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Dwie kolebki
Solidarności
35 rocznica Zbrodni Lubińskiej w stolicy polskiej miedzi 
tym razem była obchodzona w sposób wyjątkowy. 
W uroczystościach wzięły udział osoby najważniejsze 
w państwie: Andrzej Duda prezydent RP, premier rządu 
Beata Szydło i wielu ministrów.
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Pożar na Jastrzębiej
Chwile strachu przeżyli
mieszkańcy wieżowca. str. 2
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Agencja Pomocne Dłonie 
Helfende Hände 

Honorata Sokołowska 
Pośrednictwo Pracy dla Opiekunów Osób 

Starszych i Niesamodzielnych

Tel. +48 530 30 66 85
Web: www.pomocne-dlonie.com

Mail: sokolowska@pomocne-dlonie.com
ul. Kościelna 1/12
57-400 Nowa Ruda

Gdyby nie szybka 
akcja policjantów 
z Wydziału Kryminalnego 
KWP zs. w Radomiu 
oraz mundurowych 
z Lubina, okoliczni 
mieszkańcy mogli stracić 
połączenia kolejowe.

Dwóch mężczyzn kradło napo-
wietrzne linie trakcyjne. Wpadli 
tuż po popełnionym przestępstwie.
Od pewnego czasu policjanci 
z Wydziału Kryminalnego KWP 
zs. w Radomiu zajmowali się 
grupą, która specjalizowała się 
w kradzieżach napowietrznych 

linii trakcyjnych. Do przestępstw 
dochodziło na terenie całego kraju. 
Policjanci typowali m.in. miejsca, 
gdzie może dochodzić do kradzieży 
przewodów.
Wczoraj „kryminalni” z Radomia 
wspólnie z policjantami z KPP 
w Lubinie zatrzymali dwie osoby 
podejrzane o kradzież 80 metrów 
linii miedzianej w powiecie lu-
bińskim. Obaj mężczyźni (43 i 61 
lat) trafili do policyjnego aresztu. 
Policjanci zabezpieczyli także 
narzędzia, w tym nożyce służące 
do cięcia metalu oraz zwyżki 
służące do podwieszania uciętej 
linii trakcji.

Dalsze czynności procesowe 
w sprawie prowadzi KPP w Lu-
binie.

 �Zespół Prasowy KWP zs. 
w Radomiu.

Nikomu nic się nie stało, ale obydwa pojazdy czeka poważny remont.
Jechali BMW do pracy, byli już na rondzie, kiedy niespodziewanie z ul. Ścinawskiej 
wyjechało im renault megane. Kierujący renault nie zauważył BMW i wymusił 
pierwszeństwo przejazdu. Jego samochodem zakręciło. Ostatecznie zatrzymał się 
częściowo na jezdni i częściowo na trawniku. Nikomu nic się nie stało.

W sobotnie popołudnie 
(26.08) około godziny 
16 doszło do pożaru 
w wieżowcu przy 
ul Jastrzębiej.

Na miejsce zostały skierowa-
ne 4 zastępy straży pożarnej, 
w tym jedna jednostka z JRGH 
Lubin. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia i zlokalizowaniu 
źródła pożaru strażacy przy-
stąpili do gaszenia ognia przy 

użyciu jednego prądu wody 
w natarciu oraz przewietrzeniu 
budynku.
Całkowitemu spaleniu uległa 
wersalka umieszczona w jednym 
z pomieszczeń piwnicznych. 
Dodatkowo wysoka temperatura 
zdeformowała osłony przewodów 
szafy elektrycznej i potopiła rurki 
osłonowe. 
Policja oraz straż pożarna po oglę-
dzinach pogorzeliska wykluczyła 
zwarcie instalacji jako przyczynę 

powstania ognia. 
Na miejsce zostali wezwani 
pracownicy techniczni w celu 
sprawdzenia czy nie doszło do 
uszkodzenia instalacji w budyn-
ku. Na szczęście ogień szybko 
ugaszono i nie doszło do uszko-
dzenia instalacji elektrycznej.
Jak się nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy nieużytkowana piwnica 
została zajęta przez osobę bez-
domną, której nie było w chwili 
powstania pożaru.

Do pożaru doszło w jednym 
z bloków na osiedlu Kopernik 
w Legnicy. W mieszkaniu rozprze-
strzeniał się ogień i dym, jednak 
funkcjonariusze wiedząc, że ktoś 
jest w środku, nie czekali ani chwili 
i natychmiast podjęli działania. 
Weszli do płonącego mieszkania 
i wynieśli uwięzionych lokatorów
Do zdarzenia doszło w jednym 
z bloków mieszkalnych na osiedlu 
Kopernik w Legnicy. Funkcjona-
riusze Wydziału ds. Nieletnich 
i Patologii Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy kom. Zbigniew Kopij i st. 
asp. Jacek Kalika podczas patrolu 
zauważyli, że z jednego z mieszkań 
wydobywa się gęsty dym. Policjanci 
niezwłocznie udali się na miejsce 
zdarzenia. Po dotarciu weszli na 

klatkę schodową, gdzie panowało 
gęste zadymienie. Przy jednym 
z mieszkań skąd wydobywał się 
dym stał sierż. Kamil Kwiatkowski 
z lubińskiej komendy, który był 
w czasie wolnym od służby. On 
jako pierwszy poczuł dym w są-
siednim mieszkaniu, do którego 
wszedł i pomógł wyjść 46-latkowi 
z płonącego pomieszczenia. Sier-
żant poinformował przybyłych 
policjantów, że wewnątrz miesz-
kania objętego pożarem znajduje 
się jeszcze jeden mężczyzna.
Funkcjonariusze bez chwili wa-
hania mimo „gryzącego” dymu, 
płomieni oraz dużej temperatury 
weszli do palącego się mieszka-
nia i wydobyli z niego 72-latka. 
Policjanci mężczyznom udzielili 

pierwszej pomocy przedmedycznej 
i po chwili przekazali ekipie pogo-
towia ratunkowego. Mężczyźni 
trafił do szpitala, gdzie ich życiu 
nie zagraża już niebezpieczeństwo.
Dzięki właściwej ocenie sytuacji 
oraz trafności podjętej decyzji uda-
ło się im uratować życie ludzkie.
Za odważne, szybkie i sprawnie 
przeprowadzone działania, któ-
re z całą pewnością uchroniły 
mieszkańców legnickiego budynku 
mieszkalnego przed tragedią Ko-
mendant Wojewódzki Policji we 
Wrocławiu - nadinspektor Tomasz 
Trawiński wyróżni policjantów 
nagrodą pieniężną.

 �Źródło:  
mł. asp. Jagoda Ekiert 

KMP Legnica

Policjanci uratowali życie dwóm mężczyznom uwięzionym w płonącym mieszkaniu

Po służbie w Legnicy
Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy wspólnie z funkcjonariuszem będącym po służbie 
z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie uratowali życie dwóm 
mężczyznom, których wynieśli z płonącego mieszkania.

Pożar na Jastrzębiej

Wyjechał przed BMW Radomscy policjanci w Lubinie
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Przed sądem odpowie 
dwóch mężczyzn, 
zatrzymany przez 
lubińskich policjantów. 
Funkcjonariusze 
zabezpieczyli 26 krzewów 
w różnej fazie rozwoju. 
Podejrzani trafili do 
policyjnego aresztu.

