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WWW.PROFICREDIT.PL

666 887 999
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

ZADZWOŃ

Kierowca passata 
ostatecznie trafił do 
szpitala na badania. 
Kierującemu z fiata, 
z firmy kurierskiej 
nic się nie stało.

Kurier jadący fiatem scudo 
wyjechał z jednej z posesji 
w Parszowicach (gm. Ścinawa). 
W tym momencie na drodze był 
volkswagen passat, jego kierowca 
zdecydował się na wyprzedzenie 
pojazdu, który pojawił się na 
drodze, ale najprawdopodobniej 
kurier chciał skręcić na posesję 
po przeciwnej stronie ulicy 

i w tym momencie doszło do 
zderzenia pojazdów. 
Passat uderzył w bok scudo i otarł 
się o przydrożny słup zatrzymu-
jąc kilkanaście metrów dalej, 
a scudo zatrzymało się na słupie. 
Po kilkudziesięciu minutach kie-
rujący passatem źle się poczuł, 
ratownicy pogotowia zdecydo-
wali, że przejdzie na szczegółowe 
badania w szpitalu w Lubinie. 
Droga w Parszowicach w kierun-
ku Zaborowa przez pewien czas 
była całkowicie nieprzejezdna.
Do zderzenia doszło w piątek 
(30.06) około godziny 16 w Par-
szowicach.

Wyglądało groźnie. Kobieta kie-
rująca fordem focusem jechała 

ul. Szkolną. Niespodziewanie 
wjechała na barierkę.

W samochodzie podróżowała 
z nią trójka dzieci, w tym śpiące 

w foteliku maleństwo. Kobieta 
przez chwilową nieuwagę wje-

chała na barierę energochłonną 
oddzielającą jezdnię od pasa 

dla pieszych na wiadukcie. 
Z pojazdu zaczęły wyciekać 

płyny eksploatacyjne. Na szczę-
ście nie doszło do uszkodzenia 
zbiornika z paliwem. Pojazd nie 

nadawał się do dalszej jazdy.
Do zdarzenia doszło w ponie-
działek (26.06) około godziny 

11.

 � (pit)

Młodzieńcza brawura, 
szybkość, nieuwaga 
i czołowe zderzenie 
z autobusem w Rudnej.
Dwie osoby trafiły do 
szpitala po zderzeniu, 
do którego doszło na 
drodze w kierunku Starej 
Rudnej. Młody kierowca 
volkswagena golfa chciał 
skręcić do Rudnej, spojrzał 
w prawo, a ponieważ jechał 
środkiem drogi, zderzył 
się czołowo z autobusem 
skręcającym w kierunku 
Starej Rudnej.
Do szpitala trafiły dwie 
osoby jadące z młodym 
kierowcą. Do zdarzenia 
doszło w środę rano 
(21.06).

Zderzenie z autobusem w Rudnej

Wjechała na barierkę

Dachowanie w Miłosnej
Wyprzedzali ciężarówkę, 
kiedy ta zaczęła 
zmieniać pas, doszło do 
bocznego uderzenia. 
Ostatecznie rozbity renault 
wylądował w rowie.

W sobotę rano (1.07) rodzina 
z Wrocławia wyruszyła na letni 
wypoczynek. Około piątej rano na 
odcinku między Gogołowicami, 
a Miłosną (droga K 36) renault scenic 
wyprzedzał ciężarówkę. Przed Miło-
sną ciężarówka zaczęła też manewr 
wyprzedzania i zaczęła spychać 
renault z drogi.
– Osobówka była w martwym 
punkcie lusterka na wysokości mojej 

kabiny, nie widziałem jej – przyznaje 
kierowca ciężarówki.
Choć renault po dachowaniu jest 
kompletnie zniszczony i nadaje się do 
kasacji, nikomu nic poważnego nie 
stało się. Pasażerka i kilkunastoletni 
chłopak nie odnieśli obrażeń, jedynie 
kierujący miał ranę po uderzeniu 
w głowę. Został opatrzony przez 
ratowników.
W trakcie dachowania renault 
znalazł się w rowie po lewej stronie 
drogi. Tu pojazd zniszczył spory od-
cinek ogrodzenia prywatnej posesji.
Na drodze nie występowało utrud-
nienie. Policja wprowadziła ruch 
wahadłowy.

 � (pit)

Słup „zatrzymał”
kuriera
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Należąca do KGHM spółka 
LETIA BUSINESS CENTER 
w Legnicy pozyskała 
nowego najemce do 
swojego biurowca. Jest 
nim firma Mercedes 
Benz, kóra w Jaworze 
w nowo powstałej strefie 
ekonomicznej buduje 
nowoczesną fabrykę 
supernowoczesnych 
silników mercedesa. 

Umowa została zawarta do czasu 
wybudowania fabryki silników 
Mercedesa we właściwej lokaliza-
cji w Jaworze, które zaplanowane 
jest w 2019 r. - Nasz nowy lokator 
wprowadził się w czerwcu, tym 
samym wypełniając ostatnie po-

wierzchnie biurowe w w naszym 
obiekcie -  informuje prezes Le-
gnickiego Parku Technologicznego 
LETIA S.A. - Witold Lech Idczak. 
Odrestaurowany budynek dawnego 
szpitala miejskiego z przeszkolo-
nym atrium, dysponuje niezwykle 

funkcjonalną przestrzenią o po-
wierzchni ponad 8 000 m2. LBC 
otrzymał nagrodę Grand Prix 
w X edycji konkursu Dolnośląska 
Budowa roku 2012. Na co dzień 
w obiekcie  odbywają się również 
liczne konferencje, szkolenia 

i imprez dla podmiotów z regionu 
dolnośląskiego i nie tylko. Przy 
wyborze lokalizacji była bardzo 
ważnym aspektem była dostępność 
w LBC pod jednym dachem biur, 
przestrzeni konferencyjnej oraz 
restauracji i hotelu.

Mercedes w Letii
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Ogłoszony został 
przetarg na 

wybór wykonawcy 
boiska sportowego 

w Krzeczynie 
Wielkim. Obiekt 

ma powstać przy 
miejscowej Szkole 

Podstawowej i służyć 
zarówno jej uczniom, 

jak i mieszkańcom 
tej miejscowości.

Zakres zadania obejmu-
je wykonanie boisk do 
piłki ręcznej, siatkówki 
i koszykówki oraz kortu 
tenisowego. Boisko okalać 
będzie trzytorowa bieżnia 
lekkoatletyczna. W pobliżu 
znajdzie się czterotorowa 
bieżnia do sprintu oraz 
skocznia do skoku w dal. 
Na terenie boiskach i jego 
pobliżu ustawione zostaną 
elementy małej architek-
tury w postaci m.in. ławek. 

Wykonane zostaną dywa-
nowe trawniki, a boisko 
wyposażone będzie w spe-
cjalny drenaż, który nie 
pozwoli na gromadzenie 
się na nim wody.
Termin składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu 
minie 14 lipca.
Czas realizacji zadania 
wynosi 300 dni od dnia 
przekazania placu budowy.

