
„Od kilku dni temat elektryzuje okolicznych 
mieszkańców oraz wszystkich użytkowników parku. 

Z bólem serca obserwowaliśmy “oczyszczanie” parku 
z poszycia, które rozumieliśmy lub staraliśmy sobie 

wmówić jako swego rodzaju kontrowersyjną, ale formę 
dbania o porządek. Prawdziwy szok przyszedł jednak 

dopiero z chwilą gdy...”
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Atrakcyjne rabaty dla 
pracowników KGHM 
oraz ich rodzin
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Z soboty na niedzielę na skrzy-
żowaniu pod Castoramą (droga 
nr 3 i 36) zginęły dwie osoby. 
Kierowca Toyoty zginął na miej-
scu o jego żonę lekarze walczyli 
w szpitalu – nie udało się. Trafiła 
tam w bardzo ciężkim stanie.
Do zderzenia doszło przed pół-
nocą (10/11.03) na skrzyżowaniu 
drogi nr 3 i 36 (skrzyżowanie pod 
Castoramą). Toyota yaris jechała 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 
od ronda. Na skrzyżowaniu koło 
Castoramy wyjechała prosto pod 
ciężarówkę. Pojazdem podró-
żowało małżeństwo. Kierowca 
zginął na miejscu. Pasażerka była 
reanimowana, w ciężkim stanie 
trafiła do szpitala Regionalnego 
Centrum Zdrowia przy ul. Bema 
w Lubinie. Tam zmarła.
Zaraz po wypadku nie było wiado-
mo z jaką prędkością poruszała się 
ciężarówka. Dla bezpieczeństwa 
odłączono w niej akumulator 

i bezpośrednio po wypadku nie 
było możliwe dokonanie odczytu 
tachografu. Ciężki pojazd z konte-
nerem na naczepie, zatrzymał się 
tuż za skrzyżowaniem.
Yarisem podróżowało małżeń-
stwo z Rybnika, kierowcą był 
doświadczony instruktor szkoły 
nauki jazdy, były zastępca komen-
danta Straży Miejskiej w Rybniku. 
Szkoła jazdy w województwie 
śląskim miała najwyższy wskaź-
nik zdawalności. Niestety feralne 
skrzyżowanie pod Castoramą na 
którym GDDKiA od lat wie, że 

trzeba zamontować sygnalizację 
świetlną ciągle zbiera swoje żniwo. 
Tym razem nie skończyło się na 
ranach i rozbitych autach doszło 
do śmierci dwóch osób. 
Ciężarowy MAN jest zarejestro-
wany w powiecie nowosądeckim.
Skrzyżowanie było częściowo 
zablokowane. Nie był możliwy 
przejazd w kierunku Wrocławia. 
Samochody ciężarowe kierowano 
objazdem przez Legnicę. Osobówki 
mogły ominąć wypadek przejeż-
dżając przez rondo, ul. Zwierzyc-
kiego i wyjeżdżając za Castoramą.

Kierowca mercedesa w szpitalu, 
kierująca seicento zginęła na 
miejscu.
Przyczyny wypadku są wyjaśnia-
ne. Z bardzo wstępnych ustaleń 
i relacji świadków tragicznego 
w skutkach czołowego zderzenia 
wynika, że sprawcą może być 
kierujący mercedesem. 
Na razie nie do końca wiadomo co 
było przyczyną dziwnego zacho-
wania kierowcy mercedesa. Świad-
kowie uważają, że mógł zasnąć za 
kierownicą, bo kilka razy jadąc 
w kierunku Lubina przekraczał 
oś jezdni. Taki przebieg zdarzenia 
na bazie wstępnych ustaleń po-
twierdza policja. – Kierujący audi 
widząc, że mercedes zjeżdża na 
przeciwny pas zjechał na pobocze. 
Niestety jadące za nim seicento 
czołowo zderzyło się z mercede-
sem – mówi Jan Pociecha, oficer 
prasowy lubińskiej policji.
Po tym mercedes, na wrocławskich 

tablicach rejestracyjnych, obrócił 
się i został jeszcze uderzony przez 
ciągnik siodłowy z cysterną. Fiat 
secento, który jechał w stronę Pro-
chowic wpadł do rowu. Pierwszej 
pomocy poszkodowanym udzielali 
okoliczni mieszkańcy. Na miejsce 
wzywano również śmigłowiec LPR 
i pogotowie ratunkowe.
Z relacji świadków wynikało że 
fiatem podróżowała około 40-let-
nia kobieta. Z naszych informacji 
wynika, że czerwonym secento 

mogła podróżować mieszkanka po-
wiatu dzierżoniowskiego, najpraw-
dopodobniej lekarka Miedziowego 
Centrum Zdrowia. Kobieta zginęła 
na miejscu. Kierowca mercedesa 
trafił do szpitala.
Na miejscu pracowali policjanci 
z powiatu legnickiego i lubińskiego 
pod nadzorem prokuratora.
Droga była przez wiele godzin cał-
kowicie zablokowana. Do wypadku 
doszło około godziny 16. 17 marca.

 � (dlu24.pl)

dlu24.pl
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Tragiczne dwa tygodnie na krajowej drodze nr 36

Pod Castoramą W Gogołowicach
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wydarzenia

Rzeczywistość wskazuje, że 
wypalanie traw prowadzi 
do nieodwracalnych, nie-

korzystnych zmian w środowisku 
naturalnym – ziemia wyjaławia 
się, zahamowany zostaje bardzo 
pożyteczny, naturalny rozkład 
resztek roślinnych oraz asymilacja 
azotu z powietrza. Do atmosfery 
przedostaje się szereg związków 
chemicznych będących truciznami 
zarówno dla ludzi jak i zwierząt. 
Wypalanie traw jest również 
przyczyną wielu pożarów, które 
niejednokrotnie prowadzą niestety 
także do wypadków śmiertelnych. 
Rocznie w tego rodzaju zdarze-
niach śmierć ponosi kilkanaście 
osób. 
Obszary zeszłorocznej wysuszonej 
roślinności, która ze względu na 
występujące w tym czasie okresy 
wegetacji stanowi doskonałe pod-
łoże palne, co w zestawieniu z dużą 
aktywnością czynnika ludzkiego 
w tym sektorze, skutkuje gwał-
townym wzrostem pożarów. Za 

ponad 94% przyczyn ich powstania 
odpowiedzialny jest człowiek.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy 
są wysuszone i palą się bardzo 
szybko. W rozprzestrzenianiu 
ognia pomaga także wiatr. Osoby, 
które wbrew logice decydują się na 
wypalanie traw, przekonane są że 
w pełni kontrolują sytuację i w ra-
zie potrzeby, w porę zareagują. 
Niestety mylą się i czasami koń-
czy się to tragedią. W przypadku 
gwałtownej zmiany jego kierunku, 
pożary bardzo często wymy  kają 
się spod kontroli i przenoszą na 
pobliskie lasy i zabudowania. 
Niejednokrotnie w takich pożarach 
ludzie tracą dobytek całego życia. 
Występuje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi.
Co roku w pożarach wywołanych 
wypalaniem traw giną ludzie, 
w tym podpalacze, przypadkowe 
osoby oraz strażacy!!!
W walkę ze zjawiskiem wiosen-
nego wypalania traw włączyła się 

także Unia Europejska. Założenia 
polityki rolnej UE regulują mię-
dzy innymi zagadnienia ochrony 
środowiska w rolnictwie. Jednym 
z narzędzi umożliwiających doko-
nywanie pozytywnych przemian 
w tym sektorze jest system dopłat 
bezpośrednich. Ta forma wsparcia 
unijnego, zobowiązuje użytkow-
nika gruntów do ich utrzymania 
zgodnie z normami tzn. w dobrej 
kulturze rolnej 
Pożary nieużytków mają zazwy-
czaj duże rozmiary, angażują 
znaczną liczbę sił i środków straży 
pożarnych. Każda interwencja to 
poważny wydatek finansowy. 
Strażacy zaangażowani w akcję 
gaszenia pożarów traw, łąk i nie-
użytków, w tym samym czasie 
mogą być potrzebni do ratowania 
życia i mienia ludzkiego w innym 
miejscu. Może się zdarzyć, że przez 
lekkomyślność ludzi nie dojadą 
z pomocą na czas tam, gdzie będą 
naprawdę potrzebni.