Do zatrzymania doszło na terenie 
gminy Lubin. Funkcjonariusze 
w wyniku pracy operacyjnej 
ustalili, że zatrzymani mężczyźni 
mogą prowadzić uprawę konopi 
indyjskich. Policjanci pracujący 
nad tą sprawą w momencie, gdy 
upewnili się, że zebrane materiały 
w tej sprawie w dużym stopniu 
uwiarygodniają ich ustalenia 
dokonali zatrzymania podejrza-
nych. Ci, aby uniknąć wykrycia 
plantacji prowadzili ją w zaroślach 
na terenie jednej z pod lubińskich 
miejscowości.
Zatrzymani trafili do policyjnego 

aresztu. Obecnie policjanci szcze-
gółowo wyjaśniają okoliczności 
całej sprawy, w tym czy i ewen-
tualnie, na jaka skalę zatrzymani 
zajmował się rozprowadzaniem 
środków odurzających.
 Czyny, których się dopuścili za-
trzymani mężczyźni zagrożone są 
kara nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Dodatkowo od dnia 04.09.2017 
r. (poniedziałek) przystanek 
w miejscowości Obora ulica 
Malinowa 02 NŻ zostaje 
wyłączony z ruchu do odwo-
łania, najbliższy przystanek 
w kierunku Lubina, Obora ulica 
Lubińska nr 11 dla linii 1, 7 oraz 
Zacisze 01 NŻ dla linii 3B i 4.
W związku z nowym rokiem 
szkolnym oraz upływem waż-
ności biletów na powiatową ko-
munikację publiczną uczniowie 
szkół podstawowych, gimna-
zjów oraz szkół ponadgimna-
zjalnych, zamieszkali na terenie 
Miasta i Gminy Lubin mogą już 
składać wnioski na objęcie ich 
Lokalnym Programem Wyrów-
nywania Szans Edukacyjnych 
dzieci i młodzieży.
Wnioski należy składać w ter-
minie do 7 września 2017 r.:
1) w sekretariacie szkoły, 
do której uczęszcza uczeń – 
wnioski dotyczące uczniów 
uczęszczających do szkoły 

prowadzonej przez Gminę lub 
Miasto Lubin;
2) w Urzędzie Gminy w Lubinie 
w Referacie Oświaty, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia 
(ul. Władysława Łokietka 6a 
pok. nr 3) – wnioski dotyczące 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych których organem 
prowadzącym nie jest Gmina 
lub Miasto Lubin.
Za uczniów do 18 roku życia, 
wnioski składają rodzice lub 
ustanowieni opiekunowie praw-
ni albo kurator ustanowiony dla 
osoby ubezwłasnowolnionej 
częściowo.
Regulamin udzielania wsparcia 
materialnego uczniom w ra-
mach lokalnego programu 
wyrównywania szans eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Lubin oraz for-
mularze wniosków znajdują się 
na stronie BIP Urzędu Gminy 
Lubin.

KGHM Polska Miedź sfinansowała dwie wystawy na Wzgórzu Zamkowym. Uroczyste 
otwarcie prezentacji nastąpiło 31 sierpnia tuż przed centralnymi obchodami Zbrodni 
Lubińskiej. Wystawy zwiedził również prezydent RP Andrzej Duda.

Za uprawę konopi

Słowem i obrazem o Zbrodni Lubińskiej

Wystawa od KGHM

Wewnątrz Galerii Zamkowej 
można podziwiać wystawę mul-
timedialną dotyczącą rocznicy 
obchodów Zbrodni Lubińskiej 
sprzed 10 lat, gdy Lubin odwiedził 
prezydent Lech Kaczyński. Na ze-
wnątrz Galerii umieszczono drugą 
wystawę – fotograficzną. Obie 

prezentacje można podziwiać do 9 
października. Przygotowanie wy-
staw było możliwe dzięki środkom 
pieniężnym, jakie przekazała na 
to spółka KGHM Polska Miedź.
– KGHM jest spółką, której 
siedziba główna jest tutaj w Lu-
binie i dlatego angażujemy się 

we wszystkie przedsięwzięcia 
ważne dla społeczności miejsco-
wej, bo tutaj jest serce KGHM. 
Te tragiczne wydarzenia sprzed 
35 lat ukształtowały tożsamość 
lokalnej społeczności miasta. 
KGHM utożsamia się z lokalną 
społecznością dlatego ciesze 

się bardzo i jestem wdzięczny 
organizatorom, że podjęli się trudu 
zorganizowania tej wystawy. 
Nie mogło zabraknąć tutaj nas 
i naszego wsparcia – mówił pre-
zes miedziowej spółki Radosław 
Domagalski – Łabędzki. 
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Zmiany
w kursowaniu
autobusów

Na rozkładach umieszczonych na przystankach 
pasażerowie będą mogli sprawdzić godzinę odjazdu, 
spoglądając na tabelę “Dni Robocze”, bowiem 
powracają kursy zawieszone na okres wakacyjny.
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Wyjątkowe wystawy hi-
storyczne na Wzgórzu 
Zamkowym, których 

sponsorem jest KGHM Polska 
Miedź, msza święta prowadzona 
przez biskupa Zbigniewa Kier-
nikowskiego, udział prezydenta 
kraju, premier rządu i ministra 
obrony narodowej uświetniły 
tegoroczne,jubileuszowe obchody 
Zbrodni Lubińskiej. W Lubinie 
od rana roiło się od pracowników 
BOR, policji. Przygotowania tak 
naprawdę trwały bardzo długo. 
W uroczystości wzięło udział wielu 
lubinian i mieszkańców regionu, 
samorządowców lokalnych, władze 
spółki KGHM. W uroczystościach 

wzięły też udział rodziny zamordo-
wanych Andrzeja Trajkowskiego, 
Mieczysława Poźniaka i Michała 
Adamowicza. Poza mszą świętą 
i uroczystością pod Pomnikiem 
Ofiar Lubina ’82 był pochód ko-
lumny prowadzonej przez orkiestrę 
górniczą, wojsko, pod pomniki 
krzyże usytuowane w miejscu, 
gdzie życie stracili trzej lubi-
nianie. Tam prezydent, premier 
i minister obrony złożyli kwiaty. 
Prezydent Andrzej Duda w swoim 
wystąpieniu był praktycznie bez-
litosny dla władzy ludowej z tam-
tych lat. Prezentujemy naszym 
czytelnikom pełną wypowiedź 
głowy państwa.

– To dla mnie bardzo poruszający 
i wzruszający dzień, że w tą 35 
rocznicę Zbrodni Lubińskiej jestem 
tutaj z wami – mówił Andrzej Du-
da, prezydent RP – Można tylko 
w dwóch miejscach w Polsce tak 
naprawdę obchodzić rocznicę 
powstania Solidarności poprzez 
wielkie porozumienie gdańskie 
1980 roku tamtego pamiętnego 
31 sierpnia. Dwa są takie miejsca 
w Polsce, gdzie ten 31 sierpnia 
można równoprawnie obchodzić. 
To właśnie sala BHP Stoczni Gdań-
skiej i tu w Lubinie. Dlaczego? 
Dlatego, że tutaj w Lubinie robot-
nicy zginęli za tamten sierpień 1980 
roku, za tę wolność, która została 
wtedy tylko częściowo wywalczona. 
Zginęli od kul, zginęli tak, jak się 
ginie na wojnie, jak ci którzy zginęli 
w Powstaniu Warszawskim, mimo, 
że nie mieli broni. Tu w Lubinie 
chcieli wolności osobistej i wolności 
państwowe. Dlatego tu właśnie byli 
protestując razem z innymi miesz-
kańcami Lubina przeciwko stanowi 
wojennemu, przeciwko odebraniu 
wolności, przeciwko państwu, 
które nie jest państwem suwe-
rennym, bo jest uzależnione od 
wielkiego sowieckiego mocarstwa, 
przeciwko narzuconej sowieckiej 
władzy, która nie pochodziła 
z żadnych demokratycznych wy-
borów, władzy, która była władzą 
narzuconą,. Nie bali się, nie bali 

