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RCS nie
zapłacił
za baseny
Korzystający z basenu nie wiedzą, 
że RCS do tej pory nie rozliczył się 
z budowy basenu. Zalega głównemu 
wykonawcy ponad 1,5 mln zł.

Zatrudnię diagnostę samochodowego z uprawnieniami
do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

w Wińsku (dolnośląskie)
tel. 605 949 285To miejsce

na reklamę
kosztuje

90 zł netto
kontakt 603 320 338
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To miejsce
na reklamę
kosztuje

50 zł netto
kontakt 603 320 338
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W piątek w nocy 
z wieżowca przy 
ul. Mickiewicza 
z wieżowca wypadł 
32-letni mężczyzna. 

Tuż po północy mieszkanka ulicy 
Mickiewicza wysłała nam zdjęcie 
z informacją, że przy Mickiewi-
cza 78 rozstawiony został namiot 
używany zwykle przez policję 
w przypadku wypadków śmiertel-

nych. Na miejscu były wszystkie 
służby interwencyjne. Jak mówią 
lubinianie, którzy tam mieszkają, 
życie prawdopodobnie stracił młody 
mężczyzna. Jan Pociecha, rzecznik 
prasowy Komendanta Powiatowego 
Policji w Lubinie potwierdza, że nie 
żyje 32 – letni mieszkaniec Lubina. 
Wszystko wskazuje na to, że wy-
skoczył z dziewiątego piętra. Policja 
wykluczyła działanie osób trzecich.

 � inf./fot.lubinianka

Tragedia
na Mickiewicza

Dwóch napastników 
trafiło do policyjnego 
aresztu po interwencji 
podjętej przez 
lubińskich policjantów. 
Sprawcy zażądali od 
innych mężczyzn 
pieniędzy, a gdy ich nie 
otrzymali, zaatakowali 
pokrzywdzonych 
bijąc ich pięściami 
i kopiąc. Teraz za 
swój czyn odpowiedzą 
przed sądem.

Do zdarzenia doszło we wtorek 
(1.07) po godzinie 18 dyżurny. 
Policjanci zostali zawiadomieni 
o bójce przy ul. Sztukowskiego 
w Lubinie. Na miejsce skiero-
wany został patrol z wydziału 
prewencji, który zatrzymał 
dwóch mężczyzn.

Jak ustalili policjanci, dwaj 
mieszkańcy Lubina na jednym 
z osiedli zaczepili trzech innych 
mężczyzn – obcokrajowców, żą-
dając od nich pieniędzy w kwocie 
od 50 do 500 złotych. Gdy ci 
odmówili, zostali zaatakowani 
i pobici. Sprawcy zaczęli ich bić 
pięściami i kopać. Podejrzani 
mają 32 i 34 – lata. Obcokrajow-
cy nie odnieśli poważniejszych 
obrażeń.
Jak się okazało, zatrzymani byli 
już w przeszłości wielokrotnie 
notowani w związku z różnego 
rodzaju zdarzeniami. Teraz za 
swój czyn odpowiedzą przed 
sądem, gdzie może im grozić 
kara nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności – informuje Jan Pocie-
cha, oficer prasowy lubińskiej 
policji.

 � (inf)

Chwila nieuwagi i obydwa 
samochody zostały 
uszkodzone. Kierowca 
volkswagena polo jechał 
Aleją Kaczyńskiego od 
strony ul. Hutniczej. Za nim 
jechał seat. Przed jednym 
z przejść dla pieszych 
polo zatrzymało się, aby 
przepuścić matkę z synem, 
którzy przez przejście 
przeprowadzali rowery. 
Kierujący seatem nie zdążył 
się zatrzymać. Próbował 
jeszcze ominąć polo, ale 
i tak doszło do zderzenia. 
Obydwa samochody nie 
nadawały się do dalszej 
jazdy.

Zażądali pieniędzy, gdy ich nie otrzymali, pobili pokrzywdzonych

Zatrzymani przez policjantów

Stłuczka na Kaczyńskiego
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Gmina Miejska 
Bolesławiec

Bolesławiecki Ośrodek Kultury
- Międzynarodowe Centrum Ceramiki

23.Bolesławieckie Święto Ceramiki

The 23rd FESTIVAL OF CERAMICS
IN BOLESŁAWIEC

16-20 sierpnia 2017

 www.swietoceramiki.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY:ORGANIZATORZY:

16th - 20th 
August 2017

PARTNER:

SPONSOR BRĄZOWY:

PATRONI MEDIALNI:

Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo 
S.A. oraz KGHM Polska 
Miedź S.A. zawarły 27 
lipca 2017 r. nową umowę 
na sprzedaż paliwa 
gazowego. Na podstawie 
podpisanych umowy 
ramowej i kontraktów 
indywidualnych PGNiG 
będzie dostarczać do 
2033 r. gaz ziemny 
zaazotowany do 
jednego z największych 
producentów miedzi na 
świecie. Szacunkowa 
wartość kontraktów 
w całym okresie 
trwania umowy wynosi 
ok. 4,8 mld zł.

– Umowa zwiększa bezpieczeń-
stwo energetyczne KGHM Polska 
Miedź S.A. Uzyskaliśmy ze strony 
PGNiG gwarancje nieprzerwanych 
dostaw gazu. Mamy także zapisany 
mechanizm, który przewiduje 
elastyczność w zakresie odbioru 

gazu, w zależności od zapotrzebo-
wania KGHM. Nasza długofalowa 
i stabilna współpraca, pozwala 
optymalnie wykorzystać potencjał 
ważnych dla gospodarki kraju spół-
ek giełdowych z udziałem Skarbu 
Państwa – powiedział Radosław 
Domagalski-Łabędzki, Prezes 
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Nowa umowa ramowa zapewnia 
dostawy gazu do 1 października 
2033 roku i zastępuje dotychcza-
sowe, długoterminowe umowy na 
dostawy paliwa gazowego. Umowa 
gwarantuje KGHM dostawy gazu 
ziemnego w oparciu o rynkowe 
ceny i mechanizmy zakupu tego su-
rowca, co ma szczególe znaczenie 

w kontekście nadchodzącej detary-
fikacji dla odbiorców biznesowych. 
Umowa ujednolica także warunki 
dostaw dla wszystkich punktów 
odbioru gazu KGHM.
– KGHM jest jednym z naszych 
strategicznych klientów, z którym 
łączy nas blisko 20 lat współpra-
cy. Podpisana dzisiaj umowa jest 

dowodem na to, że PGNiG rozwija 
swoją ofertę w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie klientów, także 
w systemie gazu zaazotowanego. 
Dzięki rozbudowanej infrastruk-
turze wydobywczej PGNiG i wie-
loletniemu doświadczeniu Grupy 
jesteśmy w stanie oferować naszym 
kontrahentom bezpieczeństwo, 

stabilność i pewność realizacji 
dostaw gazu – powiedział Maciej 
Woźniak, wiceprezes PGNiG SA 
ds. handlowych.
Zawarta umowa ramowa ma 
charakter otwarty i umożliwia za-
wieranie dodatkowych kontraktów 
indywidualnych w przyszłości.