 � (red)

Około 10 arów nieużytków 
spaliło się na granicy 
Lubina i Księginic.

Gaszenie pożaru utrudniał silny 
wiatr. Potrzebne było wsparcie 
kolejnego zastępu. jego przybycie 
pozwoliło na szybkie opanowanie 

ognia. Wsparcie było konieczne, 
bowiem ogień pchany wiatrem nie-
bezpiecznie szybko zbliżał się do 
namiotów foliowych pobliskiego 
ogrodnictwa. 
Pożar zauważyli właściciele nieru-
chomości po drugiej stronie drogi. 
Szybko zawiadomili strażaków. 

Na miejscu przez chwilę ruch na 
zadymionej drodze zabezpieczali 
nieumundurowani policjanci. Po 
przybyciu strażaków odjechali. 
Nikt nie ma wątpliwości, że po-
żar to celowe podpalenie. Ogień 
zauważono o 14.37.

 � (red)

Jak odróżnić osę od 
pszczoły? Jaką rolę 
pełnią pszczoły na ziemi? 
Jak prowadzić pasiekę? 
Na te pytania postara 
się odpowiedzieć 14 
Drużyna Harcerska “Tam 
i z Powrotem”, która jako 
pierwsza w Polsce przy 
pomocy Stowarzyszenia 
Bartników LGOM stworzyła 
projekt Harcsieka.

14 Drużyna Harcerska “Tam i z Po-
wrotem” to jednostka działająca 
od 5 lat w Hufcu Lubin. Podczas 
tych 5 lat uczestniczyli w wielu 

akcjach, biwakach, rajdach, 
obozach. Byli organizatorami 
przedsięwzięć na szczeblu szcze-
powym oraz hufcowym. Od tego 
roku w drużynie prężnie działa 
zastęp starszoharcerski, który za-
brał się za organizację pierwszego 
w historii naszej drużyny na tak 
wielką skalę projektu, czyli za 
organizację Harcsieki.
Harcsieka jest realizowana w ramach 
projektu starszoharcerskiego. Pro-
jekt ten zakłada przeprowadzenie 
4 warsztatów w przedszkolach 
i szkołach mających na celu uświa-
domienie najmłodszych jak ważną 
rolę pełnią pszczoły. Wiele dzieci (ale 

również i starszych osób) nie potrafi 
odróżnić pszczół od os! Najwyższy 
czas to zmienić! Prócz przeprowa-
dzenia warsztatów zamierzamy zało-
żyć edukacyjną pasiekę w której będą 
odbywały się praktyczne warsztaty 
przy pszczołach oraz teoretyczne 
wykłady w pobliskiej świetlicy. 
Z takich wykładów będzie mógł 
skorzystać każdy! W trakcie lata 
zamierzamy również przeprowadzić 
zajęcia dla młodzieży w różnych 
grupach wiekowych! Całość pro-
jektu realizujemy przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem Bartników 
LGOM.

 � (MR)

Sezon głupoty trwa w najlepsze. 
Strażacy maja pełne ręce roboty

Nie bądź
głupkiem

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których 
wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy 
i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. 
Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie 
trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie 
korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.

nie wypalaj traw
Podpalacz pod Księginicami

Harcsieka – pierwsza w Polsce harcerska pasieka powstała w Lubinie

Pożyteczna edukacja z pszczołami
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Odbiór bezpośrednio z domu 
po wcześniejszym umówieniu się 726 88 70 70

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Polne dostała drugą 
turę dotacji na 
termomodernizację od 
Urzędu Marszałkowskiego. 
W sumie z unijnych 
pieniędzy na kwotę ponad 
5 mln złotych lubińska 
spółdzielnia dociepli 9 
budynków. Wszystkich 
dotacji wystarczyło dla 
22 jednostek. W sumie 
przydzielono blisko 
28 mln złotych. 

SM Polne wspólnie z innymi spół-
dzielniami i wspólnotami miesz-

kaniowymi walczyło o dotacje 
unijne na termomodernizację już 
od około 3 lat. Jednostki te czyniły 
to pod sztandarem Stowarzyszenie 
Odbiorców Ciepła Razem Cieplej, 
które działa od 7 lat. 
Ten rok to pierwszy raz, gdy Urząd 
Marszałkowski przyznawał dota-
cje spółdzielniom odrębnie, a nie 
w puli pieniędzy przekazywanych 
na gminy. Pierwsze rozdanie dało 
SM Polne wynosiło 2,6 mln zł. Tym 
razem dołożono ponad 2,4 mln zł. 
W sumie uzbiera się wszystkiego 
5 mln 200 tysięcy złotych. Pozwoli 
to zarządowi docieplić 9 budynków 
głównie przy Topolowej, ale też 

przy Modrzewiowej 17 – 27. 
Dzięki staraniom Stowarzyszenia 
Razem Cieplej przy drugim roz-
daniu środków pieniądze dostały 
też spółdzielnie i wspólnoty, które 
choć niezrzeszone to składały takie 
wnioski już wcześniej. Z Lubina 
to m.in. spółdzielnia im. J. Wy-
żykowskiego. Na liście znalazły 
się też: Wspólnota Mieszkaniowa 
ulica Bolka Świdnickiego 15-23, 
Wspólnota Mieszkaniowa Ko-
ścielna 9 w Ścinawie, wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Budziszyńska 35 
– 37 w Lubinie oraz wiele jednostek 
z Legnicy, Głogowa, Lubiatowa, 
Jawora czy Grębocic.