się tu być, protestować, mimo tego, 
że zaczęły świszczeć kule. Wiele 
razy zadawano pytanie dlaczego. 
Jednoznacznej odpowiedzi do 
dziś nie ustalono dlaczego milicja, 
ZOMO otwarła wtedy ogień do 
robotników, do ludzi. Oczywiście 
było ustawodawstwo stanu wojen-
nego. Były tajne rozkazy, które 
wydawano. Ale dlaczego akurat 
tutaj w Lubinie? Przecież w innych 
miastach odbywały się protesty. 
Przecież w niektórych miastach 
te protesty był większe, bardziej 
masowe niż w Lubinie. A jednak 
to tutaj otwarto ogień. Może dla-
tego, że władza ludowa budowała 
Lubin jako wzór socjalistycznego 
miasta. Bo przecież odkąd odkryto 
tutaj miedź kilkudziesięciokrotnie 
zwiększyła się liczba mieszkańców. 
W latach 50–tych mieszkało tu 6 
tyś mieszkańców, a w 1982 roku 
ponad 70 tys. W większości mło-
dych ludzi, sprawnych, zdolnych 
do pracy, wykwalifikowanych, 
potrzebnych do wydobycia miedzi, 
do jej wytopu, do pracy w laborato-
riach. To właśnie oni wtedy wyszli 
na ulice Lubina protestować, bo to 
oni mieli pełną świadomość co to 
znaczy wolne i niewolne państwo, 
jaka jest różnica w jakości życia. Być 
człowiekiem wolnym i niewolnym, 
być obywatelem państwa wolnego 
i zniewolonego, bo oni wtedy już 
dokładnie wiedzieli co to znaczy 

wspólnota. Zobaczyli ją kiedy 3 
lata wcześniej do Polski przyjechał 
Jan Paweł II i spotkał się z miliona-
mi Polaków, gdy rok później w 80 
roku, gdy powstała Solidarność 
cały naród stanął razem i stworzył 
10 mln ruch robotniczy, społeczny, 
ale przede wszystkim obywatelski, 
bo zrzeszający wszystkie warstwy 
polskiego społeczeństwa od ro-
botnika do najbardziej wykształ-
conego profesora. Na przeciwko 
stała narzucona władza, która się 
mieniła władzą ludową, władzą 
robotników, którą w rzeczywistości 
nie była. Wielu historyków badając 
te Zbrodnię Lubińską, jak to nie-
zwykle trafnie nazywamy, bo jest 
zbrodnią strzelać do niewinnych 
ludzi, bo jest zbrodnią bezbronnych 

ludzi mordować, podkreśla, że to 
był właśnie koniec władzy ludowej, 
że to właśnie Zbrodnia Lubińska, 
była końcem PRL – mówił pre-
zydent Andrzej Duda. – Mówię 

do młodych, których wtedy nie 
było na świecie – dlatego, że wasi 
rodzice wyszli wtedy na ulice 
Lubina i 31 sierpnia nie ugięli się 
pod kulami. Jeszcze więcej wyszło 
ich 1 września. Mimo, że wszyscy 
w Lubinie wiedzieli, że milicja 
zabija w Lubinie, wyszli po to, by 
pokazać, że wspólnota Lubina, 
wspólnota Polaków jest przeciwko 
władzy ludowej i że ta władza nie 
ma żadnej legitymacji. To był 
właśnie jej koniec. Kule nie były 
w stanie dać jej tej legitymacji i nie 
były w stanie zastraszyć lubinian 
i za to wszyscy Polacy chylą dziś 
czoła, głęboko przed tymi, którzy 
polegli, przed ich najbliższymi, ale 
też przed wszystkimi bohaterami 
tamtych dni w Lubinie, a bohate-

rem był każdy kto stanął wtedy 
z podniesionym czołem, a stanęły 
was wtedy tysiące. Jestem wam za 
to głęboko wdzięczny mówił na 
koniec prezydent Duda.

Prezydent RP: Zbrodnia Lubińska była końcem PRL

Dwie kolebki Solidarności
35 rocznica Zbrodni Lubińskiej w stolicy polskiej miedzi tym razem była obchodzona w sposób wyjątkowy. 
W uroczystościach wzięły udział osoby najważniejsze w państwie: Andrzej Duda prezydent RP, premier rządu Beata 
Szydło i wielu ministrów. Prezydent Polski w swoim wystąpieniu nie miał litości dla sowieckiej władzy.
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Dojazd do Szkoły 
Podstawowej nr 3 
w Ścinawie całkiem nowy. 
Ma być bezpieczniej 
i wygodniej. 

Prace prowadzono od początku 
sierpnia. W ramach inwestycji 
realizowanej przy SP 3 w Ścina-
wie całkowicie zmieniono układ 
komunikacyjny otoczenia szkoły 
i przedszkola. Powstała nowa 
droga, poszerzono dotychczas ist-
niejącą jezdnię. Do tego dochodzą 
nowe miejsca postojowe i chodniki. 
Otoczenie zyska nową zieleń. Pra-
ce przewidywały również nowe 
ogrodzenie w tym bramy i furtki, 
a także szlabany. Teren zostanie 
oświetlony dzięki zabudowaniu 
nowych lamp. 
Znakomita część prac została już 
zakończona, o czym w nowy rok 
szkolny mogli przekonać się wszy-
scy, którzy odwiedzili ścinawską 
trójkę. 
Dodajmy, że układ komunikacyjny 

przy szkole od lat szwankował. 
Rozpoczęcie lekcji wiązało się 
z olbrzymim ruchem samochodo-
wym, którego nie wytrzymywała 
uliczka wiodąca do szkoły. Do tego 
na czas dowozu dzieci z uwagi na 
pozostawiane samochody bardzo 
trudny stawał się przejazd ul. 
Przyjaciół Żołnierza, mimo tego, 
że przy tej ulicy z uwagi na strefę 
zamieszkania nie wolno parkować 
samochodów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych.

Bezpieczniej przy SP3

Decyzja
nawet

w 3 minuty
Na dowolny cel

Wystarczy
dowód osobisty

Kredyty i pożyczki

Zadzwoń lub przyjdź i przekonaj się sam

tel.: 536 946 079,
536 955 038, 536 954 025

Lubin,
ul. Chrobrego 4

Podmioty współpracujące z Domem Finansowym QS S.A. będące bankami i instytucjami 
finanowymi, a także informacja o pobieranym wynagrodzeniu i zakresie umocowania Domu
Finansowego QS S.A. wskazane sa na stronie www.dfqs.pl

Wiele ofert w 1 miejscu

Aż 28 ofert czeka na Ciebie

Na oświadczenie
Wysokie kwoty pożyczki

Długie terminy spłaty

Nawet do 144 miesięcy

Oferta specjalna dla:

budżetówki

emerytów i rencistów

rolników

wolnych zawodów i firm

r e k l a m a

„Modernizacja ciągu techno-
logicznego do wytopu miedzi 
zabudowanego w KGHM Polska 
Miedź S.A. w Oddziale Huta Mie-
dzi Głogów, zmodernizowanego 
w ramach programu Modernizacji 
Pirometalurgii, ul. Żukowicka 1, 
Głogów” to projekt, który zyskał 
pełne uznanie jury ogólnopolskiego 
konkursu Modernizacja Roku 2016.