 � źródło: KGHM

Nowy kontrakt na gaz między KGHM a PGNiG

Gwarancje nieprzerwanych dostaw gazu
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ROK ZAŁOŻENIA 1975

ZAKŁAD KAMIENIARSKI

KAMIENIARSTWO
JACEK URBAN

Jesteśmy do Państwa 
dyspozycji od 
poniedziałku do piątku
w godzinach od 
8:00 do 17:00

www.nagrobki.lubin.pl

Ul. Szmaragdowa 5
Lubin - Obora

tel. 76 846 70 62 
lub 601 48 28 34

email:
kamieniarstwo1975@wp.pl





Kontrakt na budowę ba-
senu został podpisany 
03.07.2015 r. Ustalony 

termin realizacji - 30.04.2016r – 
został przesunięty na 17 czerwca 
z uwagi na prace dodatkowe. 22 
czerwca odbył się odbiór końcowy, 
który zakończył się powstaniem 
protokołu usterkowego a dzień 
później hucznie i uroczyście basen 
został otwarty. Przez pierwsze dwa 
dni bramki wejściowe na basen zli-
czyły 4 tys. osób!, które przyszły 
się kąpać 
 - Jako Generalny Wykonawca, 

mieliśmy obowiązek przez 2 
miesiące prowadzić rozruch 
technologiczny na własny koszt – 
powiedział Aleksander Lachowicz, 
prezes zarządu CPU Zeto, wiodącej 
spółki Konsorcjum budującego 
baseny. - Tak to się złożyło, że 
prowadziliśmy ten rozruch przy 
pełnym obłożeniu, a co za tym 
idzie niemałe koszty eksploatacji 
w całości pokrywało Konsorcjum. 
Usterki jakie zostały zgłoszone 
przez Zamawiającego były w na-
szej ocenie usterkami drobnymi 
nie mającymi żadnego wpływu na 

funkcjonowanie basenu, tym nie 
mniej protokół był i nie mogliśmy 
wystawić faktury końcowej, która 
była równowartością 10% warto-
ści kontraktu. Termin usunięcia 
usterek pierwotnie został ustalony 
na 31.07.2016r. Termin ten był 
wielokrotnie przesuwany, gdyż 
stale były kwestionowane prace 
wykonane przez podwykonawców 
Konsorcjum. Ostatecznie doszło 
do podpisania Porozumienia, 
które znosiło naliczone przez RCS 
kary i wyliczone prace dodatkowe 
wykonane przez Konsorcjum. 
Pod koniec listopada wyznaczo-
no termin usunięcia usterek na 
30.04.2017r. (okres zimowy gdy 
basen jest nieczynny). W ramach 
Porozumienia Zamawiający przy-
jął faktury końcowe wystawione 
przez Konsorcjum we wrześniu 
2016r. Z przyczyn pogodowych 
nie zrealizowano wymiany obu 
dachów i ten element został 
ukończony w połowie czerwca 
2017 r. Ostatecznie bezusterkowy 
protokół końcowy podpisano 
30.06.2017r. Wszelkie dokumenty 
jakie są niezbędne do uruchomienia 
płatności zostały dostarczone do 
przedstawiciela RCS. 
Prezes Lachowicz podkreśla, że 
Konsorcjum zrealizowało wszyst-
kie rozliczenia z podwykonawca-

mi, a było to 29 firm. Większość 
z nich otrzymało wynagrodzenie 
w 2016 a nieliczni na początku 
2017.
RCS do tej pory nie zapłacił Kon-
sorcjum 1.341.530,21 zł z tytułu 
umowy głównej, 194.963,93 zł 
z tytułu umowy dodatkowej 
i 19.797,35 zł z tytułu usunięcia 
awarii – razem zalega 1.556.291,4 
zł.
Dlaczego RCS nie płaci? - Powo-
łują się na umowę, która mówi 
że na zapłatę mają 30 dni od 
momentu złożenia wszystkich 
dokumentów i oświadczeń – 
mówi Aleksander Lachowicz. 

- Twierdzą, że nie dostarczamy 
oświadczenia podwykonawcy 
NYSTAL SA z Katowic, która 
to firma żąda od RCS zapłacenia 
za faktury dostawy materiałów. 
Konsorcjum złożyło do prokura-
tury zawiadomienie o podejrzenie 
popełnienia przestępstwa z art. 
286 KK przez firmę NYSTAL 
SA gdyż uważamy, że nawet nad-
płaciliśmy tej firmie za dostawy. 
Konsorcjum wielokrotnie infor-
mowało przedstawiciela RCS, że 
kwotę sporną tj. ok. 80 tys. może 
przekazać do depozytu sądowego, 
a resztę powinien nam wypłacić.
Warto dodać, że RCS posiada za-

bezpieczenie z tytułu gwarancji 
i rękojmi w postaci gwarancji ubez-
pieczeniowych bezwarunkowych 
i uruchamianych na każde żądanie 
Zamawiającego. Gwarancje te zo-
stały zakupione przez Konsorcjum 
od firmy Gothar. Ich wartość to 3% 
kontraktu czyli ponad 435 tys. zł
Prezes zarządu należącej do mia-
sta i podlegającej prezydentowi 
spółki RCS Piotr Midziak, był 
nieobecny w biurze, kiedy odwie-
dziliśmy spółkę by porozmawiać 
na temat zaległości płatniczych. 
Nie odbierał także telefonów i nie 
oddzwaniał. 
Do sprawy powrócimy.

RCS nie zapłacił za baseny
Lubinianie już drugi sezon cieszą się basenem miejskim a jego właściciel chwali się co rusz frekwencyjnymi 
rekordami. Korzystający z basenu nie wiedzą jednak, że RCS do tej pory nie rozliczył się z budowy basenu. 
Zalega głównemu wykonawcy ponad 1,5 mln zł.
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Niespodziewanie 
zakończyła się jazda 
volkswagena Al. Maczka. 
Pojazd wjechał na 
bariery energochłonne.

Do zdarzenia doszło w sobotę 
(29.07) po godzinie 15. czerwony 
volkswagen transporter jechał Al. 
Maczka w kierunku skrzyżowania 
z ul. Chocianowską. Niespodziewanie 
za zjazdem do Młodzieżowego Domu 
Kultury, na początku wiaduktu nad 
ul. Kolejową samochód wjechał na 
krawężnik, a następnie na bariery 

energochłonne.
Na miejscu szybko pojawiło się 
pogotowie ratunkowe, oraz straża-
cy. Okazało się, że kierowca busa 
zasłabł – został przewieziony do 
szpitala. Strażacy podparli samo-
chód, gdyż istniało zagrożenie, że 
może przewrócić się na ulicę.

 �Fot. Czytelnik DLU24.pl

Kamil niemal od urodzenia walczy 
o życie. Rodzice robią wszystko, 
aby pomóc maluchowi.

