
Za nasze pieniądze 
ograniczona jest nasza 
publiczna przestrzeń.
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To miejsce 
na reklamę
kosztuje 90 

zł netto
kontakt 603 914 338

REKLAMA 007227508

PRACA W NIEMCZECH
Do pracy w regionie przygranicznym 

poszukujemy:

 SPAWACZy 111, 135, 141
  LAKIERNIKÓW  

PRZEMySłoWyCH 
  HyDRAULIKÓW
  MoNTERÓW KoNSTRUKCJI 
    STALoWyCH

WYMAGANA KOMUNIKATYWNA  
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardzo dobre zarobki,
umowa o pracę na niemieckich warunkach.

Partner Personaldienste GmbH
Am Klinikum7  02828 Görlitz

tel. +49 3581 725998-0, 
tel. +49 1622560106

e-mail: info.goerlitz@partner-personaldienste.de
www.partner-personaldienste.de

wydarzenia • wypadki • pożary
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Pożar wybuchł wieczorem 
(25.04). Choć został 
dość szybko zauważony 
ogień zdążył objąć 
swoim zasięgiem całe 
poddasze. Paliło się nad 
częścią gospodarczą, 
a budynek jest połączony 
z częścią mieszkalną.

Jednak dzięki szybkiej akcji stra-
żaków nie doszło do rozprzestrze-
nienia się ognia. Kiedy na miejsce 
dojechali strażacy zawodowi 
z Lubina, ogień został już w pełni 
opanowany przez ochotników 
m.in. z Orska.
Miejsce akcji nie należało do 
łatwo dostępnych. Wokół wszę-
dzie są zabudowania, a wjazd na 
podwórko, przy którym doszło do 
pożaru, praktycznie niemożliwy 
dla dużych strażackich wozów. 
Strażacy musieli rozłożyć kilka 
linii gaśniczych. Przed przyjazdem 

PSP z Lubina, wykorzystali też 
beczkowóz jednego z miejscowych 
gospodarzy, gdyż w hydrantach 
było niskie ciśnienie wody.
Kiedy na miejsce z Lubina przyje-
chała jednostka zawodowa wraz 
z drabiną, ogień był niemal uga-
szony. Dokonano szczegółowych 
oględzin. Rewizję dachu prze-
prowadzono za pomocą drabiny. 
Tu bezcenna okazała się skrętna 
tylna oś tego pojazdu. Dzięki 

niej mógł on wjechać na posesję 
na której palił się dach budynku 
gospodarczego.
W akcji gaszenia brało udział 
sporo strażackich jednostek. Poza 
jednostką PSP z Lubina, wsparcia 
pożarnikom z Orska, Chobieni, 
Luboszyc i Gwizdanowa, udzielił 
strażacy zza Odry z Góry Śląskiej 
i Jemielna.
Jedna osoba wymagała pomocy 
medycznej.

Pociąg towarowy z 40 pustymi 
wagonami wyjeżdżał właśnie ze stacji 
w Ścinawie. Jego prędkość była mała. 
Jak mówią kolejarze na rozjeździe 
wagoniki podskoczyły i wypadły z toru. 
Nie przewróciły się. Zatrzymały na 
podkładach kolejowych tuż przy torach.

Niestety to zdarzenie spowodowało, że stacja w Ścinawie 
została zablokowana na kilka godzin. Do tego wypadku 
doszło bowiem na jednym z ostatnich rozjazdów wyjaz-
dowych ze Ścinawy w kierunki Wrocławia.
Na miejsce przyjechała Służba Ochrony Kolei, jak również 
przedstawiciel kolei, którzy wyjaśniali przyczyny. Swoje 
czynności przeprowadziła również policja. Ze wstępnych 
ustaleń nie wynika, aby ktoś popełnił błąd. Maszynista 
poruszał się w zgodzie z przepisami i ograniczeniami. Miał 
zgodę na wyjazd ze stacji. Był też trzeźwy. Policjantów 
na miejsce wezwano po godzinie piątej rano. Do samego 
wypadku na torach doszło dwie godziny wcześniej. 
Informację o wypadku przekazali pracownicy kolei.
Z toru wypadły w sumie trzy wagony. Nikt nie został ranny.

Kilka wagonów wypadło z szyn w Ścinawie

Stacja zablokowana

Spłonęła część gospodarcza zamieszkanego budynku.
Jedna z mieszkanek była lekko podczadzona

Pożar w Orsku
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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 
podświetlony podest z lustrem, 

który wykorzystując załamanie 
światła obrazuje rozłożenie cię-
żaru na stopach. Fizjoterapeuta 
zbada stopy dziecka i w przypadku 
wystąpienia wady określi jej za-
awansowanie. Dodatkowo poin-
struuje jakie ćwiczenia i masaże 
należy wykonywać samodzielnie 
z dzieckiem w domu. Podpowie 
zabawy lub sporty wspomagające 

rozwój i korekcję wady. Ponadto, 
w oparciu o wyniki badania, po-
może dobrać odpowiednie obuwie 
i w razie konieczności wkładki 
ortopedyczne. Termin badania: 
13.05.2017r. (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
Rośnie niezadowolenie 
społeczne z rządów 
prezydenta Roberta 
Raczyńskiego 
i wspierających go 
popleczników z Lubin 
2006, a zarazem 
tworzącego się ruchu 
bezpartyjnych. Dzisiaj 
(10.05) pod Urzędem 
miejskim zaplanowano 
pikietę przeciwko 
ogradzaniu „Strzelnicy”.