Codziennie jest górnikiem, ale 
po pracy poświęca się swojej 
pasji. Mariusz MuzykoManiek 
Tryniszewski muzyk z Lubina 
wydał kolejny klip, który jest już 
od 12 marca w sieci. Piosenka 
treścią opowiada o ważności 
takich wartości jak rodzina 
i miłość, teledysk zaś w tle ma 
charakterystyczne miejsca 
z Lubina. Nie zabrakło przebitek 
i tekstów związanych z miejscem 
pracy Mariusza Tryniszewskiego. 
W klipie pojawia się m.in. szyb 
Bolesław, czyli Szyb Wschodni 
Zakładów Górniczych Lubin. 
MuzykoManiek śpiewa m.in. 
o codziennych sześciu godzinach 
pracy w kopalni. 
Ma na swoim koncie już kilka 

produkcji. Pracował z wieloma 
grupami muzycznymi jak Flowers 
czy Overcast. Teraz stopniowo 
przygotowuje materiał do płyty 
MuzykoManiek i Przyjaciele, której 
klip właśnie pojawił się w sieci. Na 
kanale You Tube można już podzi-
wiać najnowsze dzieło Mariusza 
MuzykoMańka Tryniszewskiego. 
– Klip obrazuje i miasto, i naszą 
codzienność. Mowa w nim o na-
szym pośpiechu i biegu w którym 
zapominamy o naszej rodzinie 
i miłości. Nie poszło nam to aż 
tak prężnie, bo pracowaliśmy nad 
produkcją ponad miesiąc. Jest dużo 
fajnych ujęć statycznych, z drona. 
Pracował ze mną Tomek Hanoff, 
który był odpowiedzialny za obraz 
oraz ekipa Dronowanie. Moich 

dotychczasowych produkcji jest 
sporo. Do tej pory możemy się 
pochwalić hymnem dla sekcji 
piłki ręcznej kobiet i mężczyzn 
obu drużyn, czyli ekipa Handband 
z piosenką “Zagłębie to rodzina”. 
Wcześniej wyprodukowaliśmy 
klip “Basia czterostrunowa diwa”. 
Są też nagrania z ekipą Flowers, 
Overcast czy Jessica Merstein Band 
– wymienia Mariusz Tryniszewski, 
który na co dzień pracuje od 15 lat 
jako górnik. – To wszystko można 
dobrze pogodzić. Trzeba sobie 
założyć priorytety i zorganizować 
się logistycznie – zapewnia muzyk 
z Lubina.
Zamieszczamy odnośnik do  naj-
nowszego klipu MuzykoMańka 
pod tytułem “Jeden dzień”

Kolejne dotacje dla SM Polne w Lubinie i wspólnoty ze Ścinawy

Docieplenie
dla 9 budynków

Klip na tle Lubina – MuzykoManiek i jego produkcja w sieci

Rodzina, miłość,
czyli „jeden dzień”
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Zaczerwienione spojówki, 
ciągły katar, często też 
kaszel - to główne objawy 

alergii wziewnych, które wraz 
z kwitnieniem roślin lada moment 
się zaczną. Ci, którzy wiedzą, że 
są uczuleni wiedzą, jak sobie z tym 
radzić. Co z maluchami, u których 
diagnozy jeszcze nie było? Jak 
rodzice mogą pomóc dziecku?
 - Jeżeli są jakieś niepokojące 
objawy, które się przedłużają, to 

pierwsze kroki trzeba kierować do 
lekarza rodzinnego, w przypadku 
dzieci do pediatry. Co może świad-
czyć o alergii? Na pewno może być 
to okresowość. Jeżeli w tamtym 
roku o tej samej porze występowało 
na przykład łzawienie oczu, katar 
a może przewlekający się kaszel 
i teraz o tej samej porze znowu się 
zaczyna, to możemy mieć duże 
podejrzenie, że to podłoże alergicz-
ne. Wiadomo, że jest to okresowe, 
bo najpierw kwitną drzewa, jak 
leszczyna czy wierzba. Potem 
zaczynają trawy, a potem zboża. 
Latem kwitną byliny typu pokrzy-
wa, babka. Zaostrzenia objawów 
w tych okresach mogą świadczyć, 
że dziecko może być uczulone na 
pyłki danej rośliny. Gorzej jest 
jeśli alergia jest alergią pokarmo-
wą. Wtedy obecna jest cały rok. 
Związane jest to z przyjmowaniem 
różnych pokarmów . W tej chwili 
jednak największa zgłaszalność 
problemów alergicznych związana 
jest z alergiami powietrznymi, 
czyli pyłkowymi – informuje 
Dariusz Dębicki, lekarz pediatra 
i lekarz rodzinny Poradnia Opieki 
Zdrowotnej MCZ S.A.
 Zdiagnozowana alergia powinna 
być leczona. U młodych pacjen-
tów, którzy osiągają odpowiedni 

do tego wiek można rozpocząć 
odczulanie. To sposób na to, by 
alergii pozbyć się zupełnie. - Jest 
to proces bardzo skomplikowany, 
ponieważ odczulanie prowadzone 
jest na kilka, a nawet kilkanaście 
alergenów. Jeżeli organizm jest 
uczulony na różnorodne alergeny 
nieujęte w szczepionkach, to jeśli 
nawet uodporni się na alergeny np. 
brzozy czy wierzby, a będzie dalej 
uczulony na trawy, to wiadomo, 
że objawy chorobowe będą dalej 
występowały. Mimo wszystko jest 
to metoda, która powoduje, że część 
pacjentów pozbywa się alergii na 
stałe. Pozostali borykający się 
z alergią muszą brać leki wziewne, 
przeciwdziałające alergiom. Jest 
to sposób na zaleczenie. Rezul-
taty nie są w stu procentach, ale 
80-90% pacjentów takie leczenie 
przynosi ulgę – zapewnia doktor 
Dariusz Dębicki. Wśród leków 
stosowanych podczas alergii są 
lekarstwa doustne, krople miej-
scowe i te do oczu. - Objawy typu 
kataru siennego czy łzawienia oczu 
możemy ewentualnie zlikwidować 
nawet w 90 % lecząc sezonowo – 
tłumaczy Dariusz Dębicki. - Dzieci 
można poddać różnym testom 
i sprawdzić czy są faktycznie 
alergikami. Są podstawowe testy 

naskórkowe, ale i te wykonywane 
z krwi pacjenta. W zależności 
od tego, jaki wykonany będzie 
panel badań czy to skierowany 
na alergeny pokarmowe, czy też 
wziewne, można pewne rzeczy 
wykluczyć, a pewne potwierdzić. 
Pamiętajmy jednak, że alergii nie 
można bagatelizować – podkre-
śla stanowczo doktor Dębicki 
– Nieleczona alergia sprawia po 
pierwsze, ze komfort życia jest 
bardzo utrudniony. Ciężko jest 
chodzić przez kilka miesięcy 

z załzawionymi i opuchniętymi 
oczami czy ciągłym katarem 
czy kaszlem. To objawy, których 
każdy pacjent chce się pozbyć. 
Po drugie jednak zaostrzająca 
się alergia może doprowadzić do 
poważniejszych schorzeń, jak 
astma oskrzelowa, która bardzo 
obniża komfort życiowy. Warto 
powiedzieć jeszcze o tym, że na 
schorzenia alergiczne, a co za 
tym idzie astmę chorują pacjenci, 
którzy nie przestrzegają pewnych 
zasad dietetycznych. W przypadku 

dzieci mowa tu o ich przekarmia-
niu słodyczami, czyli cukrami pro-
stymi oraz nadmiar w pożywieniu 
produktów mącznych. Biała mąka 
jest w tej chwili tak modyfikowana, 
że zawiera bardzo dużo glutenu. 
Z tym wiążą się nietolerancje glu-
tenu przez organizm. Ci pacjenci, 
którzy spożywają więcej owoców 
i warzyw podnoszą odporność 
swojego organizmu i mniej chorują 
na różne alergie - mówi na koniec 
Dariusz Dębicki, lekarz pediatra 
z przychodni MCZ S.A. w Lubinie.