Życie chłopczyka uratowano dwa lata temu, 
kiedy chłopczyk miał kilka miesięcy. Urodził się 
10 listopada 2014 roku jako wcześniak. Lekarze 
dawali mu minimalne szanse na przeżycie - nie-
wydolne nerki, układ oddechowy, układ krążenia. 
Lekarze podłączyli noworodka do sztucznej 
nerki. Szybko okazało się również, że to dziecko 
jest najmniejszym na świecie uratowanym w taki 
sposób noworodkiem. Nie byłoby tego życia, gdyby 
nie sztuczna nerka - dar WOŚP dla legnickiego 
szpitala.
Dzisiaj walka o przyszłość chłopczyka trwa nadal. 
Bardzo aktywnie włączyli się w nią wolontariusze 
Polskiej Miedzi. Okazało się bowiem, że Kamil 
to syn pracownika KGHM, z Oddziału Zakłady 
Górnicze Lubin. Mały Kamil jest bardzo schoro-
wany i potrzebuje drogiej rehabilitacji. Do 4 roku 
życia potrzebuje mieć wszczepione implanty do 
ucha. Trzeba „tylko” uzbierać 140 tys. Jeśli rodzice 
nie zdążą zebrać pieniędzy, mały nigdy nie będzie 
słyszał. W Akcję włączył się Klub Miłośników 
Starej Motoryzacji. Wspólnie z wolontariuszami 

KGHM chcą razem zorganizować kilka akcji. 
Jedna rozpocznie się w tym tygodniu. To „Żukie-
ta”- czyli stary Żuk jedzie do Ustki. Tam wspólnie 
z Mistrzem Świata Strong Manem Marcinem 
„Kukajem” Sendwickim będą zbierane pieniądze 
dla Kamila. Zbiórka przewidziana jest również 
w Oddziałach KGHM (21.08), kolejna okazja, aby 
pomóc chłopczykowi to (27.08) rajd II Rajd i Zlot 
Pojazdów Zabytkowych Oldtimer Chojnów. Będzie 
też na początku września „Złomol”- charytatywny 
Rajd z Polski do Kraju Basków - organizowany 
przez fundację „Nasz Śląsk”. Wolontariusze 
KGHM wyruszą Żukietą z misją dla Kamila. 
i w miastach partnerskich Chojnowa będą zbierali 
pieniądze dla Kamila.
Zbiórki pieniędzy na rzecz Kamila zarejestruje 
Fundacja Dać Nadzieję. Jego rodzice mogą też 
skorzystać z pomocy Fundacji Polska Miedź. 
Rodzice.
NASZĄ POMOCĄ KAMIL ODZYSKA SŁUCH!!!

Subkonto w Stowarzyszeniu Dać Nadzieję w Lu-
binie
nr konta 62 1090 2082 0000 0005 4601 2822
z dopiskiem: POMOC DLA KAMILA WAWRU-
CHA - IMPLANT

Zasłabł i wjechał
na bariery

Wolontariusze KGHM ponownie w akcji dla syna pracownika ZG Lubin

Chcą pomóc
Kamilowi
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2300 kilometrów przez 
całą Polskę, 60 dni, 60 
maratonów, 60 walk 
bokserskich – to wszystko 
elementy akcji Walka 
życia prowadzonej 
przez Kubę Kacprzaka 
z Radomska. Wystartował 
39 dni temu z Gdańska, 
w czwartek 3 sierpnia 
trafił do Lubina. Sparing 
bokserski stoczył dzięki 
współpracy z MKB 
Energetyka Lubin.

To nie pierwsza akcja sportowa 
z tłem charytatywnym prowa-
dzona przez Kubę Kacprzaka 
z Radomska, ale pierwsza, 
w którą bezpośrednio wpisany 
jest Lubin. Lubin stał się bowiem 
jednym z 60 przystanków na trasie 
Kuby, który dziennie przebiega 
maraton i odbywa bokserską walkę 
sparingową. – Wystartowałem 
z Gdańska. Prowadzę akcję Walka 
życia, ale walkę życia toczy też mój 

kolega, Rafał Garbaciak, który 
w zeszłym roku przeszedł udar 
mózgu. Staram się pomóc w zebra-
niu pieniędzy na jego rehabilitację. 
Zbiórkę pieniędzy, która odbywa 
się w internecie pod adresem www.
pomagamy.im/walkazycia promuję 
w ten sposób, że obiegam Polskę 
dookoła codziennie pokonując 

dystans maratonu i tocząc walkę 
bokserską. Lubin jest 39 walką. 
Przebiegłem już około 1300 km. 
Przede mną jest jeszcze 1000. 24 
sierpnia kończę akcję w Gdańsku. 
Naszym założeniem jest zdobycie 
50 tys. złotych. To kwota, która 
pozwoli na pół roku rehabilitacji. 
Rafał kiedy doznał udaru miał 

sparaliżowaną połowę ciała i aparat 
mowy. W tej chwili jest lepiej, bo 
jest w stanie samodzielnie się po-
ruszać. Ma też pełen zakres ruchów 
w ręce. Najgorzej jest z mową, bo 
jest w stanie wypowiadać tylko 
pojedyncze słowa. Jest żmudna 
praca o każdy następny wyraz. 
W tym momencie mamy uzbierane 

około 6 tys. złotych. To na pewno 
nie pozwoli na spełnienie celu, ale 
trochę pomoże rodzinie Rafała 
w odrobinie rehabilitacji – mówi 
Kuba Kacprzak.
- Bardzo mi się ta akcja spodo-
bała. Postarałem się załatwić 
dla niego partnera, bo chłopak 
waży 90 kg, a ja zajmuję się tylko 
dziećmi i nasz „Furia”, który 
u mnie trenował kiedyś zgodził 

się na takie zadanie. Sporty walki 
zawsze na tym polegały, że to nie 
jest samo bicie się, tylko szlachet-
na szermierka na pięści. Jeżeli 
ktoś zna się, interesuję się boksem 
to wie, że to jest walka szlachetna 
i ma pewne przepisy. Nie biję się 
w tył głowy, ani poza pasem. 
Są zasady naprawdę bardzo po-
trzebne – mówił Borys Oleszko, 
I trener MKB Energetyka Lubin.

Lubin na trasie akcji Walka życia
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Dzieci nie mogą jeść grzybów!!!

Nie karm dziecka grzybami
do 12 roku życia

Kozak, prawdziwek, podgrzybek, kurka i zajączek – nazwy brzmią zachęcająco nie tylko dla 
grzybiarzy, ale też tych, którzy grzyby po prostu lubią jeść. Każdy jednak powinien wiedzieć, 
że owoce lasu z kapeluszami nie nadają się do spożycia dla dzieci. Rodzice i opiekunowie 
muszą przyjąć do wiadomości, że do 12 roku życia nie podajemy dzieciom żadnych potraw 
z dodatkiem grzybów. Dziś wyjaśniamy dlaczego tak jest i dlaczego są one również 
niebezpieczne dla dorosłych.