Mieszkańcy nie akceptują decyzji 
prezydenta i jego popleczników 
w tej sprawie. Prezydent unika tez 
spotkania się z mieszkańcami. Pi-
kieta ma zmobilizować lubińskiego 
włodarza i jego urzędników do 
rozmów z lubinianami i tzw. gry 
w otwarte karty.
1 kwietnia w Parku Leśnym zor-
ganizowano pikietę i akcję zbiórki 
podpisów pod petycją. W happe-
ningu „nie dla płotu wokół Parku 
leśnego” wzięło wówczas udział 
ponad 1000 osób. Petycję podpisało 
1657 osób. Dokument ten został 
złożony u Sekretarza Miasta 11 
kwietnia, bowiem prezydent nie 

był uchwytny. Później dołączono 
do petycji kolejne 911 podpisów, 
które uzbierano drogą internetową.
Brak dialogu włodarza miasta 
z mieszkańcami na temat zmian 
dokonywanych na terenie Parku 
Leśnego sprawił, że lubinianie 
połączyli siły. Lada moment po-
wstanie Stowarzyszenie Miasto 

Dla Mieszkańców. – Nasze Sto-
warzyszenie będzie zajmowało 
się między innymi tym, by władza 
nas słuchała, nie fundowała nam 
na kredyt tego, czego nie chcemy 
– mówi Zbigniew Sobka, jeden 
z założycieli Stowarzyszenia Mia-
sto Dla Mieszkańców. - Chcemy 
w sposób legalny i zorganizowany 
wyrazić swój obywatelski sprzeciw 
wobec tego pomnika, który tu 
powstaje dokoła parku. Za nasze 
pieniądze ograniczona jest nasza 
publiczna przestrzeń, miejsce, 
po którym jak dotąd możemy 
wszyscy się poruszać. Urzędnicy 

fundują nam niespodzianki, wydają 
pieniądze których tak naprawdę 
nie ma. Trzeba będzie zaciągnąć 
kredyt lub już jest zaciągnięty. Nie 
podoba nam się to, że urzędnicy nas 
ignorują, nie rozmawiają z nami. 
Chcemy wyrazić swój sprzeciw – 
dodaje Zbigniew Sobka.
Kontakt z działaczami Stowarzy-
szenia można nawiązać mailowo: 
ratujemyparklesny@gmail.com, 
telefonicznie 793310981. Istnieje już 
strona Stowarzyszenia: www.mdm.
lubin.pl – Zapraszamy do udziału 
w prawdziwej debacie publicznej 
na temat tego, jak żyje się w Lubinie-
,czego potrzebują jego mieszkańcy, 
dlaczego władza stała się arogancka 
i głucha na głos społeczeństwa – 
mówią członkowie Stowarzyszenia 
Miasto Dla Mieszkańców.
Jak dotąd działacze powzięli 
mnóstwo kroków, by dowiedzieć 
się cokolwiek na temat planowanej 
inwestycji na terenie Parku Leśne-
go, a mianowicie przeistoczenia 
go w Park Militarny. Jak podkre-
ślają lubinianie zgodnie z ustawą 
mieszkańcy powinni mieć dostęp 
do informacji publicznej a tego 
nie mają...

Działacze nowo powstającego Stowarzyszenia 
Miasto Dla Mieszkańców – pierwsze działania

STOP dla
grodzenia 
strzelnicy!

Za nasze pieniądze 

ograniczona jest 

nasza publiczna 

przestrzeń
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Odwiedzają różne 
miejscowości w Zagłębiu 
Miedziowym, wykonują 
darmowe badania, 
wyjaśniają tajniki 
zdrowego trybu życia, 
zachęcają do częstych 
kontroli stanu własnego 
organizmu – biały 
personel MCZ tym razem 
złożył wizytę w Osieku, 
podkreślając, że 
profilaktyka to podstawa. 

Dzień zdrowia – pod takim ha-
słem odbyła się w Osieku akcja 
prozdrowotna przeprowadzona 
przy współpracy MCZ S.A. z Lu-
bina i Gminy Wiejskiej Lubin. 
Profilaktyka była już bezpłatnie 
wykonywana przez biały personel 
MCZ w kilku miejscowościach 
w regionie. Tym razem dzięki 
współpracy z Gminą Wiejską 
Lubina z badań mogli skorzystać 

mieszkańcy Osieka. W świetlicy 
przeprowadzono setki kontroli 
poziomu cukru, ciśnienia krwi. 
Badano pojemność płuc, czyli 
wykonywano spirometrię. Dzięki 
specjalnym urządzeniom chętni 
mogli również sprawdzić poziom 
tkanki tłuszczowej w organizmie. 

Załoga MCZ chętnie służyła 
radą w kwestiach zdrowego 
odżywiania, innych badań pro-
filaktycznych i specjalistycznych. 
Wydarzenie uprzyjemniły atrak-
cje przygotowane przez uczniów 
lubińskiego gimnazjum. 

 � (red)

O olbrzymim szczęściu może mówić mieszkaniec Goli. Wracał do domu. Zasnął za 
kierownicą. Stało się to tuż przed przejazdem kolejowym w między Lubinem, a Golą. Pojazd 
przejechał przez tory, zjechał z drogi i uderzył w słup trakcji elektrycznej. Kierującemu nic się 
nie stało, ale po chwili nadjechał pociąg. Na szczęście w tym miejscu nie mogą one szybko 
jeździć. Maszynista zdążył zatrzymać towarowy skład. 

Profilaktyka za darmo
od MCZ w Osieku Było blisko
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15 osób zostało wyróżnionych 
odznaczeniami państwowymi 
(13 Złotych i 2 Srebrne Medali za 
Długoletnią Służbę), 6 otrzymało 
odznaki honorowe „Za zasługi 
dla Energetyki”, a 24 osoby 
odznaki honorowe „Zasłużony 
dla KGHM Polska Miedź S.A.” 
30 Jubilatom wręczono listy 
gratulacyjne i statuetki św. 
Floriana. 
Warto wspomnieć, że dzień 
później, na legnickim odbył się 

niezwykły koncert „Filharmonia 
Dowcipu” – muzyczno – kabare-
towy spektakl znanego pianisty 
i satyryka Waldemara Malickiego 
oraz orkiestry pod dyrekcją 
Bernarda Chmielarza. Uroz-
maicona muzycznymi żartami 
i satyrycznymi komentarzami 
produkcja zapewniła wszystkim 
niezapomnianą zabawę i roz-
rywkę na najwyższym poziomie.
Uroczystości centralne z oka-
zji Dnia Hutnika odbędą się 

28 kwietnia, ich gospodarzem 
była Huta Miedzi Legnica. 
Msza święta w intencji hutników 
i ich rodzin odbyła się w legnic-
kiej Katedrze. Na początku maja 
zwyczajowo w odbywają się 
również zakładowe spotkania 
biesiadne, karczmy, combry 
i spotkania z emerytami. Z oka-
zji Dnia Hutnika zaplanowane 
były również Turnieje Brydża, 
Festyny, Zawody Wędkarskie 
oraz Rajd Hutników po Górach 

