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Strzelnica zamienia 
się w śmietnik!

str. 8

Ciężarówki z gruzem ziemią zwiozły tony 
gruzu do parku leśnego Strzelnica.
Zwożenie miało miejsce w piątek.
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wrzuć ulotkę do gazety
10 000 sztuk

603 122 338

OZONOWANIE

O dużym szczęściu 
mogą mówić 
kierowcy forda focusa 
i volkswagena golfa.

We wtorek rano (10.04.) po 
godzinie szóstej na drodze K36 
Tuż za Turowem w kierunku Lu-
bina zderzyły się golf z focusem. 
Kierowca golfa przyznał, że całe 

zdarzenie jest przez telefon. Golf 
zjechał na przeciwny pas ruchu 
i  tu samochód solidnie otarł się 
o focusa. Obydwa pojazdy po stro-
nie kierowców miały uszkodzone 
zawieszenia. Nikomu nic się nie 
stało. Na miejsce profilaktycznie 
przybyła straż pożarna i zespół 
pogotowia ratunkowego.

  (red)

Mogło być tragicznie

Trzech kierowców 
w szpitalu, a także 
dwóch pasażerów. 
Tak zakończyło się 
zaśnięcie za kierownica 
kierowcy skody octavii.

Sprawca wypadku do domu 
miał około kilometra. Jechał 
od Szklar w kierunku Obory. 
Na ostatnim prostym leśnym 
odcinku kierujący zasnął. Zjechał 
na przeciwny pas drogi, tu otarł 
się o opla vectrę. Jednak jadący 

z skodą kierowca w czarnym 
renault megane spanikował 
i zmienił pas ruchu wtedy doszło 
do czołowego zderzenia z fiatem 
panda. 
Do wypadku doszło 6 kwietnia 

około 8 rano. Przez wiele godzin 
na drodze obowiązywał ruch 
wahadłowy. Renault stracił cały 
przód pojazdu. Solidnie rozbity 
był również fiat panda. 

  (red)

Nie pomagają apele i prośby, 
a także zagrożenie wysoką karą.

Wśród mieszkańców wciąż są ludzie o ogra-
niczonym umyśle, którzy celowo podpalają 
nieużytki. W ostatnich tygodniach wyjazdy 
do gaszenia podpalonych traw strażacy 
mogą liczyć w dziesiątkach. Paliło się 
w każdej gminie. W ubiegłym tygodniu ktoś 
podpalił nieużytek w okolicach cmentarza 
w Ścinawie. Kilka dni wcześniej spaliły 
się suche trawy w okolicach Zaborowa. 
W ubiegły wtorek w Lubinie strażaków 
wzywano do palącego się nieużytku. 
Ktoś podpalił suchą trawę za ogrodzonym 
terenem między Małomicami, a droga 
krajową nr 3. 

Zderzenie o poranku pod Oborą

Sezon głupoty rozpoczęty

Pali się!
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Najlepsza oferta edukacyjno-wychowawcza w regionie. Kameralne grupy, doświadczona kadra z wieloletnim stażem pracy.  
Nauka języków obcych: angielski francuski lub niemiecki (nauka języka angielskiego metodą Helen Doron), basen, jazda konna, 
gimnastyka korekcyjna, rytmika, tańce, warsztaty plastyczne i muzyczne, nowoczesne metody edukacyjne, sala zabaw, opieka  
ze strony specjalistów, specjalistyczne warsztaty dla rodziców, klubik turystyczny, dzieci zdobywają odznaki turystyczne,  
uczestniczą w projekcie Szlakiem dookoła Lubina. 

zgłoszenia i zapytania:  
tel. 725 172 354,  
605 447 383
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REJESTRACJA: 71 344 80 80, 71 790 00 3016 > Nasze Zdrowie

OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKÓW KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
• ZNIŻKI NA ZABIEGI LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

• 50 % RABATU NA BADANIA / OFERTA OBEJMUJE RÓWNIEŻ RODZINĘ PRACOWNIKA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

15 LAT DOŚWIADCZENIA W ZABIEGACH  
LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

Zniżki dla 
KGHM

16

tel. 607 668 022

Procedura Jednodniowa! 
Badanie i zabieg laserowej korekcji wzroku tego samego dnia.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

18 LAT

FEMTO-LASIK

NOWOŚĆ! 