 � (ug.lubin.pl)

Będzie boisko w Krzeczynie

21 czerwca 2017 
w Centrali KGHM 
Polska Miedź odbyło 
się Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie 
Akcjonariuszy miedziowej 
spółki. Wśród głównych 
punktów podejmowanych 
podczas posiedzenia były 
sprawozdania finansowe, 
uchwały o absolutorium 
dla zarządu i Rady 
Nadzorczej, ale też 
to, co najbardziej 
interesuje posiadaczy 
akcji miedziowej 
spółki – wysokość 
dywidendy, którą w tym 
roku uchwalono na 
poziomie 1 zł za akcję 
i termin jej wypłaty.

To już tradycja, że Zwyczajne Wal-
ne Zgromadzenie akcjonariuszy 
KGHM Polska Miedź podejmuje 
istotne uchwały na temat sprawoz-
dań finansowych, absolutorium dla 
członków Rady Nadzorczej, zarzą-
du miedziowej spółki oraz wysoko-
ści i terminu wypłaty dywidendy. 
21 czerwca akcjonariusze spotkali 
się w Centrali KGHM i jednym 
z głównych punktów posiedzenia 

były sprawozdania finansowe za 
2016 rok. – Odnotowaliśmy spadek 
produkcji miedzi, ale na sprzedaży 
miedzi odnotowaliśmy 1% wzro-
stu. To wynik sprzedaży zapasów 
i koncentratów. W przychodach 
odnotowaliśmy spadek o 4%, to 
zaś blisko jeden miliard złotych. 
To wynik spadków cen surowców 
i kursów walutowych. W 2016 roku 
notowania miedzi spadły poniżej 5 
tys. dolarów za tonę. To próg, który 
powoduje, że musieliśmy brać 
pod uwagę również scenariusze 
kryzysowe. Kurs walut, przede 
wszystkim dolara amerykańskiego 
był korzystny i to on ma większy 
wpływ na przychody niż kursy 
cen surowców. Czynnik słabej 
złotówki też był bardzo korzystny 
dla spółki. Wydaje się, że mamy 
powody do optymizmu, i by sądzić 
że ceny miedzi, srebra i molibdenu 
pozostaną na poziomach wyż-
szych niż w 2016 roku. Ubiegły 
rok był na poziomie podobnym 
jak w 2015. To wynik dobry. 
Sierra Gorda odnotowała wyż-
szy poziom produkcji w 2016 
niż w 2015. W Polsce było niżej 
ze względu na postoje w Hucie 
Miedzi Głogów. Ważne jest też 
to że stabilizujemy produkcję 

is sprzedaż molibdenu – mówił 
w sowim sprawozdaniu Radosław 
Domagalski – łabędzki, prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź.
Zarząd spółki zaproponował 
akcjonariuszom, by za rok 2016 
dywidenda wyniosła 1 zł za pa-
pier. – Rekomendacja dywidendy, 

czyli 200 mln złotych, czyli 1 
złoty na akcję, Wynika z kilku 
czynników. Z których najważ-
niejsze to sytuacja spółki która 
wciąż jest zadłużona. Dywidenda 
jest wypłacana z długu. z drugiej 
strony z chęci spółki pozostania 
postrzeganą jako spółka dywiden-

dowa – mówił przed głosowaniem 
Stefan Świątkowski, wiceprezes 
zarządu KGHM Polska Miedź.
Akcjonariusze przychylili się 
do propozycji zarządu. Dniem, 
w którym nastąpi nabycie praw 
do dywidendy będzie 14 lipca. 
Wypłata odbędzie się w dwóch 

równych ratach: 17 sierpnia i 16 
listopada.
W końcowych punktach posiedze-
nia akcjonariuszy głosowano nad 
uchwałami dotyczącymi absoluto-
rium dla członków zarządu i Rady 
Nadzorczej, w której dokonano 
zmian.

200 milionów złotych trafi do akcjonariuszy Polskiej Miedzi

Dywidenda za akcje
KGHM 1 zł za papier

r e k l a m a
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Sala edukacyjna, jadalnia, 
cafe bar, recepcja i 12 
pokoi dla 68 osób – to 
wszystko będzie częścią 
budynku turystyczno-
kulturalno-edukacyjnego, 
zlokalizowanego przy 
ulicy Jana Pawła II, przy 
którym właśnie ruszyła 
inwestycja realizowana 
w ramach Regionalnego 
Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej dla obszaru 
Legnicko-Głogowskiego 
Okręgu Miedziowego 
(w skrócie ROEE-LGOM).

Zakres głównych prac przed-
sięwzięcia obejmuje m.in. mo-
dernizację istniejącej elewacji 
wraz z głównymi schodami 
wejściowymi oraz całym tere-
nem otaczającym i wnętrzem 
budynku, przebudowę schodów 
gospodarczych do piwnicy od 
tyłu obiektu oraz dobudowanie 
windy na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych ruchowo. Z kolei 
zagospodarowanie terenu przewi-
duje m.in. wykonanie nawierzchni 
wjazdu na teren, ciągów pieszo-
-jezdnych, stanowisk postojowych 
i chodników oraz budowę nowego 
ogrodzenia. Ponadto zostanie 
zastosowane energooszczędne 

oświetlenie z inteligentnym sys-
temem zarządzania regulującym 
moc oświetlenia w zależności 
od warunków zewnętrznych 
i bieżącego zapotrzebowania, 
co ograniczy nadmierny pobór 
energii.
W przeprowadzonym postępo-
waniu przetargowym najkorzyst-
niejszą ofertę przedstawiła Firma 
Architektoniczno-Budowlana Re-
stauracji Zabytków „Architekton” 
Leszek Peljan Leszek Link s.j. 
z Głogowa. Burmistrz Ścinawy 
Krystian Kosztyła we wtorek, 

20 czerwca br. podpisał umowę 
z wybranym wykonawcą, przed-
siębiorca już z końcem minionego 
miesiąca rozpoczął roboty budow-
lane. Termin realizacji inwestycji 
to połowa 2018 roku.
„Pałacyk” jest jednym z elemen-
tów tworzonego w gminie ROEE. 
Oprócz niego infrastrukturalnym 
zapleczem przedsięwzięcia są: 
Centrum Turystyki i Kultury 
w Ścinawie, które nadzoruje 
działalność całego ośrodka, 
miejscowy port, który ma stano-
wić bazę wypadową do edukacji 

przyrodniczej na wodzie oraz 
prężnie działający ośrodek edu-
kacyjny w Dziewinie wyposażony 
w odnawialne źródła energii.
Przypomnijmy, że na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zaadop-
towanie zabytkowego pałacyku 
w Ścinawie z przeznaczeniem na 
centrum pracy twórczej z funkcją 
schroniska młodzieżowego” ści-
nawski samorząd otrzymał ponad 
2,8 mln zł w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

 � (scinawa.pl)

Ahoj, ahoj, ahoj – 
takimi okrzykami 
flisacy, którzy 
pracowali nad budową 
tratwy, przywitali 
mieszkańców 
Ścinawy na XXII 
Flisie Odrzańskim. 
Plenerowa impreza 
z okazji święta rzeki 
Odry odbyła się 
wczoraj, 27 czerwca 
w ścinawskim porcie.