- Dzięki uruchomieniu nowych 
instalacji pirometalurgicznych 
w Hucie Miedzi Głogów I, gdzie 
zastosowano wiele unikalnych, 
nowych w hutnictwie krajowym 
i często nie mających odpowied-
ników w metalurgii światowej 
rozwiązań technicznych i tech-
nologicznych, hutnictwo miedzi 
w KGHM zyskało na konkurencyj-

ności- powiedział Stanisław Kot, 
dyrektor naczelny ds. hutnictwa 
w KGHM Polska Miedź S.A. 
Kompleksową modernizację 
technologii, jak i infrastruktury 
energetycznej, komunikacyjnej 
i socjalnej zrealizowano w cza-
sie normalnej eksploatacji Huty 
Głogów I, wyłączając przetop 
koncentratów miedzi jedynie na 

okres 3 miesięcy przy utrzymaniu 
planowanego poziomu produkcji 
finalnej miedzi katodowej.
- Na podkreślenie zasługuje fakt, 
iż dzięki umiejętnemu wykorzy-
staniu wiedzy praktycznej nabytej 
w czasie kilkudziesięcioletniej eks-
ploatacji procesu zawiesinowego 
w HM Głogów II, już w pierwszym 
tygodniu pracy osiągnięto 80% pla-
nowanej zdolności produkcyjnej, tj. 
poziom osiągnięty w HM Głogów 
II kilkanaście lat od uruchomienia 
huty- dodaje dyrektor Stanisław 
Kot.
Nowa instalacja, zgodna z wymo-
gami BAT (najlepszych dostępnych 
technik) i przyjazna środowisku 
ma istotne znaczenie nie tylko dla 
regionu, lecz także dla polskiej 
gospodarki. Kulminacyjny etap 
rozruchu technologicznego zmo-
dernizowanej HMG I rozpoczął 
się 15 października 2016 r., przed 
godziną 8:00.
-To szczególna nagroda dla na-
szej huty. Watro podkreślić, że 
nie pierwsza, bowiem kilka lat 
temu zaistnieliśmy w tym kon-
kursie projektem modernizacji 

Wydziału Ołowiu – powiedział 
Zbigniew Gostyński p.o. dyrektora 
naczelnego Huty Miedzi Głogów. 
- Przyznana nagroda to nie tylko 
sukces wszystkich pracowników 
związanych z projektem, ale 
również wielkie wyzwania i ocze-
kiwania. Najnowocześniejsza na 
świecie technologia wytopu miedzi 
znacznie zwiększy możliwości 
produkcyjne huty oraz wpłynie na 
poprawę warunków ekologicznych 
wokół zakładu.
To już XXI edycja konkursu, 
którego ranga rośnie nieprze-
rwanie od lat. Od kilkudziesięciu 

uczestników w 1999 r. do ponad 
tysiąca obecnie staje w szranki 
do głównego wyróżnienia dla 
inwestora, wykonawcy i autora 
projektu. Organizatorem jest Sto-
warzyszenie Ochrony Narodowego 
dziedzictwa Materialnego. W tym 
roku konkurs przeprowadzono 
pod patronatem Ministerstwa In-
frastruktury i Budownictwa oraz 
patronatem naukowym znanych 
uczelni technicznych.
Uroczystość wręczenia statuetek 
odbyła się w czwartek 24 sierpnia 
na Zamku Królewskim w War-
szawie. 

Modernizacja Roku dla Huty Miedzi Głogów

Nagroda za nowoczesność
Modernizacja głogowskiej huty zdobyła główną nagrodę w kategorii „Obiekty przemysłowe 
i inżynieryjne” w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku 2016.
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Pamiętając o poległych rodakach i wal-
czących na frontach II wojny światowej 
burmistrz Krystian Kosztyła, radni rady 
miejskiej, reprezentacje szkół, jednostek 
budżetowych gminy i organizacji pozarzą-
dowych, w towarzystwie pocztów sztan-
darowych, jak co roku złożyli kwiaty pod 

pomnikiem w ścinawskim parku.
Uroczystość z występem przypominają-
cym liczby i daty tego tragicznego okresu 
uświetniła grupa teatralna „Zaczarowana 
Kurtyna” prowadzona przez Teresę Kogut, 
która przygotowała poruszającą część 
artystyczną.

Serdeczne podziękowania za udział w uro-
czystości kierował do obecnych gospodarz 
gminy. -Dziękuję, że pomimo niesprzyjającej 
aury pamiętaliście i uczciliście tę tragiczną 
datę w historii Polski. Dzisiaj w powojennej 
Polsce, młodzieży, ale także i mi, 1 września 
kojarzy się przede wszystkim z rozpoczęciem 
roku szkolnego, a wówczas, siedemdziesiąt 
osiem lat temu młodzież, zamiast do szkoły 
musiała iść na wojnę i walczyć ze starszymi 
kolegami broniąc granic naszego kraju- mó-
wił dziś burmistrz Kosztyła pod pomnikiem 
pamięci.
Na zakończenie ścinawskich obchodów 
78. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
odśpiewano pieśń patriotyczną Rota.
Podczas uroczystości prezentowana była 
wystawa zdjęć z archiwum rodzinnego pana 
Andrzeja Nowaka „Warszawa-Wrzesień 39”.

 � (scinawa.pl)

Najbliższa sobota w parku, 
to nie tylko bieg parkrun. 
Będzie można oddać krew, 
a także się zarejestrować 
jako potencjalny dawca 
szpiku, ale również 
nauczyć się jak udzielić 
pierwszej pomocy. 

Tradycyjnie o godzinie 9:00 od-
będzie się już 117 bieg parkrun. 
Do przebiegnięcia, przejścia, 
przetruchtania będzie dystans 5 
km. Aby wziąć udział w biegu, 
należy dokonać tylko bezpłatnej 
rejestracji na stronie http://www.
parkrun.pl/lubin/ i na bieg przyjść 
z wydrukowanym kodem.
Ale to nie wszystko. Na terenie 
parku pojawi się krwiobus, gdzie 
będzie można oddać krew, oraz 
namiot Stowarzyszenia Strażacy 
Wspólnie przeciw Białaczce, 
w którym będzie można, między 
innymi, zarejestrować się jako po-
tencjalny dawca szpiku kostnego. 
Zachęcamy wszystkich, którzy 
w tym dniu wybiorą się do parku na 
spacer lub na bieg parkrun, aby od-
dać krew lub zostać potencjalnym 
dawcą szpiku. – zaprasza Paweł 
Gębalski, prezes Stowarzyszenia, 
które przy współpracy z DKMS 
organizuje rejestrację. – Dla każde-

go, kto w tym dniu się zarejestruje, 
czeka niespodzianka związana 
z Naszym Stowarzyszeniem. 
Ponadto jeden z lubińskich klubów 
fitness przygotował specjalny 
pokaz. Dodatkowo na specjalnie 
przygotowanym stoisku będzie 
można uzyskać informację na temat 
zdrowego żywienia i diety.
Nie zabraknie także pokazów 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zostaną one 
przeprowadzone przez strażaków 
ochotników z OSP Krzeczyn 
Wielki oraz OSP Jaczów.
Każdy będzie mógł zobaczyć 
z bliska średni wóz bojowy, który 
zostanie udostępniony przez OSP 

Niemstów. Na pytania odnośnie 
pracy strażaków ochotników odpo-
wiedzą druhowie m.in. z jednostek 
OSP Strzebiń (ponad 250 km od 
Lubina), Smardzów, Lubliniec oraz 
Jaczów. 
Motywem przewodnim strażac-
kiej akcji będzie hasło “WITAJ 
SZKOŁO”
Przypominamy, że wszystkie 
akcje Stowarzyszenia Strażacy 
Wspólnie przeciw Białaczce są 
skierowane na pomoc dla Filipka 
Ratajczaka, który choruje na bia-
łaczkę limfoblastyczną, oraz ma 
chore serce – zespół niedorozwoju 
lewego serca. O chorym trzylatku 
pisaliśmy 

Ścinawa oddała hołd
W dniu 1 września 1939 roku o godz. 4.45 hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Westerplatte rozpoczynając tym samym 
najtragiczniejszy konflikt w dziejach ludzkości- II wojnę światową, w której łącznie na całym świecie zginęło około 55 milionów ludzi, z czego 
około 6 milionów Polaków. Upamiętniamy te tragiczne wydarzenia w całym kraju, uroczystości z tej okazji odbywają się również w Ścinawie.