Kaczawskich. Hutnicy będą 
także zmagać się w międzyod-
działowych zawodach w tenisie 
stołowym i bowlingu. Z kolei 20 
maja odbędą się Dni Otwarte 
Huty Miedzi Legnica dla miesz-
kańców.
Tegoroczny Dzień Hutnika 
odbywa się w sprzyjających 
okolicznościach. Uruchomienie 
Pieca Zawiesinowego w Hucie 
Miedzi Głogów I niemal kończy 
wieloletni Program Moderniza-

cji Pirometalurgii. W wyniku 
realizacji tej inwestycji po-
wstaje zintegrowana funkcjo-
nalnie i efektywnie kosztowo, 
przyjazna dla otoczenia 
struktura hutnictwa HMG, 
a nowa technologia zapewni 
utrzymanie obecnej zdolności 
przerobowej koncentratów 
własnych i importowanych 
w perspektywie funkcjono-
wania na rynku producentów 
miedzi, co najmniej przez 

najbliższych kilkadziesiąt 
lat. Legnicka Huta natomiast 
przygotowuje się do dużej 
inwestycji, jaką będzie budo-
wa Pieca Wychylno – Topielno 
- Rafinacyjnego, czyli WTR. 
Inwestycją w nową technologię 
na wydziale elektrorafinacji 
huta wyznaczy nowy kierunek 
dla rozwoju procesów elektro-
rafinacji w Polskiej Miedzi. Ta 
inwestycja zapewni przyszłość 
HML.

4 maja przypadał dzień imienin Patrona Hutników i Strażaków – Św. Floriana. Tradycyjnie hucznie ten dzień w KGHM świętowały Huty Legnica, Głogów i Cedynia 

Na poważnie, na wesoło - zgodnie z tradycją
Uroczystości centralne z okazji Dnia Hutnika odbyły się 28 kwietnia, ich gospodarzem jest w tym roku Huta Miedzi Legnica. Tradycyjnie rano tego 
dnia orkiestra hutnicza przywitały Zarząd. Odbyły się również ceremonie wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień jubileuszowych. Wieczór 
należał w tym dniu do karczmy piwnej i combra babskiego. 
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Młody żołnierz armii 
rzymskiej, który nie 
wyrzekł się wiary za 
co został skazany na 
śmierć przez utopienie 
w rzece Enns. Stało się 
to 4 maja 304 roku.

Nad jego grobem postawiono 
klasztor i kościół benedyktynów. 
Dzisiaj Św. Florian jest patro-
nem Górnej Austrii i miasta Linz, 
w którym jest mocno rozwinięty 

przemysł hutniczy. Do Polski 
relikwie męczennika trafiły 
dzięki królowi Kazimierzowi 
Sprawiedliwemu. W Krakowie 
na tzw. Kleparzu na jego cześć 
postawiono Kościół pw. Świę-
tego Floriana. Dziś relikwie 
spoczywają na Wawelu, a od 
niedawna także w Kolbuszo-
wej. Symbolami Św. Floriana są 
między innymi: kamień młyński, 
kolczuga, krzyż i płonący dom.

 � (red)

Karczma i comber to bie-
siady, które pozwalają 
w sposób mniej oficjal-

ny niż akademia świętować 
zarówno Dzień Górnika, jak 
i Dzień Hutnika. Z okazji święta 
pracowników hut KGHM Polska 
Miedź zorganizował centralną 
karczmę piwną i comber babski. 
Biesiady przygotowywał oddział 
Huta Miedzi Legnica.
Panowie bawili się na karczmie 
w hali OSiR w Legnicy przy ulicy 
Hutniczej, panie w Sunny Music 
Club w Legnicy. Jak nakazuje 
tradycja każda z biesiad toczyła 
się wokół jakiegoś określonego 
tematu. Karczma piwna odbyła 
się na szkolną nutę. Byli nauczy-
ciele, ławki, szkolne konkursy, 
pielęgniarka, fartuszki i wszyst-
ko, co kojarzy się ze szkołą. Było 

wesoło i gwarnie. Na karczmie 
pojawiły się nowe elementy 
dotychczas niespotykane w tym 
męskim gronie. Przyjęto je 
z zainteresowaniem. Nie dziw-
ne to, gdyż męskie spotkanie 
uatrakcyjniły ...chirliderki. Był 
też przykład, że nieuzgodnione 
wejście kobiety na salę nie mo-
gło pozostać bez konsekwencji. 
W dyby zakuto dziennikarkę, 
która przygotowywała ma-
teriał zdjęciowy z męskiego 
spotkania. Na marginesie była 
to reporterka LubinExtra!
Panie postawiły na święto piwa. 
Na wzór niemieckiego Oktober-
fest przyodziane w fartuszki 
brały udział w szeregu konkur-
sów i zabaw toczących się wokół 
chmielowego napoju. Zabawę 
rozpoczęły od przysięgi. 

Biesiady hutnicze – 
– karczma i comber

Święty Florian
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Czas, gdy można być 
najbardziej narażonym 
na zachorowanie na 

odkleszczowe zapalenie mózgu 
właśnie się zaczął. Wiosna, wyższe 
temperatury a wśród drzewosta-
nów, w lasach i parkach oraz na 
łąkach pojawiły się kleszcze, które 
roznoszą bardzo poważny wirusy. 
Ukąszenie przez te pajęczaki może 
spowodować m. in. odkleszczowe 
zapalenie mózgu.
- Kiedy temperatury sięgnęły 
powyżej 7 stopni , kleszcze się 
uaktywniają i jesteśmy narażeni 
na pokąsanie. Kleszcze roznoszą 
wiele różnych chorób- tężca, bo-
reliozę i odkleszczowe zapalenie 
mózgu. Przeciwko tężcowi można 
się szczepić. Przeciwko boreliozie 
niestety na dzień dzisiejszy nie ma 
szczepionki. Można się chronić 
przed odkleszczowym zapaleniu 
mózgu. Taką szczepionkę mamy 
i szczepimy zarówno dzieci, jak 
i osoby dorosłe. Proces szczepienia 
najlepiej zacząć oczywiście zimą, 
ale nigdy nie jest za późno. Zawsze 
można poddać się szczepieniu, 
nawet trybem przyspieszonym. 
Procedura wygląda w ten sposób, 
że osoba, która chce chronić się 
przed odkleszczowemu zapaleniu 
mózgu idzie do lekarza pierwsze-
go kontaktu. Dzieci oczywiście 
zgłaszają się do lekarza pediatry. 
Tam następuje tak zwana kwa-