Nowością tegorocznego flisu 
było scalanie tratwy, którą 
flisacy budowali w dwóch 
częściach, w Ścinawie oraz 
w czeskiej, nadodrzańskiej 
miejscowości Bohumin. 
Niestety z uwagi na niski 
stan wody nie byli w stanie 
przepłynąć z Czech do 
Ścinawy i musieli rozebrać 
część tratwy, przewieść 
i ponownie zbudować 
w naszym porcie.
Podczas oficjalnej część 
obchodów wiceprezes Ligi 
Morskiej i Rzecznej Elż-
bieta Marszałek wręczyła 
przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Ścinawie Marko-
wi Szopie, występującemu 
w imieniu burmistrza Kry-
stiana Kosztyły Memoriał 
2017 i przeczytała jego 
fragment: „Dziękujemy, że 
jesteście z nami, wspólnie 
możemy więcej”.
Tradycyjnie na scenie 
w porcie zaprezentowali 
się wszyscy miłośnicy że-
glugi z retmanem flisackiej 
tratwy- Mieczysławem 
Łabęckim na czele. - To, że 
jesteśmy w Ścinawie już 

dwudziesty raz jest to dla 
nas bardzo ważne, to nasza 
pasja -mówił podczas flisu 
retman. - Taką serdeczność 
jak w tym mieście rzadko 
otrzymujemy i mówię to 
z pełnym przekonaniem, 
gospodarze dbają o nas 
tutaj i serdecznie im za to 
dziękujemy- dodał.
Były podziękowania i życze-
nia oraz wspomnienia z lat 
ubiegłych.
Oprócz powitania flotylii 
Flisu Odrzańskiego w pro-
gramie tegorocznym zna-
lazły się występy dzieci ze 
studia piosenki działającego 
przy miejscowym centrum 
kultury oraz pokaz ścinaw-
skiego klubu karate Goju 
Ryu Shuseikan. Nie mogło 
zabraknąć grupy teatralnej 
„Zaczarowana Kurtyna” 
prowadzonej przez Teresę 
Kogut, a także dobrego hu-
moru w wykonaniu kabaretu 
„Na jednej nodze”.
Impreza na nabrzeżu była 
również świetną okazją do 
podsumowania oraz uhono-
rowania instruktorów, a także 
rodziców zaangażowanych 
w działanie sekcji działają-
cych przy Centrum Turystyki 
i Kultury w Ścinawie.
Na zakończenie flisu, po-
mimo deszczowej pogody, 
odbyła się dyskoteka po-
prowadzona przez Dawida 
„Jorgen Dave’a” Stróżyc-
kiego. Zamiast zabawy 
„pod chmurką” miłośnicy 
tańca mogli pobawić się pod 
zadaszoną sceną.

 � fot. e-legnickie.pl
 � scinawa.pl.

Ruszyła modernizacja Pałacyku
Ścinawski samorząd otrzymał ponad 2,8 mln zł Flis Odrzański

płynie...
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To miejsce
na reklamę
kosztuje

50 zł netto
kontakt 603 320 338

r e k l a m a

W lubińskim Oddziale 
RCKiK zakończyła się 
czerwcowa akcja zbiórki 
krwi pod hasłem „Cud 
nad Wisłą”. Rozpoczęta 
w Światowy Dzień 
Krwiodawstwa akcja 
przyniosła 131,050 litra 
krwi – krew oddało 298 
osób. Akcję wspierali 
górnicy z Zakładów 
Górniczych Lubin 
należących do KGHM 
Polska Miedź S.A. 

Akcję Cud Nad Wisłą wspólnie 
z RCKiK prowadzili krwiodawcy 
z  HDK Serce Górnika przy ZG 
Lubin. -Jesteśmy dumni z każde-
go litra oddanej krwi, z każdego 
człowieka, który postanowił oddać 
część siebie dla innych. Każdy 
doskonale wie, jak bardzo krew jest 
potrzebna. W wakacje ta potrzeba 
jest jeszcze większa i tym bardziej 
cieszymy się, że tyle osób odpowie-
działo na nasz apel. Jednocześnie 
głęboko wierzymy, że również 
w najbliższych miesiącach
RCKiK w Lubinie nie będzie 

opustoszałe. Jak zawsze na 
krwiodawców czekały drobne 
upominki. Dzięki ofiarności 
naszych sponsorów – przyjaciół 
Klubu, mogliśmy podziękować 
za oddaną krew. Dobrze wiemy, że 
nie robią tego dla poklasku ani tym 
bardziej dla prezentów – oddają 

krew z potrzeby serca i wielkiej 
chęci pomagania. Dziękujemy i jak 
zawsze prosimy o kolejne litry 
– mówi Krzysztof Majstrowicz, 
sekretarz HDK Serce Górnika przy 
ZG Lubin. 

 � inf.fot. HDK Serce Górnika 
Krzysztof Majstrowicz 

Najlepszym tegorocznym 
praktykantem został 
Karol Łysy z  Zespołu 
Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących 
im. Henryka Pobożnego 
w Legnicy. Laureat 
otrzymał list intencyjny 
umożliwiający mu pracę 
w KGHM ZANAM.

KGHM ZANAM każdego roku 
prowadzi praktyki dla uczniów 
m.in. z Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących im. 
Henryka Pobożnego w Legnicy, 
Zespołu Szkół  w Przemkowie, Ze-
społu Szkół  im. Narodów Zjedno-
czonej Europy w Polkowicach oraz 
Zespołu Szkół w Chocianowie. 
Poznają oni tajniki zawodów m.in. 
ślusarza, spawacza, odlewnika, 
wytaczacza, mechanika. W tym 
roku szkolnym praktyki w KGHM 
ZANAM odbywało 13 uczniów.
- Konkursem dla najlepszych 
uczniów chcemy zwrócić uwagę 
na znaczenie praktyk zawodowych 
realizowanych bezpośrednio w fir-
mach. Szkolnictwo zawodowe 
jest ważnym elementem edukacji  
i z perspektywy firm przemysło-
wych ma olbrzymią rolę w pla-
nowaniu rekrutacji oraz rozwoju  

– mówi Bohdan Pecuszok, prezes 
KGHM ZANAM. – Przez długie 
lata uczniowie Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących im. 
Henryka Pobożnego w Legnicy 
zdobywali wiedzę i zawodowe 
doświadczenie w Legmecie, 
który jest dzisiaj częścią KGHM 
ZANAM. Teraz wracamy do tej 
tradycji – dodaje.
Nagrody w I edycji Konkursu 
Najlepszy Uczeń im. Franciszka 
Ratajczaka zostały wręczone pod-

czas uroczystego zakończenia roku 
w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. Henryka 
Pobożnego w Legnicy. Konkurs 
organizuje KGHM ZANAM 
z reprezentatywnymi organiza-
cjami związkowymi działającymi 
w spółce. Ze względu na różne 
programy praktyk pierwsza edycja 
konkursu trwa jeszcze do września 
br. i przyznane zostaną kolejne 
listy intencyjne umożliwiające 
zatrudnienie.

Pomysłodawcą konkursu jest 
komisja zakładowa NSZZ Soli-
darność w KGHM ZANAM. Jej 
przewodniczący Andrzej Dynak 
wręczył nagrody podczas zakoń-
czenia roku. Oprócz Karola Łysego 
otrzymało je dwóch wyróżnionych 
uczniów: Mateusz Rutkowski oraz 
Mateusz Demkiewicz.
We wręczeniu nagród w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących im. Henryka Poboż-
nego w Legnicy wzięła również 

udział Grażyna Ratajczak-An-
toniewicz, córka Franciszka 
Ratajczak, patrona konkursu, 
legendarnego działacza związ-
kowego z Legnicy. 
Konkurs nie tylko promuje mło-
dych, zdolnych uczniów, ale ma też 
ważną rolę historyczną. Zakłady 

Mechaniczne Legmet (przyłączone 
do Zanamu w 2003 roku) były 
kolebką ruchu związkowego Soli-
darność w Legnicy. Jego kluczową 
postacią był Franciszek Ratajczak, 
aktywny uczestnik porozumień 
sierpniowych.