Uwaga alergicy – nadchodzi wiosna

Po czym poznać, że to alergia
i co robić?

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią trudne chwile dla tych, którzy cierpią na wziewne alergie. 
Z tym schorzeniem można sobie radzić. Ważne jest, by zdiagnozować alergię i przyjmować 
odpowiednie leki. W wielu przypadkach specjaliści prowadzą również odczulanie, które 
pozwala pozbyć się alergii.

r e k l a m a



www.lubinextra.pl  •  22 marca 2017 r.     7aktualności

23 marca 2017 r. godz. 
12.30 w Sieroszowicach 
pod obeliskiem 
upamiętniającym 
odkrycie złoża rud 
miedzi w ramach 60. 
rocznicy odkrycia złoża 
oraz w Sali Miedziowej 
w Sieroszowicach 
odbędzie się szczególna 
uroczystość.

W programie są m.in. oficjalne 
przemówienia, uroczystość 

składania kwiatów, występy 
artystyczne, projekcja filmu 
„Ludzie Nauki”. W uroczysto-
ści wezmą udział żona Jana 
Wyżykowskiego  z  rodziną 
oraz współpracownicy Jana 
Wyżykowskiego: dr Andrzej 
Rydzewski i Mieczysław Bury. 
Rodzina i współpracownicy 
doktora  Wyżykowskiego. 
W piątek, 24 marca, złożą 
także kwiaty pod pomnikiem 
odkrywcy  polskiej miedzi 
w Lubinie oraz spotkają się 

z dyrektorami szkół noszących 
imię J. Wyżykowskiego.
Ponadto  zaplanowane  są 
koncerty. 24 marca o godz. 
20, w Kościele Marii Panny 
Królowej Polski, natomiast 25 
marca o godz. 18, w Lubinie, 
w kościele pw. Św. Maksymi-
liana Kolbe
Koncert  z  udziałem m.in. 
Kayah,  Marcina  Wyrostka 
z zespołem Corazon, Anny 
Bystroń oraz Kaliskiej Orkie-
stry Symfonicznej. 

60 rocznica odkrycia złóż miedzi
r e k l a m a

Efektywniejsze 
przetwarzanie zbiorów 
danych, zmiana filozofii 
zarządzania oraz lepsza 
organizacja pracy – to 
oczekiwane efekty 
funkcjonowania nowej 
dyspozytorni ruchu 
w Zakładach Górniczych 
Polkowice-Sieroszowice. 
Została oddana do użytku 
na początku marca

- Idea One Control Room jest 
elementem centralnego sterowa-
nia procesem technologicznym 
i pełnego, stałego monitoringu 
zakładów górniczych. Pozwala 
szybciej i sprawniej dostarczać 
odpowiednie informacje, by 
podejmowane decyzje były opty-
malne z punktu widzenia produkcji 
i bezpieczeństwa pracowników, 

co jest dla nas absolutnym prio-
rytetem – podkreśla Radosław 
Domagalski-Łabędzki, Prezes 
KGHM Polska Miedź S.A.
W Polkowicach-Sieroszowicach 

w jednym miejscu znajdują się 
od teraz wszystkie służby dyspo-
zytorów (górnicze, elektryczne 
i automatyki). - To pozwoli lepiej 
skorelować obieg komunikacji 

wewnętrznej. Ma to znaczenie dla 
normalnego toku pracy, ale jest 
szczególnie istotne w sytuacjach 
awaryjnych, czy podczas prowa-
dzenia akcji ratowniczej - wyjaśnia 

Prezes Radosław Domagalski-
-Łabędzki.
Budynek dyspozytorni został 
wyposażony w systemy zasilania 
bezprzerwowego, serwerownie 
wraz z szybkim systemem trans-
misyjnym. Przeprowadzono mo-
dernizację systemów wizualizacji 
i sterowania oraz wykonano ich 
kompleksową integrację, prostą 
w obsłudze interfejsu zarówno 
dla dyspozytorów jak i dla innych 
służb wykorzystujących dane. 
Systemy rejestracji i przetwarzania 
danych umożliwiają analizę infor-
macji i poszukiwanie wśród nich 

zależności i wzorców wcześniej 
niemożliwych do identyfikacji. 
Bezpośredni dostęp do obrazów 
z kamer zabudowanych w wy-
robiskach dołowych umożliwia 
natychmiastową weryfikację 
ich aktualnego stanu i podjęcie 
odpowiednich decyzji.
Koncepcja One Control Room to 
nie tylko budynek wraz z wypo-
sażeniem technicznym w postaci 
serwerów i pulpitów dyspozy-
torskich. To przede wszystkim 
sposób podejścia do pozyskiwania 
i przetwarzania gromadzonych 
danych. To możliwość zdalnej 
kontroli i sterowania procesem 
produkcyjnym i utrzymaniowym, 
to możliwość proaktywnego po-
dejścia do utrzymania systemów 
zapewniających ograniczenie 
kosztów eksploatacji systemów 
produkcyjnych – mówi Radosław 
Stach, Dyrektor Naczelny O/ ZG 
Polkowice-Sieroszowice.
Oprócz dyspozytorni równolegle są 
wprowadzane inne jej elementy jak 
np. system raportowania (eRaport), 
stała rozbudowa sieci światłowo-
dowej, stanowiska z komputerami 
na dole, kamery na głównych 
przenośnikach oraz ich stopniowa 
automatyzacja. Prace koncepcyjne 
nowej dyspozytorni rozpoczęto 
w 2012 roku. Jest ona elementem 
budowy bezpiecznej kopalni.

 � (KGHM)

One Control Room w kopalni Polkowice-Sieroszowice

Nowa dyspozytornia na Sier-Polu
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Jak zapowiadał Urząd Miejski 
w Lubinie Park leśny, czyli strzel-
nica zmieni charakter. Do 2018 
roku mają być przeprowadzone 
prace, które zmienią go w Park 
Militarny.
– Chcemy przede wszystkim, by 
ten park uczył historii, tego, jak 
tak naprawdę tworzył się świat, 
w którym obecnie żyjemy. Mamy 
ambitne plany. Chcemy, by był to 
park co najmniej tak popularny jak 
Park Wrocławski, który przyciąga 
rzesze odwiedzających nie tylko 
miejscowych. Chcemy, by strzelni-
ca z miejsca, które jest teraz trochę 
na uboczu, trochę zapomniane, 
służące tylko spacerom i jakiejś 

rekreacji stało się miejscem doce-
nianym i zauważanym daleko poza 
granicami Lubina – mówi Jacek 
Mamiński, rzecznik prezydenta 
Lubina.  
Dziś wiadomo, że kiedy powstanie 
ogrodzenie ruszy drugi etap prac. 
Wówczas wstęp do parku nie 

będzie już możliwy. Na pewno 
strzelnica jako miejsce, gdzie 
można strzelać i organizować 
różnego rodzaju turnieje strzelec-
kie przestanie istnieć. W nowym 
przebudowanym Parku Militarnym 
pojawią się czołgi i samoloty oraz 
inne przedmioty ściśle związane 

z wojna, głównie I wojną światową. 
Otwarcie  Parku zaplanowano 
z okazji 100 rocznicy odrodzenie 
państwa polskiego na 2018 rok. 
Na to co dzieje się w parku-strzelni-
cy z niepokojem patrzy spora część 
lubinian. Są zgodni. Kolejne miej-
sce rekreacji zostanie zamknięte 
i spacyfikowane, otoczone kratami, 
za którymi znajdzie się buda ze 
strażnikami. Do naszej redakcji 
dzwonią mieszkańcy zaniepokojeni 
bezsensownym wygradzaniem 
kolejnego miejskiego terenu – to 
marnotrawstwo publicznych pie-
niędzy. Przytaczamy list, który 
trafił do redakcyjnej poczty.