Rodzajów grzybów jadal-
nych w Polsce jest kilka. 
Sezon dla grzybiarzy za 

pasem, a co zatem idzie sporo bę-
dzie okazji, by jeśli nie osobiście 
uzbierać, to kupić w sklepie i na 
bazarze. Obecnie przepisy naka-
zują, by sprzedający grzyby mieli 
odpowiednie certyfikaty na swoje 
produkty. Takie świadectwa wysta-
wia Sanepid. Procedury uzyskania 
atestu, który pozwoli wprowadzić 
grzyby do obrotu na rynku są dość 
wymagające, a do tego płatne. Zda-
rza się więc, że wielu przydrożnych 
handlarzy rezygnuje z nich. Nawet 
jeśli grzyb faktycznie jest jadalny, 
to nie nadaje się do spożycia dla 
małego dziecka. Mowa tu nie tylko 
o kilkulatkach. Warto wstrzymać 
się z karmieniem grzybami dzieci 
nawet do 12 roku życia. Dlaczego?
- Grzyby są pożywieniem ciężko-
strawnym. Przewód pokarmowy 
dzieci nie jest tak wykształcony 
jak dorosłych. Naukowcy mówią, 
że najmłodsi mogą zacząć jeść 
grzyby w wieku 10-12 lat, bo wte-
dy ich układ pokarmowy jest już 
rozwinięty. Teoretycznie grzyby 
są wartościowe, bo mają dużo 

białka, ale to białko nawet przez 
dorosły organizm jest wchłaniane 
tylko w 30%. Bywa, że dlatego 
grzyby nazywane są leśnym 
mięsem. Przewód pokarmowy 
dzieci nie wchłania jednak tego 
białka. Grzyby u małych dzieci 
mogą wywołać dyspepsję, czyli 
choroby żołądka i dwunastnicy, 
wymioty, bóle brzucha i głowy. 
Podkreślam, by z hodowlanymi 
pieczarkami też być ostrożnym. 
W końcu to grzyby - informuje 
Dariusz Dębicki, lekarz pediatra 
w lubińskiej przychodni MCZ.

W tym miejscu warto wspomnieć, 
że trypsyna, czyli składnik soku 
trzustkowego rozkłada tylko jedną 
trzecią masy białkowej grzybów. 
Nieco więcej bo dwie trzecie 
takiego białka rozkładane jest 
z pieczarek.
Co jeśli podamy dziecku grzyby 
i na nieszczęście okażą się one 
niejadalną odmianą? - Odtruwanie 
organizmu, a szczególnie u dzieci 
to bardzo skomplikowane. Dzieci 
szybciej ulegają zatruciu i to nawet 
jadalnymi grzybami. Dwie trzecie 
osób, które zatruły się grzybami 

w Polsce to dzieci – podkreśla 
doktor Dariusz Dębicki.
Pomijając muchomor sromotniko-
wy, inne grzyby niejadalne u doro-
słych mogą nie siać tak wielkiego 
spustoszenia w organizmie, jak 
u maluchów. Mechanizmy obronne 
dzieci nie są odpowiednio jeszcze 
wykształtowane, by bronić się 
przed szkodliwymi substancja-
mi. - Muchomor sromotnikowy 
ma skryte działanie przez kilka 
czy kilkanaście godzin po jego 

spożyciu. Objawy są bardzo 
nieadekwatne do zatrucia. To 
początkowo tylko pobolewanie 
brzucha. Po kilkunastu godzinach 
zaczyna się biegunka, wymioty, 
porażenie mięśniowe. Przestaje 
pracować wątroba, bo trucizna 
poraża właśnie ten organ. Niestety 
w tym momencie jest już za późno 
na oczyszczanie organizmu, bo 
niebezpieczna substancja już się 
wchłonęła. Często dochodzi do 
tego, że osoby, które zatruły się 
muchomorem sromotnikowym 
muszą czekać na przeszczep 
wątroby. Organ ten po kontakcie 
z trucizną z muchomora nigdy już 

nie wraca do swojej formy i nie 
pracuje - dodaje doktor Dębicki.
Grzyby jadalne zawierają chitynę, 
która podrażnia młody przewód 
pokarmowy. Poza dziećmi nie 
powinny ich też spożywać osoby, 
które maja problemy z żołądkiem, 
nerkami czy wątrobą. Lekarze 
przestrzegają, by jeśli już mocno 
zależy nam na spożyciu grzybów 
jeść je w postaci ugotowanej, 
a nie smażonej - czyli tej najbar-
dziej ciężkostrawnej. Warto też 
pamiętać, by nie jeść grzybów 
wieczorami, bo długi proces ich 
trawienia sprawić może problemy 
z zaśnięciem.

r e k l a m a
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Fascynujące chwile 
spędzone gdzieś na końcu 
świata pozostawiają po 
sobie niezapomniane 
wrażenia, ale bywa też 
tak, że ocieramy się 
o śmierć lub przez długie 
lata musimy walczyć 
z chorobą. Każda podróż 
niesie z sobą takie ryzyko, 
dlatego też dla własnego 
bezpieczeństwa warto 
zaszczepić się przed 
wyjazdem. Ludzie często 
podróżujący w zagrożone 
chorobami rejony po 
wielu latach popadają 
w rutynę i przestają dbać 
o własne bezpieczeństwo.

Przykładem takiego zachowania 
jest jeden z naszych dobrych 
znajomych zakochany w Afryce, 
który uważał, że po kilkunastu 
wyprawach jest odporny na ma-
larię jak Afrykańczycy. Sypiał 
pod gołym niebem, nawet w porze 
deszczowej nie stosował żadnych 
środków antymalarycznych. 
W ubiegłym roku tuż po powro-
cie z Afryki wybrał się ze swoją 
kilkunastoletnią córką do Tajlandii. 
Już w samolocie poczuł się źle, 
zaczął tracić świadomość. Nie 
pamięta jak znaleźli się w hotelu. 
Zapadł w śpiączkę i to prawie cud, 
że w Indochinach zdiagnozowano 
malarię i dobrano tak leki, że po 
miesiącu mógł wrócić do kraju. 
Malaria afrykańska to zupełnie 
inna choroba niż ta w Azji gdyż 
przebieg i leczenie znacznie różnią 
się od siebie. W Polsce okazało 
się, że to nie koniec problemów. 

Nasz kolega ponownie zapadł 
w śpiączkę, lekarze wykryli sepsę, 
którą został zarażony przy okazji 
pobytu w tajlandzkim szpitalu. 
Cała ta historia skończyła się do-
brze, nasz znajomy może mówić 
o niesamowitym szczęściu, bo 
obie te choroby są śmiertelne, a on 
pomimo wielkiego wycieńczenia 
wyszedł z tej opresji bez szwanku.
Afryka jest moim ukochanym 
kontynentem. Miłość moja jest 
„odwzajemniona”, ponieważ 
z każdej wyprawy wracam z bo-
lesną pamiątką pomimo tego, 
że nie bagatelizuję zagrożeń 
życia i zdrowia. Podczas pobytu 
w Etiopii zwiedzaliśmy mnóstwo 
kościołów, w każdym z nich le-
żały zniszczone dywany. Jedna 
z naszych koleżanek zauważyła na 
swoim ciele podejrzaną wysypkę. 
W naszej grupie mieliśmy dwie 
lekarki, które stwierdziły, że są to 
ugryzienia pcheł znajdujących się 
we wspomnianych dywanach. Po 
powrocie do domu spostrzegłam 
u siebie podobne objawy. Byłam 
spokojna, bo moja wysypka wyglą-
dała identycznie jak u koleżanki. 