 � (inf. KGHM ZANAM)

Poznają tajniki zawodów m.in. ślusarza, spawacza, odlewnika, wytaczacza, mechanika.

KGHM ZANAM stawia na praktykantów

Cud nad Wisłą – zbiórka krwi



www.lubinextra.pl  •  5 lipca 2017 r.     7promocja zdrowia

Udary słoneczne i choroby gardła

Największy problem w letnie dni
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. wzięło udział w KGHM Kids Cup, czyli turnieju piłki nożnej 
dla dzieci organizowanym przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej Legnica we współpracy 
z KGHM Zagłębie Lubin, ogromnym wsparciu miedziowej spółki, Fundacji KGHM i firm z grupy 
kapitałowej. 18 czerwca MCZ S.A. w swoich namiotach poddawał bezpłatnym badaniom 
profilaktycznym dzieci i dorosłych.

r e k l a m a

Lato, wakacje, zabawa i urlop 
– to słowa które ściśle 
wiążą się z obecną aurą. 

Niestety z upalnymi dniami trze-
ba też kojarzyć takie zagadnienia, 
jak choroby gardła, przegrzanie 
organizmu i udar słoneczny. Le-
karze radzą jak zapobiegać takim 
problemom, jak zdiagnozować i jak 
leczyć.
Długie dni, wakacje, urlop, odpo-
czynek, wyjazdy, kąpieliska, lody 
– zdawałoby się, że sielanka i nie 
ma nic przyjemniejszego jak lato. 
I owszem, ale niebezpieczeństwa 
letniej aury czyhają, a na dzieci 
najbardziej. Pediatrzy radzą, 
jak chronić najmłodszych przed 
skutkami ubocznymi upalnych 
dni. - Najskuteczniejszą ochroną 
przed upałem i słońcem jest umiar 
w korzystaniu z tego słońca. Dzieci 
są bardziej narażone na cieplne 
udary, niż osoby dorosłe, ponieważ 
układ termoregulacji dzieci nie jest 
tak ukształtowany, jak u dorosłych. 
Po drugie zaś, dzieci nie maja takiej 
kondycji jak osoby dorosłe. Pro-
gnozy wskazują na to, że zbliżają 
się wysokie temperatury. Upały 
będą nam towarzyszyć więc jeśli 
wychodzimy z dziećmi trzeba 
pamiętać o kilku ważnych spra-
wach. Po pierwsze nawadnianie 
dziecka. Wychodząc z maluchem 
na zewnątrz musimy zawsze mieć 
chłodne napoje, najlepiej wodę 

mineralną, niegazowaną. Warto co 
10- 15 minut dać dziecku się napić. 
Inna ważna sprawa to nakrycie 
głowy, która nie może być bez-
pośrednio narażona na promienie 
słoneczne. Dziecku można ubrać 
kapelusik, czapeczkę lub chustecz-
kę. Nie tylko głowa powinna być 
okryta. Trzeba pamiętać, by zakryć 
jak największą powierzchnię ciała 
dziecka. Jasne, zwiewne nakry-
cia, najlepiej z długim rękawem 
i nie przylegające do ciała. Skóra 
nagrzewa się bardziej, gdy jest 
odkryta, niż zasłonięta. Mimo to 
nie wolno zapomnieć o kremach z  
filtrem do ciała. Nie tylko dzieci, 
ale wszyscy powinni chronić 
się przed nadmiarem promieni 
słonecznych. Kremy z filtrem 
powinny być nałożone na skórę 
przed wyjściem na słońce,a  nie  
w trakcie pobytu na zewnątrz. 
Trzeba to zrobić 15 do 20 minut 
przed wyjściem z pomieszczenia. 
Trzeba również zaopatrzyć dziecko 
w okulary słoneczne. Wiadomo, ze 
oczy są narażone na promieniowa-
nie UV. Dzieci lubią wszędzie się 
rozglądać i patrzyć w słońce. Żeby 
uchronić tęczówkę dziecka przed 
szkodliwym promieniowaniem 
warto kupić im okulary, ale nie 
takie typowo „bazarowe”. W ta-
kich okularach są tylko ciemne 
szkła, ale bark filtra UV. Warto 
takie okulary nabyć w zakładach 

optycznych. Mają one atest - uczula 
Dariusz Dębicki, lekarz pediatra 
w Przychodni Miedziowego Cen-
trum Zdrowia w Lubinie.
Bywa, ze przed przegrzaniem 
organizmu nie uda się uchro-
nić. Po czym zatem poznać, że 
dostało się udaru słonecznego? 
Jakie są objawy i co powinno się 
robić w takim przypadku? - Udar 
słoneczny, czyli cieplny objawia 
się na przykład tym, że dziecko 
skarży się na ból  i zawroty głowy, 
może być osłabione. Stwierdzamy 
też u dziecka przyspieszoną akcję 
serca, i przyspieszony oddech. 
Maluch może też skarżyć się na 
bóle brzucha, mdłości, może mieć 
również wymioty i dreszcze. To 
niepokojące objawy, mówiące 
o tym, że doszło do przegrzania 
organizmu. Natychmiast powin-
no się dziecko usunąć ze słońca. 

Najlepiej umieścić w chłodnym 
i zamkniętym pomieszczeniu. 
Trzeba mu dać dużo płynów, naj-
lepiej wody i schładzać poprzez 
kompresy organizm dziecka – radzi 
doktor Dariusz Dębicki. Nawet 
jeśli objawy przegrzania organi-
zmu dziecka ustąpią, to należy 
się zgłosić do lekarza, by zbadał 
malucha i sprawdził czy nie ma 
późnych powikłań.
Udary nie są jedynym skutkiem 
ubocznym letniej aury. Wielu pa-
cjentów uskarża się na problemy 
z gardłem. - Latem najczęstsza 
infekcją są anginy paciorkowcowe 
lub gronkowcowe, czyli angina 
purulenta, inaczej ropne zapa-
lenie migdałów. To bakteryjne 
infekcje gardła spowodowane 
raptowną zmianą temperatury 
błon śluzowych gardła. To po-
woduje drastyczne zmniejszenie 

odporności miejscowej i dochodzi 
do zakażenia bakteriami, które 
normalnie, na co dzień w naszym 
gardle funkcjonują i zwykle są nie-
chorobotwórcze. Często dzieje się 
tak, gdy korzystamy z samochodu 
z klimatyzacją. Wówczas oddycha-
my powietrzem o temperaturze 20 
stopni. Wychodzimy z samochodu 
na zewnątrz gdzie jest 32 stopnie. 
Ta różnica temperatur powoduje, 
że ta bariera miejscowa się załamuje 
i dochodzi do bakteryjnego zakaże-
nia, czyli anginy. Tak samo dzieje 
się, gdy przebywamy na zewnątrz 
w temperaturze ponad 30 stopni po 
czym dajemy dziecku zimny napój 
lub lody do spożycia. Raptowne 
schłodzenie błony śluzowej prowa-

dzi do zakażenia bakteryjnego. Takie 
warunki powodują nie tylko anginę 
ropną, ale też zapalenia krtani., która 
jest narażona na różnice  temperatur. 
W tych przypadkach bezwzględnie 
trzeba się zgłosić do lekarza. Apeluje 
do rodziców, by traktowali dzieci 
z należytą czujnością i nie narażali 
ich na niepotrzebne schorzenia – 
mówi doktor Dariusz Dębicki z MCZ 
w Lubinie.
Przyłączamy się do apelu medyków 
– chrońmy dzieci, ale też siebie 
przed słońcem, zabezpieczajmy 
skórę przez promieniowaniem 
i pijmy odpowiednie ilości płynów, 
by lato, wakacje i urlop upłynęły 
nam bez złego samopoczucia i ko-
nieczności odwiedzania lekarzy.
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Rzeczpospolita Dwojga 
Narodów to unia lubelska 
z 1569r. łącząca Koronę 