 � (red)

Jestem mieszkańcem Lubina, mieszkam na osiedlu Przylesie.

Od kilku dni temat elektryzuje okolicznych mieszkańców oraz 
wszystkich użytkowników parku. Z bólem serca obserwowaliśmy 
“oczyszczanie” parku z poszycia, które rozumieliśmy lub staraliśmy 
sobie wmówić jako swego rodzaju kontrowersyjną, ale formę 
dbania o porządek. Prawdziwy szok przyszedł jednak dopiero 
z chwilą gdy ujrzeliśmy słupy przygotowujące grodzenie tego 
terenu płotem. Obawiamy się, że park zmieni się w wybieg taki jak 
Park Wrocławski, tyle, że z tematyką militarną a nie zoologiczną. 
Płot, bramy, strażnicy, zakazy dla rowerzystów, psów, godziny 
otwarcia, zamknięcia. Wszystko w imię... no właśnie czego? 
Gdzie konsultacje społeczne w tej sprawie? Trudno w parku, na 
spacerach znaleźć kogokolwiek wyczekującego niecierpliwie 
zapoczątkowanych zmian. Ludzie raczej złorzeczą, wyrażają żal, 
obawy. W Internecie można znaleźć petycję założoną na stronie 
www.petycjeonline.com “Nie dla Parku Militarnego w Lubinie”. 
Realizowana jest wizja dziwna, niezrozumiała, niewspółgrająca 
z naturalnym rytmem funkcjonowania tej części miasta, dla wielu 
sprzeczna wręcz z interesem społecznym, wbrew woli mieszkańców. 
W tle pozostają pytania również o koszty – o kwoty, o inne potrzeby 
miasta i sposób ich zaspokojenia, o priorytety w ich zaspakajaniu 
(parkingi w mieście, dziura w centrum – zamiast tego skansen 
militarny), o sposób podejmowania decyzji w tej sprawie.
Mieszkaniec Przylesia

 � (nazwisko znane redakcji)

Kolejna wizja prezydenta, tym razem na przekór mieszkańcom?

Mieszkańcom się to nie podoba
Wokół Parku Leśnego, czyli strzelnicy w Lubinie powstaje ogrodzenie. Prace wzbudzają 
zainteresowanie lubinian, którzy spacerują wokół parku. Mieszkańcy Lubina muszą wiedzieć, 
że ogrodzenie wokół strzelnicy to pierwszy etap prac modernizacyjnych parku. Do 2018 
roku miejsce to zostanie przebudowane, by docelowo być Parkiem Militarnym. 

Miasto żąda od Klubu KGHM Zagłę-
bie Lubin 3,5 mln złotych. Pieniądze 
dotyczą podatku za stadion. Jak in-
formuje rzecznik prasowy prezydenta 
Lubina, dotychczas klub płacił do 
kasy magistratu zbyt mało, traktując 
stadion jako budynek, a nie budowlę. 

W informacji prasowej rzecznika 
prezydenta Lubina czytamy: Wyrok 
NSA przyznaje większe pieniądze 
Lubinowi. Miasto wyliczyło podatek – 
2% wartości – od zadaszonych trybun 
jak od budowli ( podobnie jak od np. 
parkingów). Klub stał na stanowisku, 

że trybuny są budynkiem nie budow-
lą i płacił podatek od powierzchni 
użytkowej. Nazwa jest podobna, 
ale to istotna różnica w przepisach 
podatkowych – pisze Jacek Mamiński 
w informacji prasowej. – Naczelny Sąd 
Administracyjny przyznał jednak rację 

miastu prawomocnym wyrokiem.
Tym samym klub powinien zapłacić 
miastu Lubin różnicę w podatku. Z od-
setkami chodzi o około 3,5 miliona 
zł od roku 2013. Ta sama sytuacja 
dotyczy wielu miast w Polsce – dodaje 
na koniec Mamiński. 

Jak wynika z odpowiedzi klubu KGHM Zagłębie Lubin 
na informacje udostępnione przez rzecznika prezydenta 
Lubina w sprawie ewentualnych należności podat-
kowych związanych ze stadionem, stwierdzenie, że 
“Miasto powinno otrzymać 3,5 mln złotych od klubu” 
jest przedwczesne. 
W informacji prasowej, która napłynęła z KGHM Zagłębie 
Lubin czytamy: Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem 
z dnia 7 marca 2017 oddalił skargę kasacyjną Klubu. Tym 
samym utrzymana została w mocy interpretacja podatko-
wa Prezydenta Miasta Lubina z dnia 23.01.2014, uznająca 
za nieprawidłowe stanowisko Klubu w przedmiocie 
kwalifikacji stadionu (bez płyty boiska) jako budynku. 
Wyrok NSA nie stanowi przy tym bezpośredniego 
obowiązku zapłaty przez Klub jakichkolwiek kwot na 
rzecz Urzędu Miasta w Lubinie tytułem podatku od 
nieruchomości od stadionu piłkarskiego.
Wbrew twierdzeniom rzecznika prasowego Urzędu 
Miasta w Lubinie cyt. „Klub piłkarski ma zapłacić 
miastu” oraz „wyrok NSA przyznaje większe pieniądze 
Lubinowi” nie można na obecnym etapie stawiać takich 
nieuprawnionych tez.
W sprawie określenia zobowiązania podatkowego za lata 
2011 – 2014 oraz stwierdzenia nadpłaty podatku za lata 
2011 – 2013, aktualnie toczą się bowiem odrębne postę-
powania podatkowe. Sprawy rozpoznaje Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Legnicy.
Wskazać również należy, że zgodnie z polskim prawem 
podatkowym, interpretacja podatkowa Prezydenta Miasta 
Lubina nie ma mocy wiążącej Klubu, jako podatnika. Nie 
można zatem mówić o nałożeniu na Klub jakichkolwiek 
obowiązków – pisze w informacji prasowej rzecznik 
prasowy KGHM Zagłębie Lubin, Zygmunt Kogut. 

Zagłębie odpowiada w sprawie 
parkingowego podatku od trybun dla 
kibiców sportowych

Z wyroku nie wynika
nakaz zapłaty

Podatek od trybuny piłkarskiej liczony jak parking? Sąd to tak zinterpretował...

Zagłębie ma zapłacić 3,5 mln zł miastu?
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To był kolejny rok pełen wy-
zwań na międzynarodowym 
rynku surowcowym, którym 
GK KGHM sprostała. Pomimo 
spadku średniorocznej rynko-
wej ceny miedzi w USD o ponad 
11% przychody były niższe tylko 
o 4%, w efekcie wyższej sprze-
daży pozostałych metali, a dzięki 
ścisłej dyscyplinie kosztowej 
skorygowany wskaźnik EBITDA 
został niemal stabilny. - Wyraźna 
poprawa rynkowego sentymentu 
dla sektora surowcowego, która 
zarysowała się pod koniec zeszłe-
go roku, pozwoliła z większym, 
choć ostrożnym, optymizmem 
planować dalszy rozwój Grupy 
KGHM zarówno w kraju, jak 
i w ramach istniejących aktywów 
zagranicznych – powiedział Ra-
dosław Domagalski-Łabędzki, 
Prezes Zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.