Zaniepokoiłam się, gdy po dwóch 
tygodniach wygląd mojej skóry 
nie uległ zmianie. Moje lekarki 
kazały uzbroić się w cierpliwość 
i rzeczywiście po miesiącu ślady 
pogryzienia zniknęły. Kolejne 
spotkanie z pchłami zaliczyłam 
w Republice Południowej Afry-
ki. Nocowaliśmy w namiotach 
na kempingu zdominowanym 
przez rozwrzeszczane małpy, 
które kradły, co popadło. Było 
mnóstwo zabawy, ale przy okazji 
„złodziejki” podzieliły się z nami 
swoimi insektami. Rano obudzi-
łam się z pogryzionymi nogami. 
Wyglądało to tak, jakbym założyła 
pończochy w czerwone kropki. 
Dziś śmiejemy się z obu historii, 
ale wtedy sytuacja przedstawiała 
się nieciekawie. 
Niesamowita Boliwia pozostanie 
na zawsze w pamięci mojego męża. 
Podczas wyprawy do dżungli od-
wiedziliśmy siedlisko kolorowych 
ar. Widok był fascynujący. Mój 
operator oparł rękę o barierkę 
punktu widokowego, by mu nie 
zadrżała przy filmowaniu. Po-
czuł przejmujący ból połączony 

z ogromnym pieczeniem. Okazało 
się, że zakłócił spokój przepięknej 
gąsienicy. Kiedy mój mąż prawie 
„umierał” z bólu i strachu, nasz 
pilot ze spokojem stwierdził, że 
wszystko minie po dwóch godzi-
nach.
Leżąc pod palmą kokosową nie 
zdajemy sobie sprawy ze śmier-
telnego niebezpieczeństwa. Nasza 
koleżanka Asia oddawała się bło-

giemu lenistwu na plaży na Sri 
Lance, kiedy nieoczekiwanie spadł 
na nią ogromny liść palmowy. 
Straciła przytomność na kilka 
minut, znalazła się w tamtejszym 
szpitalu. Po kilku miesiącach od 
tego zdarzenia wciąż odczuwa 
jego skutki. Lekarze nie potrafią 
postawić diagnozy, a ona nie jest 
w stanie normalnie funkcjonować. 
Wypadek ten uniemożliwił jej 

realizację życiowej pasji, musiała 
zrezygnować z najbliższej wypra-
wy zaplanowanej na przyszły rok. 
To tylko kilka przykładów niety-
powych sytuacji, jakie spotkały 
nas i naszych przyjaciół. Jak widać 
podróże to nie tylko beztroski wy-
poczynek, ale przede wszystkim 
świadomość czyhających zagrożeń, 
których często możemy uniknąć.

 �Tekst i foto Grażyna Sroczyńska

Podróże to piękne wspomnienia, ale często niosą z sobą różne zagrożenia i choroby, które w naszych realiach są trudne do zdiagnozowania i wyleczenia

Bolesne wspomnienia z podróży

r e k l a m a
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Choć do XXXII Biegu 
Barbórkowego jeszcze 
prawie 3 miesiące to już 
ruszyły zapisy. Podobnie 
jak rok temu, ilość 
miejsc jest ograniczona, 
a chętnych do udziału 
obowiązuje wpisowe. 
Bieg w tym roku odbędzie 
się 22 października.

Tysiące uczestników, kilka kategorii 
dodatkowych i Bieg Główny na 10 
km, wydarzenie nie tylko ogól-
nopolskie, ale międzynarodowe 
organizowane przez KGHM Polska 
Miedź, głównie oddział ZG Lubin 
przy współpracy RCS – tak w kilku 

słowach można opisać Bieg Bar-
bórkowy, który w Lubinie odbywa 
się już od ponad 30 lat. Od kilku 
lat zapisy na bieg prowadzone są 
internetowo, a uczestnicy muszą 
wnieść opłatę -25 zł za pakiet star-
towy bez koszulki i 50 zł za pakiet 
startowy z pamiątkową koszulką. 
Jak informują organizatorzy ta opcja 
możliwa do 20 września 2017.
W pierwszych edycjach Bieg Bar-
bórkowy o “Lampkę Górniczą” or-
ganizowany był tylko dla górników. 

Dziś udział w zawodach zgłaszają 
Polacy z całego kraju. Nie brakuje 
też biegaczy spoza granic nie tylko 
Polski, ale też Europy. Na chętnych 
czeka w sumie 13 kategorii. Bieg 
główny jest otwarty dla wszystkich. 
Odbywa się na dystansie 10 km trasą 
ulicami Lubina. Start ma miejsce 
o godzinie 10 22 października. Przed 
nim na stadionie RCS odbędzie się 
szereg biegów dodatkowych zarów-
no indywidualnych, jak i grupowych 
dla dzieci i dorosłych.

Ruszyły zapisy
na Bieg Barbórkowy

Zapisy możliwe są już dziś poprzez stronę:
http://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/

1400-32-bieg-barborkowy-o-lampke-gornicza.html

Fundację KGHM 
dofinansuje wyjazd 
dzieci na tzw. Zieloną 
Szkołę. 141 uczniów 
skorzysta z 15 dniowego 
turnusu w Darłówku. 

Dzięki dużemu wsparciu 
finansowemu dzieci ze szkół 
podstawowych z terenu Gminy 
Jerzmanowa pojadą nad morze 
w ramach projektu pn. „NAD 
MORZE PO ZDROWIE. W tym 
roku z Zielonej Szkoły skorzystają 
wszyscy uczniowie klas IV i VI. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej 
skorzystają z wyjazdu w okresie 
13 - 27 września 2017 r. Natomiast 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Ja-
czowie wyjadą w terminie 22 
września – 06 października 2017 
r. Łącznie 141 uczniów naszych 

szkół skorzysta z 15- dniowych 
turnusów w nadmorskiej miej-
scowości Darłówko.
-Wyjazdy są wskazane, bo 
dzieci pooddychają świeżym, 
czystym powietrzem – mówi 
mama uczennicy z Jaczowa. 
– Uważam jednak, że dzieci 
powinny 2 razy w roku korzy-

stać z wyjazdów po zdrowie.
Wyjazd na tzw. Zielona Szkołę 
oprócz niezapomnianych wrażeń 
i przygód ma zapewnić dzieciom 
przede wszystkim możliwość sko-
rzystania z morskiego klimatu, 
rekreacji ruchowej, zabiegów 
inhalacji leczniczych oraz gim-
nastyki z rehabilitantką.