Królestwa Polskiego i Wielkie 
Księstwo Litewskie. Od tej chwili 
każdy nowo koronowany król Pol-
ski automatycznie zostawał władcą 
Księstwa. Najdoskonalszym 
ambasadorem Litwy był Adam 
Mickiewicz, który urodził się 
w Nowogródku, ale jego mityczną 
ojczyzną stało się Wilno, w którym 
mieszkał zaledwie 9 lat, studiował 
na Uniwersytecie Wileńskim. Po 
wyroku w sprawie filomatów i fi-
laretów opuścił Wilno na zawsze. 
Mimo tak krótkiego pobytu pamięć 
o nim jest wciąż żywa. 
Na Litwie żyje ponad 200 tys. 
Polaków, w Wilnie na każdym 
kroku można usłyszeć język 
polski. Wszystkie wycieczki po 
Starówce zaczynają się od Ostrej 
Bramy, najcenniejszego skarbu 
stolicy tłumnie odwiedzanego 
przez naszych rodaków pragną-
cych pomodlić się przed słyną-
cym z cudów obrazem Matki 
Boskiej Miłosierdzia. Bram było 
9, na każdej znajdował się obraz 
Matki Boskiej, ocalała tylko ta. 
Znajdująca się w niej kaplica 
została wyremontowana w 2010r. 
Usunięto drewniane zabytkowe 
drzwi, na schodach zamontowa-
no nowoczesne poręcze. Stare 
schody, po których pielgrzymi 
wchodzili na kolanach zastąpiono 
nowymi z granitu. Zmiany te nie 
podobają się mieszkańcom Wilna 
i turystom, bo w znaczący sposób 
zmieniły charakter tego miejsca.
W stolicy jest wiele obiektów sa-

kralnych, które warto odwiedzić. 
W historycznym centrum miasta 
znajduje się katedra wileńska peł-
niąca rolę najważniejszego kościoła 
Litwy. Ta Bazylika św. Stanisława 
i św. Władysława miała ogromne 
znaczenie dla polskiej kultury, bo 
w niej odbywały się najważniejsze 
uroczystości państwowe, synody 
i pogrzeby królewskie. Tu w 1386r. 
z rąk królowej Polski Jadwigi 
przyjął chrzest Jagiełło. Kościół 
Bernardyński był częścią murów 
obronnych, jest największą budow-
lą gotycką na Litwie. Zbudowany 
z czerwonej cegły z 19 otworami 
strzelniczymi i 4 wieżyczkami. 
Barokowy kościół św. Piotra 
i Pawła to unikatowa świątynia 
ze względu na przepiękny wy-
strój. Ambona w kształcie łodzi 
Piotrowej i kryształowy żyrandol 
(łódź żaglowa)zachwycają wszyst-
kich. Kościół św. Jana z pięknym 
ołtarzem głównym i pozłacanym 

ołtarzem św. Wiktora. Znajduje się 
w nim popiersie Adama Mickiewi-
cza, a Stanisław Moniuszko był 
tu organistą. Gotycki kościół św. 
Anny zbudowany z 33 rodzajów 
cegły, wewnątrz skromny, ale sa-
ma budowla zachwyca. Warto też 
odwiedzić prawosławne cerkwie 
ze względu na piękne ikonostasy 
i niesamowity klimat, który w nich 
panuje. Dla Polaków najciekawsza 
jest cerkiew św. Trójcy i Klasztor 
Bazylianów , ich zaniedbane mury 
wprowadzają tajemniczy nastrój 
przed odwiedzeniem celi, w której 
więziono Adama Mickiewicza, 
w niej rozgrywa się akcja III części 
„Dziadów”. W XIX wieku klasztor 
był więzieniem, dziś są tu pokoje 
hotelowe. 
Jednak najciekawszym miejscem 
w Wilnie jest cmentarz na Rossie. 
Składa się z 4 części – Starej (1769), 
Nowej (1847), Cmentarza Wojsko-
wego i Mauzoleum Matka i Serce 

Syna. Na malowniczych wzgórzach 
znajduje się 26 tys. nagrobków. Naj-
piękniejszy, to brązowa rzeźba anioła 
na grobie Izy Salmonawiczówny . 

Najczęściej odwiedzane są Wzgórze 
Literatów, Aleja Profesorów i Wzgó-
rze Aniołów. Spacerując po alejkach 
co krok spotykamy polskie nazwi-
ska, tu koniecznie trzeba przyjechać 
na dłużej. Większość nagrobków 
wymaga natychmiastowej renowa-
cji, często przed bramą wejściową 
można spotkać młodzież kwestu-
jącą na rzecz odnowy cmentarza. 
Od 1965r. można tu chować jedynie 
zmarłych w rodzinnych grobow-
cach. Przed bramą wejściową 
znajduje się Cmentarz Wojskowy, 
na którym spoczywają żołnierze 

polegli w pierwszej i drugiej wojnie 
światowej. Pośród nich znajduje się 
grobowiec, w którym pochowano 
matkę, siostrę, pierwszą żonę i ser-
ce Józefa Piłsudskiego. Marszałek 
wyraził taką wolę, która została 
spełniona w 1936r. - ”Nie wiem 
czy nie zechcą mnie pochować 
na Wawelu... Niech tylko moje 
serce wtedy zamknięte schowają 
w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze, 
co w kwietniu 1919 mnie jako 
wodzowi Wilno jako prezent pod 
nogi rzucili...”

 �Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Litwo, ojczyzno moja
Wiedzie nas tam sentyment, wspomnienie świetnej historii, polskie korzenie i słowa wieszcza zapamiętane ze szkolnej lektury…

Uciekał przed 
policjantami. Nic 
bardziej głupiego nie 
mógł zrobić... Teraz 
grozi mu kara więzienia, 
a mogło skończyć się 
tylko na mandacie 
w wysokości 500 zł.