Produkcja miedzi ekwiwalentnej 
w GK, mimo postoju Huty Miedzi 
Głogów I - związanej ze zmianą 
technologii, wyniosła 742 tys. 
ton w porównaniu z 749 tys. ton 
w 2015 r.
Skonsolidowane przychody osią-
gnęły w ujęciu rocznym ponad 
19 mld złotych i były niższe 
tylko o 4%  w porównaniu do 
wcześniejszego roku. Związane 
to było ze średnią ceną miedzi, 
która była niższa o ponad 600 
USD/t. Natomiast w IV kwar-
tale skonsolidowane przychody 
wyniosły 6 015 mln zł i były 
o 16,8% wyższe r/r, przy wzro-
ście przychodów KGHM Polska 
Miedź o 15,9% r/r do poziomu 4 
828 mln zł i przychodach KGHM 
International w wysokości 771 
mln zł, wyższych o 25,4% r/r. 
Przychody Sierra Gorda w tym 
okresie osiągnęły 424 mln zł przy 

wzroście o 23,3% do roku 2015. 
Wzrost skonsolidowanych przy-
chodów w IV kwartale ubiegłego 
roku był przede wszystkim efek-
tem wyższej o 6% sprzedaży 
miedzi (z uwzględnieniem 
sprzedaży miedzi w koncentracie 
przez KGHM Polska Miedź S.A.) 
oraz poprawy jej średniej ceny 
o 385 USD na tonę w połączeniu 
z wzmocnieniem kursu dolara do 
złotówki o ponad 4%.
Sierra Gorda – produkcja miedzi 
i złota w koncentracie w IV kwar-
tale była wyższa r/r odpowiednio 
o 4% i 15%, natomiast produkcja 
molibdenu spadła r/r o 17%, od-
zwierciedlając niższe poziomy 
uzysku tego metalu z rudy strefy 
przejściowej.
Wynik netto Grupy KGHM został 
w 2016 r. obciążony kosztami 
odpisów aktualizujących netto 
wartość aktywów trwałych 

Grupy w wysokości 5,7 mld zł. 
Dlatego też, roczny skonsoli-
dowany wynik netto wyniósł 
-4,449 mld zł.  Wobec -5 mld 
zł w roku 2015.  Po wyłączeniu 
odpisów z tytułu utraty warto-
ści aktywów trwałych Grupa 
Kapitałowa zanotowałaby zysk 
netto w wysokości 1 225 mln zł 
w całym roku, z czego 548 mln 
zł w IV kwartale.
Dług netto na koniec IV kwartału 
wyniósł 7,2 mld zł. i był o 10,8% 
wyższy niż na koniec 2015 r. Na 
zwiększenie zadłużenia Grupy 
w 2016 r. największy wpływ 
miały: podatek od wydobycia 
niektórych kopalin (w wysoko-
ści 1,338 mld. zł, wydatki na 
finansowanie zagranicznych 
projektów rozwojowych oraz 
wypłata dywidendy.
- Odwrócenie spadkowego tren-
du ceny miedzi w listopadzie 

zeszłego roku miało wyraźny 
pozytywny wpływ na poziom 
przychodów Grupy KGHM 
w IV kwartale, co w połączeniu 
z prowadzonymi inicjatywami 
optymalizacji kosztów przełożyło 
się na poprawę skorygowanej 
EBITDA o ponad połowę, a wy-
łączając wpływ niepieniężnych 
księgowych odpisów wartości 
aktywów, pozwoliłoby osią-
gnąć zysk netto porównywalny 
z wynikiem trzech pierwszych 
kwartałów – skomentował Stefan 
Świątkowski, Wiceprezes Zarzą-
du ds. Finansowych.
W 2016 r. Grupa Kapitałowa 
KGHM kontynuowała program 
inwestycyjny. W Hucie Miedzi 
Głogów I została uruchomiona 
największa na świecie instalacja 
pieca zawiesinowego i pieca elek-
trycznego, tworząc tym samym 
najnowocześniejszą linię produkcji 

hutniczej miedzi. Kontynuowano 
także pracę przy projekcie gór-
niczym Głogowa Głębokiego-
-Przemysłowego. W minionym 
roku wykonano kolejne 36 km 
wyrobisk, zwiększając udział 
wydobycia z tego obszaru w całej 
produkcji KGHM Polska Miedź 
S.A. do 5 proc. Zagraniczne projek-
ty zweryfikowano pod względem 
założeń techniczno-ekonomicz-
nych i zostały przeanalizowane 
alternatywne scenariusze ich 
rozwoju. W odniesieniu do Sierra 
Gorda prowadzono działania zwią-
zane z poprawą parametrów jako-
ściowych i efektywnościowych 
kopalni. Skonsolidowane wydatki 
inwestycyjne wyniosły 3,251 mld 
zł z czego 1,755 mld zł na rozwój 
górnictwa i hutnictwa, a 808 mln 
zł na utrzymanie i odtworzenie 
tej działalności w KGHM Polska 
Miedź S.A.

KGHM ograniczył spadek 
przychodów
Grupa KGHM w 2016: Dyscyplina kosztowa i stabilna produkcja w trudnych warunkach rynkowych.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 r. ograniczyła roczny spadek przychodów do 4%. Było to 
możliwe dzięki konsekwentnej dyscyplinie kosztowej, a co ważne utrzymaniu stabilnej produkcji.

Z wyroku nie wynika
nakaz zapłaty
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Drużyna Sierpolu na 
szczycie podium, tuż 
za nią koszykarze 
z Huty Miedzi Głogów, 
III miejsce Centrala 
KGHM – to najważniejsze 
wyniki Turnieju 
Koszykówki o Puchar 
Dyrektora Centrali 
KGHM Polska Miedź 
S.A., który rozegrano 
w Lubinie 11 marca.

W tym turnieju koszykówki o Pu-
char Dyrektora Centrali KGHM 
Polska Miedź S.A. wzięło udział 
sześć drużyn. Na podium znalazły 
się zespoły Sierpolu, Huty Miedzi 
Głogów i Centrali KGHM. Poza 
tym na parkiecie walczyły drużyny 
ZG Lubin, ZG Rudna i KGHM 
Zanam. Turniej rozgrywany był 
w dwóch grupach po trzy drużyny.
– Poziom cały czas jest naprawdę 
wysoki i widać, że drużyny są 
naprawdę przygotowane. Widzę 

dziś nowe twarze co jest bardzo 
dobrym sygnałem. Są nie tylko 
starzy zawodnicy, którzy mają 
doświadczenie w tych turniejach, 
ale przyjeżdżają i biorą nowych, 
którzy nowi wcale nie ustępują 
poziomem gry. Nowe twarze, 
nowe osoby też potrafią pocią-
gnąć zespół i z tego bardzo się 
cieszymy. Dzięki temu rywaliza-

cja jest naprawdę duża. Cały czas 
jesteśmy otwarci na to, żeby jak 
najwięcej pracowników z KGHM 
i z firm współpracujących za-
angażować i z przyjemnością 
witamy nowe osoby w naszej 
koszykarskiej drużynie – mó-
wił Łukasz Bielak z Centrali 
KGHM, który od lat angażuje 
się w popularyzację koszykówki 

w Lubinie i okolicach.
– Turniej jest rozgrywany 
o puchar Dyrektora naczelnego 
Centrali. Mamy też szereg nagród 
także zawodnicy mają o co się 
bić, ale wydaje mi się, że nagroda 
to jedno, a chęć zwycięstwa to 
coś, co naprawdę stymuluje. 
W ubiegłym roku wygrała dru-
żyna z Polkowic – Sieroszowic. 