Zniszczone audi 
i uszkodzony ford, 
takie są skutki nieuwagi 
na dużym rondzie.

Audi było na rondzie na ul. Paderew-
skiego, kiedy z al. Niepodległości 
na rondo wjechał ford focus. - Pani 
jechała chyba dość szybko, bo 

zatrzymała się dopiero w połowie 
ronda – relacjonuje kierowca audi. 
Niestety obydwa pojazdy uległy 
uszkodzeniu. Kierujący audi cieszył 
się, że nikomu nic się nie stało, choć 
było widać, że nie jest pocieszony 
całą sytuacją. Samochód dopiero 
co został sprowadzony z Niemiec, 
auto było całe i nieuszkodzone. Tym-

czasem po zderzenie ma zniszczony 
przód i wystrzeliły w nim wszystkie 
poduszki powietrzne. 
Pojazdy szybko usunięto na pobo-
cze, aby nie tarasowały przejazdu 
przez duże rondo. Nikomu nic się 
nie stało. Do stłuczki doszło we 
wtorek (8.08) około godziny 13.

 � (inf)

Po wakacjach wyjazd na Zielona Szkołę

Zderzenie na rondzie
Nad morze po zdrowie
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Trwa akcja “Szkoła 
będzie wesoła II”, 
którą Zagłębie Lubin 
S.A. organizuje 
z myślą o dzieciach 
z domów dziecka i ich 
pójściu do szkoły.

Przybory szkolne, które 
dzieci dostaną od klubu 
można przynosić do kilku 
miejsc w mieście do końca 
sierpnia. Dzieci potrzebują 
praktycznie wszystkiego, co 
wiąże się ze szkołą.
Ubiegłoroczna akcja “Szkoła 
będzie wesoła” sprawiła 
wielu maluchom z domów 
dziecka sporo radości. Klub 
Zagłębie Lubin S.A. oraz jego 
partnerzy Milenium Zakłady 
Bukmacherskie, FitArena, Au-
chan oraz Peugeot z Legnicy 
zachęca kibiców i nie tylko do 
pomocy w skompletowaniu 
wyprawek szkolnych dla 
dzieci z domów dziecka na 
terenie Zagłębia Miedzio-
wego. Zbiórka materiałów 
szkolnych od kibiców odbywa 
się podczas meczów. Będzie 
więc okazja, by w sobotę 5 
sierpnia przed spotkaniem 
z Pogonią Szczecin zostawić 

w specjalnym namiocie przy 
punkcie sprzedaży pamią-
tek jakiekolwiek przybory 
szkolne, które we wrześniu 
trafią do dzieci. Kolejny mecz 
i kolejna okazja nadarzą się 
21 sierpnia przed meczem 
z Wisłą Kraków. Szkolne po-
darunki można też przynosić 
do sklepu Zagłębia Lubin 
w Galerii Cuprum Arena, 
do sklepu Auchan oraz do 
punktów Milenium Zakłady 
Bukmacherskie.
– Jest to druga akcja. Pierw-
sza cieszyła się dużą popu-
larnością. To, co uda nam się 
zebrać zostanie przekazane 
dzieciom z okolicznych do-
mów dziecka. Wychowawcy 
tych dzieci podkreślają, że 
na buziach dzieci rok temu 
pojawiły się uśmiechy na 
twarzach dzieci,które dostały 
pomoce szkolne. te dzieci 
potrzebują wszystkiego od 
tornistrów po flamastry. 
Wszystko się zużywa więc 
będzie im przyjemnie pójść 
do szkoły z takimi samymi 
przyborami, jak ich rówie-
śnicy – mówi Zygmunt Kogut 
rzecznik klubu Zagłębie Lubin 
S.A.

Absolutorium jest potwier-
dzeniem przez radę gminy, 
że wójt zgodnie z prawem 
wydał pieniądze publiczne. 
Oprócz kryterium zgodności 
z prawem, jest jeszcze jedno 
- rzetelność i gospodarność. 
A tu już grupa radnych miała 
poważne wątpliwości. Warto 
wspomnieć, że medialny wójt 
chętnie udziela wywiadów 
i wielokrotnie podkreślał, 
że pieniądze są dzielone 
sprawiedliwie pomiędzy 
wszystkie miejscowości 
gminy. 
Jak spojrzymy na fakty to 
ta sprawiedliwość zmierza 
odrobinę w stronę Kalego 
z „Pustyni i w puszczy”. 
Radni można powiedzieć 
wzięli sprawiedliwość wójta 
pod przysłowiową lupę. I tu 
wyszło szydło z worka. Są 
równi i równiejsi. Są wsie, 
które dostają kokosy, oczywi-
ście te z których są wójtowi 
radni i są wsie drugiej katego-
rii, lub jak kto woli – modne 
ostatnio słowo – drugiej 
prędkości. Można jeszcze 
inaczej, mamy gminę Lubin 

w wersji A i w wersji B. 
Pooperujmy sprawiedliwymi 
faktami. Pod lupę bierzemy 
dwie podobne miejscowości 
liczące prawie po tyle samo 
mieszkańców. Jedna miała 
zrobione inwestycje w cią-
gu dwóch poprzednich lat 
za około ...20 tys. złotych, 

a w drugiej wykonano roboty 
za 590 tys. złotych. Prawda, 
że to bardzo sprawiedliwe...
Czyli tymi wydatkami wójt 
Kielan i jego radni-poplecz-
nicy podzielili mieszkańców 
na lepszych i gorszych? 
Czym się różnią te dwie 
miejscowości? Ano tym, że 
w tej, która miała inwestycje 
za prawie 600 tys. mieszka 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny. Radni podczas obrad sesji 
zwrócili uwagę na jeszcze 

jedną rzecz. Mieszkańcy 
gminy czekają na drogi po 
kilka lat, najpierw trzeba za-
akceptować zadanie, potem 
znaleźć pieniądze, wykonać 
projekt a następnie zbudować 
drogę. Lekko licząc trwa to 
około 2-3 lata a nawet i dłu-
żej. Ale jak pokazało kilku 

radnych - nie wszędzie jest 
tak długi okres oczekiwania. 
I znów pojawia się rodzinna 
miejscowość, w której miesz-
ka przewodniczący gminnej 
rady, bo tam drogi buduje 
się w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” czyli od mo-
mentu podjęcia przez wójta 
decyzji – wykonawca drogi 
musi zrobić wszystko sam 
od początku do końca czyli - 
projekt, uzyskać pozwolenie 
na budowę oraz wykonać 

to zadanie. A teraz uwaga, 
w jakim czasie powstają 
tam drogi w myśl zasady od 
pomysłu do realizacji? Ano 
w pół roku! Tempo zaiste 
godne pozazdroszczenia.
Radni pytali, czemu tylko 
w tej jednej miejscowości z 37 
znajdujących się na terenie 
gminy Lubin tak szybko się 
buduje? Niestety nie otrzyma-
li odpowiedzi. Od dwóch lat 
radni proszą wójta o to, aby 
sporządzić jasny i czytelny 
harmonogram inwestycji. 
Aby mieszkańcy wiedzieli, 
kiedy ich droga będzie ro-
biona a jeśli inni będą mieli 
ją wcześniej to, dlaczego tak 
jest i jakie kryteria o tym 
decydowały. Niestety wójt 
najwyraźniej takiego czegoś 
nie chce. Patrząc na inwe-
stycje w miejscowościach 
gminy Lubin można przy-
toczyć powiedzenie jednego 
z radnych. „Kto się bardziej 
kłania wójtowi i ma wytarte 
kolana ten ma!” 
Czy w tych słowach radnego 
jest coś z prawdy?

