
Dzięki wzorcowej współpracy mierników, ale 
i precyzji wykonania robót górniczych uzyskano 
idealne połączenie osi obu wyrobisk.
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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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To miejsce
na reklamę
kosztuje

60 zł netto
kontakt 603 320 338

POŻYCZKA
 NA DOWOLNY CEL

WWW.PROFICREDIT.PL

666 887 999
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

ZADZWOŃ

Nowe regulacje wymierzone są 
w skrajnie nieodpowiedzialnych 
kierowców, którzy powodują śmierć 
i zniszczenia na polskich drogach, a ich 
ofiarami są niejednokrotnie dzieci.

Zgodnie z nowymi przepisami:
* Pijany lub odurzony narkotykami sprawca śmiertelnego 
wypadku lub powodującego ciężkie uszkodzenia ciała 
pójdzie do więzienia na co najmniej 2 lata. Kara nie będzie 
mogła zostać zawieszona. 
* Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 
45 par. 1 Kodeksu wykroczeń). W przypadku wszczęcia 
postępowania w sprawie o wykroczenie jego przedawnienie 
nastąpi po 3 latach od daty popełnienia czynu.
* Kto będzie kierował samochodem, choć zabrano mu prawo 
jazdy decyzją administracyjną, narazi się nie tylko na karę 
do dwóch lat więzienia, obowiązkowo zostanie orzeczony 
w stosunku do niego zakaz prowadzenia pojazdów od roku 
do 15 lat.
* Kto złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów zostanie 
skazany na karę nawet do 5 lat więzienia. Obowiązkowo 
zostanie orzeczony w stosunku do niego przez sąd zakaz 
prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.
* Kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i chcąc 
uciec, nie zatrzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych ze ścigającego go radiowozu, popełni przestępstwo 
zagrożone karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie zakaże 
mu prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat.
* Przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe 
sądy będą obligatoryjnie powiadamiane o wcześniejszych 
ukaraniach oskarżonego za wykroczenia w ruchu drogowym 
oraz czy zatrzymywano mu w przeszłości prawo jazdy. 
Dostaną informacje na ten temat (mandaty, punkty karne 
itp.) z centralnej ewidencji kierowców.
* W Prawie o ruchu drogowym znalazła się uszczegółowiona 
regulacja dotycząca poddawania kierujących pojazdami (lub 
innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że mogły kierować pojazdem) rutynowemu 
badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu 
lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, np. 
narkotyków lub dopalaczy.

 �Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Surowsze kary
dla piratów
drogowych

W poniedziałek (5.06) na ul. 
Skłodowskiej-Curie na wysokości 

dworca PKS/Aldi, doszło do 
potrącenia starszej kobiety. 

Przechodziła w niedozwolonym 
miejscu, wyszła zza innego 

samochodu. - Ta kobieta coś 
podnosiła z drogi i wyszła prosto 

przed nasze auto – opowiada 
pasażerka osobówki. Nie 

mieliśmy nawet pola do manewru. 
Doszło do potrącenia. Samochód 
najprawdopodobniej przejechał 

po nodze starszej kobiety. Trafiła 
do szpitala. 

Potrącenie staruszki
Weszła na drogę w niedozwolonym miejscu. Skończyło się fatalnie. Samochód przejechał jej po nodze.

Niesprawna sygnalizacja 
świetlna na skrzyżowaniu 
Alei Kaczyńskiego 
i Hutniczej w połączeniu 
z nieuwagą kierowcy 
volkswagena bora 
doprowadziła do zderzenia.

Autobus wiózł kilku pracowników 
KGHM. Żadnemu nic się stało, jed-
nak kierowca po bocznym uderzeniu 
trafił do szpitala – uskarżał się na ból 
kręgosłupa. 
Do zdarzenia doszło we wtorek po 
godzinie ósmej. Autobus pracownicy 
jechał w kierunku ul. Jana Pawła II. 

Niespodziewanie w jego bok uderzył 
volkswagen wjeżdżający na ul Hut-
niczą od strony al. Kaczyńskiego. 
Uderzenie spowodowało obrócenie 
się osobówki i jeszcze dodatkowo 
uderzyła tyłem w autobus.
Kierowca z samochodu osobowego 
miał ranę na kolanie. Poza tym wy-

dawało się, że nic mu nie jest. Boczne 
uderzenie mocno odczuł natomiast 
kierujący autobusem. 
Na skrzyżowaniu nie działała sygna-
lizacja świetlna. Przez kilka godzin 
przejazd przez skrzyżowanie był 
utrudniony. 

 � (pit)

Wjechał w autobus
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Zbicie wyrobisk w wa-
runkach jakie panują 
w kopalniach KGHM jest 

zadaniem wymagającym precyzji. 
Prace prowadzone były z dwóch 
stron, na dużej głębokości i w trud-
nych warunkach mikroklimatu.
- Zbijanie kolejnych chodników 
udostępniających nowe partie 
złoża, poprawiających komfort 
pracy, umożliwiających dalsze 
udostępnianie złóż w kierunku 
Głogowa Głębokiego są bardzo 
ważne dla KGHM – powiedział 
Piotr Walczak, wiceprezes ds. 
produkcji KGHM Polska Miedź. 
– Widzimy, perfekcyjnie wykonaną 
pracę przez pracowników Pebeki 
i ZG Polkowice-Sieroszowice. 
Szczególną rolę pełnią służby 
miernicze, które odpowiadają za 
ustalenie kierunku postępu robót 
w taki sposób, aby prowadzone 
przez kilometry chodniki spotka-
ły się w zaplanowanym miejscu. 
W przypadku chodników W,T-359 
mierniczy rozpoczęli swoją pracę 

na początku 2014 roku. Dzięki 
wzorcowej współpracy mierników, 
ale i precyzji wykonania robót 
górniczych uzyskano idealne 
połączenie osi obu wyrobisk.
- PeBeKa w tym rejonie wykonuje 
ok. 10 km wyrobisk rocznie. Było 
to niewątpliwie duże wyzwanie 
techniczne. Prace od strony szybu 
SW-1 rozpoczęto w lutym 2014 r., 
a pierwsze strzały kierunkowe od 
podszybia szybu SW-4 wykonano 
w maju 2015 r. Dzięki wzorowej 
współpracy służb ZG Polkowice-
-Sieroszowice i PeBeKa mamy 
efekt jakości i dotrzymania terminu 
wykonania prac – powiedział Ja-
rosław Danielkiewicz, wiceprezes 
PeBeKa.
Dla uzyskania wymaganej dokład-
ności pomiarów przy prowadzeniu 
prac mierniczych przez 2 km 
podziemnych wyrobisk od szybu 
SW4 z jednej strony i ponad 7 km 
z drugiej, wykorzystano wyjąt-
kowy żyroskopowy instrument 
Giromat 2000 skonstruowany 

pierwotnie dla potrzeb drążenia 
kanału La Manche. Kolejna wersja 
tego instrumentu z powodzeniem 
została wdrożona w pomiarach 
podziemnych w kopalni Polkowice 
Sieroszowice przy współudziale 
naukowców z AGH Kraków. Jest 
to jedyny tego typu instrument 
w Polsce.
Podstawowym celem wykonania 
wiązki chodników „359S” jest 
udostępnienie złoża rudy miedzi 
w kierunku Głogowa Głębokiego. 
Jego eksploatacja to przyszłość 
wydobycia w polskich kopalniach 
KGHM.
- To zbicie wentylacyjne jest ważne 
dla kopalń Polkowice-Sieroszowi-
ce i Rudna. Pozwala zwiększyć 
możliwości wentylacyjne szybu 
SW4. Docelowo chcemy, aby 
tym szybem opuszczane było do 
kopalni ok. 45 tys. m3 powietrza na 
minutę, która zarówno dla PeBeKi, 
Rudnej i Sierpolu będzie potrzebne 
i będzie poprawiało warunki kli-
matyczne- powiedział Mirosław 

Laskowski, dyrektor techniczny 
ZG Polkowice- Sieroszowice.
W celu rozbudowy niezbędnej 
infrastruktury konieczne jest uzy-
skanie poprawy warunków wenty-
lacyjnych, zarówno dla przyszłych 
prac udostępniających jak i obecnie 
pracujących oddziałów kopalni 
Polkowice-Sieroszowice. Zbicie 
tych wyrobisk stanowi element 
realizacji projektu odprowadzania 
zużytego i gorącego powietrza 
przez złoże soli do szybu SG-2. Ak-
tualnie wykonano szybik łączący 
złoże rudy miedzi ze znajdującym 
się nad nim pokładem soli. Poprzez 
wspomniane wyrobiska T, W-359 
uzyskany zostanie dopływ świeże-
go powietrza z szybu SW-4, które 
po przejściu przez pole eksploata-
cyjne oddziału G-51 a następnie 
wyrobiska w soli trafi do szybu 
wydechowego SG-2. 
Uczestnicy zbicia minutą ciszy 
uczcili pamięć tragicznie zmarłych 
we wrześniu 2016 roku pracowni-
ków Pebeki.