lifikacja do szczepienia. Pacjent 
jest badany i kwalifikowany 
do szczepienia. Po kwalifikacji 
przechodzi do punktu szczepień, 
a tam wykonujemy szczepionkę 
przeciwko odkleszczowemu 
zapaleniu mózgu. Najpierw jest 
tak zwany stan zerowy. Od tego 
czasu liczymy co najmniej cztery 
tygodnie i umawiamy się na kolejne 

spotkanie. Już dwa tygodnie po 
drugiej szczepionce jest ochrona 
przeciwko odkleszczowemu za-
paleniu mózgu. Trzecia dawka jest 
pięć miesięcy od dawki drugiej. 
Późną wiosną można zastosować 
tzw. tryb przyśpieszony gdzie 
druga dawka podawana jest 2 ty-
godnie od pierwszej. Kwalifikacja 
do szczepienia musi być, dlate-

go, że pacjent musi być zdrowy 
i wtedy można zacząć się szczepić 
– zaznacza Edyta Dobosiewicz, 
przełożona koordynująca pracę 
i pielęgniarka punktu szczepień, 
Miedziowe Centrum zdrowie 
S.A w Lubinie.
W Polsce szczepionki przeciw 
odkleszczowemu zapaleniu mózgu 
nie są refundowane. Każdy jednak 

może zaszczepić się prywatnie. 
Jedna dawca szczepionki dla 
dziecka to 110 złotych, zaś dla 
dorosłego 120 zł. Za każdą dawkę 
pacjent płaci w dniu szczepienia, 
a zatem łatwiej będzie udźwignąć 
koszt zabezpieczenia się przeciw 
odkleszczowemu zapaleniu mózgu. 
Trzeba jednak pamiętać, że po 
trzech latach należy poddać się tak 

zwanej dawce przypominającej. 
Kolejne dawki przypominające są 
rekomendowane co 5 lat.
Specjaliści ostrzegają przed cho-
robą wywoływaną przez klesz-
cze. - To bardzo niebezpieczna 
choroba. Czasami, początkowo 
przebiega bezobjawowo, np. 
jak grypa. Jest bólu głowy, złe 
samopoczucie przez jakiś czas, 
ale niestety, powikłania później-
sze są bardzo poważne. Mogą to 
być powikłania neurologiczne 
lub zachorowania na zapalenie 
stawów. Nierzadko wszyscy 
wiążą to z innymi chorobami, 
a z czasem okazuję się, że jest 
to efekt ukąszenia kleszcza. Ta 
poważna choroba, może sprawić, 
że trafimy do szpitala w ciężkim 
stanie – przestrzega Edyta Dobo-
siewicz z MCZ S.A.
Kleszcze to pasożyty, które naj-
częściej można spotkać w Polsce, 
Bułgarii, Grecji, Chorwacji, Danii, 
Austrii, we Włoszech czy w Fin-
landii. Niestety ryzyko zakażenia 
kleszczowym zapaleniem mózgu 
wzrasta ze względu na zmiany 
klimatyczne, społeczne, ekono-
miczne i demograficzne. Wśród 
państw zagrożonych pojawiły się 
też Niemcy, Słowacja, Szwecja 
i Rumunia. Warto zatem, jadąc 
na urlop w tamte rejony, pamiętać 
o szczepieniu, by uniknąć zbęd-
nego ryzyka.

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) – groźne powikłania, a nawet zgon

Warto się zaszczepić
Małe, pozornie niegroźne, można je spotkać w lesie, parku lub w wysokich trawach – 
kleszcze, pajęczaki, które przenoszą wirus należący do rodziny Flaviviridae. Ten zaś 
wywołuję chorobę nazywaną odkleszczowym zapaleniem mózgu. Schorzenie jest bardzo 
groźne. Powoduje wiele powikłań neurologicznych, a w ostateczności nawet zgon. Można się 
przed nim uchronić, szczepiąc się.
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To miejsce 
na reklamę
kosztuje 50 

zł netto
kontakt 603 914 338

r e k l a m a

Karmelicka i Jezuicka- 
takie nazwy ulic, 
decyzją ścinawskich 
radnych, pojawią się 
już wkrótce na Osiedlu 
Klasztornym. Uchwały 
w tej sprawie rajcy 
podjęli na ostatniej 
sesji, tj. 27 kwietnia br.

W ciągu tych komunikacyjnych 
przestrzeni powstały nowe 
domy, dlatego chcąc nadać im 
numer porządkowe należało 
najpierw nazwać ulice. Jak 
czytamy w uchwałach, chodzi 
o ulice przy działkach oznaczo-
nych numerami geodezyjnymi 

171/19, 171/14, 171/11, 168/3, 
168/4, 168/7, 165/15 oraz 169/16 
zlokalizowanych przy drogach 
gminnych.
Nowe nazwy nawiązują do 
już istniejących na Osiedlu 
Klasztornym. Karmelicka 
oraz Jezuicka dołączyły do: 
Benedyktyńskiej, Bonifrackiej, 
Cysterskiej, Dominikańskiej, 
Salezjańskiej i głównej ulicy 
Klasztornej.
Radni jednogłośnie przyjęli 
uchwały w sprawie nadania 
nowych nazw, które z dniem 
podjęcia zostały wpisane w li-
stę ulic Osiedla Klasztornego.

 � (red)

Kiedy większość 
z nas odpoczywała 
w trakcie długiego 
majowego weekendu, 
maturzyści rozpoczęli 
zmagania z egzaminem 
dojrzałości. 4 maja 
rozpoczęli sprawdzian 
z wiedzy od języka 
polskiego. Kolejna 
była matematyka, 
języki obce i po kolei 
następne przedmioty. 
Matura w tym roku 
potrwa do 26 maja.