NOWOŚĆ!
Zabieg SMILE innowacyjna technika korekcji  

krótkowzroczności i astygmatyzmu.
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Wielu specjalistów od żywienia 
przekonuje, że dostępne na 
rynku szklarniowe nowalijki 

nie posiadają wszystkich wartości 
odżywczych jak warzywa w porze ich 
naturalnej wegetacji. 
- Jeśli polski marzec nie jest porą we-
getacji warzyw takich jak pomidory, 
rzodkiewka czy sałata i szczypiorek, to 
warzywa szklarniowe, czy sprowadzane 
z zagranicy, mogą być dużo uboższe 
w minerały i witaminy. Czy zatem nie 
powinniśmy ich spożywać? Wówczas 
nasze jedzenie będzie mniej smaczne, 
wyczerpią się nam pomysły czym mo-
glibyśmy urozmaicić np. nasze kanapki. 
W  okresie zimowo/wiosennym w zamian 
powinniśmy sięgnąć po kiszonki. Jest to 
trudny czas dla naszego organizmu. Czę-
sto mamy złe samopoczucie, zaczynamy 
mieć problemy z doborem smakujących 
nam  produktów. Tęsknimy za  różnymi 
smakami, które rozpieszczały nas latem 
czy wiosną. Otóż produkty fermento-
wane będą naprawdę bardzo dobrym 
wyborem  Myślę tu o kapuście kiszonej 
czy ogórkach. To są przetwory, które 
dobrze znamy. Mało kto wie, że równie 
dobrze można kisić kalafi or, paprykę,  
pomidory czy cukinię. Kisić można też 
jabłko, gruszki czy śliwki.  
Kiszonki to bardzo cenne źródło cennych 
minerałów i witamin. Przede wszystkim 
są bogate w witaminę C, czyli kwas 

askorbinowy. To jedna z najważniejszych 
witamin zapobiegających przeziębie-
niom. Zamiast wody z cytryną i łyżka 
miodu możemy zadbać o to, byśmy mieli 
kiszone produkty w naszym codziennym 
menu. Zawarta w nich witamina C  po-
prawi  naszą odporność. Zwiększy też 
przyswajalność żelaza przez organizm, 
o czym często zapominamy. Tak częsty 
dzisiaj problem niedokrwistości,  jest 
często spowodowany właśnie jej bar-
kiem. Witamina C jest konieczna, by 
żelazo dobrze się przyswajało. 
Trzeba pamiętać, że powinniśmy wy-
bierać produkty kiszone, czyli poddane 
fermentacji odpowiednich bakterii, a nie 
kwaszone. To bardzo ważna informacja 
dla konsumentów, by rozróżniali różni-
cę. Kwaszonki są nośnikami mikrofl ory 
probiotycznej.  O probiotykach i scho-
rzeniach spowodowanych ich brakiem 
mówi się teraz bardzo dużo. Właściwa 
fl ora bakteryjna  jelita  grubego  jest 
podstawą naszego zdrowia . Jeżeli jelito 
jest zdrowe , to cały  organizm jest 
zdrowy – tłumaczy Alicja Sokołowska, 
inżynier, specjalista  ds. żywienia MCZ 
S.A. w Lubinie.
Nie pozostaje nam nic innego, jak udać 
się do sklepu z warzywami i nabyć 
kiszoną kapustę czy ogórki. Zbliża się 
przesilenie wiosenne, pomóżmy więc 
swojemu ciału w zdrowiu  przywitać  
wiosnę .

Czosnek, kiszonki, imbir i kardamon, czyli jak się rozgrzać

Zamiast sztucznych warzyw
kiszona kapusta i ogórki

Okres wzmożonej zachorowalności   na przeziębienia i grypę wciąż trwa. Specjaliści radzą 
dostosować dietę do panujących warunków pogodowych i uzupełnić ją o produkty, które rozgrzeją   
i  wzmocnią nasz organizm. Nieliczni wiedzą, że wszelkiego rodzaju kiszonki pozytywnie wpływają 
na odporność organizmu. A zatem....kapusta i ogórki kiszone to całkiem dobre panacea w walce 
z wirusami i bakteriami. 

r e k l a m a

Bliższe informacje otrzymasz:

• na stronie internetowej www.mcz.pl

• w Pracowni Endoskopowej Oddziału Gastroenterologicznego 
 Szpitala MCZ S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 
 Bud. D-40 V. tel. 76 / 84 60 321

• w Pracowniach Endoskopowych w Przychodniach MCZ S.A. 
  * w Legnicy ul. Okrzei 14A tel. 76 / 74 39 540; 
  * w Głogowie ul. Sportowa 1B tel. 76 / 72 76 740

• w Centralnej Rejestracji tel. 76 / 84 60 382

• w ulotkach informacyjnych 

Bliższe informacje otrzymasz:

•

•
 Szpitala MCZ S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 
 Bud. D-40 V. 