Szyb SW-4 da jeszcze więcej powietrza dla kopalni

Zbicie na wagę złota
W kopalni Polkowice-Sieroszowice dokonano zbicia prowadzonych na głębokości 1290 metrów, wiązki chodników 
T, W-359. Jego realizacja ma duże znaczenie dla przyszłości kopalni oraz bezpośredni wpływ na polepszenie 
warunków klimatycznych w położonych najgłębiej oddziałach wydobywczych.
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15 zł brutto/h, 
premia i umowa o pracę. 

Tel: 723 190 003

Praca w magazynie

Zyskaj dodatkowo 
600 zł 

polecając znajomego do pracy!

Kupię
lokal użytkowy

w Lubinie
z witryną,

z wejściem od ulicy,
ok. 40 m2

tel. 601 965 818

Kierowca autobusu, który 
miał zawieźć dzieci na 
wycieczkę nie został 
dopuszczony do dalszej 
jazdy. Badanie wykazało 
u niego ponad 0,5 promila 
alkoholu w organizmie.

Policjanci z wydziału ruchu 

drogowego lubińskiej policji nie 
dopuścili do dalszej jazdy kierowcy 
autobusu wycieczkowego. 
Nietrzeźwego kierowcę wyłapa-
no w trakcie rutynowej kontroli 
autokaru, o którą poprosiła szkoła 
organizująca wyjazd. Teraz przed 
wakacjami takich kontroli poli-
cjanci przeprowadzają w tygodniu 

kilkadziesiąt. Czego oczekiwał 
kierowca, kiedy niemal każdy 
wyjeżdżający w trasę autobus 
z wycieczką jest sprawdzany? Nie 
wiadomo. Wiadomo, że wydmu-
chał ponad pół promila alkoholu. 
Nietrzeźwego kierowcę autobusu 
ujawniono o godz. 5 rano (31.05). 
Autokar, miał zawieźć 41 uczniów 

z gimnazjum na wycieczkę. 
Kierowca autobusu się spóźniał 
i nie przyjechał o wyznaczonej 
godzinie. W końcu pojawił się na 
parkingu. Funkcjonariusze przy-
stąpili do sprawdzenia dokumen-
tacji, stanu technicznego pojazdu 
oraz samego kierowcy. Pojazd nie 
budził zastrzeżeń. Tego samego 

nie można jednak powiedzieć 
o kierowcy. Badanie przeprowa-
dzone przez policjantów wykazało 
u niego ponad 0,5 promila alkoholu 
w organizmie. Jak ustalili w tym 
dniu kierowca miał do pokonania 
trasę ponad 300 km z dziećmi. 
Na szczęście dzięki zgłoszonej 
kontroli uczniowie gimnazjum 

z małym opóźnieniem wyjechały 
z trzeźwym kierowcą.
48 letni mieszkaniec Legnicy stra-
cił prawo jazdy. Jego sprawą zajmie 
się sąd. Za kierowanie pojazdem 
w stanie po użyciu alkoholu może 
mu grozić kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

 � (KPP Lubin/pit)

Pijany miał jechać z dziećmi na wycieczkę

W sobotę, odbyły 
się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze. 
Tym razem rywalizację 
przeprowadzono na 
stadionie sportowym 
w Ścinawie.

Po raz kolejny strażacy sprawdzali 
swoją gotowość do akcji pożarni-
czych biorąc udział w poszczegól-
nych konkurencjach. Ochotnicy 
rywalizowali m.in. w sztafecie oraz 
ćwiczeniach bojowych. 
Przed rozpoczęciem rywalizacji 
zastępca Komendanta Powiatowe-
go PSP w Lubinie Cezary Olbryś 
wraz z prezesem powiatowych 
struktur OSP w Lubinie Grzego-
rzem Obarą wręczyli odznacze-
nia. Złoty medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa” otrzymał Wiesław 
Broniewicz, natomiast odznacze-
niem „Wzorowy Strażak” zostali 
uhonorowani następujący dru-
howie: Tomasz Mularczyk, Piotr 
Chałupa oraz Paweł Ruszlewicz.
Po rozegraniu wszystkich konku-
rencji komisja wyłoniła zwycięz-
ców. W zawodach wzięły udział 
trzy drużyny młodzieżowe. Zespół 
dziewczęcy z Tymowej nie miał 

konkurencji i jako jedyny startu-
jący w tej kategorii zajął pierwsze 
miejsce. W rywalizacji chłopięcej 
pierwsze miejsce przypadło dru-
żynie młodzieżowej ze Ścinawy, 
a drugie Tymowej.
W zawodach seniorskich drużyn 
OSP niepokonani, jak w roku 
ubiegłym, okazali się ochotnicy 
z Tymowej. Drugie miejsce zajęła 
OSP Zaborów, na trzeciej pozycji 
uplasowała się OSP Ścinawa, 
a strażacy z Parszowic na czwartej 
lokacie.
Wszystkie teamy otrzymały na-
grody rzeczowe ufundowane przez 
ścinawski samorząd oraz firmę 
Strefa998.

 � (scinawa.pl/pit)

Przedszkole miejskie 
nr 12 w Lubinie przez 
trzy dni prowadziło Dni 
Otwarte. Najmłodsi, 
którzy trafią do 
placówki od września 
mogli popatrzyć, jak 
wygląda przedszkolny 
dzień. Ich rodzice mieli 
okazję, by obejrzeć 
zaplecze, porozmawiać 
z kadrą pedagogiczną 
i zadać szereg 
nurtujących pytań. 

Baloniki w przedszkolnym 
ogródku, gwar i duma obecnych 
przedszkolaków, że mogą się 
pochwalić swoimi osiągnięcia-
mi przed młodszymi kolegami, 
którzy dołączą do nich jesienią. 
W takim klimacie przebiegają 
zwykle tak zwane dni otwarte 
w przedszkolu miejskim nr 12 
w Lubinie przy ulicy Jastrzębiej. 
– Przez trzy dni mieliśmy drzwi 
otwarte. To taki cykl adresowany 
do przyszłych naszych wycho-
wanków i ich rodziców. Celem 
takich spotkań jest zaznajomienie 
rodziców i dzieci z samym budyn-

kiem i tym, jak wygląda dzień 
w przedszkolu. Dziś mamy dzień 
podsumowujący akcję. W pierw-
sze dwa dni koncentrowaliśmy się 
na zabawach ruchowych na placu 
przedszkolnym. Dziś dołożyliśmy 
zajęcia warsztatowe i z języka 
angielskiego. Zwykle rodzice 
są pełni obaw czy dziecko sobie 
poradzi więc pytają – jak wygląda 
dzień w przedszkolu, jak wyglą-

da leżakowanie, w jakiej to jest 
grupie itd. Pytania są przeróżne. 
Najczęściej obawy towarzyszą 
rodzicom i dzieciom w pierwszych 
dniach. Po kilku te obawy znikają. 
Zarówno dziecko i rodzice oswa-
jają się z tym, że maluch zaczął 
nowy etap. Później często zdarza 
się, że dzieci nie chcą wychodzić 
z przedszkola, bo tak im u nas 
dobrze – mówiła Anna Jankow-

ska, nauczyciel wychowawca 
w przedszkolu miejskim nr 12 
w Lubinie. W Miejskim Przed-
szkolu nr 12 jest 6 grup, a w każdej 
z nich średnio 25 wychowanków. 
Grupy są zróżnicowane wiekowo. 
Przedszkole Miejskie nr 12 rok-
rocznie organizuje dni otwarte, na 
które przyszłe przedszkolaki i ich 
rodzice przybywają dość licznie. 