Aktywna sobota
w Parku Wrocławskim

r e k l a m a
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Tysiące badań profilaktycznych, by wyprzedzić raka jelita grubego

Bezpłatna kolonoskopia w MCZ
We wrześniu mija rok od kiedy Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. realizuje bezpłatne badania 
kolonoskopowe w ramach dofinansowania z projektu ministerialnego. W październiku 
będzie kolejny rok, gdy do puli diagnozowania jelita grubego doszły następne darmowe 
badania, tym razem z projektu unijnego. W sumie z obu programów około 5500 pacjentów 
skorzysta, by zrobić przesiewowe badania pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego bez skierowań. 

Wiele placówek me-
dycznych stara się 
o dofinansowania do 

badań profilaktycznych pod kątem 
wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego. MCZ S. A. w Lubinie 
rokrocznie przystępował do ta-
kiego projektu, ale od 2016 roku 
miedziowa medyczna placówka 
korzysta z dwóch dotacji, a to po-
zwoli docelowo przebadać około 
5,5 tys. pacjentów z subregiony 
legnicko – głogowskiego.
„Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków EFS 

w ramach RPO WD na lata 2014-
2020” to pula dotowanych badań, 
które dla pacjentów są bezpłatne. 
Mogą im poddać się osoby czynne 
zawodowo od 55 roku życia do 64 
roku. Każdy pacjent, który skorzy-
sta z kolonoskopii w ramach tego 
projektu otrzyma bezpłatny środek 
do oczyszczenia jelita i znieczule-
nie podczas badania. Warunkiem 
udziału w tych badaniach, na które 
nie trzeba mieć skierowania jest 
jeszcze miejsce zameldowania. 
Trzeba pochodzić z subregiony 
legnicko – głogowskiego. 

Druga grupa pacjentów kwalifiku-
jących się do bezpłatnej kolonosko-
pii w ramach dotacji ministerialnej 
to ci, którzy mieszczą się w prze-
dziale wiekowym od 50 do 65 lat 
oraz ci, którzy skończyli 40 rok 
życia, ale znajdują się w grupie 
podwyższonego ryzyka, czyli mają 
w rodzinie, w pierwszej linii, jak 
rodzice, dzieci czy rodzeństwo 
kogoś, kto chorował na nowotwór 
jelita. Z badań w tym programie 
mogą też skorzystać pacjenci od 
25 do 65 roku życia, pochodzący 
z rodziny HNPCC lub FAP. Muszą 

jednak posiadać skierowanie lub 
potwierdzenie z poradni gene-
tycznej. 
Badania kolonoskopowe należą 
do tej diagnostyki, której pacjenci 
niestety unikają. Lekarze przy-
pominają, że warto wyzbyć się 
niepotrzebnego wstydu i skrępowa-
nia i poddać się badaniom, bo rak 
jelita grubego jest trzecim na liście 
nowotworów, które najczęściej 
prowadzą do śmierci. 
Kolonoskopia to nic innego jak 
obejrzenie jelita grubego od środka 
za pomocą endoskopu zakończo-
nego kamerą. Lekarz obserwując 
jelito centymetr po centymetrze 
jest w stanie znaleźć najmniejsze 
zmiany, które wykryte i usunięte 
na czas pozwolą uniknąć zacho-
rowania na raka, a co za tym idzie 
skomplikowanego leczenia czy na-
wet śmierci. Żeby jednak wykonać 
to badanie pacjent musi przez dwa 
dni odpowiednio się przygotować. 
Każdy w chwili rejestracji otrzy-
muje od personelu w MCZ odpo-
wiednie środki przeczyszczające 
i instrukcje, jak je stosować. Dzięki 
tej farmakologii, odpowiedniej 
diecie i przyjmowaniu ogrom-
nych ilości wody jelito opróżnia 
się i jest możliwe do dokładnego 
zlustrowania. Samo badanie trwa 
dość krótko i prowadzone jest pod 

znieczuleniem. W zależności od 
indywidualnych cech organizmu 
w razie potrzeby lekarz zapewnia 
pacjentowi większą liczbę środków 
znieczulających, ale to okazuje 
się podczas badania. Jeśli lekarz 
badający spostrzeże jakieś polipy, 
może je natychmiast podczas tej 
diagnostyki usunąć. Dzięki temu 
pacjent nie musi poddawać się 
kolejnej kolonoskopii i dodatko-
wemu zabiegowi. Jeśli zmiany są 
na tyle poważne, że trzeba pacjenta 
umieścić na oddziale, taki termin 
zwykle jest od razu ustalany z le-
karzem gastroenterologiem. 
Rejestracji można dokonać na 
kilka sposobów – dzwoniąc pod 

ogólny numer 76 84 60 382. Można 
również zgłosić się w Pracowni 
Endoskopowej w Przychodni Le-
karskiej MCZ S.A. w Głogowie 
przy ul. Sportowej 1B (tel. 76 72 76 
740). Mieszkańcom Legnicy będzie 
bliżej do Pracowni Endoskopowej 
w Przychodni Lekarskiej MCZ 
S.A. przy ul. Okrzei 14A ( tel. 
76 74 39 540). Na terenie Lubina 
wystarczy udać się do Pracowni 
Endoskopowej przy Oddziale 
Gastroenterologicznym Szpitala 
MCZ S.A. w Lubinie przy ul. M. 
Skłodowskiej – Curie 54 w bu-
dynku D – 40 na piątym piętrze 
lub też zadzwonić pod numer 76 
/ 84 60 321.

r e k l a m a
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XX turniej piłkarski 
o puchar prezesa 
Związku Zawodowego 
Pracowników Dołowych 
KGHM Polska Miedź trafił 
do górników – piłkarzy 
z szybu SG. W zmaganiach 
wzięło udział pięć 
drużyn. Po zawodach 
uczestnicy wzięli udział 
w rodzinnym pikniku. 

ZZPD KGHM Polska Miedź 
organizuje turnieje piłkarskie 
dla swoich górników dwa razy 
w roku – w maju i we wrześniu. 
Zwykle drużyny z poszczególnych 
szybów spotykają się w Centrum 
Piknikowym w Polkowicach. Nie 
inaczej było i tym razem.
– Dzisiaj bierze udział 5 ze-
społów to: Polkowice Główne, 
Polkowice Wschodnie, Polkowice 
Zachodnie, SW 1 i SG. W każdej 

drużynie 15 osób, czyli mamy 
dziś 100 osób grających. Myślę, 
że to kolejny dowód na to, że ten 
związek zawodowych pracowni-
ków dołowych potrafi nie tylko 
pracować w kopalni, ale również 
organizować fajne imprezy. To 
impreza integracyjna przede 
wszystkim męska, ale za chwile 

po tym wszystkim spotykamy się 
w centrum piknikowym, a tam 
będzie spotkanie integracyjne 
z rodzinami, z dziećmi. Mówiąc 
krótko to fajna impreza rekre-
acyjna żeby pokazać, że górnicy 
nie tylko fedrują, ale również 
umieją się świetne świetnie 
bawić i grać w piłkę – mówił 

Jan Młynarczyk przewodniczący 
Krajowego Związku zawodowego 
Pracowników Dołowych KGHM 
Polska Miedź.
I miejsce i puchar prezesa ZZPD 
zdobyli piłkarze z szybu SG, II Po-
lkowice Zachodnie, III Polkowice 
Wschodnie, IV Polkowice Główne 
a V SW 1. 