To taki można powiedzieć lider 
turniejowy przy okazji właśnie 
organizacji turniejów KGHM 
Polska Miedź S.A. Dzisiaj widać, 
że Huta Miedzi Głogów i KGHM 
Zanam, to zespoły, które nie będą 
ustępować i czekamy na tą walkę 
dodawał w trakcie turnieju Łu-
kasz Bielak.

 � (MM)

Nie była to pierwsza 
i jak przekonują 
przedstawiciele 
Miedziowego Centrum 
Zdrowia i nie ostatnia 
akcja profilaktyczna 
w terenie. Tym razem 
z bezpłatnych badań 
skorzystali mieszkańcy 
Ścinawy, którzy 
przyszli na otwarcie 
wyremontowanego 
stadionu Odry Ścinawa.

Pogoda nie była najlepsza, stąd 
punkt badań zorganizowano w bu-
dynku klubowym Odry. Chętnych 
nie brakowało. Duże zainteresowa-
nie budził sprzęt diagnostyczny, 
który do Ścinawy przyjechał 
razem ze specjalistą ds. żywienia 
z Miedziowego Centrum Zdrowia 
Alicją Sokołowską. - Urządzenie 
w krótkiej chwili dokonuje oceny 

i wylicza zawartość tkanki tłusz-
czowej, zawartość wody, mięśni 
i wagę. - Ten analizator daje nam 
możliwość zajrzenia w głąb czło-
wieka i sprawdzenia czy wszystkie 
parametry są prawidłowe – mówi 
Alicja Sokołowska. 
Badanie analizatorem trwa niewie-
le ponad minutę. Gołymi stopami 
staje się jak na wadze, a w ręce bie-

rze się specjalne chwytaki. Przez 
organizm człowieka przepływa 
niewielka energia elektryczna. 
Po chwili parametry organizmu 
mamy na wydruku, który omawia 
dietetyk. Ciekawostką jest nap 
określenie umięśnienia prawej ręki, 
czy nogi ze wskazaniem, czy mię-
dzy prawymi, a lewymi kończy-
nami są jakieś różnice. - Z porady 

i badania skorzystało prawie 20 
osób – mówi Sokołowska. - Nie 
było większych odstępstw. Choć 
kilka osób, które poddały się bada-
niu analizatorem powinno zmienić 
swoją dietę i zastanowić się nad 
zmianą trybu życia. Powinno być 
bardziej aktywne, element sportu 
jest bardzo wskazany.
Wśród urządzeń które Miedziowe 
Centrum Zdrowia dostarczyło do 
Ścinawy był również spirometr. 
Urządzenia pozwala na dokonanie 
oceny ilości i prędkości wydycha-
nego i wydychanego powietrza. 
Na podstawie analizy dokonanej 
przez urządzenie szybko można 
stwierdzić jaką nasze płuca mają 
wydajność. Urządzenie bezbłędnie 
wyłapuje palaczy papierosów, 
wskazując na niższe wartości 
niektórych parametrów. Z badania 
skorzystało około 40 osób. Wśród 
nich było kilka, które powinny 

powinny skorzystać z porady le-
karza specjalisty i takie wskazanie 
otrzymały. - Badanie jest krótkie 
i proste i szybko daje czytelny 
wynik - mówi Grażyna Radożycka, 
młodszy asystent z Medycyny 
Pracy, która w Miedziowym Cen-
trum Zdrowia jest bardzo dobrze 

rozwinięta.
Przy dwóch stanowiskach urzędo-
wały pielęgniarki Dorota Wadas 
i Monika Cacuba, pielęgniarka. 
Zgłosiło się do nich około 160 osób. 
Wszystkie chciały zmierzyć ci-
śnienie a i chętnych do oznaczenia 
poziomu cukru też nie brakowało.

Wagę, umięśnienie, czy ilość tkanki tłuszczowej, a także , poziom cukru, ciśnienie i spirometrię można było zrobić w Ścinawie

Profilaktyka MCZ blisko ludzi

Sieroszowice obroniły tytuł
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horoskop

ZAPRASZAMY!

W czasie 
trwania imprezy 
promocyjne 
ceny na zakupy!

Setki prezentów
dla uczestników!

Prezentacja
oferty na rok 2017

Do wygrania 
wiele 
wartościowych 
nagród!

firmadragon.eu

LUBIN, ul. Ścinawska 12
Salon Wędkarski DIDO FISHING
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Baran 21.03-20.04
Zyskasz pewność siebie, a to pomoże 
w uporządkowaniu rzeczywistości 
i planów na przyszłość. Określ więc 
cel i dokonaj wyboru. Warto pomy-
śleć o finansach, lecz nie ryzykuj 
nadmiernie licząc na duże zyski. 
Szansa na miłość. Końcówka tygo-
dnia może być nerwowa.  

Byk 21.04-21.05
Odczujesz spadek formy. Musisz teraz 
odkryć swoje najgłębsze potrzeby. 
One bowiem gwarantują ci, że ko-
lejny rok przybliży cię do właściwie 
obranego celu. Znajdź więc okazję 
do odpoczynku, szukaj tego, co daje 
ci wytchnienie. Potem zajmij się 
wiosennym sprzątaniem.

Bliźnięta 22.05-20.06
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
i osobisty urok przydadzą się w wielu 
sytuacjach. Bądź sobą, śmiało wy-
powiadaj swoje opinie. Wolny czas 
spędzaj tak, jak lubisz. W sprawach 
zawodowych możesz liczyć na wię-
cej, jeśli użyjesz swojego uroku. 
W sprawach sercowych wiosenne 
klimaty. 

Rak 21.06-22.07
W twoim życiu zapanuje pośpiech 
związany ze zbliżającymi się świę-
tami, pilnymi sprawami i dodatko-
wymi zajęciami. Nie pędź tak, bo 
bardzo tego nie lubisz. Odpocznij, 
bo nerwowe nastroje przenoszą się na 
grunt osobisty. Końcówka tygodnia 
może okazać się trudniejsza. Nie 
próbuj pomnażać gotówki w jakiś 
„cudowny” sposób.

Lew 23.07-22.08
Będziesz spragniony emocji, 
czegoś, co ubarwi codzienność 
i doda energii. W pracy szanse, 
więc zmobilizuj się! Warto czytać 
fachową lekturę, specjalistyczne 
pisma, zdawać egzaminy. W sercu 
zapanuje wiosenna aura. Realizuj 
swoje pragnienia i przyjemności- 
teraz masz na to szansę!