W pierwszy dzień maturzyści 
pisali prace z języka polskiego. 
W II LO odpowiadali rozpraw-

ką na temat: praca to pasja czy 
obowiązek. Argumenty musieli 
przedstawić na przykładzie 
lektur. Zdania wśród abitu-
rientów były podzielone. Egza-
minatorzy na pewno będą mieli 
ciekawe prace do sprawdzania. 
W ten sam dzień przystępowali 
jeszcze do jednego egzaminu 
tym razem ustnego z języka 
polskiego na poziomie rozsze-
rzonym. 5 maja była matura 
z matematyki. Od 8 maja trwają 
egzaminy z języków obcych 
i poszczególnych wybranych 
przez maturzystów przedmio-
tów. Matury pisemne zakończa 
się 20 maja, zaś matura ustna 
potrwa do 26 maja. 

Wydajniejsza, 
dokładniejsza, 
bezpieczniejsza 
i najlepsza na rynku – 
wypalarka plazmowa 
z głowica obrotową 
plazmową 3 D to 
najnowszy nabytek 
KGHM ZANAM w Legnicy. 
Spółka zaprosiła media 
na prezentację nowego 
urządzenia, z którego 
produkcja będzie służyła 
wszystkim oddziałom 
KGHM i wielu spółkom 
z grupy kapitałowej. 

To najlepsza na rynku wypalarka 
w zakresie tego typu urządzeń. 
Długa na 12 metrów, szeroka 

na 3,5 metra. Jej najgłośniejsze 
elementy umiejscowiono poza 
halą, by nie narażać załogi na 
hałas. Podczas procesu wypalania 
wszystkie opary dzięki najnow-
szej technologii są natychmiast 
wciągane przez urządzenie, by 
nie wyłaniały się na halę. Co 
najważniejsze, obrotowa głowi-
ca plazmowa 3D i odpowiednie 
oprogramowanie pozwalają, by 
w naprawdę grubych blachach 
wycinać kształty różnego rodzaju, 
czego nie robiły stare urządzenia. 
– Wycinarka plazmowa sterowana 
numerycznie to najnowsze nasze 
urządzenie, nasze dziecko, które 
pozwoli nam na to, aby w sposób 
sprawny, o wysokiej jakości wy-
konywać elementy dla KGHM do 

budowy maszyn. Zdecydowanie 
poprawia efektywność, zmniejsza 
się ilość operacji. Dla nas jest 
istotne, że tego typu urządzenia 
pozwalają, aby nadążać za świa-
towymi trendami. W zeszłym 
roku zakupiliśmy numeryczną 

tokarkę, która również pozwala, 
by w proces automatycznym robić 
nowe elementy. Dzisiaj wchodzi-
my w ten nowy element związany 
z wypalaniem elementów. Dwie 
kwestie są najważniejsze – wydaj-
ność i jakość produktów. To jest 
coś, co jest istotne w dzisiejszej 
technologii. Dla nas jako KGHM 
Zanam bezpieczeństwo jest klu-
czowe. Zarówno na etapie budo-
wania maszyn myślimy o tym, jak 
zabezpieczyć prace górników pod 
ziemią, głównie w obszarze kabi-
ny, pracy operatora, ale również 
tych osób, które są w otoczeniu 
funkcjonowania maszyn i wtedy 
staramy się żeby te wszystkie 
nowe trendy zastosować u nas 
w maszynach. 
Rok ubiegły był dobrym rokiem 
dla nas. Na liście 500 znaleźliśmy 
się na 278 miejscu. Jeszcze kilka 
lat temu byliśmy w ostatniej setce. 
Dzisiaj pomału staramy się iść 
do przodu. Jest to efekt stabilnej 
sytuacja firmy i myślę, że tym 
możemy się dzisiaj pochwalić – 
mówił Bohdan Pecuszok, prezes 
zarządu KGHM ZANAM. 

Ruszyły matury

Nowe nazwy ulic w Ścinawie

Jezuicka
i Karmelicka

KGHM ZANAM zainwestował w plazmową wypalarkę

Na światowym poziomie
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Skończyło się na zniszczonych samochodach. Jednak to nie pierwsza taka sytuacja na 
skrzyżowaniu koło Salonu Toyoty.
Miejsce nie jest lubiane przez kierowców. Trudno tu wyjechać na krajową trójkę z ul. 
Przemysłowej. Tym razem kierowca opla corsy jechał w stronę Lubina. Przed nim zwalniał 
inny pojazd. W tym momencie na tył corsy najechał ciężarowy DAF ciągnący naczepę. 
Nikomu nic się nie stało, ale żaden z pojazdów nie nadawał się do dalszej jazdy. 
Samochody usunięto na pobocze, dzięki czemu nie utrudniały przejazdu innych aut 
poruszających się krajową trójką.

Radni ze Ścinawy 
zdecydowali o przyznaniu 
dotacji na prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty 
budowlane przy 
kościołach wpisanych 
do rejestru zabytków 
utrzymywanych przez 
parafie rzymsko-katolickie 
z terenu gminy Ścinawa.

Dofinansowanie w kwocie po 
20.000,00 zł otrzymały: Parafia 
pw. św. Michała Archanioła w Ol-
szanach na kościół filialny pw. św. 
Wawrzyńca w Przychowej oraz 
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej 
w Tymowej.
W Przychowej zaplanowano 
przeprowadzenie prac konserwa-
torskich i restauratorskich przy 
barokowym ołtarzu głównym, 
natomiast w Tymowej środki 
finansowe przeznaczone będą na 

konserwację drewnianego stropu 
w jednym z dwóch kościołów w tej 
miejscowości.
- W obydwu przypadkach są to ostat-
nie etapy zdań, których realizacja 
trwa już kilka lat- informuje inspek-
tor ds. mienia komunalnego i dzia-
łalności gospodarczej w ścinawskim 
magistracie Aniela Kohden.
W bieżącym roku w budżecie gmi-
ny zaplanowano na zabytki dotacje 
w ogólnej kwocie 50.000,00 zł. 