•
  
  

•

•

  MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. 
w Lubinie

W ramach badania pacjent ma zagwarantowane:
• bezpłatnie środek do oczyszczenia jelita
• znieczulenie
• transport zbiorowy zorganizowany z miejscowości o utrudnionym 
 dojeździe do ośrodków wykonywania badań

Z A P R A S Z A  N A

BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE 
ADRESOWANE DO OSÓB CZYNNYCH ZAWODOWO 

W WIEKU OD 55 DO 64 ROKU ŻYCIA

Nie czekaj, zbadaj się póki nie jest za późno.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020”

Kolonoskopia 
jest najskuteczniejszą metodą 

w rozpoznaniu raka jelita grubego.
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Kolejny rok z rzędu miedziowa 
spółka zaserwuje mieszkańcom 
Zagłębia Miedziowego sporo 
sportu za darmo. Rusza cykl 
zajęć nordic walking. W kilku 
miastach powstaną grupy, 
które w kwietniu i maju czeka 
szereg bezpłatnych zajęć.  

KGHM Polska Miedź zaprasza na wiosenny 
cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych organi-
zowanych w ramach programu społecznej 
odpowiedzialności EKO-Zdrowie. Dla 
osób, które skończyły 40 rok życia firma 
przygotowała zajęcia nordic walking. Udział 
w programie jest bezpłatny.
Zajęcia nordic walking prowadzone będą 
w pięciu miastach Zagłębia Miedziowego: 
Głogowie, Legnicy, Lubinie, Polkowicach 
i Złotoryi w miesiącach kwiecień – czerwiec 
br.
W każdym ze wspomnianych miast utwo-
rzone zostaną maksymalnie 30-osobowe 
grupy uczestników, którzy technik marszu 
z kijami będą uczyć się z doświadczonymi 
instruktorami z Polskiego Stowarzyszenia 
Nordic Walking.
Ponadto w ramach zajęć, każda z grup weź-
mie udział w wykładach poświęconych 
praktykom żywieniowym.
Informacje i zapisy na nordic walking tel. 
668 005 085

Dwóch mężczyzn zatrzymano za rozbój 
i kradzież. Lubińscy policjanci kilkanaście minut 
po zdarzeniu zatrzymali  podejrzanych o rozbój 
i kradzież rozbójniczą. Obaj są już w areszcie.

Łupem jednego ze sprawców padł telefon komórkowy 
o wartości 1600 zł., natomiast drugiego napoje alkoholowe 
i słodycze. Wszystkie rzeczy dzięki sprawnej interwencji 
policjantów, wróciły do właścicieli. Mężczyźni trafi li do 
policyjnego aresztu. O ich dalszym losie zadecyduje teraz 
sąd.
Do kradzieży rozbójniczej doszło 6 kwietnia  w jednym 
ze sklepów na terenie Lubina. Sprawca wszedł do sklepu, 
z którego chciał wynieść napoje alkoholowe i słodycze, 
a następnie uciekając użył wobec pracownika ochrony 
siły fi zycznej, kopiąc go i uderzając. Na miejsce został 
wezwany patrol policji, który zatrzymał 22-latka. Jak się 
okazało mężczyzna  był już znany funkcjonariuszom z uwagi 
na wcześniej popełniane, podobne przestępstwa. Młody 
lubinianin trafi ł do policyjnego aresztu.
Zaś 8 kwietnia  ofi cer dyżurny otrzymał zgłoszenie o rozboju 
dokonanym na osobie nieletniej. Dzięki sprawnej interwencji 
i po bezpośrednim pościgu, policjanci zatrzymali 25-latka, 
który posiadał przy sobie skradziony kilka chwil wcześniej 
telefon komórkowy.
Teraz sprawą mężczyzn zajmie się sąd. Za rozbój grozić 
może kara pozbawienia wolności nawet do lat 12. Natomiast 
za przestępstwo kradzieży rozbójniczej kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Miedziowa spółka zaprasza na EKO-Zdrowie Rozbój i kradzież
– sprawcy w areszcie