Młody 19 letni kierowca, aby 
uniknąć policyjnej kontroli 
skręcił swoim samochodem 
w polną drogę. Został zatrzy-
many po policyjnym pościgu. 
Tego typu czyn to obecnie 
przestępstwo zagrożone karą 
pozbawienia wolności do lat 
5 oraz zakazem prowadzenia 
pojazdów od roku do lat 15.
W Lubinie jest już przypadek 

takiego przestępstwa. We 
wtorek 20 czerwca po godz. 
18.00 policjanci z Komisariatu 
Policji w Rudnej patrolowali 
okolice miejscowości Rudna. 
Za kierownicą jadącego golfa 
zauważyli mężczyznę, wobec, 
którego mieli podejrzenia, iż 
nie posiada on prawa jazdy. 
Chcieli zatrzymać go do kon-
troli, ale mężczyzna skręcił 

w polną drogę i zaczął uciekać. 
Rozpoczął się pościg. Mężczy-
zna pomimo dawanych wyraź-
nych sygnałów dźwiękowych 
i świetlnych do zatrzymania 
pojazdu kluczył bocznymi 
drogami robiąc wszystko, aby 
uniknąć zatrzymania. Po kilku 
kilometrach funkcjonariusze 
skutecznie zmusili go do za-
przestania dalszej jazdy.

Jak się okazało podejrzenia 
policjantów potwierdziły się. 
19 letni mieszkaniec gm. Rudna 
nie posiadał prawa jazdy. Jak 
tłumaczył policjantom to 
właśnie było powodem jego 
ucieczki przed funkcjonariu-
szami. Został zatrzymany.
- Od 1 czerwca obowiązują 
nowe przepisy w świetle, 
których kierowca, który świa-

domie zmusi policję do pościgu 
i chcąc uciec, nie zatrzyma się 
pomimo sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych ze ścigającego 
go radiowozu, popełni prze-
stępstwo zagrożone karą do 
5 lat więzienia. Sąd obligato-
ryjnie zakaże mu prowadzenia 
pojazdów na okres od roku do 
15 lat – wyjaśnia Jan Pociecha, 
oficer prasowy lubińskiej policji.

Surowe kary dla uciekających przed policją

Więzienie do 5 lat!
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Absolutoria
dostali
wszyscy
Jak co roku 
w samorządach całego 
kraju radni udzielają 
„absolutorium” 
z wykonania budżetu 
prezydentom, wójtom 
i burmistrzom za rok 
poprzedni. To dziwnie 
brzmiące słowo oznacza 
nic innego jak tylko 
potwierdzenie lub 
nie - dla włodarza 
danego samorządu czy 
pieniądze, które są 
własnością mieszkańców 
zostały przez niego 
wydane prawidłowo. 

Niestety w wielu samorządach 
o tej decyzji decydują nie fakty 
ale układy i matematyka. Nie 
inaczej było w tym roku w na-
szym powiecie. 
Jeśli chodzi o miasto Lubin to 
sprawa jest od wielu lat bezna-
dziejna, bo do rady miasta liczącej 
23 radnych w poprzednich wybo-
rach dostali się tylko i wyłącznie 
ludzie, którzy popierali bezkry-
tycznie kochanego i uwielbianego 
prezydenta Raczyńskiego i wy-
brani zostali z jego namaszczenia 
i za jego i jego ekipy.
Podobnie jak prezydent Lubina 
od wielu lat samorządem kieruje 
również wójt Bigus. Z tą różnicą, 
że włodarz gminy Rudna nie jest 
wielbiony pod niebiosa jak jego 
sąsiad zza miedzy, który opanował 
wszystkie najpopularniejsze me-
dia w Lubinie czyli telewizję i dwie 
gazety, dwa portale internetowe 
– w Lubinie zarządza nimi spółka 
z udziałem miasta. 
Wójt Bigus ma swoich zwolenni-
ków ale i przeciwników w gminie 
co pokazały ostatnie wybory na 
wójta. Mimo tego, że w radzie 
gminy ma radnych, którzy byli 
zwolennikami innego kandydata 
na wójta to jednak swoją pracą 
i wynikami potrafił przekonać 
swoich oponentów i  wszyscy 
zgodnie udzielili mu jednomyśl-
nie poparcia oraz zaakceptowali 
wydawanie pieniędzy w roku 
ubiegłym.
Burmistrz Ścinawy Krystian 
Kosztyła to perełka naszego 
powiatu. Młody, bystry z pomy-

słami od razu wziął się do pracy. 
Swoich oponentów, których miał 
w  radzie przekonał jednym: 
ciężką pracą i wielomilionowy-
mi dotacjami pozyskanymi ze 
środków unijnych, pieniędzmi 
na budowę dróg, kanalizacji, wo-
dociągów a nawet gazu, którego 
w gminie nie było. Tam również 
radni udzielili mu jednogłośnie 
wyraźnego poparcia. W sąsia-
dujących ze Ścinawą gminach 
na Kosztyłę patrzą z zazdrością. 
Dociekliwi zastanawiają się po co 
mu jeszcze afiszowanie się z ekipą 
bezpartyjnych...
Na koniec została gmina Lubin 
i wójt Tadeusz Kielan. Kandy-
dat w wyborach, który mówił 
otwarcie wszem i  wobec, że 
jak zostanie wójtem to będzie 
chciał zlikwidować i przyłączyć 
gminę do miasta Lubin. Ludzie 
to kupili i został wybrany, choć 
walka wyborcza była bardzo 
zacięta. Z perspektywy czasu 
ponad dwóch lat w gminie nie 
buduje kanalizacji a likwiduje 
swoje gminne oczyszczalnie 
ścieków i podłącza gminę do 
sieci miejskiej. Może jest to i jakiś 
pomysł, ale w ocenie radnych 
mających odmienne zdanie 
od wójta – mieszkańcy na tym 
stracą. Ciekawostką tych rządów 
są inwestycje drogowe. Zamiast 
nasilić budowę własnych dróg – 
potrzeby są tu olbrzymie – wójt 
ze swoimi radnymi słono dopłaca 
do modernizacji dróg powiato-
wych. Tu kolejna ciekawostka, bo 
powiat ochoczo dokłada potężne 
sumy do budowy dróg na terenie 
Lubina, ale w znacznie mniejszym 
wymiarze niż na terenie gmin, 
nie tylko gminy Lubin. Do tego 
dochodzi zadłużanie gminy, przy 
znacznie, ale to znacznie mniej-
szym poziomie pozyskiwania 
dotacji w porównaniu do sąsied-
niej Ścinawy. Podobnie zresztą 
jest w Lubinie. Tu z dotacjami 
w porównaniu do innych miast 
czy choćby Ścinawy z ostatnich 
dwóch Lubin wypada bardzo 
blado. W  gminie Lubin wójt 
również uzyskuje absolutorium 
bez większego problemu – taka to 
polityczna matematyka. 

 �Borek Wszędobylski

Felieton

Stowarzyszenie Miasto 
Dla Mieszkańców 
zapowiedziało sprzątanie 
Parku Leśnego. 
Zachęcano lubinian 
do pomocy. Dziwnym 
trafem dzień przed akcją 
sprzątania strzelnicy 
na miejscu pojawiły się 
służby MPO, które prace 
kontynuowały nawet 
w sobotę 1 lipca. Mimo 
to lubinianie przyszli 
i dokończyli dzieła.