 � (red)

Tymowa
niepokonana

Z myślą o maluchach i ich rodzicach

Dni otwarte
w Przedszkolu nr 12
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KGHM organizuje 
jubileuszową konferencję 
poświęconą 60 latom 
doświadczeń inspiracji 
do nowych wyzwań. Pod 
tym względem KGHM 
ma olbrzymi dorobek. 
Konferencja odbędzie się 
w Centrali KGHM Polska 
Miedź S.A w piątek. 

Patronat honorowy nad Konfe-
rencją objął prof. dr hab. Mariusz 
Orion Jędrysek, główny geolog 
kraju, sekretarz stanu w Minister-
stwie Środowiska.
Podczas konferencji, prowadzo-
nej w pięciu sesjach plenarnych, 
referaty wygłoszą przedstawiciele 
nauk geologicznych ze środowisk 
akademickich, Państwowego 
Instytutu Geologicznego oraz 
KGHM. Materiały z sesji zostaną 
opublikowane w tomie Biuletynu 
PIG.

Jubileusz 60-lecia odkrycia 
złóż rud miedzi na monoklinie 
przedsudeckiej ma być okazją do 
podsumowania obecnego stanu 
wiedzy geologicznej jak i wyty-
czenia kierunków dalszych działań 
geologicznych przy wsparciu 
najnowszej technologii.
Geologia jest filarem produkcji 
górniczej: wskazuje i planuje 

możliwe kierunki rozwoju w opar-
ciu o szczegółowe rozpoznanie 
budowy geologicznej górotworu, 
rozwiązuje także podstawowe za-
gadnienia bezpieczeństwa i zagro-
żeń naturalnych. Wiedza na temat 
mineralogii i petrologii skał jest 
również podstawą przetwarzania 
wydobytych rud.

 � (KGHM)

Choć o wygranej 
decydowały dosłownie 
sekundy, zwycięzcami 
tegorocznych Gminnych 
Zawodów Sportowo-
Pożarniczych zostały 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zimnej Wodzie 
w kategorii kobiet i OSP 
Niemstów w kategorii 
mężczyzn. Podczas 
zawodów odnotowano 
stuprocentową 
frekwencję jednostek 
OSP Gminy Lubin.

Dziewięć drużyn męskich 
i dwie kobiece w pełnym umun-
durowaniu bojowym – przy 
lejącym się dosłownie skwarze 
z nieba – punktualnie o 14.00 
zameldowało się na boisku 
w Niemstowie, prezentując się 
naprawdę imponująco. Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze 
oficjalnie otworzył wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan.
Tradycyjnie już jednostki zmie-
rzyły się w dwóch konkurencjach 
ćwiczeniach bojowych i sztafecie 

pożarniczej 7 x 50 m.
W kategorii kobiet I miejsce 
z wynikiem 127,7 pkt zdobyła 
reprezentacja Zimnej Wody, zgod-
nie z zasadą, że im mniejsza ilość 
punktów, tym wyższa pozycja. 
Drugie miejsce przypadło ekipie 
z Raszówki z wynikiem 156,8 pkt.
W kategorii mężczyzn najlepsza 
okazała się OSP Niemstów z wy-
nikiem 97,3 pkt, drugie miejsce 
wywalczyła reprezentacja Zimnej 
Wody (102,0 pkt), a trzecie ekipa 
z Księginic (107,3 pkt).
Na kolejnych miejscach uplaso-
wały się reprezentacje: Raszówki 
(113, 9 pkt), Gorzycy (115,4 pkt), 

Krzeczyna Wielkiego (119,3 
pkt), Czerńca (121,2 pkt), Szklar 
Górnych (131,7 pkt) i Raszowej 
(147,5 pkt).
Sędzią głównym zawodów był 
mł. bryg. Bogdan Ćwikliński.
Dopisały zarówno pogoda jak 
i publiczność. Zmęczone upałem 
maluchy mogły na koniec do woli 
korzystać z basenów strażackich, 
tradycyjnie trafili tam również 
świeżo upieczeni druhowie.
Wśród uczestników byli także 
członkowie Stowarzyszenia 
Strażacy Wspólnie przeciw Bia-
łaczce, którzy wraz z gościem 
z OSP Jaczów, pod namiotem, 
prowadzili akcję informacyjną 
dotyczącą potencjalnych dawców 
szpiku. Dodatkowo, przygotowali 
plakat, na którym każdy chętny 
mógł zostawić swój wpis dla cho-
rego na białaczkę strażaka z OSP 
Choczewo Kacpra, który może 
mówić o wielkim szczęściu, gdyż 
znalazło się dla niego sześciu 
potencjalnych dawców szpiku. 
inf: ug.lubin.pl /własne

 � fot. Marcin Rzepka

60-lat temu odkryto złoża rudy miedzi

Filar produkcji górniczej
OSP Niemstów i OSP Zimna Woda
najlepsze w gminie

Biegali i lali

aktualności
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Górniczą ósemkę 
miał wstrząs, który 
został wywołany 
w ramach profilaktyki 
tąpaniowej. Zjawisko 
sprowokowano Zakładach 
Górniczych Rudna 
Główna na oddziale 
G-2, 31 maja o godzinie 
22:25 Wcześniej 
celowo wywołano je 
robotami strzałowymi 
przeprowadzonymi 
o godzinie 17.35.

Pierwotnie szacowano, że siła 
wstrząsu miała górniczą siódem-
kę. Ostatecznie jednak po prze-
liczeni i szczegółowej analizie 
zebranych danych oceniono, że 
była to górnicza ósemka.
- Wydarzenia potwierdziły, że 
przyjęte procedury i profilak-
tyka tąpaniowa sprawdzają się 
w praktyce: Wstrząs wystąpił 

w czasie wyczekiwania, tj. 290 
minut po wykonanych robotach 
strzałowych i zlokalizowany 
był w obszarze objętym czasem 
wyczekiwania – powiedział 
Piotr Walczak, wiceprezes ds. 
produkcji KGHM Polska Miedź.
Przyjęta profilaktyka tąpaniowa 
zakłada, że w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa, czas wyczeki-
wania po grupowym strzelaniu 
przodków wynosi 6 godzin 
w strefie szczególnego zagro-
żenia tąpaniami w której w tym 
czasie nie ma załogi.
Komisja zakładowa, po dokona-
niu oględzin w rejonie wstrząsu, 
zakwalifikowała zjawisko jako 
sprowokowane odprężenie gó-
rotworu. Dodajmy, że w rejonie 
wystąpienia sprowokowanego 
wstrząsu prowadzone są prace 
mające na celu uporządkowanie 
stanu wyrobisk.

 � (inf)

Profilaktyczne
strzelanie
pod ziemią

Trzy najnowocześniejsze 
na rynku windy 
ruszą lada moment 
w blokach SM Przylesie 
w Lubinie. Jedna przy 
ulicy Jastrzębiej jest 
już skończona i czeka 
na odbiór. Prace przy 
dwóch dźwigach przy 
ulicy Sokolej są na 
półmetku. Lokatorzy 
będą mogli cieszyć się 
wysokim standardem 
przejazdu. Koszt 
jednego urządzenia sięga 
nawet 155 tys. złotych. 