Lenistwo, brak wiedzy czy może 
ignorancja – nie wiadomo, co kie-
ruje lubinianami, którzy wielko-
gabarytowe odpady wystawiają 
gdziekolwiek. Miasto chwilami 
wygląda paskudnie upstrzone 
starymi meblami, drzwiami czy 
muszlami klozetowymi. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
przypomina co kwalifikuje się 
do grupy wielkogabarytowych 
śmieci odbieranych przez służby 
porządkowe oraz kiedy i gdzie 
powinno się je wystawiać. 
To dobrze, że mieszkańcy Lubina 
remontują swoje mieszkania, 
odnawiają, wymieniają sprzęt 
RTV AGD na ekologiczny. Pro-
blem jednak pojawia się, gdy 
mieszkańcy próbują pozbyć się 
starych odpadów. Zapominają 
o wielu istotnych aspektach. 
Choćby o tym, że sprzęt elektro-
niczny powinno oddawać się do 
specjalnych punktów, że odpady 
budowlane jak gruz, stare meble, 
muszle klozetowe to nie są śmieci 
wielkogabarytowe, które służby 
MPO mają obowiązek odebrać. 
Co jednak najważniejsze, nie-
którzy mieszkańcy w “wielkim 
poważaniu” mają wytyczone 
miejsca, w których swój zużyty 
sprzęt powinni odstawiać i dni, 
w które duże odpady powinno 
się wystawiać. – Są ściśle okre-
ślone zasady i warunki odbioru 
odpadów wielkogabarytowych. 

To są głównie meble, jakieś stare 
urządzenia, które są na wyposa-
żeniu mieszkań. Ludzie często 
się mylą, że jakaś lodówka czy 
zlewozmywak to jest wielko-
gabaryt. To są już zupełnie inne 
odpady. Dlatego pracownicy 
mojej firmy zabierają głównie 
meble, jeśli są one w miejscach, 
gdzie są powinny być. 
Mieszkańcy popełniają podsta-
wowy błąd, szczególnie doty-
czy to popularnie mówiąc tzw. 
bloków. Wyrzucają, wynoszą 
meble już zużyte w czasie kiedy 
nie powinni tego robić. Jest na 
stronie internetowej informacja 
kiedy będą odbierane. Logicznie 
powinno się wystawiać dzień 
wcześniej albo rano tego dnia. 
Wtedy taki sprzęt nie zalega, nie 
stoi po tydzień czy dwa. Nie two-
rzy takiego krajobrazu Brazylii, 
jakichś slumsów. W domkach 
jest łatwiej ponieważ właściciele 
nie są anonimowi. Ktoś z domku 
jednorodzinnego nie chce, by 
przed jego domem stała stara 
kanapa przez tydzień. Natomiast 
w tych budynkach, gdzie jest 
dużo mieszkań ci ludzie są ano-
nimowi. Nie wiemy kto, kiedy 
i o której coś wyniósł. Nasi pra-
cownicy mają jasno powiedziane, 
że w określonych dniach kiedy to 
wynika z harmonogramu odbie-
rają śmieci wielkogabarytowe 
– dodaje prezes Edward Siwak.

Z jednej strony uczniowie narze-
kają, że znowu do szkoły, że już 
po wakacjach, ale z drugiej cieszą 
się ze spotkania z kolegami i kole-
żankami. Przynajmniej tak wynika 
z wypowiedzi dzieci i młodzieży 
SP 9 w Lubinie. Uczniowie na po-

czątek wzięli udział w uroczystym 
apelu. Powitała ich dyrektor szkoły 
Elżbieta Sikora. Ci, którzy mieli 
jak zabrać do domów nowe książki 
wzięli je. Inni uzupełnią plecaki 
i tornistry we wtorek, w pierwszy 
dzień prawdziwych lekcji. Apel 

i krótki program artystyczny 
wprawił większość uczniów 
i pracowników placówki w dobry 
humor. Bardzo mi się podobało 
to przedstawienie, w końcu sama 
też występowałam i uważam że 
wyszło super. Śpiewałam piosenkę 

“Nasza kochana szkoło” – mówiła 
Oliwia Fąfara z VII b.
W uroczystości powitania nowego 
roku szkolnego wzięli też udział 
rodzice i zaproszeni goście jak na 
przykład radni miejscy.

 � fot./inf. Damian Mielczarek 

Gabaryty tylko w terminie...
Witaj szkoło w Lubinie
Wiele zmian, sporo nowości, dla jednych nowe szkoły nie tylko z nazwy, ale też budynku, po raz pierwszy od lat 
VII klasy w szkołach podstawowych – tak zaczyna się nowy rok szkolny 2017/18. Uczniowie lubińskiej “Dziewiątki” 
tradycyjnie już na pierwszy dzień szkoły przygotowali krótki program artystyczny. Od jutra czas zasiąść w ławach. 

Puchar dla górników z SG
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Nad wdrożeniem standar-
dów efektywnego zarzą-
dzania energią w Spółce 

czuwał zespół złożony z pełno-
mocników, liderów ds. energii 
oraz audytorów wewnętrznych 
we współpracy z Wydziałem Sys-
temów Zarządzania. To pierwszy 
kompleksowy przegląd systemu 
przeprowadzony na taką skalę. 
- Pozytywny raport kończący 
audyt weryfikujący wdrożenie 
Systemu Zarządzania Energią 
jest podsumowaniem pewnego 
etapu. Z satysfakcją możemy 
powiedzieć, że wszystkie 
działania przez nas podjęte 
zostały właściwie przeprowa-
dzone. Wiemy, że wszystkie 
Oddziały KGHM stosują Syste-
mowe Zarządzanie Energią. 
Jest to szczególnie ważne dla 
KGHM, gdzie ok. 40% kosztów 
stanowią koszty zużycia energii 
i nośników energetycznych – 
powiedział Ryszard Jaśkowski, 
wiceprezes zarządu ds. pro-
dukcji KGHM Polska Miedź. – 
Przed KGHM kolejne wyzwania. 

Wprowadzone procedury i sys-
temowe zarządzanie pozwolą 
na poszukiwanie sposobów na 
efektywniejsze wykorzystanie 
energii w kolejnych latach. 
Pozwolą także na skuteczne 
poszukiwanie sposobów wyko-
rzystania energii wytwarzanej 
w procesach technologicznych 
Oddziałów KGHM.
Przez blisko miesiąc audy-
torzy zewnętrzni UDT-CERT 
sprawdzali funkcjonowanie 
systemu w Oddziałach KGHM. 

Sporządzony raport pokazuje 
mocne strony, potencjały do 
doskonalenia oraz rekomenduje 
przyznanie certyfikatu Systemu 
Zarządzania Energią dla KGHM 
Polska Miedź.
- To był długi proces. KGHM nie 
jest małym przedsiębiorstwem. 
To jedna z większych spółek 
w Polsce. Przeprowadziliśmy 
audyty w Oddziałach, od hut po-
przez zakłady górnicze, zakład 
hydrotechniczny i zakłady wzbo-
gacania rud, potwierdzając, że 

KGHM spełnia wymagania normy 
50001. Naszą rekomendacją bę-
dzie przyznanie Polskiej Miedzi 
certyfikatu – potwierdził Leszek 
Stafecki, auditor wiodący UDT 
CERT.
Podstawowym celem KGHM 
Polska Miedź w zakresie za-
rządzania energią jest prowa-
dzenie racjonalnej gospodarki 
energetycznej przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa energetycznego 
zasilania obiektów i instalacji. 
Wdrożenie Systemu Zarządzania 

Energią zgodnie z normą ISO 
50001 i uzyskanie certyfikatu 
przyniesie Spółce wiele korzyści.
- Wdrażając nowe technologie, 
zmieniając organizację pracy, 
wprowadzając inny sposób 
myślenia wśród pracowników 
ukierunkowanych na oszczę-
dzanie mediów energetycznych 
(energii elektrycznej, gazu, 
ciepła, wody, węgla, koksu) za-
wsze będziemy mieć możliwość 
poprawy naszej efektywności 
w tym obszarze – mówi Ryszard 