 � (scinawa.pl) Fot. P. Flunt

Rozpoczęło się 
projektowanie sieci 
gazowej dla Ścinawy. 
Prace realizuje firma 
G.EN. GAZ ENERGIA 
Sp. z o.o. z Tarnowa 
Podgórnego. Projekt 
dotyczy sieci gazowej 
średniego ciśnienia wraz 
z przyłączami w Ścinawie 

Aktualnie przedstawiciele firmy 
projektowej zbierają oświadczenia 
od właścicieli nieruchomości, za-
interesowanych przyłączeniem do 
sieci gazowej. Podpisanie takiego 
oświadczenia jest niezbędne w celu 
opracowania projektu przyłącza 
gazowego.

Jednocześnie Urząd w Ścinawie 
informuje, iż oświadczenia te 
wymagane są wyłącznie do celów 
projektowych i nie stanowią zobo-
wiązania do podpisania umowy 
przyłączeniowej oraz umowy na 
dostawę gazu.
Pytania związane z kwestiami 
kosztów i opłat za przyłączenie 
można kierować do: G.EN. GAZ 
ENERGIA S.A. Oddział w Twar-
dogórze, tel. kontaktowy: 071 399 
64 03, e-mail: twardogora@gen.
com.pl.
- Rozmowy, które prowadziliśmy 
w sprawie gazyfikacji jeszcze 
w 2015 roku dzisiaj przekładają się 
na konkretne działania. Uzyskane 
wówczas pisemne deklaracje du-

żych odbiorców gazu, firm i insty-
tucji oraz zaangażowanie gminy 
spowodowały, że firma G.EN. 
GAZ ENERGIA zdecydowała, 
iż ostatecznie wchodzi w pro-
jekt Ścinawa- mówi burmistrz 
Krystian Kosztyła. - Obecnie pro-
jektowana jest sieć dystrybucyjna 
w naszym mieście do zadekla-
rowanych wcześniej odbiorców 
gazu, w sąsiedztwie planowanych 
przebiegów rurociągów istnieje 
możliwość, w pierwszym etapie 
zrealizowania przyłącza do do-
mostw, gospodarstw, stąd też zbie-
ranie deklaracji od mieszkańców 
przez projektantów- dopowiada 
burmistrz.

 � (scinawa.pl/pit)

Najechanie na K3

r e k l a m a

Dotacje na zabytki 
sakralne

Rozpoczęli projektowanie sieci gazowej

Zbierają oświadczenia
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Od kilku miesięcy w gmi-
nie Lubin trwa już 
w najlepsze kampania 

wyborcza do przyszłorocznych 
wyborów samorządowych. Ktoś 
zapyta czy aby nie za szybko, 
no i przecież jeszcze nikt nie 
zapowiedział oficjalnie swoje-
go startu w wyborach i chęci 
zostania wójtem gminy Lubin. 
Ale nie trzeba być geniuszem, 
aby nie domyślać się, że obecny 
wójt Tadeusz Kielan mimo, że 
tego głośno nie powiedział 
to zrobi wszystko aby wygrać 
kolejne wybory. Jak zawsze 
wszystko zaczyna się i kończy 
na pieniądzach, których zawsze 
brakuje i ile by się ich nie miało 

to zawsze będzie dla kogoś bra-
kować. Jak więc wygrać kolejne 
wybory jeśli pieniędzy brakuje 
i nie dla wszystkich starczy? 
Zasada jest prosta wydawać 
tam gdzie jest więcej wyborców 
a nie tam gdzie ich naprawdę 
potrzeba. 
Od kilku miesięcy mieszkańcy 
Dąbrowy Górnej nie mogą 
doczekać się budowy małej 
ale własnej świetlicy. Złożona 
kilka tygodni temu petycja 
w tej sprawie i złożone przez 
mieszkańców podpisy miały 
im pomóc aby wójt spełnił 
swoją wcześniejszą obietnicę. 
Niestety srogo się zawiedli, bo 
już otrzymali odpowiedź, że 

niestety, ale w chwili obec-
nej gmina nie ma pieniędzy 
i wszystkie środki finansowe 
przeznacza na ważniejsze 
cele, czyli budowę dróg. Niby 
wszystko jest ok i ma sens - 
drogi najważniejsze, ale tylko 
na niby, bo okazuje się, że dla 
jednych pieniądze na świetlice 
są a dla innych już ich brakuje. 
Budowa całej świetlicy w Dą-
browie to koszt 400-500 tys. 
zł. Dla tej miejscowości takich 
pieniędzy nie ma. Ale jak ma 
człowieka nie trafić jasny szlag 
gdy dla innych pieniądze się 
znajdują. I to jeszcze jakie!!!!!! 
Wójt postanowił wybudować 
świetlicę w Krzeczynie i to 

nie byle jaką, bo na ten rok 
zaplanował wydać 500 tys. 
złotych. Gwoli ścisłości to tylko 
pierwszy etap - na fundamen-
ty! Cały koszt budowy to wg. 
wstępnych szacunków około 4 
do 5 milionów a może i więcej. 
Ileż można by za te pieniądze 
wybudować kilometrów no-
wych dróg? To jak to jest? Dla 
jednych nie ma pieniędzy na 
świetlice a dla innych wydaje 
się miliony! Jednym miesz-
kańcom mówi się, że drogi są 
najważniejsze a innym buduje 
się świetlice! Mieszkańcy Krze-
czyna od lat mają problemy 
z nie działającą kanalizacją 
i brakiem dróg ciekawe czy nie 

woleli by mieć lepszej drogi 
aby dojechać codziennie do 
pracy lub sprawną kanalizację 
zamiast świetlicy w której 
spotkają się może 2-3 razy do 
roku i to tylko nieliczni? 
Jeśli ktoś z mieszkańców gminy 
Lubin myśli, że go ten problem 
nie dotyczy i to nie jego sprawa 
to się grubo myli. Na terenie 
gminy jest bardzo wiele pseudo-
-dróg, które wymagają natych-
miastowej przebudowy, czy 
choćby trochę solidniejszego 
remontu. W każdej miejsco-
wości jest jakaś droga do 
zrobienia. Podobno dla wójta 
drogi to priorytet? Z budżetu 
wynika, że tak można sądzić, 

ale tu znowu są równi i rów-
niejsi. Nieodpartym pozostaje 
wrażenie, że na nieszczęście 
dla niektórych mieszkańców 
(zwłaszcza z mniejszych wsi), 
dla wójta liczą się głosy wybor-
ców czyli tam gdzie jest więcej 
dusz chodzących na wybory tam 
się coś robi, a inni niestety mogą 
tylko sobie pomarzyć. 
Jeśli będziecie jeździć po dziu-
rawej drodze i podczas wizyty 
u mechanika wydawać grubą 
kasę na naprawę zawieszenia 
to wystarczy pomyśleć o nowej 
świetlicy na terenie gminy a na 
pewno każdemu z nas przy-
jemnie.