Kilka tygodni dyskomfortu, 
trochę hałasu w budynku, sporo 
gruzu, ale prace postępują tak 
szybko, że nikt właściwie nie na-
rzeka. Śląska firma, którą Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Przylesie 
w Lubinie wybrała do realizacji 
projektu wykonuje demontaż sta-
rych dźwigów i montaż nowych 

wind w błyskawicznym tempie. 
W sumie w chwili obecnie trwają 
prace przy ulicy Sokolej 43 i 45. 
Przy Jastrzębiej 5 nowa winda 
czeka już tylko na odbiór. – Dla 
nas największe znaczenie ma 
bezpieczeństwo eksploatacji 
urządzeń. Współpracujemy 
z Urzędem Dozoru Technicznego 
z Wrocławia. Corocznie bada on 
nasze dźwigi. na podstawie ich 
oceny technicznej wykonujemy 
wymiany dźwigów. Rokrocznie 
wymieniamy windy. Na 136 
wind mamy już wymienione 
ponad 40. – mówi Bogdan Ura-
bański, wiceprezes zarządu SM 
Przylesie. 
Warto wspomnieć, że koszt 
jednej windy w zależności od 
ilości przystanków oraz od tak 
zwanej nośności dźwigu wahają 
się od 130 do 155 tys. złotych. 
Nowe windy spełniają wszystkie 
normy bezpieczeństwa zarówno 
polskie, jak i europejskie. 

Z mieszkania nieopodal 
lubińskiej komendy 
policji wydobywał się 
dym. Zastępca dyżurnego 
Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie nie 
zwlekał, gdyż nie było 
czasu na wzywanie 
patroli. Policjant 
ruszył do znajdującego 
się koło komendy 
domku, z którego wraz 
z innym policjantem 
wyprowadził mężczyznę. 
Mieszkanie było już 
mocno zadymione. 

Takie interwencję nie zdarzają się 
na szczęście często, ale gdy już są 
nie ma czasu na strach. Koniecz-
ne jest szybkie i zdecydowanie 
działanie policjantów, aby ratować 
ludzkie życie.
Do zdarzenia doszło w środę 
(31.05) około godz. 9.00. Do 
Komendy Powiatowej Policji 
w Lubinie wszedł mężczyzna, kry 
przekazał zastępcy dyżurnego, 
że z okien na pierwszym piętrze 
budynku nieopodal komendy 
wydobywa się dym. Policjant 
przekazał informację dyżurnemu 
i ruszył do wskazanego budyn-

ku. Po drodze o pomoc poprosił 
funkcjonariusza z wydziału ruchu 
drogowego, który właśnie szedł 
do pracy. Nikt nie otwierał drzwi 
a zadymienie wzrastało. Istniało 
bardzo realne zagrożenie życia 
osób które mogły znajdować się 
w budynku. Funkcjonariusze 
wyważyli drzwi wejściowe. Na 
ich drodze na pierwszym piętrze 
pojawiła się kolejna przeszkoda. 
Następne zamknięte drzwi i brak 

reakcji na dobijanie się do nich. 
Policjanci zaczęli wyważać i je. 
Wtedy otworzył je mieszkający 
tam mężczyzna. Był w lekkim 
szoku został wyprowadzony 
przez funkcjonariuszy na ze-
wnątrz. W tym samym czasie 
do pomieszczeń weszli policjanci 
z wydziału prewencji, którzy 
sprawdzili przed przyjazdem 
straży pożarnej pozostałe po-
mieszczenia tak, aby się upewnić, 

że w budynku nie ma już żadnej 
osoby.
Uratowany mężczyzna, gdy 
doszedł do siebie podziękował 
policjantom za szybką reakcję 
i ratunek. Jak powiedział pracował 
na nocnej zmianie chciał przygrzać 
sobie jedzenie, ale zmęczenie 
wzięło górę i zasnął. Sam nie wie, 
co by się stało gdyby nie szybka 
i zdecydowana interwencja policji.

 � (KPP Lubin/pit)

Nowe windy dla mieszkańców Przylesia

Przypalił na gazie
Nikt nie otwierał drzwi a zadymienie wzrastało

aktualności
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Placówki MCZ w Lubinie, 
Legnicy i Głogowie zo-
staną doposażone w sprzęt 

w postaci rezonansów, aparatów 
RTG, USG tomografów i innych. 
Druga dotacja pozwoli medycznej 
miedziowej spółce wyremontować 
legnicki Dom Hutnika i Przychod-
nię w Lubinie.
W ubiegłym roku MCZ S.A. i Szpi-
tal Wielospecjalistyczny SPZOZ 
w Zgorzelcu podpisały umowę 
współpracy. Placówki jako kon-
sorcjum medyczne wystąpiły do 
Zarządu Województwa Dolnoślą-
skiego o dofinansowanie projektu 
wartego blisko 31,5 mln złotych. 
25 maja poinformowano, że dofi-
nansowanie w kwocie ponad 26,7 
mln złotych zostało przyznane. 
Pozwoli to na realizację projektu 

pt.: „Miedziowo-Turoszowskie 
Zagłębie Onkologiczne - Poprawa 
jakości i dostępności do świad-
czeń zdrowotnych dla pacjentów 
z problemami onkologicznymi 
poprzez zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego i wykonanie 
niezbędnych prac budowlanych”. 
- Najważniejsza inwestycja, która 
nam się marzy od dłuższego czasu 
to zakup nowego rezonansu tak, że-
byśmy mogli tego rodzaju badania 
przeprowadzać nie tylko w Lubinie, 
ale i w Głogowie – mówi Piotr 
Milczanowski, prezes zarządu 
MCZ S.A. w Lubinie. - Ponadto 
zakupimy kilka bardzo wysokiej 
klasy ultrasonografów, które będą 
służyć diagnostyce onkologicznej 
w Lubinie, Głogowie i w Legni-
cy. To pierwsza tak duża dotacja 

z projektów unijnych. Dzisiaj 
już wiemy, że otrzymaliśmy też 
drugą. To dofinansowanie, które 
zostanie przeznaczone głównie na 
remont Domu Hutnika w Legnicy, 
pięknego obiektu, który nie jest na 
razie wykorzystywany. Z tej dotacji 
wykonamy również ocieplenia 
naszej przychodni w Lubinie.
Jeśli chodzi o dofinansowanie do 
zakupu sprzętu - to są naprawdę 
duże pieniądze, bo otrzymamy 
ponad 13 milionów złotych.
Dzięki tym pieniądzom MCZ 
będzie stać na kupno sprzęt 
najwyższej jakości, który będzie 
służył mieszkańcom m.in. Zagłębia 
Miedziowego. 
Najważniejszym dla Miedziowego 
Centrum Zdrowia zakupem w ra-
mach tego unijnego programu jest 
nowy rezonans. To kwota około 4,5 
mln zł. Wraz z nowym urządze-
niem trzeba będzie pamiętać jesz-
cze o dostosowaniu pomieszczeń. 
Według wstępnych szacunków 
pochłonie to około miliona złotych 
Dostosowanie pomieszczeń do 
nowoczesnego sprzętu zostanie 
wykonane w Głogowie. MCZ 
jest już do tego przygotowany. - 
Mamy już w tej chwili koncepcję 
architektoniczną więc w momencie 
kiedy otrzymamy pieniądze na-
tychmiast będziemy mogli ruszać 

z tą inwestycją – tłumaczy Piotr 
Milczanowski, prezes zarządu 
MCZ S.A. w Lubinie.
Głównym celem realizacji projektu 
jest poprawa dostępności, efektyw-
ności i jakości opieki zdrowotnej 
w zakresie chorób nowotworowych 
na terenie zachodnio-północnej 
części województwa, ale również 
pozostałej części Dolnego Śląska, 
poprzez inwestycje infrastruktural-
ne w oddziały onkologiczne wraz 
z innymi jednostkami organiza-
cyjnymi (np. zakłady diagnostyki 
obrazowej).
Otrzymana dotacja pozwoli 
zrefundować koszty poniesione 
dotychczas na projekty onkolo-
giczne. Programy związane z on-

kologią mogły być realizowane 
od 1 stycznia 2014 roku. Warto 
dodać, że MCZ S.A. otrzyma 
refundację poniesionych kosztów 
na zakupiony dotąd onkologiczny 
sprzęt diagnostyczny o wartości 
ponad 5 mln zł. Za resztę pieniędzy 

przyznanych miedziowej placówce 
zdrowia będzie można kupić m.in. 
rezonans magnetyczny, cztery apa-
raty RTG, trzy aparaty USG oraz 
zestaw do cytoskopii i fotodyna-
micznej diagnostyki nowotworów 
pęcherza moczowego. Całkowita 
realizacja projektu powinna zostać 
ukończona do września 2018 roku.
Miedziowe Centrum Zdrowia 
od lat pod względem zarówno 
nowoczesnych urządzeń diagno-
stycznych jak i kadry, która je 
obsługuje jest wiodącą placówką 
na bardzo dużym terenie działania. 
Co ważne sprzęt po określonym 
czasie użytkowania jest sukce-
sywnie wymieniany na jeszcze 
nowocześniejszy, który pozwala 
na prowadzenie jeszcze precyzyj-
niejszej diagnostyki pacjentów. Tak 
będzie i tym razem.

