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Śmiertelny 
wypadek pod 
Niemstowem
Do domu miał niecały kilometr. 
Z niewiadomych przyczyn zjechał do rowu 
dachował i zginął. Policja bada przyczyny 
śmiertelnego wypadku.
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Do zdarzenia doszło 30 grudnia póź-
nym popołudniem. Był już zmierzch, 
kiedy ul Lubińską jechał volkswagen 
passat. Niespodziewanie z ulicy Ró-
żanej, która jest drogą podporządko-
waną chciał wyjechać fiat uno. Jego 
kierowca tłumaczył, że musiał się 
bardziej wychylić przez zaparkowany 
samochód, który zasłaniał widok na 
drogę. W tym momencie nadjechał 
passat. Jego kierowca chcąc uniknąć 
zderzenia odbił w lewo. Auta otarły 
się o siebie, ale kierowca volkswa-
gena nie zdołał już zapanować nad 
pojazdem. Zjechał na przeciwny pas 
ruchu i dalej na pobocze uderzając 
w zaparkowane iveco na polkowickich 
tablicach. Półciężarówka nie była 
ani na biegu, a ni na hamulcu. Po 
czołowym zderzeniu, uszkodzona 
wytoczyła się z pobocza i stanęła 
w poprzek drogi.
Przez kilka godzin ruch ul. Lubińską 
był niemożliwy.

Tuż po północy strażacy 
nie mogli świętować 
powitania Nowego 
Roku w spokoju.

Choć czekamy na zestawienie 
zgłoszeń to już wiemy, że o włos 
od poważnych strat byli właści-
ciele samochodów zaparkowa-
nych przy ulicy Bieszczadzkiej 
w Lubinie. Pożar śmietników spo-
wodowali młodzi ludzie, którzy 
zdaniem świadków fajerwerkami 
zaprószyli ogień.
O prawdopodobnych przyczy-
nach pożaru opowiadał miesz-
kaniec pobliskiego bloku przy 
Bieszczadzkiej. – Krzyczałem 
na te dzieciaki przez okno, by 
nie ciągnęli zapalonej skrzynki 
w stronę śmietników. Nie słucha-
li. Najpierw odpalili fajerwerki 
w drewnianej skrzynce, a gdy się 

zapaliła zaciągnęli ją w okolice 
kontenerów i wszystko się zapa-
liło. Pytam się, gdzie są rodzice 
tych dzieci? – mówił oburzony 
lubinian. 
No właśnie, gdzie są rodzice? Na 
szczęście nikomu nic się nie stało. 
Czujność lubinian, którzy szybko 
wezwali straż pożarną uratowała 
kilku właścicieli samochodów 
od poważnych strat. Kontenery 
służące do segregacji śmieci 
szybko bowiem się zajęły, a ogień 
rozprzestrzeniał się błyskawicz-
nie. Jak mówił dyżurny Straży 
Pożarnej w Lubinie, zgłoszenie 
o pożarze napłynęło natychmiast 
od kilku lubinian. Mieszkańcom 
Bieszczadzkiej gratulujemy re-
fleksu, a rodzicom sprawców tegoż 
pożaru radzimy zająć się dziećmi 
i włączyć czujność.

  (MM)

Tylko wyjeżdżał...

Wyjątkowy niefart mieli kierowcy na ul. Lubińskiej w Ścinawie. 
W sumie uszkodzone zostały trzy pojazdy. Nikomu nic się nie stało. 

Pożar tuż przy parkingu
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Wójt Gminy 
Lubin wystąpi do 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu 
z wnioskiem 
o pozyskanie środków 
na realizację 
zadania związanego 
z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest 
z terenu Gminy Lubin.
Mieszkańcy mogą wnioskować 
o bezpłatne usunięcie azbestu ze 
swoich nieruchomości. Należy to 
jednak zadeklarować do końca 
stycznia.
Po otrzymaniu dotacji z WFO-
ŚIGW Gmina Lubin przystąpi 
do realizacji zadania, w ramach 
którego pokryte zostanie nawet 
100 % kosztów związanych 
z usunięciem wyrobów zwie-
rających azbest występujących 
na terenie Gminy Lubin. 85 % 
kosztów pokryje WFOŚiGW, 
pozostałe 15 % kosztów Gmina 
Lubin).
W związku z tym mieszkańcy 
Gminy Lubin, którzy wyrażają 
chęć usunięcia wyrobów azbesto-
wych ze swoich nieruchomości 
w 2018 roku, na których nie 
jest prowadzona działalność 

gospodarcza zobowiązani są do 
złożenia DEKLARACJI uczest-
nictwa w zadaniu związanym 
z usuwaniem azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Lubin.
Deklarację należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
31.01.2018 r. do godziny 15.30 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Gminy w Lubinie (ul. W. Łokiet-
ka 6, 59-300 Lubin).

Warunkiem zakwalifikowania 
deklaracji do realizacji ww. zada-
nia jest fakt ujęcia nieruchomości, 
dla której składana jest deklaracja 
w ,,Inwentaryzacji azbestu i wy-
robów zawierających azbest” 
sporządzonej dla Gminy Lubin.

UWAGA
W ramach zadania związanego 
z usuwaniem azbestu nie będą 
finansowane koszty zakupu 

i wykonania nowego pokrycia 
dachowego. Powyższe koszty 
właściciel nieruchomości musi 
pokryć we własnym zakresie.
Więcej informacji można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy w Lubinie (ul. W. 
Łokietka 6a, 59-300 Lubin, pok. 
nr 1, tel. 76 84 03 172).

  Inf:ug.lubin.pl
  grafika: UMWD

2 stycznia 2018 na szybie 
R-IX kopalni ZG Rudna 
wydarzył się śmiertelny 
wypadek. Tragedia miała 
miejsce około południa.

Śmierć poniósł 50 – letni pracow-
nik spółki Energetyka. 
Jak informuje rzecznik prasowy 
KGHM Polska Miedź Justyna Mo-
soń, do tragedii doszło 2 stycznia 
2018 ok. godziny 12.20.

– Pracownik firmy Energetyka 
wpadł do szybu R-IX w kopalni 
Rudna na głębokości 1118 metrów. 
Był zatrudniony w tej firmie od 
2017 roku. - Ten wypadek był 
śmiertelny. Mówiąc brutalnie, 
ttrzeba było wydobyć ciało z szy-
bu. – dodaje Justyna Mosoń. 
Przyczyny wypadku bada spe-
cjalna komisja z udziałem przed-
stawicieli Okręgowego Urzędu 
Górniczego oraz dyrekcji kopalni. 

Do domu miał 
niecały kilometr. 
Z niewiadomych 
przyczyn zjechał do 
rowu dachował i zginął. 
Policja bada przyczyny 
śmiertelnego wypadku.

Policja zgłoszenie o samochodzie, 
który leży w polu otrzymała po 

piątej rano. Nie wiadomo jednak 
o której godzinie doszło do śmier-
telnego wypadku.
Od strony Lubina w kierunku 
Wrocławia jechał srebrny opel 
signum (angielska wersja). Kie-
rował nim 29-letni mieszkaniec 
Niemstowa. Z niewiadomych 
przyczyn tuż przed tablicą 
Niemstów, pojazd zjechał na 

przeciwny pas ruchu, około 50 
metrów samochód sunął rowem 
i dachował, aby ostatecznie wy-
lądować w polu około 10 metrów 
od drogi. Kierowca zginął na 
miejscu.
Na miejscu prze kilka godzin 
procowali policyjni technicy 
i prokurator. Ruch odbywał się 

wahadłowo. Z bardzo wstępnych 
ustaleń wynika, że vauxhall nie 
miał kontaktu z innym pojazdem. 
Śledczy pod uwagę biorą różne 
wersje tego tragicznego wypadku. 
Mogła to być zbyt duża prędkość 
i utrata panowania nad pojazdem, 
może na drogę wyskoczyła jakaś 
zwierzyna (w tym rejonie jest jej 

bardzo dużo) a kierujący próbo-
wał ją ominąć.
Auto zostało zabezpieczone na 
policyjnym parkingu. Policja 
szuka świadków zdarzenia, albo 
osób, które widziały jadącego 
srebrnego vauxhalla/opla signum. 
Każda informacja może być przy-
datna. Tel 997.

W Boże Narodzenie 
okradziono szatnie 
Sparty Paszowice (gmina 
Ścinawa). Grający A-klasie 
klub już policzył straty. 
Złodziej narobili więcej 
szkód niż ukradli.

Sportowcy zastanawiają się, 
czy włamywacze to nie szajka, 
która upodobała sobie wiejskie 
kluby sportowe. Przypomnijmy, 
że podobna kradzież dotknęła 
już Platana Siedlce i Koronę 
Czernina. Teraz złodzieje gościli 
się w szatniach Sparty Paszowice. 
Urwali kłódkę w bramie, a potem 
wyłamali drzwi do kontenerów, 
w których przebierają się spor-
towcy. 
Straty oszacowano na około 5 
tys. zł. Większość sprzętu, jako, 
że jest po sezonie była w domach 
sportowców, więc złodzieje zbyt 
wiele nie ukradli. 