 �Okiem Prezesa

1 maja najmłodsi, 
lubińscy rugbyści 
zmierzyli się 
po raz pierwszy 
z inną drużyną na 
wyjeździe w ramach 
Dolnośląsko- 
Lubuskiej ligi Żaków. 

Niestety do Zielonej Góry 
nie dojechała drużyna 
z Bolesławca dlatego ta 
kolejka rozegrana została 
tylko między drużynami 

z Lubina i Zielonej góry.
Najmłodsi rozgrywali me-
cze zarówno w bezkontak-
towej odmianie rugby TAG 
jak również w odmianie 
kontaktowej.
We wszystkich meczach 
Miedziowi okazali się górą.
W tym miejscu chleliby-
śmy bardzo podziękować 
naszym młodym rugbystom, 
którzy pokazując swoją 
sportową dojrzałość zaska-
kują trenerów z każdym na-

stępnym meczem, rodzicom, 
którzy są niesamowitym 
wsparciem zarówno dla 
klubu jak i dzieci, kibicom, 
którzy potrafią przejechać 
tyle kilometrów żeby do-
pingować naszą drużynę, 
organizatorom za znakomitą 
atmosferę turnieju i ciepłe 
przyjecie naszych pod-
opiecznych, oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili 
się do naszego wyjazdu :) 
DZIĘKUJEMY !!! 

Wójt gminy Lubin Tadeusz 
Kielan od kilku miesięcy 
nie chce udostępnić do 
publicznej wiadomości 
tzw. rejestru umów.

Zgodnie z prawem wszystkie urzędy, 
instytucje, gminy, samorządy w całej 
Polsce prowadzą tworzony przez 
siebie tzw. rejestr umów , który to 
rejestr zawiera zbiór wszystkich 
umów zawieranych przez samorząd 
z innymi podmiotami zarówno 
osobami fizycznymi jak również 
firmami. Tworzenie takiego rejestru 
ma na celu np. zwyczajne uporząd-
kowanie i nadanie kolejnym umową 
odpowiednich numerów tak aby 
zachować kolejności i nie pogubić się 
w ich tworzeniu. Dlaczego więc wójt 
nie chce upublicznić tego prostego 
rejestru tak aby każdy mógł się z nim 
zapoznać? Każdy samorządowiec 
wie, że może to być przysłowiowa 
puszka pandory. Taki rejestr jest 
doskonałym sposobem na to aby 
każdy obywatel mieszkaniec gminy 
mógł zobaczyć na co są wydawane 
jego pieniądze. 
Oprócz kolejnych numerów zawie-
ra on podstawowe dane zawarte 
w umowie, a więc datę zawarcia 
umowy, z kim została podpisana, co 
jest przedmiotem umowy, zakupu 

i wydatku oraz cena i wartość usługi, 
która kupuje urząd. Dla porównania 
każdy obywatel naszego kraju jeśli 
kupuje jakiś towar otrzymuje paragon 
lub fakturę w zależności do czego jest 
mu to potrzebne. Gdybyśmy każdy 
taki paragon lub fakturę zakupu za-
pisywali w odpowiednim rejestrze to 
pod koniec każdego miesiąca nasza 
np. żona lub mąż mogli by z łatwością 
sprawdzić na co pieniądze zostały wy-
dane. Wiadomo, że nie każdy chciałby 
być tak kontrolowany. Jeżeli jednak 
wewnętrzne wydatki każdej rodziny 
to prywatna sprawa to w przypadku 
budżetu gminy nie ma już mowy 
o ukrywaniu czegokolwiek. Nikt nie 
może zasłaniać się tajemnicą i tym , 
że nie chce tego ujawnić. Pieniądze 
które wydaje wójt są własnością 
wszystkich mieszkańców gminy. To 
mieszkańcy płacą podatki, z których 
składa się budżet gminy. 
Włodarze często nadużywają 
zaufania i kupują różnego rodzaju 
bajery. W Lubinie prezydent kupił 
sobie kiedyś na koszt podatników 
automatycznego pucybuta. Z całej 
Polski słychać przeróżne przykłady 
włodarzowych kaprysów na koszt 
podatnika, a to expres do kawy za 
ciężkie tysiące, a to fotel fotel z ma-
sażem do gabinetu. O służbowych 
samochodach już nie wspomnimy, 

bo tu naprawdę ryba psuje się od 
głowy. Przetarg na auto można tak 
rozpisać, że kupi się np. wymarzo-
nego mercedesa viano za 270 tys. zł. 
Wszystko powiedzmy jest dozwolone, 
ale mieszkaniec ma prawo wiedzieć 
na co wydawane są jego pieniądze. 
Pomocny jest tu Internet. W gminie 
Lubin trudno jednak znaleźć to na 
firmowej stronie. Są owszem większe 
przetargi, ale nie ma tych najbardziej 
ciekawych informacji o zakupach. 
Kilka tygodni temu wójt Tadeusz 
Kielan odmówił udostępnienia 
i upublicznienia takiego rejestru. 
Decyzja ta została zaskarżona do 
Samorządowego Kolegium Od-
woławczego w Legnicy. Ten sąd 
samorządowy po zapoznaniu się 
z aktami uchylił w całości decyzję 
wójta Kielana i w orzeczeniu wraz 
z uzasadnieniem na 14 stronach nie 
pozostawił na decyzji wójta „suchej 
nitki” wskazując na błędy, że unie-
możliwił mieszkańcom wglądu do 
rejestru wydatków.
Minęło już kilka tygodni od tego 
orzeczenia a urząd gminy Lubin 
dalej milczy i przeciąga sprawę. Co 
ciekawe sprawa ta dotyczy również 
Gminnego Zakładu Komunalnego 
i Gminnego Ośrodka Kultury. Te in-
stytucje również nie chcą upublicznić 
swoich wydatków.