 �Borek Wszędobylski

Zwycięstwo czy porażka?
W gminach Ścinawa i Rudna - burmistrz i wójt, otrzymali solidne poparcie od radnych 
Praktycznie wszyscy byli za, choć nie wszyscy idealnie zadowoleni. W gminie 
Lubin na 15 radnych tylko 9 uważało, że wójtowi Tadeuszowi Kielanowi należy się 
absolutorium Mimo wszystko tak nikłe poparcie wystarczyło aby rozliczyć rok 2016.

Radni, można powiedzieć, wzięli 

sprawiedliwość wójta pod przysłowiową 

lupę. I tu wyszło szydło z worka.

Od Zagłębia
i kibiców
dla dzieci

felieton
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Lubin oddał hołd 
powstańcom. W 73. 
rocznicę Powstania 
Warszawskiego 1 sierpnia 
pod tablicami pamięci przy 
ulicy Pruzi odśpiewano 
hymn, wysłuchano 
programu artystycznego 
w wykonaniu lubińskich 
harcerzy i złożono kwiaty.

Zabrakło tylko wzruszającego okrzyku 
“Cześć i chwała bohaterom” , który 
towarzyszył zebranym rokrocznie  a 
wykonywali go lokalni kibice. Wielu 
obecnym brakowało tego symbolu.
Flary odpalone przez strażaków – 
ochotników, syreny, które zawyły 
równo o 17.00, fragmenty powstań-
czej poezji znane wielu Polakom w  
wykonaniu harcerzy z Lubina, kwiaty 
i ukłony pełne hołdu i zadumy – to 
klimat obchodów 73. rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego w Lubinie. Sporo 

wzruszenia dali zebranym lubińscy 
harcerze.
– Byłem jedynym chłopcem dziś 
podczas ceremonii wśród harcerzy. 
Wszystko się udało. Byłbym gotów 
tak zrobić jak powstańcy, bo wtedy 
byli i młodsi ode mnie. To wiąże się 
patriotyzmem i oddaniem dla Polski. 

Jestem wierny Polsce i chcę jej pomagać 
– mówił 10 – letni Piotr Kownacki 
z 14 Drużyny Harcerskiej “Tam i z 
powrotem” z lubińskiego ZHP. W uro-
czystości wzięło udział wielu lokalnych 
samorządowców: starosta, burmistrz 
Ścinawy, radni Rady Miejskiej i Po-
wiatu, rzecznik prasowy prezydenta. 

Byli też reprezentanci wielu miejskich 
instytucji jak Powiatowy Urząd Pracy 
czy grupy lubińskich seniorów. Nie 
zabrakło zwykłych obywateli, któ-
rzy przyszli po prostu dlatego, że są 
Polakami.
– Co roku tu przychodzimy. Pamięć 
trzeba oddać. Zginęło 180 tys. ludzi. 
Chodzi o to, by młodzi pamiętali o 
wszystkim, co się działo, by takie coś 
nigdy się nie powtórzyło. Kiedyś nas 
okłamywano, a teraz uczą prawdziwej 
historii – mówił pan Dariusz z Lubina.

Po przygodzie z Fun Factory i Alphaville przy-
szedł czas na Modern Talking. Thomas Anders 
odwiedzi Lubin 4 listopada. Bilety już dziś 
można zdobyć. Koncert legendarnego zespołu 
organizuje Events Factory. Wydarzenie odbędzie 
się w hali RCS. 
– “You’re My Heart, You’re My Soul” i “Cheri 
Cheri Lady” to przeboje, które zna każdy, a 
bawią się przy nich całe pokolenia. 4 listopada 
w Hali RCS w Lubinie na żywo wystąpią Thomas 
Anders i Modern Talking Band.  Choć szlagiery 
zespołu mają już ponad trzydzieści lat, to 
wciąż nie sposób siedzieć sztywno przy tak 
rytmicznych dźwiękach i melodyjnym głosie 
Thomasa Andersa. Już w listopadzie wnętrza 
hali widowiskowo sportowej wypełnią ener-
getyczne i porywające rytmy największych 
hitów zespołu Modern Talking. Występ zostanie 
przedłużony o dyskotekę dorosłego człowieka 
– informuje organizator. 
Bilety w dwóch pulach cenowych są już do-
stępne w salonach sieci Empik, Saturn i Media 
Markt oraz w sprzedaży internetowej na : bilety.
ev-factory.pl, ticketpro.pl, eventim.pl.

Modern Talking
w LubinieLubin powstańcom w 73. rocznicę

Od piątku 4 sierpnia zniknęły 
objazdy na fragmencie drogi 
między Lubinem, a Legnica. 
Dotyczy to 6 kilometrów drogi 
S3 między Chróstnikiem, a 
Kochlicami. Cały ruch przełożono 
z drogi krajowej nr 3 na nowo 
wybudowaną prawą jezdnię 
drogi ekspresowej S3

– Długość przejazdu po nowym fragmencie 
to prawie 6 km informuje Magdalena 
Szumiata z komunikacji Społecznej GDDKiA 
– Budowa drogi ekspresowej S3 północ w 
województwie dolnośląskim podzielona 
jest na 5 zadań inwestycyjnych, z czego 
dwa pierwsze – liczące przeszło 30 km 
– buduje Oddział w Zielonej Górze, a 3 
kolejne – liczące prawie 50 km – Oddział we 
Wrocławiu. Zmiany następują na zadaniu 
piątym, pomiędzy powstającym węzłem 
Lubin Południe, a Legnica Północ i będą 
obowiązywać do końca budowy, czyli do 
drugiego kwartału 2018. Na przełomie 
września i października tego roku wyko-
nawca planuje kolejne zmiany w organiza-
cji ruchu, o czym będziemy informować w 
stosownym terminie. Prosimy o ostrożność 
za kierownicą oraz przestrzeganie przepi-
sów ruchu drogowego – dodaje Magdalena 
Szumiata. 

Pierwszy fragment S3 już dla kierowców

Już jest 6 kilometrów
felieton
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wyświe-
tlacza

okręt
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horoskop
Baran 21.03-20.04
Szansa na miłość przez 
duże „M”. Warto pamiętać, 
że szczęście lubi ludzi za-
radnych. Masz teraz szanse 
na sukcesy. Walcz o wyższe 
stanowisko, upomnij się 
o podwyżkę. Niewykluczo-
ne, że wybierzesz wolność 
i sam sobie zostaniesz ste-
rem, żeglarzem i okrętem. 