  (inf)

Śmiertelny wypadek pod Niemstowem Okradli
Spartę

Wpadł do szybu kopalni i zginął

Tragedia na ZG Rudna Na usuwanie azbestu
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Najpierw była uroczysta msza 
święta w kościele pw. św. Jana 
Bosko, potem Orszak podzielony 
na trzy kolory przeszedł ulicami 
Lubina. Pierwszą część pochodu 
poprowadził Król Melchior.
– Jak zawsze jest dużo pozytyw-
nych emocji. To miejsce i czas, 
w którym możemy kolorowo ma-
nifestować nasza wiarę katolicką. 
I to jest piękne. Za każdym razem 
mamy inną pogodę. Takiej jak 
dziś jeszcze nie było. W tym roku 
jest nieco inaczej, bo kończymy 
w nowym miejscu w hali więc 
mam nadzieję, ze dłużej sobie 

pokolędujemy. W tym roku długo 
zapuszczałem brodę. Na tym pole-
gały moje przygotowania – mówił 
Marcin Zadworny, Król Melchior.
Orszak na swojej trasie miał 
siedem scen. W trakcie pochodu 
wspominano 100 rocznicę od-
zyskania niepodległości przez 
Polskę. Wśród postaci biorących 
udział w Orszaku nie mogło więc 
zabraknąć Marszałka Piłsudskie-
go. Dla najmłodszych była więc 
to okazja nie tylko do udziału 
w uroczystości religijnej, ale też 
mała lekcja historii.

  (red)

Trójkolorowy Orszak w Lubinie
Ulicami Lubina przeszedł trójkolorowy Orszak Trzech Króli. Kacper, Melchior i Baltazar w dniu 
Objawienia Pańskiego poprowadzili w pochodzie lubinian po raz szósty.

Uroczyste rozpoczęcie 
26. Finału WOŚP 
w Lubinie odbędzie się 
w Szkole Podstawowej nr 
10 im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Lubinie. 
Inny etap Finału Wielkiej 
orkiestry będzie miał 
miejsce min. w Galerii 
Cuprum Arena czy też 
w CK Muza. Tegoroczna 
Orkiestra gra pod hasłem 
“Dla wyrównania szans 
w leczeniu noworodków”. 

„Szkolny” finał trwał będzie 
od godz. 9.00 do 13.00. Przy ul. 
Prymasa Polski S. Kar. Wyszyń-
skiego 3 w SP 10 będzie sporo się 
działo. Przewidziano kawiarenkę 
z gorącą kawą, herbatą i pysznym 
domowym ciastem, turniej piłki 
nożnej i karaoke. Te atrakcje 
można uzupełnić zajęciami pla-
stycznymi decoupage dla uczniów 
klas I-IV prowadzonymi przez 
plastyczkę Bernardę Gołąb. Od 
10.00 do 12.00 zaplanowano za-
jęcia plastyczne decoupage dla 
klas V-VII. Od 10.00 do 11.00 

w programie pojawi się trening 
Krav Maga Kids dla dzieci od 6 
do 12 lat, zaś od 11.30 do 13.00 dla 
wszystkich chętnych powyżej 13 
roku życia. Poza tymi atrakcjami 
przewidziano mini studio znanej 
i cenionej fotograf Karoliny 
Winiarskiej. Każdy, kto zasili 
nasza puszkę otrzyma od niej 
pamiątkowy portret.
O godz.16:00 w Klubie Pod 
Muzami rozpocznie się aukcja 
charytatywna połączona z koncer-
tem “Scena młodych dla WOŚP”. 
Podczas aukcji “licytowane” będą 

bardzo atrakcyjne przedmioty, 
m.in. koszulki sportowe z auto-
grafami zawodników z naszego 
regionu, biżuteria artystyczna, 
ceramika, malarstwo i grafika, 
srebrne monety jubileuszowe, 
bilety na spektakl inauguracyjny 
X Jesieni Teatralnej, roczny kar-
net do DKF-u, a także słodkości 
własnego wypieku.
W koncercie wystąpią młodzi 
wokaliści – laureaci „Złotej 
Nutki” oraz „Sceny Prezentacji 
Młodych” – konkursów organi-
zowanych przez Centrum Kultury 

„Muza”. Zaprezentują się również 
uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej z Lubinia. W ich wy-
konaniu będzie można usłyszeć 
znane i lubiane utwory, m.in. mu-
zyki filmowej, jak choćby motyw 
z filmu „VaBank” w wykonaniu 
kwintetu akordeonowego czy też 
„Dziadka do orzechów” w inter-
pretacji duetu fortepianowego. 
W koncercie zaśpiewa również 
działający przy CK „Muza” Chór 
Concordia.
W Galerii Cuprum Arena 
wszystko rozpocznie się o 15:00 

wydarzeniem pod hasłem “Dzieci 
Dzieciom”. O 18.30 będzie miał 
miejsce koncert SZULA, zaś 
o 19.00 wystąpi Kasia Wilk. 
Światełko do nieba zaplanowano 
na 20.00.
Poza czymś dla ducha, będzie 
też coś dla ciała. Masaż leczni-
czy bądź relaksacyjny ma być 
prowadzony przez Annę Kłęską 
z „Sensual Therapy Masaż 
w twoim domu Lubin” . Opłaty za 
masaż, to wsparcie dla Orkiestry. 
Ta niecodzienna okazja pojawi się 
w godzinach od 11.00 do 18.00

WOŚP w Lubinie w różnych miejscach
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Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
rozpoczęła realizację 
przedsięwzięcia 
zatytułowanego: 
„Przebudowa mostu 
nad rzeką Zimnica 
w ciągu drogi krajowej 
nr 36 w ciągu tzw. 
Obwodnicy Ścinawy”.

Most zlokalizowany na obrze-
żach miasta i w pobliżu miej-
scowości Krzyżowa stwarza 
zagrożenie już od dłuższego 
czasu. Kilka lat temu, z uwagi 
na zły stan techniczny, głównie 
ścian czołowych, zmniejszono 
jego obciążenie wprowadzając 
zwężenie jezdni, samochody do 
dziś przez przeprawę przejeżdża-
ją pojedynczo.
W postępowaniu przetargowym 

ogłoszonym we wrześniu ubie-
głego roku brało udział ośmiu 
oferentów, do realizacji przed-
miotowej inwestycji ostatecznie 
wybrano firmę BERGER BAU 
Polska Sp. z o. o. z Wrocławia. 
Roboty drogowe ruszyły w li-
stopadzie, rozpoczęto od przy-
gotowania przeprawy zastępczej. 
Zakres przewidzianych do 
realizacji prac obejmuje m.in.: 
budowę i rozbiórkę mostu 
tymczasowego, rozbudowę 
i przebudowę drogi krajowej nr 
36 w obrębie istniejącego mostu 
nad Zimnicą, rozbiórkę i budowę 
zupełnie nowego mostu, umoc-
nienie dna rzeki w jego obrębie, 
odtworzenie nawierzchni drogi 
krajowej, budowę odwodnienia 
drogi i mostu, przebudowę sieci 
energetycznej oraz budowę 
kanału technologicznego.

Na czas realizacji inwestycji 
wybudowana zostanie jedno-
przęsłowa przeprawa zastępcza, 
zlokalizowana po północnej 
stronie obiektu, tj. od strony 
Ścinawy. Jezdnia oraz chodnik 
powstaną z belek stalowych, 
krawędziaków oraz bali drew-
nianych.
Przebudowa ma potrwać do 30 
listopada br. Po zakończeniu ca-
łego zadania samochody, w tym 
ciężarowe, przez przeprawę będą 
mogły przejeżdżać po drodze 
z pasami ruchu w obydwu kie-
runkach, będzie też chodnik 
z każdej strony. Po remoncie 
nowa konstrukcja nie będzie 
posiadała żadnych ograniczeń 
tonażowych.
Koszt rozpoczętej już inwestycji 
opiewa na sumę blisko 5,5 mln zł.