Kiwka w prawo, kiwka w lewo...

Równi i równiejsi

Sąd sądem,
a sprawiedliwość...?

Wójt przegrywa przed Kolegium Samorządowym,
ale dalej uparcie nie chce ujawniać tego co publiczne... Majówka z prawdziwego

zdarzenia

Wyniki meczów:
Kategoria Rugby TAG:

Miedziowi Lubin vs Wataha Zielona Góra 20:5
Miedziowi Lubin vs Wataha Zielona Góra 40:10

Mecze w Kontakcie:
Miedziowi Lubin vs Wataha Zielona Góra 45:20
Miedziowi Lubin vs Wataha Zielona Góra 30:20
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śpiewają
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r e k l a m a

Baran 21.03-20.04
Dziel się dobrym nastro-
jem. Rozmawiaj z ludźmi, 
zachęcaj innych otwartością 
i życzliwą postawą. Jeśli szu-
kasz pracy, masz szansę ja 
znaleźć, a jeśli potrzebujesz 
czyjegoś zainteresowania, 
twoje notowania także rosną. 
Powodzenie jest w twoich 
rękach. W sercu...naprawdę 
wiosna. 

Byk 21.04-21.05
Będziesz w dobrej kondycji 
fizycznej i psychicznej. In-
teresujące okażą się teraz 
także sprawy finansowe. Jeśli 
skrywasz w głębi serca oba-
wy lub kompleksy, spróbuj 
się zmienić. Majowa, wiosen-
na atmosfera dobrze wpłynie 
na temperaturę uczuć. Jeśli 
okażesz miłość partnerowi, 
oczekuj na podobny gest 
z jego strony.

Bliźnięta 22.05-20.06
Zrób porządki wokół siebie 
i koniecznie zregeneruj siły! 
W pracy nie stać cię teraz 
na większy zryw, nastaw 
się więc na poszukiwanie 
spokoju i harmonii. Z pie-
niędzmi też nie szalej. Lepiej 
oddaj długi, zapłać zaległe 
rachunki. 

Rak 21.06-22.07
Tydzień zapowiada się pra-
cowicie, ale twoim atutem 
jest sprawność myślenia, 
otwartość i umiejętność 
nawiązywania kontaktów. 
Ludzie będą dla ciebie życz-
liwi. Raki zdające egazminy 
szybko pokonają tremę, 
a ubiegające się o atrakcyjną 
pracę wyróżnią się wśród in-
nych kandydatów, oczywiście 
na duży plus. 

Lew 23.07-22.08
Tydzień zapowiada się dyna-
micznie. Nawiążesz nowe, 
ciekawe kontakty, szykuje się 
bowiem korzystny czas dla 
relacji osobistych lub służ-
bowych. Niezbędna ci będzie 
koncentracja. Poczujesz 
tęsknotę za romantyczną 
miłością i możesz liczyc na 
niespodziankę. Poczujesz 
się otoczony pozytywnymi 
emocjami.

Panna 23.08-22.09
Sukcesy i zielone światło 
na egzaminach. W pracy 
poczujesz się doceniony. 
W prawach finansowych też 
dobre wieści. Szykuje się też 
przypływ weny artystycznej. 
W czwartek ogranicz swoją 
aktywność. Łatwo o błąd. 
Skup się na priorytetach. 

Waga 23.09-23.10
Odważnie powiesz sobie, że 
nie ma tego złego, co nie 
wyszłoby na dobre. W nie-
których sytuacjach jasnę 
postawienie sprawy może 
przyczynić się do poprawy 
wzajemnych stosunków. Weź 
pod lupę relacje osobiste 
i zawodowe. Realizuj ambicje 
i spełniaj pragnienia. W mi-
łości szanse rosną!

Skorpion 24.10-21-11
Masz teraz sporo energii 
i wiary w siebie, co wróży 
okazje do sukcesów. Dobry 
moment na rozmowę z sze-
fem, wspólnikiem, spotkanie 
z nowym pracodawcą. Ty-
dzień zapowiada się przy-
jemnie pod względem towa-
rzyskim. Spędzisz wolne dni 
w atrakcyjny sposób. Dobry 
moment na przeprowadzenie 
wiosennej rewolucji w szafie. 

Strzelec 22.11-21.12
Staniesz oko w oko z kon-
kurencją, albo z osobami, 
z którymi różnią cię poglądy 
na jakiś temat. Jeśli masz 
zamiar rywalizować, trzymaj 
się zasad fair play. W czwar-
tek strzeż się popełniania 
błędów. W miłości sznase 
na bardzo intensywne prze-
życia, ale nie powinno być 
w nich miejsca na zazdrość. 

Koziorożec 22.12-19.01
Masz skłonność do uporu, 
tymczasem lepiej byłoby 
postępować z wyczuciem, 
pamiętając, że czasem cof-
nięcie się o krok pozwala 
wziąć większy rozpęd. Zawo-
dowe obowiązki wykonuj sys-
tematycznie. W finansach nie 
spodziewaj się ani rewelacji 
ani rewolucji, ale wrodzony 
zmysł praktyczny utrzyma 
twoje konto oszczędnościo-
we w dobrej formie. 

Wodnik 20.01-18.02
Będziesz miał poczucie, że 
zmierzasz we właściwym 
kierunku. Jeśli ostatnio 
gnębiły cię jakieś niepokoje, 
wszystko się wyjaśni. Wsz-
sytko, co postanowisz teraz, 
będzie miało sens. W miłości 
korzystne niespodzianki. Weź 
udział w jakimś konkursie lub 
loterii. Może wygrasz?!

Ryby 19.22-20.03
Do pewnych spraw będziesz 
podchodzić bardziej emo-
cjonalnie. To nie wpłynie 
najlepiej na rezultaty twoich 
działań. Poczekaj z decyzja-
mi. Życie rodzinne narażone 
jest na pewne turbulencje. 
Niewykluczone, że wasz 
związek wymaga pewnej 
„naprawy”. 