Byk 21.04-21.05
Życie może się trochę skom-
plikować. Kością niezgody 
mogą stać się wydatki, któ-
rych ty okażesz się głównym 
sprawcą. Stawiaj więc na 
rozsądek i wrodzoną uprzej-
mość. Wtedy wszystko się 
uda. Myśl optymistycznie 
i działaj rozważnie, bądź 
jednocześnie zrównoważony 
i pewny siebie. Nigdy nie 
wątp.

Bliźnięta 22.05-20.06
Masz przed sobą dobry czas. 
To, co teraz planujesz, zosta-
nie zrealizowane, bo pomoc 
płynie z wielu stron. Nie 
ograniczaj się do codzien-
ności. Poszukuj nowych sy-
tuacji, takich, które sprawią, 
że życie zyska inny wymiar. 
Poznawaj ludzi, czytaj książ-
ki, zwiedzaj świat.

 Rak 21.06-22.07
Stwierdzisz, że świat byłby 
znacznie przyjemniejszy, 
gdyby ludzie byli bardziej 
zżyci. Dojdziesz do wnio-
sku, że niewiele trzeba, by 
coś zmienić. Zapanują teraz 
także przyjemne klimaty 
rodzinne. Największą fraj-
dę przyniesie ci spędzanie 
czasu z dziećmi i partne-
rem. Chcesz być kochany? 
Kochaj!

Lew 23.07-22.08
Zapowiada się dobry czas. 
Jeśli chcesz wreszcie być 
szczęśliwy, nie wracaj więcej 
do przeszłości, żyj dniem 
dzisiejszym, bo przyszła 
pora na korzystne zmiany, 
poczucie radości i spełnie-
nia. To czas pełen energii, 
radości, śmiechu i przyjem-
nych zdarzeń. Wykorzystaj 
go co do ostatniej sekundy. 
Prawdziwa miłość lub szansa 
na duży zawodowy sukces 
nadadzą życiu nowy sens.

Panna 23.08-22.09
Nie spiesz się i nie deneruj 
opóźnieniami. Czasem wła-
śnie w ten sposób życie daje 
nam szansę, by coś mogło 
być lepsze. Także wolniejsze 
tempo w miłości pozwoli 
dokładniej przyjrzeć się 
emocjom. 

Waga 23.09-23.10
Dopisze ci osobisty urok, co 
warto wykorzystać dla zała-
twienia spraw, które mogą stać 
się źródłem twoich wielkich 
sukcesów. Tajemnica sukcesu 
tkwi teraz w zręcznym postę-
powaniu. Nie bądź pasywny, 
działaj z poczuciem celu. 
Powalcz trochę. 

Skorpion 24.10-21.11
Kontroluj stan swojego kon-
ta, bo może wpaść ci do gło-
wy jakiś kosztowny pomysł. 
Cienka linia dzieli cię od 
brawury i pewność siebie od 
arogancji. Nie przekraczaj tej 
subtelnej granicy. Pamiętaj, 
że lepiej przejść dwa kroki po 
dobrej drodze niż kilometr 
w złym kierunku. Zdejmij 
nogę z gazu - dosłownie 
i w przenośni. Uważaj na 
finasne

Strzelec 22.11-21.12
To czas wewnętrznego ciepła 
i pogody ducha. Dobrze ci 
zrobi ucieczka od rutyny 
i miejsc, które oglądasz 
codziennie. Odpowiadaj na 
zaproszenia, poznawaj ludzi. 
Jeśli masz coś do załatwie-
nia- działaj! Kieruj się prostą 
zasadą: ciesz się życiem, 
chyba że...masz inne plany.

Koziorożec 22.12-19.01
W miłości spora niespo-
dzianka. Ukochana osoba 
zupełnie cię zaskoczy. Staraj 
się znależć w każdej sytuacji 
coś uczącego, nawet jeśli 
podjęcie decyzji jest trudne. 
Kiedy jesteś wewnętrznie 
nieuporządkowany, pojawia-
ją się niepokój i chwiejność. 
Nie obawiaj się zajrzeć 
w głąb swojej duszy. Może 
kogoś tam ukrywasz.

Wodnik 20.01-18.02
Stawiaj teraz na dobre rela-
cje. Serdeczni przyjaciele 
są tym, kogo potrzebujesz. 
Pamiętaj, że w życiu jest 
miejsce na beztroskę i na 
powagę. Nie pomijaj ani jed-
nego ani drugiego. Nie hamuj 
swojego duchowego rozwoju, 
nie zrażaj się trudnościami. 
Twoje hasło to madrość. 

Ryby 19.02-20.03
Ktoś, z kim się liczysz, 
docenia twoje zaangażowa-
nie. Nie przeciągaj w czasie 
swoich postanowień, bo 
możesz stracić okazję do ich 
realizacji. Mimo drobnych 
niespodzianek, szanse suk-
cesów są duże. Poprzestawaj 
z osobami kreatywnymi, 
z którymi możesz wspólnie 
zrealizować swoje plany. 
Podejmuj dobre decyzje.

krzyżówka

W Nadleśnictwie Lubin 
podobnie, jak w innych 
na terenie Polski 
ogłoszony jest II stopień 
zagrożenia pożarowego. 
Choć można wchodzić do 
lasów, to warto posłuchać 
służb nadleśnictwa, jak 
zachowywać się na tych 
terenach, by nie zagrozić 
leśnej przyrodzie. 

– Na szczęście w tym roku nie 
mamy katastrofalnych okresów 
z wysoką temperaturą także pod 
tym względem nie mamy więk-
szych problemów – Zbigniew Szy-
szyński, zastępca nadleśniczego 
w nadleśnictwie Lubin. Mimo to, 
należy zwracać oczywiście uwa-
gę na zagrożenia, na używanie 
otwartego ognia w pobliżu lasu 
i w samym lesie. Jest to zabronione. 
Zabronione też jest wjeżdżanie do 

lasu samochodami. Zostawiamy je 
na parkingach, a wszelkie zauwa-
żone pożary, dymy zgłaszamy na 
straż pożarną uczula Zbigniew 
Szyszyński. Przesuszona ściółka 
i brak obfitych opadów sprawiły, 
że w Polsce w większości rejonów 
ogłoszono II stopień zagrożenia 
pożarowego. 
Przypomnijmy, że zgodnie z usta-
wą o lasach wjazd do lasu możliwy 
jest tylko drogami oznakowanymi.
– Nie wjeżdżamy samochoda-
mi z uwagi na to żeby chronić 
przyrodę, gdyby każdy zaczął do 
lasu wjeżdżać, to byłby problem – 
podkreśla zastępca nadleśniczego. 
W razie zauważenia dymu czy 
ognia w lesie powinno się jak 
najszybciej zawiadomić straż 
pożarną. W innych mniej pilnych 
sprawach nadleśnictwo zachęca 
do kontaktu ze sobą pod numerem 
76 941 23 00. 

Uwaga:
w lasach II stopień
zagrożenia