  (scinawa.pl)

Od jakiegoś czasu 
na terenie Parku 
Wrocławskiego można 
zobaczyć ponadgryzane 
drzewa przez bobry. Czy 
te chronione gryzonie 
mogą stanowić zagrożenie 
dla mieszkańców? Od jak 
dawna Centrum Edukacji 
Przyrodniczej gości 
bobry na swoim terenie? 
O odpowiedź poprosiliśmy 
dyrektor lubińskiego ZOO 
- Panią Agatę Bończak. 
Poniżej publikujemy stanowisko 
otrzymane na adres redakcji. 
Bobry pojawiają się w Parku Wro-

cławskim już od 2015 r. Dotarły 
tu prawdopodobnie przepływającą 
wzdłuż ogrodzenia Zimnicą, 
zresztą nad rzeką także widocz-
ne są ślady ich działalności. Na 
początku 2016 r. oczyszczany 
był staw i prawdopodobnie na 
czas prowadzonych prac bobry 
wyprowadziły się, jednak krót-
ko po zakończeniu pojawiły się 
ponownie.
Według informacji pracowników 
zoo, którzy codziennie obserwują 
park i sam staw, obecnie para 
bobrów doczekała się jednego lub 
dwóch młodych. Ponieważ bobry 
są jednym z niewielu gatunków 
zwierząt, które kształtują otocze-

nie i dostosowują je do swoich po-
trzeb, w okolicy parkowego stawu 
coraz częściej zauważyć można 
wyraźne ślady ich działalności. 
Charakterystyczna jest także 
ścieżka w trawie prowadząca od 
ogrodzenia od strony rzeki do 
stawu w parku. 
Aktualnie obserwujemy dzia-
łanie bobrów, pamiętając, że na 
terenie ogrodu zoologicznego 
mogą być tylko gośćmi. Jak na 
razie żyjemy w zgodzie i dzielimy 
parkową przestrzeń, a obserwacja 
pracy bobrów w centrum miasta 
to wyjątkowo ciekawe zjawisko. 
- mówi Agata Bończak - dyrektor 
lubińskiego zoo

W tym roku Gmina 
Lubin przeznaczy ponad 
1 milion 142 tysiące 
złotych na dotacje dla 
organizacji pożytku 
publicznego i wolontariatu 
, prowadzących działania 
na terenie naszej 
gminy lub na rzecz 
naszych mieszkańców. 
Ta współpraca to 
także ważny element 
budowania partnerstwa 
pomiędzy samorządem 
a organizacjami 
pozarządowymi.

Zasady współpracy samorządów 
z organizacjami pożytku publicz-
nego i wolontariatem regulują 
ustawy, które zobowiązują gminy 
do przyjmowania rocznych pro-
gramów w tym zakresie. Współ-
praca, to nie tylko przekazywanie 

pieniędzy na określone zadania, 
ale także wzajemne konsultacje, 
wspieranie się przy pozyskiwa-
niu pieniędzy z innych źródeł, 
wspólna promocja i wzajemne 
dokształcanie.
Bez finansowych dotacji trudno 
byłoby jednak organizacjom 
pożytku publicznego i wolon-
tariatowi prowadzić konkretne 
projekty. W ubiegłym roku na tę 
współpracę przeznaczono 905 750 
zł. , w tym roku ta kwota wzrosła 
o ponad 230 tysięcy i wyniesie 
dokładnie 1 142 350 zł. W progra-
mie, który w listopadzie przyjęła 
Rada Gminy Lubin, wyszczegól-
niono czternaście działów, na 
które mogą być przeznaczone te 
pieniądze. Są to m.in. upowszech-
nianie kultury i dziedzictwa 
narodowego, kultury fizycznej, 
pomoc społeczna oraz profilakty-
ka i przeciwdziałanie patologiom 
społecznym. Pieniądze będą przy-

znawane w ramach otwartych 
konkursów, które można śledzić 
m.in. w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
Tymczasem trwa jeszcze 
ostateczne rozliczanie z dotacji 
przyznanych w ubiegłym roku. 
Dokładne sprawozdanie roczne 
z tej współpracy będzie gotowe do 
maja. W 2017 roku np. w ramach 
tworzenia warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu w Gminie Lubin 
umowy podpisano z 9 klubami 
i stowarzyszeniami sportowymi. 
W zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr i dziedzictwa narodowego 
organizowany był np. II Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych o Pu-
char Wójta Gminy Lubin, Koncert 
muzyki operowo-operetkowej 
w Niemstowie, czy też Narodowe 
czytanie „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego.

  (inf: ug.lubin.pl)

Kierowcy omijali 
motocyklistę leżącego 
na jezdni. Jego losem 
zainteresował się 
dopiero Komendant 
z Lubina, który wracał 
po służbie do domu 

Motocykl leżał na jezdni, a na 
nim mężczyzna. Kierowcy prze-
jeżdżający obok niego omijali go 
jadąc dalej. Losem motocyklisty 
zainteresował się Komendant 
Powiatowy Policji w Lubinie, 
który po służbie wracał do do-
mu. Zatrzymał swój samochód 
osłaniając miejsce zdarzenia 
i udzielił pomocy leżącemu 
mężczyźnie. Okazało się, że był 
nietrzeźwy i miał ponad promil 
alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia doszło 8 stycznia 
br. po godz. 16.00 na skrzyżowa-
niu drogi krajowej nr 94 z drogą 
nr 3 w Legnicy, gdzie zaczął 

się tworzyć korek. Kierujący 
samochodami coś omijali i je-
chali dalej. Tą drogą po pracy 
samochodem wracał do domu 
także insp. Tomasz Gołaski 
Komendant Powiatowy Policji 
w Lubinie. Gdy dojechał do 
tego miejsca zauważył leżący 
motocykl, a na nim starszego 
mężczyznę. Zatrzymał kiero-
wany przez siebie samochód 
osłaniając motocyklistę, po czym 
niezwłocznie do niego podszedł. 
Po sprawdzeniu okazało się, że 
kierujący jednośladem na szczę-
ście nie doznał poważniejszych 
obrażeń, jednak wyczuwalna 
była od niego wyraźna woń 
alkoholu.
Komendant zatrzymał przejeż-
dżających drogą policjantów 
z Samodzielnego Pododdziału 
Prewencji Policji w Legnicy 
i przekazał informację o zaist-
niałej sytuacji, by zabezpieczyli 

miejsce zdarzenia.
Wyjaśnieniem okoliczności 
przebiegu zdarzenia zajęli się 
policjanci z Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy. Jak ustalili 
70-letni mieszkaniec powiatu 
legnickiego w momencie, gdy 
wjechał swoim motocyklem na 
skrzyżowanie, stracił nad nim 
panowanie i uderzył w krawęż-
nik. W wyniku tego przewrócił 
się na szczęście nie doznając 
poważnych obrażeń ciała.
Sprawdzenia potwierdziły, że 
przyczyną zdarzenia mógł być 
stan, w jakim się znajdował. 
Przeprowadzone badanie wy-
kazało ponad 1 promil alkoholu 
w jego organizmie.
Nie wiadomo, jaki byłby los 
motocyklisty gdyby dłużej 
leżał przy niskiej temperaturze 
na jezdni. Dziwi brak reakcji ze 
strony innych kierowców.

   asp. szt. Łukasz Dutkowiak

GDDKiA remontuje w Ścinawie Bobry w ZOO

Ponad milion dla stowarzyszeń  Komendant zrobił to co trzeba
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Uroczyste rozpoczęcie 26. Finału 
WOŚP w naszym mieście odbędzie 
się w Szkole Podstawowej nr 10 im. 
gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie
„Szkolny” fi nał trwał będzie od godz. 
9.00 do 13.00

9.00-13.00
kawiarenka z gorącą kawą, herbatą 
i pysznym domowym ciastem
turniej piłki nożnej
karaoke

9.00-10.00
zajęcia plastyczne decoupage dla 
uczniów klas I-IV prowadzone przez 
plastyczkę panią Bernardę Gołąb

10.00-12.00
zajęcia plastyczne decoupage dla klas 
V-VII prowadzone przez plastyczkę 
panią Bernardę Gołąb 

10.00-11.00
trening Krav Maga Kids dla dzieci od 
6 do 12 lat

11.30-13.00
trening Krav Maga dla wszystkich 
chętnych powyżej 13 roku życia

10.00-13.00
w tych godzinach działało będzie 
mini studio znanej i cenionej fotograf 
pani Karoliny Winiarskiej. Każdy kto 
zasili nasza puszkę otrzyma od niej 
pamiątkowy portret 
Nie może Was zabraknąć!!! Już dziś 
zgłaszajcie drużyny, trenujcie głosy 
oraz przygotujcie brzuchy na coś 
pysznego. Mamy dla Was niespodzian-
kę!!! Nasze szeregi zasili w tym roku 
pani Karolina Winiarska- wspaniała 
fotograf, która w cudowny sposób 
zatrzyma w kadrze chwilę w której 
dzielicie się sercem z potrzebujący-

mi. Wystarczy zasilić naszą puszkę 
i zapozować a o resztę zadba nasza 
profesjonalistka :)