Choć pogoda w sobotę była 
w kartkę, to ci, którzy zaplanowali 
sprzątanie Parku Leśnego przyszli. 
Aura im jednak sprzyjała i mogli 
dokończyć dzieła po służbach 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania. Trzeba przy-
pomnieć, że pracownicy MPO 
nie odwiedzali Parku Leśnego 
od wiosny, czyli od czasu, gdy 
teren ogrodzono płotem wartym 
około milion złotych. – Ogrodzono 
i zapomniano – mówią lubinianie 
działający przy Stowarzyszeniu 
Miasto Dla Mieszkańców. Użytku-
jemy ten teren dlatego chcieliśmy 
go posprzątać. A  że pracownicy 
MPO pojawili się przed nami, 
to bardzo nas cieszy. O to nam 
właśnie chodziło, by park był 

czysty. Nie  udało się im wyzbierać 
wszystkiego, a i koszenie trawy nie 
było łatwe dla nich. Sięgała w koń-
cu do pasa. Tak to jest, gdy chce 
się coś zrobić na szybko w dwa 
dni – mówią ci, którzy przyszli 
w sobotę na strzelnicę sprzątać.
Do worków trafiały rozmaite 
śmieci od zwykłych papierków, 
poprzez metalowe puszki, butelki, 
kartony, kapsle aż po stłuczone 
szkła, które gromadzono w wia-
derkach. 
Działania Stowarzyszenia Miasto 
Dla Mieszkańców rozpoczęły się 
wiosną i nabrały mocy w chwili, 
gdy Urząd Miejski z prezydentem 
Robertem Raczyńskim ignorowali 
zapytania o zmiany szykowane 
w Parku Leśnym. Warto wspo-
mnieć, że dzięki działaniom lu-
binian wielu mieszkańców, którzy 
dotąd niezbyt często odwiedzało 
strzelnicę, zaczęło tam zaglądać 
i interesować się jej losem.
Mieszkańcy zmobilizowali siły 
i ogłosili, że chcą sprzątać zanie-
dbany i zapuszczony przez miasto 
park. Byli mile zaskoczeni, że 
w dniu zaplanowanej akcji w parku 
wreszcie pojawiły się służby miej-
skie, aby zrobić to co do miasta 
należy, a nie wykonywało od 
dawna... 

 �AB

Sprzątało MPO, ale też lubinianie

Park Leśny lśni
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Trzydniowy kongres 
Świadków Jehowy 
odbędzie się pod hasłem: 
Nie poddawaj się! 
W programie znalazły się 
przemówienia, wywiady, 
materiały filmowe. 

Świadkowie Jehowy osobiście 
wręczają zaproszenia na kongres, 
który odbędzie się w Lubinie w Re-
gionalnym Centrum Sportu. Będą 
to robić na ulicach Lubina, Legnicy, 
Głogowa, Leszna, Rawicza, Go-
stynia, Żarowa, Środy Śląskiej, 
Strzegomia, Wińska, Wołowa 
oraz okolicznych miejscowości. 
Są widoczni już dzisiaj.
– Z programu mogą odnieść 
pożytek wszyscy mieszkańcy 

regionu – informują organi-
zatorzy. – Wyzwania, jakie 
każdego dnia przynosi życie, 
mogą pozbawić nas sił i spokoju. 
Wiele osób jest rozczarowanych 
i zniechęconych , niektórzy 
myślą o tym żeby się poddać. 
Punkty zgromadzenia oparte 
na Biblii, dodadzą motywacji 
potrzebnej do skutecznego 
radzenia sobie z trudnościami.
Trzydniowy program składa się 
z 52 części, które zostaną przed-
stawione w formie przemówień, 
wywiadów oraz krótkich materia-
łów filmowych. Ponadto każdego 
popołudnia zostanie wyświetlo-
ny fragment trzyczęściowego, 
pełnometrażowego filmu pod 
tytułem: „Pamiętaj o żonie Lota.” 

Został on przygotowany z myślą 
o rodzinach.
Jednym z kluczowych punktów 
programu będzie publiczny wykład 
biblijny zatytułowany: „Nigdy 
nie trać nadziei!”. Zostanie on 
przedstawiony w niedzielę (9.07) 
o godzinie 11.20.
Wstęp na kongres jest wolny. Kosz-
ty organizacyjne pokrywane są 
z dobrowolnych datków.
W ubiegłym roku na całym świecie 
z kongresów skorzystało prawie 
13 milionów osób. Tegoroczny 
program każdego dnia rozpocznie 
się o godz. 9.20.
Trzydniowy kongres zaplanowano 
w dniach 7-9 lipca w  hali RCS 
(Regionalne Centrum Sportu) przy 
ul. Odrodzenia 28b.

Świadkowie Jehowy 
zjadą do Lubina

Zarząd Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych Przylesie załamuje 
ręce. Od kiedy na terenie 
ROD jest kontener na śmieci 
działkowicze zrobili sobie 
z terenu, gdzie stoi, istne 
wysypisko. Choć pojemnik 
służy na odpady lekkie, czyli 
takie z codziennego pobytu 
w ogródkach, to większość 
lubinian pakuje do niego 
odpady budowlane, stare 
meble, sanitarne urządzenia. 

W ciągu jednego dnia kontener jest pełen 
i zanim zostaje zabrany teren wokół nie-
go staje się istnym wysypiskiem. Smród 
okrutny unosi się w miejscu, gdzie stoi. 
Uprzątniecie śmierdzącego bałaganu 
spada za każdym razem na gospodarza 

ROD Przylesie. – To jest tragedia. Nie 
można funkcjonować normalnie, bo ludzi 
wyrzucają tu wszystko. Nie pracuję tu całą 
dobę, by pilnować porządku. Ludzie myślą, 
że wolno im wszystko. Tu są meble, środki 
chemiczne, a to jest niebezpieczne. Mamy 
tu na działkach dużo dzieci,  z którymi nie 
sposób przejść. Smród, jak diabli  – mówi 
Jakub Szuba, gospodarz działek ROD 
Przylesie. 
Kontener umieszczono na terenie działek 
na polecenie Urzędu Miejskiego w Lu-
binie cztery tygodnie temu. Wcześniej 
takie zdarzenia nie miały miejsca, ale 
pojemnik zdaje się kusić do wyrzucania 
nieodpowiednich odpadów w jego okolicy. 
Ci, którzy zaśmiecają nie wiedzą chyba, że 
służby MPO odpowiadają tylko za odbiór 
kontenera, a nie tego, co jest w jego obrębie. 
Wszelkie próby zwrócenia uwagi tym, 

których uda się zauważyć na tym ohyd-
nym procederze nie mają sensu. Sprawcy 
potrafią być agresywni i bezczelni, więk-
szość jednak robi to tak, by nikt ich nie 
widział. Sprawa prawdopodobnie zostanie 
zgłoszona do Sanepidu i innych służb 
porządkowych w mieście. Nie wykluczone, 
że ci działkowicze, którzy lubią porządek 
i świeże powietrze zwrócą się o pomoc do 
prokuratury, bowiem wysypisko śmieci 
zagraża zdrowiu osób przebywających 
w pobliżu. Pewne jest jedno – wielu lubi-
nian, którzy mają na tym terenie działki, 
ma zamiar złapać sprawców na gorącym 
uczynku i uwiecznić ich postępki, by 
ułatwić ich ukaranie.
Warto pamiętać, że takie zachowanie 
może być  karane na podstawie kodeksu 
wykroczeń z art. 145, co jest na pewno 
zagrożone karą grzywny do 500 zł. 