Doposażą przychodnie i wyremontują budynki

Dwie dotacje na milionowe kwoty
dla MCZ S.A.

Starania i oczekiwania na decyzje Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w sprawie dwóch dotacji 
zakończone. MCZ otrzymało oba dofinansowania, o które się starało. Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego przyznał MCZ i Wielospecjalistycznemu Szpitalowi ze Zgorzelca 
dofinansowanie bliskie 27 mln złotych. 

promocja zdrowia
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O Składowicach i lokalnej firmie stało się ostatnio 
bardzo głośno z uwagi na Pańskie działania?
- Od wielu lat na terenie kilku hektarów lokalna firma wy-
dobywa piasek, a w puste miejsce po wydobytym kruszywie 
ciężarowe auta przywożą śmieci i przeróżne odpady. To 
wszystko jest zaraz zasypywane tak, aby nie było żadnego 
śladu, ale zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do ziemi 
i wód gruntowych.
Jest zatem konflikt, ale nie słychać, aby mieszkańcy 
chcieli otwarcie walczyć z właścicielami, zwłaszcza, 
że sołtys wsi to żona przedsiębiorcy, który wydobywa 
piasek.
- To jest właśnie w tym najdziwniejsze. Właściciele betoniarni 
to przecież mieszkańcy Składowic, którzy mieszkają tu wiele 
lat. Ludzie nie chcą z nimi zadzierać, a ja nie rozumiem, 
jak można pozwalać na degradowanie własnego terenu na 
którym się mieszka. Jeżeli tak jest i na miejsce wyrobiska 
przywożone są odpady to nie można nazwać tego biznesem, 
a przestępstwem. W całej Polsce są takie przypadki bo recy-
kling i utylizacja śmieci zgodnie z prawem i normami ochrony 
środowiska kosztuje. Kosztuje segregacja, odpowiednio 
zabezpieczone i utwardzone tereny, badania. A tu sprawa 
jest prosta jest dziura po wykopanym piasku przyjeżdżają 
śmieci i potem wszystko z góry się przykrywa warstwą ziemi. 
Na tym terenie są ujęcia wody dla kilku miejscowości czy 
żaden z urzędów na to nie reaguje? - Ten proceder trwa już 
kilka lat i jeszcze nikt się nim nie zajął. Jak się okazuje 
Starostwo powiatowe nie wydało żadnej zgody na wydobycie 
kopaliny a mimo to piasek jest wydobywany i Powiat Lubiński 
nic z tym nie robi. Firma nie ma zgody na przechowywanie 
śmieci i odpadów a mimo to Inspekcja Ochrony Środowiska 
nie potrafi zakazać wysypywania śmieci. Sam właściciel 
przyznał się, że coś tam zakopał i na tym się to kończy.
Śmietnisko leży na terenie gminy Lubin czy jej władze 
zamierzają rozwiązać ten trujący problem?
- W roku ubiegłym dzieci i dorośli mieszkańcy gminy przepro-
wadzili wiele akcji tzw. sprzątania swoich miejscowości. Wójt 
chętnie nagradzał i robił sobie zdjęcia z sołectwami, które 
zebrały na terenie gminy najwięcej śmieci. Zebrano kilka ton 
odpadów. Wiele się o tym mówiło. Ale jeśli zatruwa się teren 
gminy w ilości kilku tysięcy ton odpadów to już nikt tego nie 
zauważa i nie widzi żadnego problemu. To mnie właśnie dziwi 
najbardziej, przecież po to wybrano T.Kielana na wójta aby 
dbał o ludzi. Jego obowiązkiem jest złożenie zawiadomienia 
do prokuratury o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. 
Tymczasem mieszkańcy żyją na bombie ekologicznej i nikt 
nie chce im pomóc a ja mam wrażenie, że najważniejsze są 
w tym pieniądze a nie ludzie.
Właściciele firmy postawili w przynajmniej dwóch 
miejscowościach tablice wskazujące, że radny jest 
konfidentem. Jedna stoi w pobliżu pańskiego domu... 
Czy zatem te tablice dotyczą pańskiej osoby? 
- Jeżeli zabieganie o czyste środowisko jest godne miana 
konfidenta to niech tak będzie. Nie wiem jak Pan, ale ja nie 
mogę przejść obojętnie obok ton śmieci, które trafiają do 
wyrobiska po piasku. Powiem krótko zamierzam doprowadzić 
sprawę do końca a tablice mi nie przeszkadzają. Świadczą 
tylko o tym, że staram się walczyć z ogromnymi pieniędzmi 
i „koleżeńskim układem”. To nie mi, powinno być wstyd, bo 
działam w słusznej sprawie i walczę o zdrowie mieszkańców. 
Wstyd powinno być sołtysowi. Powinien świecić przykładem 
i dbać o mieszkańców, a jak jest w tej sprawie mieszkańcy 
widzą...

Kolejny rok z rzędu uroczystość dla 
całych rodzin zorganizowano z okazji 
Dnia Matki Dnia Dziecka. Festyn 
przyciągnął blisko 100 osób. To już 
tradycja, że w okolicach Dnia Matki 
i Dnia dziecka związek Zawodowy 
Pracowników Dołowych KGHM 
Polska Miedź O/ZG Lubin zaprasza 

swoich górników i ich rodziny na 
festyn rodzinny do Kłopotowa. 
Pracownicy kopalni, ich żony, part-
nerki i dzieci biorą udział w szeregu 
zabawa, konkursów i innych atrak-
cji. Najmłodsi mieli dmuchanych 
zamków bez linku. Dorośli mogli 
pobawić się w żołnierzy i wziąć udział 

w paintballu. Przy dobrej muzyce, 
posiłku prosto z grilla odbyło się 
wiele konkursów. Jednym z ciekaw-
szych było rysowanie postaci mam, 
które bez podpowiadania musiały 
się rozpoznać na dziełach dzieci. 
Organizatorzy zadbali o nagrody dla 
zwycięzców. – Pogoda zawsze nam 

dopisuje, gdy robimy festyn w plene-
rze. Udało nam się, bo przyszło około 
100 osób. Taka impreza to połączenie 
rodzin członków naszych związków. 
To okazja do integracji. – mówił Piotr 
Marczuk, przewodniczący ZZPD 
KGHM Polska Miedź O/ZG Lubin.

 � (inf)

Co się zakopuje
w Składowicach?

Rozmowa z Radnym Gminy Lubin 
Krzysztofem Łukowskim

Górnicy ze Związku Zawodowego Pracowników Dołowych KGHM Polska Miedź O/ZG Lubin
bawili się na rodzinnym festynie w Kłopotowie

Rodzinny festyn 
górników z ZG Lubin
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Ponad 60 mln zł 
otrzymają konsorcja 
w ramach III konkursu 
CuBR, przedsięwzięcia 
KGHM Polska Miedź 
S.A. oraz Narodowego 
Centrum Badań 
i Rozwoju. 