Wspierają nas:
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz 
ich rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 
10 w Lubinie
Trenerzy Krav Maga Adam Grzeziół-
kowski stopień Expert Level 1 (czarny 
pas) Na stopień zdawał w Izraelu przed 
Master Chief Eyal Yanilov i GLOBAL 
TEAM (Tommy Bloom – Level Expert 
5 (Szwecja),Ilya Dunsky – Level Expert 
4 (Israel), Rune Lind, Expert Level 4 
(Norwegia) oraz członkami INTERNA-
TIONAL TEAM OF INSTRUCTORS ( Jani 
Suvanto, EXPERT LEVEL 4 (Islandia), 
Balazs Szabo, EXPERT LEVEL 3 (Wę-
gry), Jon Bullock EXPERT LEVEL 3 
(Wielka Brytania)) Instruktor cywilny 
KRAV MAGA – z uprawnieniami mię-
dzynarodowymi wydanymi przez EYAL 
YANILOV Instruktor rekreacji ruchowej 
i samoobrony – uprawnienia państwo-
we wydane przez Ministra Sportu 
Instruktor Tactical Knife Fighting 
(taktycznej walki nożem) Instruktor 
strzelectwa sportowego, bojowego 
były zawodnik Zawodowej Drużyny 
Kolarskiej CCC POLSAT Polkowice 
uczestnik licznych seminariów, szkoleń 
i obozów szkoleniowych krav maga 
(Knife Fight, Operational Tonfa Course, 
Multiple Attackers, Extreme Knife 
Defense) Team Instructor Akademii 
Obrony Saggita Autor poradnika dla 
dzieci i szkół pt. ” Chce byc bezpiecz-
ny ” Poradnik dla szkół. Powołany do 
służb Rzeczypospolitej Polskiej Kamila 
Bębas- Instruktor samoobrony technik 
i taktyk obronnych Akademii Obrony 
Saggita. Stopień G 4 Asystent Instruk-
tora KMG -Fotograf- Karolina Winiarska 
-Plastyczka- Bernarda Gołąb-Trenerzy 
Zagłębia Lubin oraz ich podopieczni 

-ZHP Lubin
„Sensual Therapy Masaż w twoim 
domu Lubin” podczas 26 Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który odbędzie się w dniu 14.01.2018. 
zaprasza na masaż leczniczy bądź 
relaksacyjny prowadzony przez Annę 
Kłęską. 
Czekamy na wszystkich chętnych 
w Cuprum Arena przy ulicy Sikorskiego 
20 w godzinach od 11.00 do 18.00. 
Korzystając z masażu wspieramy 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Serdecznie zapraszamy.
Braterska Kropla Krwi - REGIONALNE 
CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIO-
LECZNICTWA we Wrocławiu Oddział 
Terenowy w Lubinie wraz z Centrum 
Kultury Muza i Klubem HDK PCK Serce 
Górnika zaprasza wszystkich Państwa 
w wieku 18-65 lat na 26 Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
,który odbędzie się 14.01.2018. W tym 
szczególnym dniu RCKIK W Lubinie 
otwiera dla was punkt Krwiodaw-
stwa mieszczący się przy ul. Bema 
5 w godzinach 11.30-15.30 i zachęca 
do oddawania krwi. Bardzo często to 
właśnie noworodki i dzieci potrzebują 
jej najbardziej i to dzięki Waszej krwi 
ratujemy najmniejsze życia.
Szukamy Genetycznego Bliźniaka 
- KLUB HDK PCK SERCE GÓRNIKA 
W LUBINIE , Fundacja DKMS zaprasza 
wszystkich Państwa w wieku 18-55 
lat na zapisy do Bazy Dawców Szpiku 
podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy ,który odbędzie 
się 14.01.2018r. W tym szczególnym 
dniu Klub HDK PCK SERCE GÓRNIKA 
będzie prowadził zapisy do Bazy Daw-
ców Szpiku w Cuprum Arena przy ul 
Sikorskiego 20 w godzinach 11.00-18.00 
Zachęcamy do zapisywania się do 
Bazy Dawców Szpiku. Pamiętajmy, 
że potencjalny Dawca może znaleźć 

swojego Genetycznego Brata Bliźnia-
ka. Prawdopodobieństwo znalezienia 
odpowiedniego dawcy dla biorcy jest 
bardzo niskie . Im więcej potencjal-
nych dawców, tym więcej szans na 
życie dla chorych na nowotwory krwi. 
W tak szczególnym dniu podzielmy 
się cząstką siebie to nic nie kosztuje.
W takim dniu nie może Was zabraknąć!

SCENA MŁODYCH DLA WOŚP - 14 
stycznia 2018 r. o godz.16:00 w Klubie 
Pod Muzami rozpocznie się aukcja 
charytatywna połączona z koncertem 
pn ”Scena młodych dla WOŚP”.Pod-
czas aukcji licytowane będą bardzo 
atrakcyjne przedmioty. Będą to m.in. 
koszulki sportowe z autografami za-
wodników z naszego regionu, biżuteria 
artystyczna, ceramika, malarstwo 
i grafi ka, srebrne monety jubileuszo-
we, bilety na spektakl inauguracyjny 
X Jesieni Teatralnej, roczny karnet 
do DKF-u, a także słodkości własnego 
wypieku.
W koncercie wystąpią młodzi wokaliści 
– laureaci „Złotej Nutki” oraz „Sceny 
Prezentacji Młodych” - konkursów 
organizowanych przez Centrum 
Kultury „Muza”. Zaprezentują się 
również uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej z Lubina. W ich 
wykonaniu będzie można usłyszeć 
znane i lubiane utwory, m.in. muzyki 
fi lmowej, jak choćby motyw z fi lmu 
„VaBank” w wykonaniu kwintetu 
akordeonowego czy też „Dziadka do 
orzechów” w interpretacji duetu for-
tepianowego. W koncercie zaśpiewa 
również działający przy CK „Muza” 
Chór Concordia.
CK „Muza” zaprasza chętnych do 
przekazywania prezentów na aukcję 
WOŚP.
W ubiegłym roku dzięki licytacji 
i datkom udało się uzbierać prawie 

8 tys. złotych.
Liczymy, że w tym roku pobijemy 
kolejny rekord.

„Jarmark Rozmaitości” w Raszówce 
dla 26. Finału WOŚP
Jesteśmy w Niedzielę 14.01.2018 
w Świetlicy Wiejskiej w Raszówce od 
15:00 do 19:00

Czekamy na Ciebie z:
- pysznym ciastem
- aromatyczną kawą i herbatą,
- sympatykami grania w gry plan-
szowe,
- licytacją atrakcyjnych przedmiotów
Znajdziesz i kupisz u nas wiele 
wspaniałych przedmiotów (zabawki, 
upominki, książki i inne drobiazgi),

Obchody 26. Finału WOŚP uatrak-
cyjnią:
- strażacy z OSP Raszówka z pokazami 
Pierwszej Pomocy
- artyści lokalni z występami
- harcerze i zuchy z muzycznym 
repertuarem
Z nami spędzisz miło niedzielne po-
południe :)
Przyjdź i wesprzyj 26. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy !

„Nie bój się pomagać” - pod takim 
hasłem Harcerski Klub Ratowniczy 
„Vermis” działający przy Komendzie 
Hufca ZHP Lubin pokaże i udowod-
ni wszystkim zainteresowanym, 
że pierwsza pomoc nie jest taka 
straszna. Zapraszamy do punktu 
nauki pierwszej pomocy w Cu-
prum Arenie w dniu 14.01.2018r. 
w godzinach od 11.00 do 18.00

Taneczny Finał WOŚP w MDK Lubin. 
W dniu 14 stycznia o godzinie 14.00 
w Młodzieżowym Domu Kultury odbę-

Finał z nami to strzał w 10-tkę - 14 stycznia 2018 roku
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dzie się prezentacja zespołów 
tanecznych prowadzonych przez 
Pana Konstantina Kuszczenkę. 
Okazją do zaprezentowania 
półrocznej pracy najmłod-
szych uczestników sekcji break 
dance (dziewczęta i chłopcy) 
oraz starszej i młodszej grupy 
baletu jest 26 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Serdecznie zapraszamy!
Parkrun pobiegnie dla WOŚ-
P„Dzisiaj my pomagamy WOŚP, 
jutro WOŚP pomaga nam”. To 
hasło przewodnie 135 parkrun 
w Lubinie, który 13 stycznia 
pobiegnie właśnie dla funda-
cji. W Lubinie parkrun powstał 
20 czerwca 2015 roku i od tej 
pory nieprzerwanie sympatycy 
biegania spotykają się w każdą 
sobotę o godzinie 9.00 w Parku 
Wrocławskim. To jedna z 1329 
lokalizacji na świecie, gdzie 
zarejestrowanych jest ponad 
4 miliony osób. W Polsce mamy 
55 lokalizacji rozsianych po mia-
stach i miasteczkach. Każdy, kto 
dokona jednorazowej rejestracji 
może brać udział w biegach 
parkrun w dowolnie wybranej 
prze siebie lokalizacji na całym 
świecie, a samo uczestnictwo 
zawsze jest bezpłatne. Na 
135 biegu, sympatycy WOŚP 
będą mogli wspomóc Fundację 
fi nansowo, wrzucają do puszek 
pieniądze, które później zo-
staną przekazane na szczytny 
cel. – Odwiedzą nas w tym dniu 
przedstawiciele Sztabu WOŚP 
w Lubinie. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich aktywnie 
wypoczywających – komentuje 
Andrzej Sowa, Parkrun Lubin.