Złamał zakaz wjazdu 
i jechał deptakiem na 
terenach zielonych 
między ulicami 
Sztukowskiego 
a Gwarków tu potrącił 
9-letniego chłopczyka 
jadącego na rowerze.

Około godziny 14.30 we wtorek 
(4.07) na deptak wjechała czer-
wona honda. Nie jechała szybko, 
ale to i tak nie uchroniło dziecka 
od potrącenia. Kierowca złamał 
przepisy. Z deptaku korzystają 
wyłącznie samochody służb 
miejskich i dostawcy towaru 

m.in. do punktu piekarniczego 
Hert. Nikt inny nie może wjeż-
dżać na deptak. Jest tu wyraźne 
oznakowanie zakaz ruchu. 
- Jechał może ze 30 na godzinę 
opowiada jeden ze świadków 
potrącenia, ale tu nie ma szans 
na reakcję. To jest deptak, dzieci 
biegają, jeżdżą na rowerach.Te-
go samochodu nie powinno tu 
być! Nie krył zirytowania około 
35-letni mężczyzna, który obok 
na boisku grał z dziećmi w piłkę.
Kobieta z małą półtoraroczną 
córeczką nie kryje zbulwersowa-
nia – tu jest tak cały czas, jeżdżą 
między słupkami, krzakami 

i kombinują jak wyjechać. To 
jest wina miasta i prezydenta, 
że nie ma tu jeszcze bardziej 
wyraźnego oznakowania, albo 
słupków ograniczających moż-
liwość wjazdu. 
Inny mężczyzna spokojnie sączą-
cy napój orzeźwiający na ławce 
zadaje pytanie, czy prezydent też 
postawi tu barierki tak jak na Al. 
Niepodległości?
Ciekawe czy bezpieczeństwo 
dzieci i setek ludzi chodzących 
tędy codziennie jest tyle warte 
co bezpieczeństwo na Al. Nie-
podległości... 

 �AS

Działkowicze zrobili wysypisko

Potrącił chłopczyka
na rowerze
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To piłkarki z KGHM, 
głównie z Centrum 
Usług Księgowych. Po 
raz pierwszy panie 
walczyły na boisku 
z panami. Pokazały, 
że sportowe emocje 
i zacięcie w walce nie są 
im obce i nie stanowią 
łatwego przeciwnika. 
Grały z pasją, talentem 
i zaangażowaniem. 
Walczyły dzielnie 
i wywalczyły 10 
miejsce w turnieju.

Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Albert Muzeja 
z Zakładu Hydrotechnicznego, 
najlepszym strzelcem okazał 
się Grzegorz Nowak z ZGPS, 
a bramkarzem turnieju - Mariusz 
Więczkowski z Pol-Miedź Trans.
Rozgrywki sportowe to nie 
wszystko. Przy okazji turnieju 
zorganizowano akcję charyta-
tywną dla Julki. Cały dochód 
z akcji zostanie przekazany 
na pomoc dla chorej dziew-
czynki z Koźlic. Podczas aukcji 
licytowano cenne przedmioty. 
Najwięcej emocji wzbudziła 
koszulka Łukasza Piszczka – re-
prezentanta Polski.

 � (inf: KGHM)

Charytatywnie i atomowo
Podczas Turnieju piłkarskiego zorganizowanego z okazji jubileuszu 20-lecia wejścia na giełdę rozegrano 
mecze na światowym poziomie. Zwyciężyła drużyna pracowników Zakładu Hydrotechnicznego. Jednak 
to nie oni byli gwiazdami turnieju. Bezsprzecznie show skradły Atomówki KGHM.
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schnie
na

obrazie

duży
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żelaza z
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Baran 21.03-19.04
Słuchaj intuicji. Nie odkła-
daj na później tego, co mo-
żesz zrobić od razu. Wszel-
kie zaległości 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. Ły-
kaj witaminy.

Byk 20.04-20.05
Szukaj przyjemności i sa-
tysfakcji. Nie chowaj się 
w kącie, czerp z życia peł-
nymi garściami, niczego nie 
odkładaj na później. Wenus 
sprawi, że rozkwitniesz, 
gdyż przegoni wszelkie 
choroby i bóle. Możesz te-
raz zaaplikować sobie grun-
towne zabiegi upiększające 
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, od-
niesiesz sukces. Obierając 
kierunek i cel, pamiętaj, że 
to twoje życie. Niczego nie 
żałuj. Spełnij jakieś skryte 
marzenie. Nie wchodzi się-
dwa razy do tej samej rzeki. 
Aura sprzyja aktywności, 
badaniom i diecie. Unikaj 
alkoholu.

Rak 22.06-22.07
Nie goń teraz za sukcesem. 
Lepiej byłoby po prostu 
odpocząć. Wiele osób 
będzie szukać twojego 
towarzystwa. W sprawach 
zawodowych szykuje się 
przelotna stagnacja, śmiało 
pakuj więc walizki i ru-
szaj 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 pa-
sjach. Wiele jest możliwości 
i szans, których spełnienie 
zależy od ciebie. Trzymaj 
więc stery życia we wła-
snych rękach. Nie wskazane 
są teraz forsowne ćwicze-
nia. Spaceruj i śpij. Bądź 
ostrożny za kierownicą. 

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

Waga 23.09-22.10
Dzięki mądrej kontroli nad 
swoim życiem, możesz 
osiągnąć prawdziwy suk-
ces. Wsłuchaj się w siebie. 
Krewni i przyjaciele będą 
cię inspirować 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 lu-
dzi, którzy zrzędzą i kryty-
kują Twój związek i decyzje 
życiowe. Nawiążesz owoc-
ną współpracę z różnymi 
ważnymi i wpływowymi 
osobami. W finansach bądź 
ostrożny, nie zaciągaj kre-
dytu ani nie zadłużaj się 
u bliskich na wakacje. Kto 
nie idzie naprzód, ten się 
cofa. Nie możesz wciąż stać 
w jednym miejscu, przestań 
oglądać się za siebie. Nie 
zawsze musisz mieć ostat-
nie słowo.

Strzelec 22.11-21.12
Tydzień zapowiada się 
dynamicznie, ale lepiej nie 
robić nic na siłę. Będziesz 
mieć duży apetyt na życie. 
Naucz się odpoczywać, nie 
możesz wciąż pracować 
na najwyższych 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 ła-
two będzie uniknąć, jeśli 
zachowasz się z klasą. 
Plany na przyszłość także 
warto poddać spokojnej 
analizie. Marzenia naj-
częściej spełniają się tym, 
którzy potrafią zamienić 
je w realną wizję swojej 
przyszłości. 

Wodnik 20.01-18.02
Warto poświęcić trochę 
czasu sprawom zawodo-
wym, nawet jeśli czerwco-
we słoneczko rozleniwia. 
Wkrótce doczekasz się 
efektów finansowych. 
Twoje atuty to energia, 
zaradność i spokojny opty-
mizm. Zrób z nich zajlepszy 
użytek. Wysypiaj się, jedz 
warzywa i owoce, ogranicz 
kofeinę i alkohol, 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 oparte na prze-
milczeniach mają przed 
sobą trudne dni. Dobrze 
przestudiuj drogę, którą 
zamierzasz iść, aby nie 
zgubić się w labiryncie 
sprzecznych dążeń. Trochę 
ruchu dobrze wpłynie na 
zdrowie. Unikaj tłustych 
potraw.

r e k l a m a