Uroczystość podpisania dziewię-
ciu umów w ramach III konkursu 
CuBR odbyła się 29.05.2017 r. 
w Warszawie. W wydarzeniu 
wzięli udział Jarosław Gowin, 
wiceprezes Rady Ministrów, 
minister nauki i szkolnictwa 
wyższego oraz Radosław Do-
magalski, prezes zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A.
- CuBR jest przykładem, że 
można z pożytkiem inwestować 
środki publiczne, które posłużą 
zarówno nauce, jak i przemysło-
wi. Współpraca NCBR z KGHM 
wpisuje się w cele, jakie stawiamy 
sobie w obszarze komercjalizacji 
badań i partnerstwa z biznesem 
- mówi wicepremier, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosław Gowin.
Konsorcja złożone z przedsię-

biorców, uczelni i instytutów 
badawczych otrzymają w ramach 
III Konkursu CuBR ponad 60 mln 
zł na realizację prac rozwojowych 
i transferowanie ich wyników 
w przemyśle metali nieżelaznych.
- KGHM jest jednym z inicjato-
rów programu CuBR i widzimy 
jak wzrasta jego ranga. W tym 
roku odnotowaliśmy rekordową 
liczbę zgłoszeń, było ich 45, 
i ponad 60 zaangażowanych 
jednostek naukowych. Jeste-
śmy pionierami współpracy 
z instytucją rządową na rzecz 
podnoszenia konkurencyjności 
przemysłu i mamy obiecujące 
rezultaty. Realizujemy już 12 pro-
jektów w obszarach związanych 
z naszą działalnością i cieszymy 
się, że w ramach III konkursu 
przypadnie nam w udziale 
możliwość realizacji kolejnych. 
Oczekujemy, że wysoki poziom 
gotowości technologicznej pro-
jektów pozwoli na wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań, 
przyczyniając się do rozwoju 
naszej firmy - mówi Radosław 
Domagalski-Łabędzki, prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź.

CuBR powstał w 2012 roku na 
mocy porozumienia pomiędzy 
Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju a KGHM Polska 
Miedź. Celem inicjatywy jest 
wsparcie badań naukowych oraz 
prac rozwojowych dla przemysłu 
metali nieżelaznych, by wspomóc 
rozwój i postęp technologiczny 
branży. Na budżet programu, 
wynoszący 200 mln zł, każdy 
z partnerów złożył się w równej 
części.
Do tej pory odbyły się dwie edy-
cje konkursu, w ramach których 
wyłoniono 12 projektów obecnie 
realizowanych.
W ramach tegorocznego, 3. kon-
kursu pozytywnie zarekomendo-
wano realizację 9 projektów na 
kwotę ponad 62 mln zł. Ich zakres 
merytoryczny jest bardzo szeroki 
i dotyka takich zagadnień jak: 
systemy łączności w wyrobiskach 
podziemnych, technologie oceny 
stanu technicznego górniczych 
wyciągów szybowych, projek-
towanie metryk strzałowych, 
zabezpieczanie antykorozyjne in-
stalacji w ZWR, redukcji odorów 
z szybów wydechowych, odczyn-
ników flotacyjnych, szkolenia 
operatorów maszyn górniczych 
czy sposobów zabezpieczenia 
i utylizacji gazów procesowych.

- Współpraca z KGHM to 
wzorcowy przykład inicjaty-
wy w której NCBR wspólnie 
z polskimi przedsiębiorstwami 
współfinansuje prace badawczo-
-rozwojowe, przyczyniając się 
do wzrostu konkurencyjności 
polskiej gospodarki. Co istotne, 
postęp technologiczny przekłada 
się na zwiększenie bezpieczeń-
stwa wydobycia i produkcji 
oraz ograniczenie negatywnego 
wpływu na środowisko - mówi 
prof. Maciej Chorowski, dyrektor 
Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.
Łącznie na wsparcie prac ba-
dawczo – rozwojowych w trzech 
konkursach NCBR i KGHM prze-
znaczyły już ponad 150 mln zł. 
Dofinansowanie uzyskały w su-
mie 21 projekty. Dzięki wsparciu 
z programu CuBR powstały m.in. 
nowatorska technologia przygo-
towania rudy miedzi do flotacji 
z wykorzystaniem wysokoener-
getycznych technik rozdrabnia-
nia, automatyczne urządzenie do 
rozbijania brył w wyrobiskach 
podziemnych kopalni rud miedzi 
oraz innowacyjne rozwiązanie 
technologiczne do procesu od-
miedziowania żużla w procesie 
zawiesinowego otrzymywania 
miedzi.

- Rozwiązania otrzymane w ra-
mach realizacji Przedsięwzięcia 
CuBR z poprzednich edycji będą 
możliwe do weryfikacji w tym 
roku, gdyż wtedy planowane jest 
zakończenie pierwszych projek-
tów. Bazując na doświadczeniach 
zebranych podczas realizacji 
pierwszych dwóch konkursów, 
w obecnym konkursie w znacznie 
lepszym stopniu dostosowano 
zakres projektów do potrzeb 
KGHM Polska Miedź S.A. i za-
bezpieczono ochronę własności 
intelektualnej obu podmiotów: 
nauki i przemysłu - przekonuje 
Rafał Pawełczak, wiceprezes 
KGHM Polska Miedź.
Gwarancją sukcesu jest udział 
w pracach zarówno pracowników 
KGHM Polska Miedź, którzy 
posiadają olbrzymią wiedzę 
praktyczną oraz doświadczenie 
zdobywane przez dziesięciolecia 
istnienia Spółki, jak również 
największych uczelni technicz-
nych w Polsce oraz instytutów 
badawczych, które zapewniają 
odpowiednie wsparcie i zaplecze 
naukowe.
Jeszcze w tym roku NCBR 
i KGHM ogłoszą czwarty kon-
kurs, którego planowana alokacja 
wyniesie około 45 mln zł. 

 � (KGHM)

Powstają nowe technologie dla metali nieżelaznych

Na innowacje metali nieżelaznych
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Nie ma sposobów, by 
dotrzeć do lokatorów, 
którzy nagminnie 
dokarmiają gołębie 
i koty na terenie 
osiedli. Spółdzielnia 
apeluje do wszystkich 
mieszkańców, by wpłynąć 
na tych lubinian, którzy 
rozrzucają resztki 
jedzenia na trawnikach 
i w blokach mieszkalnych. 
Pozostałościami żywią się 
niestety szczury i insekty. 
Stada gołębi, które 
zlatują się do wysypanych 
pokarmów niszczą 
zasoby spółdzielni.

Choć osobami, które dokar-
miają gołębie i koty resztkami 
pożywienia kieruje dobre serce 
i przekonanie, że żywność w ten 
sposób się nie zmarnuje, to więcej 
z tego szkody niż pożytku. Wielu 
lokatorów SM Przylesie w Lubinie, 
głownie osób starszych wysypuje 
na trawniki resztki chleba i innych 
pokarmów, którymi karmi gołębie. 
Jedna z internautek donosi, ze to 
nie tylko takie odpadki trafiają 
na trawniki: “Dzisiaj byłam 
świadkiem, jak facet wystawił 
pod balkonem pulpety w sosie, 
w jakimś pojemniku. Pytam gościa 
czy szczury lub inne gryzonie 
dokarmia. Odpowiedział, że to 
dla gołębi, bo pewnie już mają 
dość tego suchego chleba i to dla 
odmiany. Szok. Brak słów” – pisze 
lubinianka. Choć w Lubinie nie 
ma już straży Miejskiej, do której 
można było zgłosić takie zdarzenia, 
to spółdzielnie wciąż starają się 
wpływać na swoich lokatorów 
i tłumaczyć, na czym polega pro-
blem dokarmiania bezpańskich 
czworonogów i ptaków.
– Tak, problem jest w spółdzielni. 