Harmonogram WOŚP
w Cuprum Arena
11:00 – 18:00 - Szukamy Gene-
tycznego Bliźniaka – rejestracja 
dawców szpiku
11:00 – 18:00 - „Sensual The-
rapy” – masaż leczniczy lub 
relaksacyjny
11:00 – 18:00 - pokaz i nauka 
pierwszej pomocy prowadzona 
przez HKR z Hufca ZHP Lubin
15:00 – powitanie
15:05 – 15:45 – koncert Dzieci 
Dzieciom cz. I 15:45 – 16:05– 
Teatr na Walizkach – cz. I 16:05 
– 16:45 – koncert Dzieci Dzieciom 
cz. II
16:45 – 17:05 - Teatr na Waliz-
kach – cz. II
17:05 – 17:45 – koncert Dzieci 
Dzieciom cz. III
17:45– 18:15 - Teatr na Walizkach 
– cz. III
18:30 – 19:00 – koncert Szula
19:00 – 20:00 – Koncert Kasia 
Wilk
20:00 - Światełko do nieba – 
pokaz fajerwerków
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W dzisiejszym świecie 
handel to podstawa. 
W każdym zakątku 
świata możemy spotkać 
ogromne targowiska, 
które swą egzotyką 
przyciągają turystów. 
Jednym z takich miejsc 
jest Maroko i popularne 
suki, które są wielką 
atrakcją tego kraju 
i znajdują się w medynie 
czyli starym mieście. 
Otwarte siedem dni w tygodniu, 
są najważniejszym miejscem 
w każdym marokańskim mieście. 
Lokalni mieszkańcy umawiają 
się tu na towarzyskie spotkania, 
robią zakupy. Turystów przycią-
gają tanie wyroby, za które płacą 
astronomiczne ceny. Bazar to 
targ, więc należy się targować, do 
czego zachęcają sami właściciele 
sklepików. Zazwyczaj towar wart 
jest ¼ proponowanej ceny. Suk 
warto odwiedzić dla jego klima-
tu, który jest ucztą dla zmysłów. 
Kolorowe i pachnące przyprawy, 
biżuteria, dżelaby (tradycyjny 
strój ), babooshe (skórzane buty ), 
naturalne kosmetyki, tajemnicze 
amulety i przepyszne słodycze 
przyciągają turystów jak magnes. 
Dla nas ogromnym szokiem był 
dział mięsny. Zakrwawione głowy 
wielbłądów, krów i kóz wisiały 
na hakach lub leżały w przejściu. 
Pomimo wysokiej temperatury 
nie czuliśmy nieprzyjemnego 
zapachu. Wokół murów targo-
wiska swoje towary wystawiają 
drobniejsi sprzedawcy. Można tu 

kupić zadziwiające rzeczy jak np. 
zużyte podeszwy. Na straganach 
rozłożone są różnego rodzaju 
przekąski, słodycze lub regionalne 
przysmaki. Handel ustaje wraz 
z zachodem słońca.
W Ameryce Południowej również 
funkcjonują ogromne bazary 
oferujące mnóstwo produktów. 

Mieliśmy okazję poznać kilka 
w Peru i Boliwii. Na samym 
początku natknęliśmy się na sto-
isko oferujące „sok z żaby”. Na 
ladzie stało niewielkie akwarium, 
a w nim kilkanaście żab. Klient 
wybierał jedną z nich, sprzedawca 
obdzierał ją ze skóry, dokładnie 
mielił w mikserze, dodawał 
przyprawy i podawał w szklance 
ze słomką. Panowie mogli zaopa-

trzyć się w popularny tu eliksir 
zwiększający potencję. Tuż obok 
znaleźliśmy ogromne piramidy 
ułożone z kolorowych, często 
nieznanych nam owoców. Bana-
ny żółte, zielone, czerwone i te 
najsmaczniejsze brązowe, które 
wydawały się zepsute. Do wyboru: 
słodkie, miniaturowe, soczyste 

niemal jak dojrzałe gruszki, cierp-
kie lub mączne o dużej zawartości 
skrobi. Kolejne zdziwienie to dział 
z ziemniakami. Kilkadziesiąt 
odmian ułożonych w równe pi-
ramidy. Jak się dowiedzieliśmy 
Peru jest ojczyzną ziemniaka, 
który właśnie stąd na okrętach 
kolonizatorów przywędrował 

do Europy. W jednej z uliczek 
bez żadnego problemu można 
było kupić liście koki i mnóstwo 
produktów z niej wytwarzanych, 
m.in. cukierki, ciasteczka, ma-
karon, herbatkę i wiele innych. 
Koka to świetny środek na chorobę 
wysokościową, żując liście nie 
odczuwa się jej skutków podczas 

górskich wędrówek .
Bazary azjatyckie to wielka 
atrakcja dla turystów. Ogromne, 
niektóre oferują towary z najwyż-
szej półki. Można na nich znaleźć 
wszystko. My byliśmy zachwyce-
ni Indochinami. Tu można było 
kupić butelkę wódki ze żmiją lub 
skorpionem wewnątrz, cuchnący 
i niezbyt smaczny owoc o nazwie 
durian, smażone robaki, jajka z nie 
wyklutymi kurczakami (lokalny 
przysmak) i wiele innych dziw-
nych rzeczy. Jednak najbardziej 
fascynowała nas uliczna kuch-
nia z mnóstwem „ruchomych” 
knajpek wystawionych wprost 
na ulicy, serwująca indochińskie 
pyszności.
Ukraiński „rynok” może mniej 
kolorowy, ale znaleźć na nim 

można prawdziwe perełki, które 
znamy z czasów młodości m.in. 
konfiety, tuszonkę, przepyszną 
chałwę, chleb, świeże i suszone 
ryby, sterty raków, wino domowej 
roboty i słynną wódkę cza-cza. 
W każdym zakątku świata można 
spotkać większe lub mniejsze 
targowiska. Warto je odwiedzić 
i poczuć ten niesamowity klimat: 
gwar, zapach i feerię barw. Wszy-
scy targują się i są przekonani, że 
dokonali wyjątkowo korzystnego 
zakupu, ale prawda jest taka, 
że to sprzedający zrobił dobry 
interes na nas. Wystarczy dłużej 
zatrzymać wzrok na jakiejś rzeczy, 
a już otacza nas kilku właścicieli 
stoisk i jest raczej pewne, że nie 
odejdziemy z pustymi rękami.

  tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Suki, bazary, rynki… to ogromne obiekty handlowe. Tam można kupić wszystko. Jeżeli czegoś nie ma, cała rodzina sprzedającego rozbiega się po sąsiednich stoiskach 
i za kilka minut mamy, to czego szukaliśmy.

Na bazarze
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Cieszę się, że 20 lat temu 
zyskaliśmy tak zaufanego 
i prestiżowego partnera 

biznesowego. To między inny-
mi dzięki współpracy z China 
Minmetals Corporation pro-
dukty KGHM zyskały pozycję 
i rozpoznawalność na chińskim 
rynku – powiedział Radosław 
Domagalski-Łabędzki, prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź 
S.A. - Dwie dekady stabilnej 
wymiany handlowej pomiędzy 
China Minmetals Corporation 
a KGHM świadczą o wysokim 
profesjonalizmie i dużym poten-
cjale do dalszego wzrostu wartości 
obu firm – dodał.
Dotychczasową współpracę 
z KGHM ocenił Guo Wenqing, 
prezes Minmetals Corporation 
oraz przewodniczący China 
Metallurgical Group Corpora-
tion. - Jesteśmy partnerami biz-
nesowymi, ale jeszcze bardziej 
dobrymi przyjaciółmi. W trakcie 
20-letniej współpracy wnieśliśmy 
ogromny wkład w rozwój relacji 
gospodarczych między Chinami 
a Polską. China Minmetals stał 
się największym importerem 
produktów KGHM w Chinach, 
a jego udział na rynku chińskim 
nieustannie wzrasta. Skala współ-
pracy oraz jej owocne efekty są 
przykładem dla innych polskich 
oraz chińskich przedsiębiorstw – 
podkreślił Wenqing.
Jak zaznaczył, historia relacji 
obydwu przedsiębiorstw posiada 
wymiar nie tylko biznesowy, ale 
też kulturalny. - Przez te 20 lat 
byliśmy świadkami nieustannego 
umacniania przyjaźni oraz wy-
miany kulturowej między dwoma 
krajami. Obie strony podjęły się 
sfinansowania rewitalizacji 
Alei Chińskiej w warszawskich 
Łazienkach, a Polska dla Chin 
stała się swego rodzaju oknem 
na Europę – zaznaczył Wenqing.
O znaczeniu współpracy z Pań-
stwem Środka mówił szef Polskiej 
Miedzi. - Współpraca z China 

Minmetals przyniosła korzyści 
nie tylko koncernom, ale także obu 
krajom. Handel obu firm sięgnął 
60 procent chińskiego importu 
z Polski i stał się fundamentem 
długotrwałych oraz stabilnych 
relacji pomiędzy krajami – podsu-
mował prezes Domagalski. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A Radosław Domagalski-
-Łabędzki oraz wiceprezes ds. 
rozwoju aktywów zagranicznych 
KGHM Michał Jezioro. Stronę 
chińską reprezentowali m.in. 
Guo Wenqing, prezes Minmetals 
Corporation oraz przewodniczący 
China Metallurgical Group Cor-
poration, jak również pierwszy 
wiceprezes Dong Mingjun oraz 
Gao Xiaoyu, prezes China Min-
metals Nonferrous Metals.
Współpraca handlowa KGHM – 
China Minmetals
Historia współpracy koncernów 
rozpoczęła się w 1997 roku wraz 

z zawarciem długoterminowej 
umowy na sprzedaż czerwonego 
metalu. Do końca ubiegłego 
roku KGHM Polska Miedź S.A. 