Biernacki, Dyrektor Naczelny ds. 
Inżynierii Produkcji oraz Pełno-
mocnik Zarządu ds. Systemu 
Zarządzania Energią w KGHM 
Polska Miedź. 
Działania podjęte w ramach 
wdrożenia systemu zarządzania 
energią w KGHM mają na celu 
m.in obniżenie kosztów zużycia 
energii poprzez efektywne jej 
wykorzystanie (KGHM jest jed-
nym z największych odbiorców 
energii elektrycznej w Polsce 
- zużywa ~ 2,7 TWh rocznie), co 
rocznie kosztuje Spółkę około 1 
mld złotych.
- To szczególny dzień dla KGHM. 
Pozytywna rekomendacja 
audytorów to zakończenie 
okresu bardzo intensywnej 
pracy - podsumował Ryszard 
Biernacki, Dyrektor Naczelny 
ds. Inżynierii Produkcji oraz Peł-
nomocnik Zarządu ds. Systemu 
Zarządzania Energią w KGHM 
Polska Miedź. - Systemowe 
podejście do zarządzania me-
diami energetycznymi w KGHM 
pojawiło się w 2009 roku. 
Program oszczędzania energii, 
który funkcjonuje w Spółce 
(a jego początki sięgają 2009 
roku), białe certyfikaty, które 
otrzymywaliśmy w każdym 
przetargu ogłaszanym przez 
Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, kompetencje kadry, 
determinacja Zarządu KGHM, to 
elementy, które zdecydowały 
o naszym sukcesie. O tym, że 
mamy dzisiaj wdrożony, w pełni 
zintegrowany System Zarzą-
dzania Energią, co potwierdzili 

KGHM dobrze gospodaruje energią

Pozytywna rekomendacja dla KGHM
W KGHM Polska Miedź zakończył się audyt weryfikujący wdrożenie Systemu Zarządzania Energią 
zgodnie z normą PN-EN ISO 50001. Audytorzy rekomendują przyznanie Certyfikatu Systemu 
Zarządzania Energią dla Spółki.
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Występy artystyczne, 
barwne korowody oraz 
piękne wieńce dożynkowe 
– w ten sposób włodarze 
i mieszkańcy miejscowości 
Gminy Lubin dziękują za 
tegoroczne plony. Chleb 
wypieczony z zebranych 
właśnie zbóż ma wyjątkowy 
smak, a dożynkowe 
spotkania z roku na rok 
cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem 
mieszkańców.

GORZYCA
Uroczystą Mszą Świętą Dzięk-
czynną, której przewodniczył 
ksiądz proboszcz Krzysztof Klim 
rozpoczęło się tegoroczne Święto 
Plonów w Gorzycy. Starostowie 
dożynek Jan i Helena Hawrysz na 
ręce sołtysa Jana Olejnika złożyli 
chleb wypieczony z tegorocznych 

zbiorów, a gospodarz wsi obiecał 
dzielić go mądrze i sprawiedliwe.
Uroczystość w Gorzycy uświetnił 
występ zespołu „Bez Nazwy”, 
w trakcie imprezy rozstrzygnięte 
zostały konkursy na super nalewkę 
i wino, najlepszy słodki wypiek oraz 
najpiękniej uwity wianek, a zakoń-
czyła ją zabawa taneczna. Jak zwykle 
w Gorzycy było rodzinnie, smacznie 

i wesoło. Imprezę prowadziła Renata 
Lelo, znana z wyjątkowego poczucia 
humoru.

MIŁOSNA
Jak zwykle ciepła i rodzinna atmosfera 
panowała na zabawie dożynkowej 
w Miłosnej. Sołtys Eugeniusz 
Wawryk wraz z radną Sylwią Pęcz-
kowicz-Kuduk serdecznie przywitali 

mieszkańców. Radna nawiązując do 
Narodowego Czytania, które miało 
miejsce w tym dniu odczytała frag-
ment „Wesela” Stanisława Wyspiań-
skiego, podkreślając słowa Polska 
i patriotyzm, które nosimy w sercach.

MIŁORADZICE
Aż trzy bochny dożynkowego chleba 
poświęcone zostały podczas Mszy 
Świętej Dziękczynnej w Miłoradzi-
cach. Sołtysi Miłoradzic, Miłosnej 
i Buczynki wspólnie ofiarowali 
tegoroczne plony na ręce księdza 
proboszcza Krzysztofa Antosika. Za-
bawa dożynkowa w Miłoradzicach 
rozpoczęła się od Ceremonii Chleba, 
którego bochen sołtys Zdzisława 
Rzempowska złożyła na ręce wójta.
Mieszkańcy bawili się przy muzyce 
zespołu „Bez Nazwy”, działającego 
przy Dziennym Domu Pobytu „Se-
nior” w Lubinie.

 �Skrót z materiałów gminy Lubin

To kolejna akcja górników – 
krwiodawców z HDK Serce 
Górnika ZG Lubin, która za-
kończyła się sukcesem. w ciągu 
kilku dni od 25 sierpnia do 1 
września udało się pobrać ponad 
110 litrów krwi. Symboliczną 
okazją do organizacji zbiórki 
krwi była ważna data w historii 
Lubina. – Organizacji tej akcji 
przyświecał nam cel upamięt-
nienia śmierci 3 osób, zbrodni 

popełnionej podczas manife-
stacji w Lubinie 31 sierpnia 
1982 roku. Jest to także okazja 
przybliżenia części historii 
naszym młodszym mieszkań-
com tego pięknego miasta. 
Naszym celem było uzbieranie 
35 litrów już pierwszego dnia 
i udało się,bo pierwszego dnia 
do punktu przyszły 84 osoby. 
Dla każdego krwiodawcy mamy 
przewidziany jakiś upominek: 

długopis, smycz. Jest bardzo 
dużo gadżetów, które dostaliśmy 
dostaliśmy od spółki Energetyka 
i KGHM – mówi Krzysztof Maj-
strowicz, sekretarz HDK Serce 
Górnika ZG Lubin.
W magię liczby 35 wpisał się 
też Mirosław Majcher członek 
klubu HDK Serce Górnika, który 
w ostatni dzień akacji oddał swój 
35 litr krwi. Krew oddaje od 1990 
roku. 

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP 
w Lubinie prowadzą czynności zmierzające 
do ustalenia miejsca pobytu 34 letniego Pawła 
Zielińskiego, który wyszedł z domu 17 lipca i do 
tej pory nie powrócił. Osoby, które rozpoznają 
przedstawionego na zdjęciu mężczyznę lub 
posiadają jakiekolwiek informacje o miejscu 
jego pobytu, proszone są o kontakt z Wydziałem 
Kryminalnym KPP w Lubinie pod nr tel. 76-840-
62-55, tel. alarmowy 997 lub 112.
Rysopis zaginionego: mężczyzna 
w wieku 34 lat, mający ok. 176 cm 
wzrostu, średniej budowy ciała, wło-
sy krótkie, koloru brązowego, oczy 
niebieskie, twarz owalna, uzębienie 
pełne, na twarzy blizny po trądziku, 
uszy średnie przylegające, nos średni 
prosty.

Dziewczynka wzywała 
pomocy. Sąsiedzi 
powiadomili policję. 
Funkcjonariusze pomogli 
dziecku i kobiecie która 
miała nią się opiekować.