Muszę powiedzieć, że bardzo 
duży. Nasi mieszkańcy dbają 
o zwierzynę biegającą, latającą 
dokarmiając w częściach wspólnej 
nieruchomości koty, gołębie. Robią 
to nieświadomie z dobrego serca, 
jednocześnie robiąc wielki kłopot 
dla nas i pozostałych mieszkańców. 
Nie mają świadomości tego, że 
samo dokarmianie nie wystarczy. 
Żeby dbać o zwierze powinna być 
również odpowiedzialność za dane 
zwierze. Jeżeli ktoś dokarmia, to 
powinien zadbać o to, żeby czyścić 
odchody, a jeżeli już dokarmia 
i czyści odchody to żeby zadbać 
o zdrowie tych zwierząt, chociażby 
szczepienia – podkreśla prezes 
Urbański. – Poza tym w regula-
minie spółdzielni mieszkaniowej 
Przylesie wyraźnie jest zapisana 
treść mówiąca o tym, że zabrania 
się w częściach wspólnej nieru-
chomości dokarmiania zwierząt. 
Latające gołębie zbierające się 
w tzw. stada obsiadają różnego 
rodzaju strukturę budynków. Nisz-
czą swoimi odchodami elewację, 
brudząc tym samy. Trzeba przy-
pomnieć fakt, że gołębie roznoszą 
bardzo przykre choroby jak tzw. 
obrzeżek gołębi, który powoduję 
różnego rodzaju dolegliwości dla 
człowieka. Gołąb to bardzo piękny 
ptak, latający, śliczny, ale w struk-
turach spółdzielni, zasiadających 
tutaj no niestety jest szkodnikiem. 
Nie pozbędziemy się ich w żaden 
sposób, jeżeli ludzie nie będą 
mieli świadomości, że nie należy 
dokarmiać i przyzwyczajać tych 
zwierząt do stałego miejsca pobytu 
– podkreśla prezes Urbański. 
Przypominamy tylko, że dokar-
mianie zwierząt to pozostawienie 
resztek jedzenia w miejscach 
niedozwolonych, a tym samym 
zaśmiecanie. Za to można otrzymać 
karę pieniężną do 500 złotych.

Nie dokarmiajmy
gołębi i kotów

Tytuł najlepszych w III 
Turnieju KGHM Cup 
zostaje w Lubinie. 
Młodzi lubinianie 
rocznik 2001 pokonali 
wszystkich, zatrzymując 
puchar w klubie KGHM 
Zagłębie Lubin. Drugie 
miejsce zdobyła drużyna 
Cardiff City FC, zaś 
trzecie ADO Den Haag.

Dwa dni trwał turniej KGHM Cup 
dla rocznika 2001. Rozegrano 
w sumie 21 meczów. Wzięło 
w nim udział 7 drużyn. Poza 
klasyfikacją główną, w której 
I miejsce zajęli gospodarze, 
były też nagrody indywidualne. 

Najlepszym strzelcem turniej 
został Isaak Davies z Cardiff 
City FC. Piłkarz strzelił 5 goli. 
Miano najlepszego bramkarza 
zdobył George Ratcliffe również 
z Cardiff City FC. Miano MVP 
turnieju zdobył Błażej Czuban 
z Zagłębia Lubin.
– Widać po naszych wynikach, że 
każdy mecz, który wygraliśmy, 
oprócz jednego był wygrany jedną 
bramką i myślę, że poziom był 
dobry. Jestem w Zagłębiu od 3 lat. 
Idziemy powoli do celu i tak ma 
być. Dziś wygrywamy już trzeci 
z ostatnio rozgrywanych turniejów 
w kraju i zagranicą z rzędu – mówił 
16 – letni Dawid Dawidziak z dru-
żyny Zagłębia Lubin.

– Dwa dni rozgrywek do lat 
szesnastu, tj. rocznik 2001. To 
nasz rocznik, który za chwileczkę 
będzie grał w barażach do cen-
tralnej ligi juniorów młodszych 
U-17. Udało nam się zaprosić 
tutaj naprawdę poważne firmy 
może nie z całej Europy, a jednak 
z wiodących krajów, które mogą 
się poszczycić jeśli chodzi o poziom 
szkolenia młodzieży. Przyjechały 
tu dwa zespoły z wysp brytyjskich, 
zespół Cardiff, który broni tytułu 
z ubiegłego roku, a także zespół 
Chesterfield. Z Niemiec udało nam 
się zaprosić zespół HSV Hamburg, 
z Holandii ADO Den Haag. Jest 
też ze Słowacji, mistrz Słowacji 
i zespół z Czech. Poziom turnieju 

myślę, że jest dosyć wysoki i bardzo 
wyrównany. Są cztery zespoły, 
które stanowią czołówkę tego 
turnieju i do samego końca obser-
wujemy, który zespół zwycięży. 
Nasi młodzi piłkarze to ambitni 
zawodnicy, którzy reprezentują nie 
tylko barwy KGHM Zagłębie, ale 
też barwy reprezentacji Dolnego 
Śląska. Kilku już wystąpiło już 
w reprezentacji Polski. Trenerzy 
reprezentacji też już się im bacznie 
przyglądają i myślę, że niedługo 
będziemy mieli z nich pożytek 
w pierwszym zespole – mówił 
pod koniec turnieju Krzysztof 
Paluszek, dyrektor Akademii Pił-
karskiej KGHM Zagłębie Lubin.

 � (inf)

KGHM Cup wygrywają lubinianie

Rozegrano 21 meczów
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U nas świętujemy. A jak 
to wygląda na świecie? 
W najbiedniejszych 
rejonach świata nikt 
nie przejmuje się 
losem dzieci. Czasem 
łzy same płyną po 
policzku, bo widok 4-5 
latków dźwigających 
swoich młodszych braci 
na plecach na zawsze 
pozostanie w pamięci. 

W Birmie poszliśmy na lunch do 
chińskiej restauracji. W drzwiach 
przywitały nas dzieci. Wewnątrz 
nie było nikogo dorosłego. Znu-
dzony, otyły właściciel zjawił się 
gdy chcieliśmy zapłacić. Obsługa 

była w wieku 10- 16 lat. Na wsi 
dzieci ciężko pracują przy uprawie 
ryżu. Uprawa wygląda jak tysiąc 
lat temu, dla dzieci nie ma taryfy 
ulgowej. Ich praca jest gorzej 
opłacana, a najczęściej zarabiają 
na miskę ryżu.
W Kambodży mali chłopcy zanu-
rzeni po szyję w wodzie wyławiali 
wszystko co żyje w mulistej cieczy. 
W mijających nas łodziach za stera-
mi siedziały maluchy, które w tym 
czasie powinny być w szkole. Na 
brzegu niewielkiej rzeczki stały 
domy na palach, a w nich krzątały 
się małe dziewczynki. Przeciętna 
indochińska rodzina ma dziewię-
cioro dzieci, które trzeba nakarmić. 
Edukacja schodzi na plan dalszy, 

do szkoły posyła się najczęściej 
dwójkę i są to zazwyczaj chłopcy. 
Popołudniu w cieniu chat siadają 
całe rodziny. Mężczyźni odpoczy-
wają po dniu spędzonym na poło-
wach, a kobiety obierają złowione 
ryby, nadziewają je na długie patyki 
i wystawiają do wysuszenia na 
słońce. W czasach, gdy w naszym 
świecie media nawołują, by choć 
jeden posiłek spożyć w gronie 
rodzinnym, tam więź rodzinna 
jest podstawą egzystencji. Czerpie 
się z doświadczenia najstarszych 
członków rodziny, otacza się ich 
szacunkiem i poważaniem. W mia-
stach dzieci zarabiają na ulicy 
świadcząc usługi erotyczne. Spoty-
ka się kilkuletnie dziewczynki ale nie 
brakuje też chłopców. Podstarzały 
biały mężczyzna w towarzystwie 
małego dziecka to normalny widok 
na ulicach turystycznych centrów.
W Afryce, najbiedniejszym kon-
tynencie, los dzieci jest tragiczny. 
Cierpią z powodu głodu i braku 
dostępu do czystej wody. Co kilka-
dziesiąt sekund umiera dziecko na 
choroby spowodowane spożyciem 
brudnej wody. Tu bogaci biali 
turyści mogą kupić sobie dziew-
czynkę lub chłopca. Teoretycznie 
są dobroczyńcami adoptującymi 
malucha, oferującymi pomoc 
w wykształceniu i zapewnieniu 
dostatniego życia. Praktycznie 
kupują sobie niewolników często 
dla chorych celów erotycznych 
i usług domowych. Najtragiczniej-
sze jest to, że rodzice poświęcają 
jedno dziecko, by móc wyżywić 
pozostałe. Ponadto Afryka to 
miejsce, gdzie nadal praktykuje się 
obrzezanie dziewczynek pomimo 
formalnego zakazu rządowego 
poszczególnych państw. 
To tylko wierzchołek góry lodowej. 
W opisanych miejscach nie ma 