sprzedała China Minmetals 
Corporation blisko 881 tysięcy 
ton katod miedzianych na kwotę 
5 miliardów USD. W tym czasie 

wartość obrotów handlowych 
wzrosła prawie dziesięciokrotnie 
z 28 mln USD do momentami 300 
mln USD rocznie.
- Przed nami transport milionowej 
tony miedzi do Chin. Ten symbo-
liczny moment zawdzięczamy 
rzetelności naszego partnera 
biznesowego oraz zaangażowaniu 
pracowników Polskiej Miedzi 
– zaznaczył prezes Domagalski. 
Chiny odgrywają obecnie pierw-
szoplanową rolę na rynku metali 
nieżelaznych, w szczególności 
miedzi. Od początku stulecia 
Państwo Środka jest największym 
konsumentem, a od połowy ubie-
głej dekady także największym 
producentem rafinowanej postaci 
czerwonego metalu.
W czerwcu 2016 roku KGHM 
Polska Miedź oraz China Minme-
tals zadeklarowały partnerstwo 
strategiczne na kolejne 5 lat. Firmy 
podpisały czwartą już umowę 
ramową. Zakłada ona sprzedaż 
firmie China Minmetals Cor-
poration od 250 tys. do 600 tys. 
ton katod miedzianych w latach 
2017-2021. Wartość przedmiotu 
umowy szacowana jest od 1 178 
110 500,00 USD do 2 827 565 

000,00 USD w zależności od 
poziomu wykorzystania opcji 
ilościowej.
Oczekuje się, że chiński popyt na 
miedź w 2018 roku będzie nadal 
wzrastał. Promowana przez wła-
dze Państwa Środka inicjatywa 
Nowego Szlaku Jedwabnego 
„One Belt, One Road” zakłada 
realizację inwestycji w infrastruk-
turę na obszarze obejmującym 65 
krajów i 60% światowej populacji. 
Większość z nich dotyczy infra-
struktury transportowej i energe-
tycznej, w których czerwony metal 
odgrywa znaczącą rolę.
ramka
KGHM Polska Miedź S.A. i China 
Minmetals Corporation
China Minmetals Corporation 
została założona w 1950 roku. To 
grupa produkcyjna i handlowa 
aktywna m.in. w branży metali, 
minerałów, technologii górni-
czej i hutniczej oraz produktów 
elektrycznych. Koncern działa na 
terenie 34 krajów i regionów świata, 
zatrudniając około 212 tysięcy pra-
cowników. W 2016 roku przychody 
firmy sięgnęły około 65 mld USD. 
W lutym 2017 roku magazyn 
„Fortune” ogłosił tegoroczną listę 
World’s Most Admired Companies. 
China Minmetals Corporation zo-
stała ponownie wpisana na listę, 
zajmując czwartą pozycję wśród 
przedsiębiorstw z branży metali.
KGHM Polska Miedź S.A. to 
globalna firma, która od ponad 
50 lat prowadzi zaawansowaną 
technologicznie działalność 

poszukiwawczo-wydobywczą 
oraz hutniczą. KGHM jest jednym 
z czołowych producentów miedzi 
oraz srebra na świecie. Posiada 
geograficznie zdywersyfikowane 
portfolio projektów górniczych. 
Aktywa zlokalizowane są na 
trzech kontynentach – w Europie, 
Ameryce Północnej i Południowej. 
KGHM jest jednym z najwięk-
szych i najbardziej znaczących 
przedsiębiorstw w polskiej go-
spodarce.

Dwie dekady na miedziowym
szlaku do Chin
KGHM Polska Miedź S.A. oraz China Minmetals Corporation obchodzą w tym roku 
20. rocznicę wymiany handlowej. W Pekinie przedstawiciele koncernów dokonali 
podsumowania dotychczasowej współpracy i rozmawiali o możliwościach jej rozwoju.
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Multimedialna ekspozycja ukazuje 
dzieje miasta i regionu od lat 50-tych 
do końca lat 80-tych. Archiwalne 
materiały prezentowane są w no-
woczesnej, interaktywnej formie, 
co pozwala na bezpośredni kontakt 
z przedmiotami i indywidualne 
zaangażowanie w zwiedzanie.
Muzeum powstało w samym sercu 
miasta – na poddaszu ratusza. 
Podzielone jest na strefy, które 
odpowiadają czterem dekadom, 
na przestrzeni których miasto 
rozrosło się z małej, sennej 
miejscowości liczącej 4 tys. 
mieszkańców, do prężnie rozwija-
jącej się osiemdziesięciotysięczne 
aglomeracji. Zwiedzając kolejne 
części obiektu goście będą niejako 
„cofać się w czasie” do lat 60-tych 
i 50-tych.
Organem zarządzającym placów-
ką jest Ośrodek Kultury Wzgórze 
Zamkowe, natomiast wykonawcą 
Muzeum Historycznego jest lu-
bińska firma Projekt Multimedia 
Sp.z.o.o. Jej zespół, we współpracy 
z instytucją, zajmował się zarów-
no przygotowaniem koncepcji 
obiektu, jak również pozyskiwa-
niem eksponatów i materiałów, 
które stworzyły całość ekspozycji. 
Było to niełatwe zadanie, tym 
bardziej, że obiekt powstawał 
w ekspresowym – jak na tego 
typu inwestycję – tempie.
– Zastosowaliśmy rozwiąza-
nia, dzięki którym na małej 
powierzchni obiektu, można 
wyeksponować dowolne ilości 
treści. Stworzyliśmy bazę dla 

nowopowstałego muzeum, która 
w przyszłości pozwoli placówce 
rozwijać ekspozycję. Instytucja 
może dodawać kolejne zdjęcia, 
filmy oraz nagrania i w ten sposób 
poszerzać swoje zbiory. – Tłu-
maczy Szymon Kowal, dyrektor 
ds. rozwoju w Projekt Multime-
dia. – Zależało nam na tym, aby 
obiekt opowiadający o historii 
naszego miasta tworzyli lokalni 
rzemieślnicy. Z tego względu do 
wykonania prac zaangażowaliśmy 
przedsiębiorstwa z Lubina: zakład 
zajmujący się ogumieniem, firmę 
przygotowującą scenografię, 
malarza, lakiernika, stolarza 
i tapicera.
Muzeum jest obiektem multime-
dialnym. W każdym z pomieszczeń 
zastosowano rozwiązania, które są 
ciekawym uzupełnieniem ekspozy-
cji, takie jak dotykowy monitor, za 
pomocą którego zwiedzający mogą 
samodzielnie odtwarzać interesują-
ce ich filmy, ekran z tylną projekcją, 
na którym prezentowane są archi-
walne produkcje dokumentalne, 
wyświetlacze, na których można 
oglądać pamiątkowe fotografie 
ze zbiorów mieszkańców miasta, 
a także stylowe odbiorniki radiowe, 
dzięki którym goście muzeum mogą 
posłuchać audycji z minionej epoki. 
Ciekawostką jest, że do odtwa-
rzania dźwięku wykorzystano 
oryginalne głośniki z lat 50-tych, 
60-tych, 70-tych i 80-tych, które 
mimo upływu czasu brzmią równie 
dobrze jak przed laty.
Przygotowania koncepcji muzeum 

podjął się lubiński rzeźbiarz i pro-
jektant Piotr Sobczyk. Scenariusz 
wystawy zakładał przedstawienie 
historii miasta oraz życia codzien-
nego mieszkańców na przestrzeni 
czterdziestu lat.
– Zamysłem tego projektu było 
dotarcie do serc i umysłów zwie-
dzających poprzez elementy 
wrażeniowe. – Wyjaśnia Piotr 
Sobczyk, projektant muzeum. 

