą udział 25 razy.
Na mecie jako pierwsi pojawiły 
się się: Maja Alicja Szczęśniak, 
Anna Miązek oraz Irena Budziń-
ska. Z panów I miejsce zdobył 
Rafał Kulczycki, następnie 
Robert Kapiec i Artur Diduszko.
Wyraźnie widać, że forma 
uczestników parkrun z dnia 
na dzień zwyżkuje.
Na zakończenie biegów na 
mecie dla biegaczy czekało 
pyszne orzechowe ciasto upie-
czone przez Anię Kołodziej.
Trwają przygotowania osób na 
wyjazd biegowy do Szwecji, 
który odbędzie się 18 wrze-
śnia. Współorganizatorem 
biegu jest parkrun Polska. 
Koszt wyjazdu to 199 zł. Są 
wolne miejsca więc zachęcamy 
do skorzystania z oferty.

Wkrótce rozpocznie się nowy 
rok szkolny. Uczniom, nauczy-
cielom i pracownikom oświaty 
grupa parkrun Lubin życzy wie-
le radości i satysfakcji w roku 
szkolnym 2016/2017. Z tej 
okazji zapraszamy wszystkich 
sympatyków przebywania na 
świeżym powietrzu na bieg, 
trucht lub marsz.
Aby wziąć udział w biegu 
wymagane jest wcześniejsze 
dokonanie rejestracji (www.
parkrun.pl/lubin) a następnie 
wydrukowanie i przyniesienie 
ze sobą nadanego Indywidual-
nego Kodu Uczestnika.
Kolejny bieg parkrun odbę-
dzie się tradycyjnie w sobotę 
o godz. 9:00. Park Wrocławski- 
ZOO.

 � (red)

63 parkrun w upale 

Kilkunastu chłopców 
z rocznika 2005 i 2006 
zgłosiło się do naboru 
prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Sportowe 
Górnik Lubin. Od wtorku 
16 sierpnia mali piłkarze 
tworzą nową drużynę. 

Pytani dlaczego właśnie piłka 
nożna odpowiadają krótko – chcą 
być gwiazdami i zarabiać dużo 
pieniędzy. Każdy z nowych nabyt-
ków Górnika Lubin ma swojego 
idola. – Piłka nożna mnie kręci. 
Wielu jest teraz piłkarzy więc się 
wkręciłem. Dużo gram na co dzień 
i chce by pójść dalej. Marzę o tym, 
by zostać pomocnikiem jak Paul 
Pogba  – mówi Michał Zasada, 
10 latek z Lubina. – Chce być jak 
Messi, chcę być gwiazdą i zarabiać 
dużo pieniędzy. W tym klubie jest 
wielu moich kolegów, a nawet tre-
ner z poprzedniego klubu  – dodaje 
Cyprian Bachuś.
Górnik Lubin jest klubem dość 
często wybieranym przez młodych 
zawodników. Zarówno seniorzy, jak 
i juniorzy mogą liczyć na coraz lepsze 

warunki do trenowania. Oprócz 
zadbanego boiska, które Górnik 
dzierżawi od ZSZiO przy KEN co-
raz lepiej wyglądają remontowane 
pomieszczenia: łazienki i szatni. 
– Przyszliśmy tu ze względu na 
trenera. Ta grupa jest zwarta, bo 
to dzieci, które przeszły z innego 
klubu. Mój syn może jest i drobny, ale 
podobno szybki i dobry. Będziemy  
się tu wspierać. Myślę, że rodzice 
nowych zawodników będą zado-
woleni nie tylko z klubu, ale i z nas 

rodziców – mówił Andrzej Zasada, 
tato jednego z zawodników.
Drużyna 2005/2006 w przyszłości 
ma być zgłoszona do ligi okręgo-
wej młodzików. Treningi będą 
odbywały się trzy razy w tygodniu.
Zarząd klubu ma w planach kolejne 
zespoły dla najmłodszych. Jak 
informuje Piotr Marczuk, prezes 
Stowarzyszenia Sportowego Gór-
nik Lubin ma zostać uruchomiona 
grupa z przedziału 2008 – 2010.
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Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą św. w kościele pa-
rafialnym Podwyższenia 