czegoś takiego jak dzieciństwo. 
Tylko kilka razy widziałam za-
bawki. Były zrobione domowym 
sposobem zazwyczaj z drewna. 
Dziewczynki nie przytulały la-
lek, nawet tych szmacianych, bo 
tam każdą koszulkę nosi się do 
czasu aż ze starości się rozpadnie 
i wtedy służy jako ścierka. Matki 
poświęcają czas najmłodszemu 
dziecku, pozostałe muszą same 
dbać o siebie. Brakuje im ciepła 
matczynego. Zawsze kiedy przy-
kucnęłam przy jakimś maluchu 
zjawiało się kilkanaście innych, 
które łapały mnie za szyję, siadały 
na kolanach, dotykały choćby jed-
nym palcem. Dla kogoś, kto nie 
widział tego na własne oczy są to 
tylko opowieści, w które nie sposób 
uwierzyć. W naszym świecie dzieci 
mają wszystko czego zapragną. 
Dzień Dziecka staje się problemem 
dla dorosłych, bo nie wiadomo 
co kupić naszym milusińskim by 
sprawić im radość. Wszystkim 
dzieciom życzymy szczęśliwego 
dzieciństwa, by miały co wspo-
minać w dorosłym życiu. 

 �Tekst i fot: Grażyna Sroczyńska

Świat dziecka
Szczęśliwe dzieciństwo dane jest nielicznym. Dorośli, którzy powinni chronić dzieci, krzywdzą je najbardziej.

To miejsce
na reklamę
kosztuje

60 zł netto
kontakt 603 320 338
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ce

drzewo

pleciu-
ga,

gaduła

spiryty-
styczny

z
duchami

spowija
bagna

Greta,
aktorka

II prezy-
dent
USA

Schwa-
rzeneg-
ger,
aktor
"...

Boga",
głośny
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kościele
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wśród
czworo-
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Baran 21.03-19.04
Słuchaj intuicji. Nie odkładaj 
na później tego, co możesz 
zrobić od razu. Wszelkie za-
ległości domowe źle wpłyną 
na Twoją psychikę. W pracy 
spokój. Końcem tygodnia 
możesz liczyć na szczęście 
w interesach. Jeśli chodzi 
o zdrowie, to słuchaj lekarza, 
a nie sąsiadek. Łykaj wita-
miny.

Byk 20.04-20.05
Szukaj przyjemności i satys-
fakcji. Nie chowaj się w kącie, 
czerp z życia pełnymi gar-
ściami, niczego nie odkładaj 
na później. Wenus sprawi, że 
rozkwitniesz, gdyż przegoni 
wszelkie choroby i bóle. Mo-
żesz teraz zaaplikować sobie 
gruntowne zabiegi upiększa-
jące albo poeksperymentować 
z fryzurą. Spróbuj nawet 
w codziennych sprawach 
dostrzec nowe, pozytywne 
doswiadczenia. 

Bliźnięta 22.05-20.06
Pora odciąć się od wszyst-
kiego, z czym nie chcesz 
mieć więcej do czynienia. 
Rozpocznij coś nowego. Jeśli 
tylo zechcesz, odniesiesz suk-
ces. Obierając kierunek i cel, 
pamiętaj, że to twoje życie. 
Niczego nie żałuj. Spełnij 
jakieś skryte marzenie. Nie 
wchodzi siędwa razy do tej 
samej rzeki. Unikaj alkoholu.

Rak 22.06-22.07
Nie goń teraz za sukcesem. 
Lepiej byłoby po prostu od-
począć. Wiele osób będzie 
szukać twojego towarzystwa. 
W sprawach zawodowych szy-
kuje się przelotna stagnacja, 
śmiało pakuj więc walizki 
i ruszaj w plener. Odróżniaj 
sytuacje, w których warto 
walczyć o swoje od takich, 
w których lepiej ustapić.

Lew 23.07-22.08
W tym tygodniu skupisz się 
na swoim związku, partnerze, 
wspólnych pasjach. Wiele jest 
możliwości i szans, których 
spełnienie zależy od ciebie. 
Trzymaj więc stery życia 
we własnych rękach. Nie 
wskazane są teraz forsowne 
ćwiczenia. Spaceruj i śpij. 
Bądź ostrożny za kierownicą. 

Panna 23.08-22.09
Szykuje się przypływ energii, 
a pomysłów i planów może 
być aż nadto! Twój bojowy 
nastrój grozi jednak kon-
fliktami. Czasem warto na 
chwilę przystanąć i wsłuchać 
się w siebie. W pracy chętnie 
komuś pomożesz, doradzisz 
lub coś załatwisz, jednak 
zadbaj też o swoją pozycję. 
Będziesz zapracowana, ale 
też zadowolona. 

Waga 23.09-22.10
Dzięki mądrej kontroli nad 
swoim życiem, możesz 
osiągnąć prawdziwy sukces. 
Wsłuchaj się w siebie. Krewni 
i przyjaciele będą cię inspi-
rować do nowych pomysłów, 
na zmianę diety, aktywności, 
na urządzenie mieszkania. 
Dbaj o ciało, urodę i kondycję, 
ale bez przesady. W upał pij 
więcej wody.

Skorpion 23.10-21.11
Trzymaj się z daleka od ludzi, 
którzy zrzędzą i krytykują 
Twój związek i decyzje ży-
ciowe. Nawiążesz owocną 
współpracę z różnymi waż-
nymi i wpływowymi osobami. 
W finansach bądź ostrożny, 
nie zaciągaj kredytu ani nie 
zadłużaj się u bliskich na wa-
kacje. Kto nie idzie naprzód, 
ten się cofa. Nie możesz wciąż 
stać w miejscu, przestań oglą-
dać się za siebie. Nie zawsze 
musisz mieć ostatnie słowo.

Strzelec 22.11-21.12
Tydzień zapowiada się dyna-
micznie, ale lepiej nie robić 
nic na siłę. Będziesz mieć 
duży apetyt na życie. Naucz 
się odpoczywać, nie możesz 
wciąż pracować na najwyż-
szych obrotach. Zauważ, że 
to prawie lato. Znajdź czas 
dla siebie. Unikaj słodyczy, 
ryzyka i alkoholu. Pofolguj 
sobie ze snem i owocami. 

Koziorożec 22.12-19.01
Nie startuj z piskiem opon, 
raczej rozejrzyj się, czy ktoś 
nie ma ochoty pokrzyżować 
ci szyków. Konfliktów łatwo 
będzie uniknąć, jeśli zacho-
wasz się z klasą. Plany na 
przyszłość także warto poddać 
spokojnej analizie. Marzenia 
najczęściej spełniają się tym, 
którzy potrafią zamienić je 
w realną wizję swojej przy-
szłości. 

Wodnik 20.01-18.02
Warto poświęcić trochę czasu 
sprawom zawodowym, nawet 
jeśli czerwcowe słoneczko 
rozleniwia. Wkrótce docze-
kasz się efektów finansowych. 
Twoje atuty to energia, zarad-
ność i spokojny optymizm. 
Zrób z nich zajlepszy użytek. 
Wysypiaj się, jedz warzywa 
i owoce, ogranicz kofeinę i al-
kohol, a nic ci nie zaszkodzi 
i jeszcze schudniesz. 

Ryby 19.02-20.03
Na twoim niebie pogoda 
w kratkę. Szykuje się gorący 
okres w pracy, a związki opar-
te na przemilczeniach mają 
przed sobą trudne dni. Dobrze 
przestudiuj drogę, którą za-
mierzasz iść, aby nie zgubić 
się w labiryncie sprzecznych 
dążeń. Trochę ruchu dobrze 
wpłynie na zdrowie. Aura 
sprzyja aktywności, badaniom 
i diecie.