Panna 23.08-22.09
Masz przed sobą twórczy czas. 
Dalekowzroczność i dobra strategia 
to twoja recepta na sukces. W pra-
cy myśl kreatywnie, nie według 
schematu, bo tylo prawdziwa pasja 
może się przełożyć na sukces, także 
finansowy. W miłości nastaw się 
na subtelne fale. Bliskość wyzwala 
dobre emocje. 

Waga 23.09-23.10
To czas życiowych remanentów. Two-
je oczekiwania i czyjeś zachownie 
mogą się rozminąć, ale powstrzymaj 
się przed wypowiedzeniem krzyw-
dzących słów. Przelotny kryzys 
w związku wymaga szczerej roz-
mowy. Ostatnio twoja droga życiowa 
obfituje w górki i dołki, a teraz masz 
przed sobą parę zakrętów. 

Skorpion 24.10-21.11
Nie powinienieś się teraz z niczym 
spieszyć. Jeśli czujesz się zestreso-
wany, spróbuj żyć na większym luzie, 
a przynajmniej oddzielaj sprawy 
ważne od drobiazgów. Zrób coś, co 
poprawi ci nastrój. Teraz łatwo okre-
ślisz, czego naprawdę ci trzeba. Nie 
działaj impulsywnie. Otwórz serce. 

Strzelec 22.11-21.12
Otworzysz oczy na wiele ważnych 
spraw. Interesować cię będzie więcej 
niż zwykła codzienność. Poszukaj 
inspiracji, motywacji, nowego celu. 
W pracy dobry moment na dokształ-
canie. Możesz liczyć na przypływ 
pozytywnej energii, która może 
objawić się jako stan zakochania. 
W stałych związkach dobre nastroje. 

Koziorożec 22.12-19.01
Wykażesz się energicznym działa-
niem. Pozwól sobie na odrobinę sza-
leństwa, niech prowadzi cię intuicja. 
Bądź ostrożny w zawieraniu nowych 
znajomości, nie bądź bezkrytycz-
ny. W już istniejących związkach 
możliwe spięcia. Trzymaj nerwy 
na grubszym sznurku i zachowaj 
ostrożność za kierownicą. 

Wodnik 20.01-18.02
Skomplikowane sprawy, które spo-
wolniły bieg, jeszcze przed świętami 
nabiorą tempa, zachęcając cię do 
dalszej ekspansji. Możesz liczyć na 
duże zainteresowanie ze strony płci 
przeciwnej. Niewykluczona miłość 
od pierwszego wejrzenia. W związ-
kach po przejściach też poprawa. 

Ryby 19.02-20.03
W sprawach męsko-damskich zacznie 
mocniej istrzyć. Twój urok osobisty 
wzmocni się. Lepsza komunikacja 
z ludźmi, lepszy nastrój zaowocują 
pozytywnymi rozwiązaniami. Zaj-
mij się trudnymi sprawami, pokonuj 
przeszkody, jeśli trzeba powiedz to, 
co myślisz. Sytuacja finansowa usta-
bilizuje się na przyzwoitym poziomie. 
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Ten moment przeszedł już do historii, 
a tych którzy tworzyli piłkarskie 
dzieje obiektu oraz ODRY Ścinawa 
w tym dniu nie mogło zabraknąć. 
W ubiegłym roku minęło 70 lat od 
utworzenia klubu. Pomimo eks-
tremalnej pogody na ścinawskim 
stadionie zjawili się działacze 
i przyjaciele ODRY Ścinawa oraz 
wielu zaproszonych gości. Jednym 
z najważniejszych był Andrzej 
Rudy, wielokrotny reprezentant 
Polski, który swoją karierę i przygodę 
z piłką nożną rozpoczynał właśnie 
w Ścinawie. W imieniu najwyższych 

władz piłkarskich na uroczystość 
przyjechał Stefan Majewski, dy-
rektor sportowy Polskiego Związku 
Piłki Nożnej.
Podczas otwarcia burmistrzowi 
Ścinawy Krystianowi Kosztyle 
oraz przedstawicielom obecnego 
zarządu MKS ODRA Ścinawa 
towarzyszyli także miejscowi 
radni oraz sołtysi. Przy okazji 
wydarzenia w budynku stadio-
nowym odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie zarządu Dolnoślą-
skiego Związku Piłki Nożnej, był 
to także doskonały moment, aby 

uhonorować zasłużone osobistości 
ścinawskiego futbolu.
Pogoda nie rozpieszczała orga-
nizatorów otwarcia stadionu, ale 
i tak wszystko udało się. Otwarcie 
nastąpiło w przerwie między 
opadami. Na ten czas zza chmur 
wyszło nawet słońce. Na nowym 
obiekcie odbył się turniej dzikich 
drużyn o Puchar Burmistrza Ści-
nawy, w którym wzięło udział 9 
zespołów. Najlepszymi drużynami 
tych zawodów okazali się: Bulwer-
si, FC Disco Polo oraz Czarnuszki.
Główną atrakcją, zwiastującą 

rozpoczęcie sezonu piłkarskiego 
na obiekcie, była rywalizacja 
oldbojów- po raz pierwszy na 
zmodernizowanej płycie głównej 
stadionu rozegrał się piłkarski 
pojedynek pomiędzy MKS OD-
RA Ścinawa, a Zagłębiem Lubin. 
W składzie drużyny gości wystąpił 
m.in. uznany za piłkarza 70-lecia 
klubu z Lubina- Romuald Kujawa. 
Mecz zakończył się wynikiem 1-8 
dla Zagłębia.
Jeszcze w tym dniu działacze 
ODRY Ścinawa oraz przyjaciele 
klubu spotkali się na bankiecie 

zorganizowanym w Centrum 
Turystyki i Kultury w Ścinawie, 
który był doskonałą okazją do 
rozmów i wspomnień. Był tort, 
miła atmosfera i okolicznościowe 
przemówienia.
W drugi dzień piłkarskiego week-
endu w Ścinawie, tj. w niedzielę, 
19 marca na zmodernizowanym 
stadionie odbył się pierwszy ligowy 
mecz seniorów ODRY, aktualnych 
liderów klasy okręgowej z drużyną 
KUŹNI Jawor. Pojedynek, mimo 
szans bramkowych zarówno dla 
jednego jak i drugiego zespołu, 

zakończył się wynikiem 0:0. 
Widowisko oglądało blisko pół 
tysiąca kibiców. 
Nowy stadion jest wielofunkcyjny. 
Jest murawa dla piłkarzy, naokoło 
ułożono bieżnię. Pusty dotychczas 
teren od strony cmentarza zagospo-
darowano. Znalazły się tam dwa 
boiska wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnią, a obok plenerowa 
siłownia. Do tego dochodzi kom-
pleksowo wyremontowany budynek 
klubowy z pełnym zapleczem socjal-
nym dla piłkarzy. 

 � inf/scinawa.pl

Stadion jak nowy. Ścinawa ma co świętować!

Obiekt robi wrażenie
- Gratuluję tak wspaniałego stadionu! To ważny dzień dla nas wszystkich, powstał przecież 
kolejny obiekt sportowy- te słowa w minioną sobotę podczas piłkarskiego otwarcia stadionu 
kierowała do ścinawian Maria Kajdan, prezes OZPN Legnica.