Krzyża w Ścinawie, Eucharystię 
koncelebrowali ks. proboszcz 
Andrzej Pławiak, ks. Wojciech 
Myślecki oraz zakonnik ks. Janusz, 
a oprawę muzyczną zapewnił 
zespół góralski “Góralska Hora”.
Przybyli na nią liczni goście. Nie 
zabrakło wójtów i burmistrzów 
gmin powiatu lubińskiego. Był 
Tadeusz Kielan z gminy Lubin, 
Władysław Bigus z gminy Rud-
na, burmistrz Ścinawy Krystian 
Kosztyła, a także radni miasta 
Lubina i powiatu wraz ze starostą 
Adamem Myrdą. Ponadto Ścinawę 
odwiedził również poseł Krzysztof 
Kubów. 
Po Mszy św ulicami Ścinawy na 
błonie przeszli rolnicy. W tym roku 
organizatorzy dożynek sprawili 
mieszkańcom,  a przede wszystkim 
młodym mieszkańcom nie lada 
gratkę w postaci zabytkowych ma-
szyn rolniczych. Ciągniki różnych 
marek z zabytkowymi tablicami 
jak i poszczególne urządzenia były 

w pełni sprawne. Na błoniach odbył 
się obrzęd przekazania chleba, 
którego dokonali starościna i sta-
rosta dożynek Jan Śliwa sołtys 
wsi Buszkowice oraz Józefa 
Kasprzak sołtys wsi Przychowa, 
a całość ceremoniału uświetnił 
Zespół Folklorystyczny Ziemi 
Ścinawskiej. Starosta powiatu 
lubińskiego Adam Myrda oraz 
burmistrz Ścinawy Krystian Kosz-
tyła, w ciepłych i optymistycznych 
słowach życzyli wszystkim rol-
nikom i osobom zgromadzonym 
związanym z rolnictwem dużo 
zdrowa i zadowolenia z ich cięż-
kiej, a jak potrzebnej każdemu 
człowiekowi pracy.
Po części oficjalnej odbyły się 
prezentacje artystyczne zespołów 
ludowych. Na ścinawskiej scenie 
zaprezentowały się zespoły: Lubin 
oraz Sobinianie, które rozruszały 
powiatową publiczność. Następ-
nie odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursów na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy gminy Ści-
nawa i powiatu lubińskiego oraz 
na najlepsze stoisko promocyjne 

sołectwa gminy Ścinawa. Do kon-
kurencji na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy gminy Ścinawa w tym 
roku zgłoszono dziewięć wieńców. 
Jury wytypowało trzy najbardziej 
efektowne. Pierwsze miejsce jak 
w roku ubiegłym zajął wieniec 
z Przychowej, drugie miejsce 
wieniec z Dziewina, a trzecie 
przypadło wieńcowi z Wielowsi. 
Wszystkie pozostałe wińce otrzy-
mały wyróżnienia. 
W kategorii na najpiękniejszy 
powiatowy wieniec dożynkowy 
jury przyznało pierwsze miejsce 
wieńcowi z Przychowej. W kon-
kurencji na najpiękniejsze stoisko 
promocyjne udział wzięły trzy 
sołectwa - Przychowa, Dębiec 
i Ręszów.
Po wręczeniu nagród rozpoczął 
się cykl zabaw dla najmłodszych 
uczestników dożynek. Jako pierwsi 
na scenie zaprezentowali się lau-
reaci Ludowych Talentów, a po 
nich wystąpiła akademia uśmiech 
w przedstawieniu edukacyjnym 
„Jarzynowo”. Atrakcji muzycznych 
tego dnia nie było końca. W folko-

wym klimacie na scenie wystąpiła 
również kapela Góralska Hora.
Przed taneczną imprezą w rytmie 
disco polo rozegrano turniej dla 
chętnych uczestników festynu. 
Po trzech konkrecjach pierwsze 
miejsce zajęła OSP Ścinawa, drugie 

“Maczuga”, a trzecie “Drużyna A”. 
Poza podium znalazła się grupa 
“Orły”.
W tym roku na scenie królowało 
disco polo i jako pierwszy na do-
żynkowej scenie wystąpił zespół 
News, który rozkręcił przybyłą 

do Ścinawy widownie. Następnie 
zaprezentował się zespół Cottal 
Boys, który zaśpiewał najwięk-
sze hity disco polo w zmienionej 
aranżacji muzycznej. 
Gwiazdą dożynkowych obchodów 
była popularna grupa Bayer Full.

Dożynki powiatowo-gminne w Ścinawie
Rolnicy gminy Ścinawa podsumowali tegoroczne zbiory. Razem z mieszkańcami i samorządowcami świętowali na dożynkach.