Do dramatycznie wyglądającego 
zdarzenia doszło w minioną śro-
dę (30.09) w Lubinie. Na jednym 
z osiedli mała dziewczynka wzy-
wała pomocy. Sąsiedzi usłyszeli 
krzyki i wezwali policję. Zdecy-

dowana interwencji zapobiegła 
tragedii.
Na miejsce dyżurny skierował 
patrole z wydziału ruchu drogo-
wego i prewencji lubińskiej policji. 
Funkcjonariusze usłyszeli przez 
drzwi wzywanie pomocy przez 
dziewczynkę. Gdy usiłowali wejść 
do mieszkania kobieta, która była 
wewnątrz zagroziła, że wyskoczy 
przez okno lub wysadzi budynek 
jak tylko policjanci będą próbowali 
wejść do środka. Z pomocą inter-

weniującym funkcjonariuszom 
przybyli koledzy ze straży pożar-
nej. W momencie, gdy rozłożyli 
drabinę policjanci znaleźli się pod 
oknami mieszkania. W tym samym 
czasie kolejni wyważyli drzwi 
i dostali się do środka. Zaopie-
kowali się dziewczynką, która 
dostała od policjantów maskotki. 
Kobieta ostatecznie trafiła pod 
opiekę lekarzy.

 �Oficer Prasowy KPP w Lubinie 
asp. szt. Jan Pociecha

Święto plonów w Gorzycy, Miłoradzicach i Miłosnej

Pomoc nadeszła w porę

Poszukiwany

Krew za przelaną krew
Liczba 35 mocno wpisała się w akcję krwiodawców z HDK Serce Górnika i RCKiK 
w Lubinie. W pierwszy dzień zbiórki krwi udało się przekroczyć pierwsze 35 
litrów. W ostatni dzień jeden z krwiodawców oddał swój 35 litr krwi. Cale 
przedsięwzięcie zorganizowano z okazji 35 – lecia Zbrodni Lubińskiej.
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Baran 21.03-20.04
W najbliższym tygodniu 
praca nie będzie sprawiała 
Ci kłopotów. Będziesz rzucał 
pomysłami które spodobają się 
Twoim współpracownikom. 
Dodatkowe obowiązki które 
dostaniesz pod nieobecność 
kolegi / koleżanki wypełnisz 
wzorowo. Dzięki temu możesz 
się spotkać z pochwałą szefa 
a może nawet premią. 

Byk 21.04-21.05
Dobry czas dal spraw finan-
sowych. Jednak nie wydawaj 
ich bezmyślnie na zakup np. 
kolejnych butów czy bluzki. 
Lepiej wydać je na spotkania 
ze znajomymi.
W pracy będziesz tryskał ener-
gią i pewnością siebie. Twoja 
pracowitość i umiejętności 
organizacyjne pomogą Ci 
rozwiązać kilka problemów. 
Jednak nie obędzie się bez 
drobnej pomocy współpra-
cowników.

Bliźnięta 22.05-20.06
Swoim pozytywnym podej-
ściem do świata i do ludzi 
zarazisz wielu znajomych. 
Będą chcieli słuchać Twoich 
rad jak zrealizować nawet 
te działania, których oni by 
się nie podjęli. Warto też tą 
energię wykorzystać w pracy, 
szef od dawna Cię obserwuję 
i szykuje dla Ciebie ekstra 
zadanie. Nie wdawaj się 
w rozmowy z konkurencją, 
aby nie narobić sobie kłopotów 
w pracy i życiu prywatnym.

 Rak 21.06-22.07
Będziesz miał wrażenie że 
ostatnio za mało pracowałeś, 
narobiłeś sobie tym samym 
zaległości, nie dopiąłeś spraw 
tak jak chciałeś. Próby prosto-
wania tego doprowadzą Cię 
do przemęczenia i niestety bę-
dziesz rezygnował z niektórych 
swoich planów. W tym całym 
zamieszaniu nie zapomnij 
o znajomych którym obiecałeś 
wspólny wypad za miasto.

Lew 23.07-22.08
Początek tygodnia należeć 
będzie do tych bardziej stre-
sujących dni. Musisz przypil-
nować spraw zawodowych bo 
ktoś kto dotychczas był dla 
Ciebie miły i grzeczny pokaże 
pazurki.
Może Ci zaszkodzić. Ale już 
pod koniec tygodnia upew-
nisz się że już nad wszystkim 
panujesz i nic ani nikt Ci nie 
zagraża. Weekend to dobry 
czas spotkania towarzyskie.

Panna 23.08-22.09
Ostatnie miesiące to czas 
wytężonej pracy. Czujesz już 
zmęczenie, które chciałbyś 
odreagować w towarzystwie 
kogoś bliskiego. Weekend 
będzie dobrym czasem na 
podładowanie akumulatorów 
ale już od poniedziałku zwróć 
uwagę w pracy na współpra-
cowników.

Waga 23.09-23.10
Wykorzystaj najbliższy ty-
dzień by nadrobić zaległości 
w domu i w pracy. Mów otwar-
cie o swoich wątpliwościach 
czy problemach bo dzięki 
temu zyskasz pomoc i wspar-
cie. Może też nawiążesz nic 
porozumienia z osobą, która 
od dawna Ci imponowała. 
Okaże się, że macie więcej 
wspólnych zainteresowań 
i tematów do długich dyskusji, 
niż wszyscy sądzą.

Skorpion 24.10-21.11
O urlopie zapomniałeś już 
dawno, ale w weekend za-
skoczy cię więc telefon od 
wakacyjnej znajomej. Daj 
się namówić na spotkanie. 
W pracy będziesz miał 
spory problem którego sam 
nie rozwiążesz. Poproś więc 
o pomoc, a możesz wiele 
zyskać. W twój rozkład zająć 
wkradnie się małe zamiesza-
nie spowodowane ważnymi 
spotkaniami, nowymi pro-
jektami i współpracowni-
kami.

Strzelec 22.11-21.12
W pracy szef zleci Ci nowy 
projekt lub zadanie. Wykaż 
się przy jego realizacji a nie 
ominie Cię premia lub pod-
wyżka. Jednak nie pracą 
tylko człowiek żyje, warto 
w weekend wybrać się gdzieś 
ze znajomymi. Będziesz przy-
ciągał do siebie jak magnes, 
i może w końcu trafisz na 
osobę która zagości na dłużej 
w Twoim sercu.

Koziorożec 22.12-19.01
Energia będzie cię rozpierać! 
Trudno ci będzie spokojnie 
usiedzieć w jednym miejscu, 
bo tyle ciekawych wydarzeń. 
W pracy wpadniesz na pomysł, 
który zrewolucjonizuje ważny 
projekt. Twoje umiejętności 
przywódcze i zdolności języ-
kowe mogą się teraz bardzo 
przydać. Znajdź tylko czas na 
randkę z kimś, kto od dawna 
próbuje zdobyć twoje względy.

Wodnik 20.01-18.02
Chandra – a co to jest? Już 
dawno ją pokonałeś teraz 
będziesz energiczny i to-
warzyski. Już teraz możesz 
zacząć planować jesienne 
wyjazdy. Sporo towarzyskich 
zaproszeń i atrakcji sprawią, 
że trudno ci będzie skupić się 
na zawodowych obowiązkach. 
Trzymaj się z dala od surowe-
go szefa, a najlepiej wybierz 
się na ciekawe szkolenie. Ktoś 
spróbuję wykorzystać Twoją 
nieuwagę i podebrać kontrakt 
lub dobrego klienta.

Ryby 19.02-20.03
Słuchaj swojej intuicji. Wiele 
osób będzie się chciało czegoś 
od ciebie lub o tobie dowie-
dzieć, aby tylko zrealizować 
swoje plany. Nie ufaj każdemu, 
kto miło się uśmiecha. Zwra-
caj uwagę przede wszystkim 
na rozliczenia finansowe, bo 
tam może wkraść się błąd 
czy przeoczenie którego 
konsekwencje mogą być dość 
poważne.

r e k l a m a

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