– Można było zrobić to prosto: 
jeden do jednego odwzorować 
mieszkanie i wywiesić w nim 
kilka archiwalnych fotografii. 
To byłoby jednak zbyt sztampowe. 
Wolałem rozegrać to bardziej 
scenograficznie. Nie chciałem, 
aby ta niewielka przestrzeń wyglą-
dała jak pchli targ pełen staroci. 
Postawiłem na symbolikę. Każde 
z pomieszczeń zawiera elementy 

charakterystyczne dla danego 
dziesięciolecia. Wystrój wnętrz 
i urządzenia z danej epoki dla 
młodszego pokolenia będą czymś 
nowym, natomiast u starszych 
zwiedzających z pewnością wy-
wołają nutkę nostalgii. 
Przy wejściu do muzeum zwie-
dzających witać będzie samochód, 
który cieszy się niesłabnącą sym-
patią Polaków – poczciwy Fiat 

126p znany jako „maluch”. 
Wycieczka po obiekcie to praw-
dziwa podróż w czasie. Każdą ze 
stref reprezentują charakterystyczne 
dla danej dekady meble, sprzęty 
codziennego użytku, a także foto-
grafie, filmy i nagrania dźwiękowe 
dotyczące miasta.
Ze stylowych radioodbiorników 
będą odtwarzane audycja radiowe, 
na których uwieczniono wywiady 
z postaciami znanymi młodszym 
pokoleniom jedynie z książek 
i lekcji historii. Dzięki życzli-
wości Radia Wrocław, udało się 
uzyskać m.in. nagranie, na którym 
podekscytowany Jan Wyżykow-
ski opowiada o odkryciu miedzi 
czy relację z wizyty w Lubinie 
I sekretarza KC PZPR Edwarda 
Gierka, którego po powstającym 
kombinacie oprowadzał dyrektor 
Tadeusz Zastawnik. Atrakcją 
są wywiady z ludźmi, którzy 
przyjechali do stolicy Polskiej 
Miedzi w poszukiwaniu pracy 
i mnóstwo rozmów z inżynierami 
budującymi osiedla i obiekty, które 
służą mieszkańcom po dziś dzień.
Archiwalne fotografie przekazali 
na rzecz muzeum sami mieszkań-
cy. W zbiorach placówki będzie 
można oglądać zdjęcia pocho-
dzące zarówno od amatorów jak 
i od osób, które od lat zajmowały 
się utrwalaniem historii miasta na 
kliszy aparatu: m.in. Krzysztofa 
Raczkowiaka, Kazimierza Bełza, 
Jerzego Kosińskiego czy Henryka 
Rusewicza.

  (red)

Wszystkich, którzy 
chcieliby lepiej poznać 
ptaki zimujące obok 
nas zapraszamy na 
spacer ornitologiczny 
w ramach Zimowego 
Ptakoliczenia. Spotykamy 
się w sobotę 27 stycznia 
w Parku Wrocławskim. 
W czasie spaceru nie 
tylko nauczymy się 
rozpoznawać ptaki, 
ale także dowiemy 
się, gdzie najłatwiej je 
obserwować oraz jak 
mądrze pomagać im 
zimą i czym dokarmiać.

W czasie tegorocznego Zimowego 
Ptakoliczenia przewodnicy zwrócą 
szczególną uwagę na czeczotkę. To 
gatunek, który najłatwiej zaobser-
wować podczas jesienno-zimowych 
migracji. Czeczotki, które do nas 
przylatują, odbyły podróż z północy 
Europy. Znajdą u nas pożywienie, 
głównie na olszach i brzozach.
Samiec czeczotki szczyci się pięk-
ną różowo-czerwoną czapeczką. 
W sezonie lęgowym w podobnym 
kolorze będzie plama na jego 
piersi. Samice i osobniki młode 
są ubarwione znacznie skromniej.
Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków na podstawie 
wyników obserwacji przygoto-
wuje zestawienie ptaków naj-

liczniej spotykanych o tej porze 
w parkach i ogrodach. Obserwacje 
umożliwiają także zauważenie 
ciekawych zjawisk zachodzących 
w ptasim świecie. Przez ostatnie 
osiem lat najliczniej obserwowa-
nym gatunkiem jest krzyżówka, 
nasza najpopularniejsza kaczka. 
W zeszłym roku na drugim 
miejscu w zestawieniu znalazł 
się gawron, a na trzecim – kawka.
Uczestników spaceru zachęcamy 
do zabrania lornetek lub aparatów 
z teleobiektywami. Pamiętajcie 
również o ubraniu odpowiednim 
do panującej pogody. Po spacerze 
wszystkich uczestników zaprasza-
my na ciepłą herbatę.

  inf. zoolubin.pl

Muzeum na poddaszu ratusza
„Historia miasta na tle życia codziennego” – to tytuł wystawy, jaką już wkrótce będzie można zwiedzać w nowo powstałym Muzeum 
Historycznym w Lubinie. Na poddaszu ratusza ekspozycję przygotowała lokalna fi rma Projekt Multimedia Sp.z.o.o.

Zimowe ptakoliczenie
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LUBIN. Prawie 8 mln 
zł otrzyma Powiat 
Lubiński na budowę 
placówki opiekuńczo – 
wychowawczej dla dzieci. 
Umowy o dofi nansowaniu 
w sumie dwóch projektów, 
na 3,7 mln zł oraz 
4,2 mln zł, podpisały 
władze województwa 
i powiatu lubińskiego.
Jedne z projektów dotyczy budowy 
nowej placówki opiekuńczo–wycho-
wawczej przy ul. Bilińskiego. Dom 
będzie wzniesiony z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych technologii 
energooszczędnych. Pozwoli to na 
obniżenie zużycia zasobów gazu, 
wody czy prądu, co wpłynie na ob-
niżenie kosztów utrzymania obiektu. 
Ograniczy także emisji CO2, co 
będzie miało pozytywny wpływ na 
środowisko.
Budynek o powierzchni 500 m2 bę-
dzie miał 2 pietra, będzie w nim pięć 
pokoi dwuosobowych oraz cztery 
pokoje jednoosobowe, pokój dla 
opiekuna, trzy łazienki, przestronna 
kuchnia, salon, świetlica oraz sala 
do ćwiczeń.
Drugi projekt, czyli inwestycja przy 

ul. Budziszyńskiej ma na celu poprawę 
warunków mieszkalnych. Budynek 
będzie w pełni dostosowany do potrzeb 
wychowanków oraz personelu. Nie 
będzie w nim barier architektonicz-
nych. Wyposażony zostanie również 
w nowoczesne urządzenia i sprzęty. Ten 
projekt przewiduje także realizację prac 

związanych z zagospodarowaniem 
terenu placówki przy ul. Wierzbowej 
w Lubinie.
- Realizacja obu projektów z pew-
nością wpłynie na warunki w jakich 
żyć i rozwijać się będą młodzi ludzie, 
którzy w wyniku różnych życiowych 
scenariuszy trafiają do placówek 

opiekuńczo – wychowawczych 
w Lubinie. I nam i starostwu zależy 
na tym, by przebywały w warunkach, 
które jak najbardziej przypominają 
prawdziwy dom rodzinny – podsu-
mował wydarzenie marszałek Cezary 
Przybylski.

  (e-legnickie)

Policjantom tłumaczyli, że chcieli tylko 
posprzątać. Tłumaczenia na nic się zdały, 
bo okazało się, że to byli złodzieje. 

Do policyjnego aresztu trafiło dwóch mieszkańców 
powiatu wołowskiego. Mężczyźni zostali zatrzymani 
przez policjantów z Komisariatu Policji w Ścinawie. 
Sprawcy kradli szyny kolejowe z nieczynnego szlaku 
między Ścinawą, a Prochowicami w okolicach Sitna. 
Zatrzymanie było możliwe dzięki informacji przekazanej 
przez świadka kradzieży.
Wczoraj po godz. 9.00 do dyżurnego lubińskiej policji 
zadzwonił mieszkaniec gm. Ścinawa. Powiadomił, że 
na nieczynnym szlaku kolejowym przebywają jacyś 
mężczyźni. Panowie mieli ładować szyny kolejowe na 
przyczepkę samochodową. Policjant na miejsce skierował 
funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Ścinawie. Fakt 
został potwierdzony.
Jak ustalili policjanci dwaj mieszkańcy powiatu wo-
łowskiego w wieku 24 i 28 lat na teren gm. Ścinawa 
przyjechali samochodem z przyczepką. Wcześniej 
dokonali rozpoznania. Wiedzieli, że na nieczynnym 
szlaku kolejowym pozostały jeszcze szyny. Częściowo 
zdemontowane przez firmę, która miała je usunąć. 
Panowie postanowili ją wyręczyć. Gdyż jak powiedzieli 
funkcjonariuszom po zatrzymaniu Oni ich nie kradli 
a chcieli jedynie posprzątać.
Poszkodowana firma straty oszacowała na kwotę blisko 
4 tysięcy złotych. Skradzione szyny kolejowe powróciły 
do prawowitego właściciela a zatrzymani do policyjnego 
aresztu. Za kradzież cudzego mienia może im grozić 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Z jednej strony turniej 
piłkarski, z drugiej 
zbiórka pieniędzy – 
kolejny rok z rzędu 
piłkarze KGHM Zagłębie 
Lubin i kibice wzięli 
udział w Turnieju 
Charytatywnym 
organizowanym przez 
Fundację Łączy Nas 
Football. Miedziowi 
zwyciężyli, a na 
charytatywne wsparcie 
uzbierano 2 600 zł. 
Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin 
po raz kolejny nie mieli sobie 
równych podczas tradycyj-
nego noworocznego Turnieju 
Charytatywnego w Świdnicy, 
organizowanego przez Fundację 
Łączy Nas Football. Tym razem 
Miedziowi w pokonanym polu 
pozostawili oldboyów Lecha 
Poznań, drużynę Fundacji oraz 
Polonię Świdnica. Nie o wynik 
tu jednak chodziło, a o pomoc 
chorym dzieciom. Pieniądze 
uzyskane z licytacji cennych 
piłkarskich pamiątek trafią na 
leczenie potrzebujących. Wśród 
przedmiotów przeznaczonych na 

licytację była również koszulka 
Jakuba Świerczoka z autogra-
fem. W sumie udało się za nią 
zyskać 2600 zł.
Zagłębie w Świdnicy inaugu-

ruje rok już niemal tradycyjnie. 
W tym roku Miedziowi bronili 
tytułu wywalczonego przed ro-
kiem, a przeszkodzić im miały 
zespoły Przyjaciół Fundacji, 

Lecha Poznań czy Polonii Świd-
nica. W szeregach wszystkich 
drużyn nie brakowało gwiazd 
sportu oraz estrady. Na par-
kiecie hali świdnickiej Szkole 

Podstawowej nr 1 mogliśmy 
ogladać więc m. in. żużlowca 
Macieja Janowskiego, zawodni-
ka Amkara Perm Janusza Gola, 
współtwórcę Kabaretu Młodych 

Panów Roberta Korólczyka czy 
komentatora piłkarskiego Remi-
giusza Jezierskiego.
Nie wszyscy jednak byli na bo-
isku. Z trybun swoich ligowych 
kolegów dopingowali również 
m. in. Maciej Wilusz, Mateusz 
Piątkowski, Arkadiusz Piech czy 
Adrian Błąd.
Z Lubina do Świdnicy wybrała 
się silna reprezentacja KGHM 
Zagłębia Lubin. Drużyna 
występowała w składzie: Do-
minik Hładun, Konrad Forenc, 
Jarosław Kubicki, Filip Jagiełło, 
Arkadiusz Woźniak, Konrad 
Andrzejczak i Krzysztof Janus. 
Poczynaniami kolegów z ławki 
rezerwowych dyrygował wra-
cający po kontuzji Sebastian 
Bonecki, a na boisku Miedzio-
wych wspierali również 11-letni 
fan Zagłębia Dawid oraz kapelan 
Zagłębia Lubin ks. Remigiusz 
Tobera.
Ten ostatni zdołał nawet strzelić 
bardzo ważnego gola w meczu 
z Fundacją Łączy Nas Football, 
precyzyjnie posyłając piłkę pod 
poprzeczkę bramki strzeżonej 
przez Aleksandra Ptaka.

  inf.fot. Zagłębie Lubin 

Piłkarze z Lubina w charytatywnym turnieju

8 milionów na budowę dla dzieci Kradli szyny
kolejowe pod Sitnem
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rozrywka

Baran

Najbliższe dni mogą okazać 

się bardzo ważne, zwłaszcza 

w sprawach osobistych. Być 

może trzeba będzie wybrać 

pomiędzy dwiema osobami. 

A wybór wcale nie będzie łatwy. 

Przecież nie tak prosto starą 

miłość zastąpić nową. W pracy 

czekają Cię ciekawe propozycje. 

Nie na wszystkie jednak musisz 

się zgadzać.

Byk 

Przed Tobą tydzień ostatniej 

szansy na nadrobienie wszelkich 

zaległości. Wykorzystaj go, bo 

później będzie jeszcze gorzej. 

W chwilach niepewności zaufaj 

intuicji. W sferze uczuć duże 

ocieplenie, dzięki czemu serce 

znów zacznie bić mocniej. 

Bliźnięta

W najbliższych dniach na ho-

ryzoncie pojawi się szansa na 

zrobienie dobrego interesu. Nie 

przegap okazji. W rozmowach 

bądź stanowczy, ale uprzejmy, 

a w trudnych momentach 

kieruj się raczej inteligencją 

i doświadczeniem niż intuicją. 

W czwartek możliwe spotkanie, 

dzięki któremu choć na chwilę 

zapomnisz o kłopotach.

Rak

Układ planet Ci sprzyja, więc 

możesz liczyć na powodzenie 

w sprawach zawodowych. Musisz 

tylko przekonać otoczenie, że to 

właśnie Ty masz rację. A z tym, 

przy Twojej inteligencji i umie-

jętności przekonywania, nie 

powinno być problemów. Teraz 

masz niemal zagwarantowaną 

życiową stabilizację.

Lew 

W pierwszej połowie tygodnia 

czeka Cię ważne spotkanie. 

Zastanów się poważnie nad 

propozycjami, które otrzymasz. 

Unikaj ryzykownych decyzji. 

Również w sprawach osobistych. 

Nie wplątuj się w skomplikowa-

ne i niejednoznaczne układy. 

W perspektywie najbliższych dni 

planety wróżą takim związkom 

mnóstwo komplikacji.

Panna

W tym tygodniu możesz liczyć 

na interesujące propozycje. Nie 

spiesz się jednak z odpowie-

dzią. Niech kieruje Tobą przede 

wszystkim rozsądek. Najbliższe 

dni to również dobry okres na za-

warcie korzystnych kontraktów 

fi nansowych.

Waga

W najbliższym czasie nie po-

winieneś narzekać na nudę. 

Czeka Cię wiele spotkań i inte-

resujących rozmów. W drugiej 

połowie tygodnia spotkasz 

kogoś, kto może odegrać waż-

ną rolę w Twoim życiu. Ale nie 

lekceważ przeczuć. Jeśli masz 

wątpliwości, nie kontynuuj tej 

znajomości.

Skorpion

Pozbądź się wreszcie uczucia 

niepewności. Twoja pozycja 

w pracy nie jest zagrożona. Nie 

tylko przyjaciele - a masz ich 

więcej niż sądzisz - doceniają 

Twoje walory i widzą, że jesteś 

niezbędny. Za to więcej uwagi 

poświęć teraz sprawom serca. 

Możesz zaryzykować udział 

w grach liczbowych.

Strzelec

Zła passa powoli mija. Planety 

Ci sprzyjają, więc możesz się 

odprężyć i spokojnie spojrzeć 

w przyszłość. Postaraj się 

odnowić przyjaźń z osobami, 

z którymi ostatnio Twoje kontak-

ty byty rozluźnione, pozbądź się 

wreszcie nieufności w stosunku 

do kochanej osoby.

Koziorożec

W tym tygodniu najwięcej 

kłopotów przysporzą Ci sprawy 

rodzinne. Pojawią się nieporo-

zumienia, może też dojść do 

awantur. Nie zapominaj jednak, 

że sporo w tym Twojej winy. Na 

szczęście gwiazdy czuwają nad 

Tobą i w sprawach zawodowych 

możesz liczyć na wiele sukcesów.

Wodnik

Przed Tobą więcej pracy, ale też 

i więcej satysfakcji. Możesz być 

pewien, że Twoje

nowe pomysły znajdą uznanie 

szefa i przyniosą w przyszłości 

całkiem wymierne korzyści. 

Również w sprawach rodzinnych 

czeka Cię pełne zrozumienie, 

miłość i szczęście.

Ryby

Przygotuj się na trudne rozmo-

wy, w których będziesz musiał 

wykazać się stanowczością 

i profesjonalizmem. Nie pozwól 

też, aby ktoś wykorzystał Twoją 

wrodzoną uległość. Mimo braku 

czasu poświęć nieco uwagi spra-

wom związanym z ulepszaniem 

swojego domu. Serdeczna roz-

mowa z bliską osobą unaoczni 

Ci, jak wiele Was łączy.

horoskop

Wspólny śpiew daje radość, 
poczucie wspólnoty 
i łączy, a Gmina Lubin jest 
wyjątkowo rozśpiewaną 
gminą. Po raz pierwszy, 
z okazji Nowego Roku, 
zorganizowano więc 
koncert, na którym 
zaprezentowało się 
aż dziewięć zespołów, 
w których grają i śpiewają 
mieszkańcy Gminy Lubin.
Na scenie były i kilkuletnie 
dzieci i dostojni seniorzy, którzy 

z uśmiechem i radością prezento-
wali świąteczne piosenki, kolędy 
i pastorałki. Sala świetlicy w Obo-
rze była wypełniona po brzegi.
– Kiedyś śpiewałam w zespole 
Jarzębina i sentyment pozostał. 
Do dzisiaj mnie to kręci, dlatego 
staram się być na koncertach, to 
przecież także okazja do spotkań 
z koleżankami – mówiła Grażyna 
Dominik, która na koncert przy-
jechała z Lubina.
– Śpiew to sama przyjemność, ja 
niestety nie mam takiego talentu, 
ale moja żona pięknie śpiewa 

w zespole Leśne Echo, dlatego 
z wielką radością uczestniczę 
w koncertach – mówił Stanisław 
Gałązka z Raszowej Małej.
Dotychczas zespoły kolędowały 
w swoich miejscowościach, posta-
nowiliśmy zrobić wspólny koncert 
i ten pomysł spotkał się z bardzo 
dobrym odzewem. Przyjechało 
aż dziewięć zespołów i każdy za-
prezentował inne utwory – mówi 
Magdalena Dubińska, dyrektor 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

  (ug.lubin.pl)

Noworoczny koncert w Oborze