6   11 kwietnia 2018 r.  •  www.lubinextra.pl aktualności

r e k l a m a

Blisko 3 promile alkoholu 
w organizmie miał ojciec 
1,5 letniej dziewczynki. 
Matka blisko półtora 
promila. Okazało się, że 
w tym stanie upojenia 
alkoholowego zajmują 
się swoją córeczką. 
Oboje rodzice trafi li do 
policyjnego aresztu. 
Teraz sytuacją rodziny 
zajmie się sąd.
Małżeństwo spożywało wspólnie 
alkohol. Podczas libacji doszło 
do kłótni między rodzicami, 
podczas której kobieta sięgnęła 
po nóż samookaleczając się.
Funkcjonariusze, którzy nie-
zwłocznie po otrzymaniu in-
formacji pojawili się na miejscu 
interwencji ustalili, iż pod opieką 
skrajnie nieodpowiedzialnych, 
pijanych rodziców jest mała 
dziewczynka. Gdy policjanci 
zbadali oboje małżonków – 
alkomat wykazał, że 28 letni 
mężczyzna ma blisko 3 promile 
alkoholu w organizmie, u matki 
dziecka, 37- letniej kobiety, bli-

sko 1,5 promila. Kobiecie została 
udzielona pomoc przez wezwane 
na miejsce interwencji pogotowie 
ratunkowe.
Policjanci uznali, że taki stan 
rodziców może zagrażać życiu 
dziecka, zwłaszcza, że w miesz-
kaniu panował ogólny nieład, 
a dziewczynka miała dostęp do 
noży, znajdujących się w jej za-
sięgu, na szafce w pokoju. Mun-
durowi zadbali, żeby dziecko 
zostało przebadane przez zespół 
pogotowia. Nie wymagało hospi-
talizacji. Zostało umieszczone 
w placówce opiekuńczej i oddane 
w ręce wychowawców.
W związku z podejrzeniem po-
pełnienia przestępstwa narażenia 
dziecka na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia, pijane 
małżeństwo zostało zatrzymane 
przez funkcjonariuszy i oboje 
trafili do policyjnego aresztu. 
Grozi im do 5 lat więzienia. Spra-
wą rodziny zajmie się teraz Sąd 
Rejonowy Wydział Rodzinny 
i Nieletnich.

  inf. st. asp. Sylwia Serafin
KPP Lubin

Promile, libacja
i mała dziewczynka

Rodzina, przyjaciele, 
zwykli znajomi , a  nawet 
obcy ludzie – wszyscy 
chcą pomóc Pawłowi 
Świątkiewiczowi stanąć 
na nogi dlatego licznie 
wzięli udział w kolejnym 
charytatywnym 
koncercie, bo Lubin  
pokazał już kilka razy, że 
potrafi  pomagać. Wielki 
Świątek, czyli koncert 
dla Pimpasa udał się.
Lubin pomaga Pimpasowi. Grosz 
do grosza, koncert, za koncertem, 
puszki zapełniające się pieniędz-
mi, fundusze, które pozwolą pro-
wadzić intensywną rehabilitację  
tak w kilku słowach można opisać 
szereg działań na rzecz Pawła 
Świątkiewicza, czyli Pimpasa, 
który od czerwca ubiegłego roku 
wymaga stałej pomocy. Tym 
razem w Klubie Ave Cezar miał 
miejsce koncert, podczas którego 
na scenie można było podziwiać 
zespół, w którym grał Pimpas, 
czyli Astarot. Zagrała też Awaria, 

Rewizja, Muzykomaniek Band 
oraz nowy projekt Spożywczy.
– Dzisiejszy koncert to kolejny 
dowód, że Lubin pomaga, bo war-
to. Wspieramy się wzajemnie, ale 
przede wszystkim propagujemy 
różne cele charytatywne. Coraz 
bardziej  to miasto potrzebuje 

takich imprez. Mamy tu i kulturę, 
i charytatywne działania. Wspie-
ramy muzyka, z którym znamy się 
nie od dziś, a dla naszego zespołu 
to możliwość pokazania się lokal-
nej publiczności.  – mówił Łukasz 
KuKi Bagiński, jeden z artystów 
i organizatorów koncertu.

Lubin pomaga muzykowi,
czyli koncert dla Pimpasa
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Informacje na mobilnych bilbor-
dach mają pokazać Polakom ile 
pieniędzy dostali w ramach nagród 
Ministrowie PiS. A są wśród nich 
również politycy Prawa i Sprawie-
dliwości z terenu Dolnego Śląska. 
M.in. Elżbieta Witek. 
– PiS wbrew deklaracjom 
przedwyborczym wygenerował 
mechanizm dodatkowego zara-
biania. To są dodatkowe premie, 
które zostały wygenerowane poza 
pensją zasadniczą. Zgodnie z tym, 
co premier wykrzyczała w Sejmie 

to są pieniądze za dobrą pracę. 
Wszyscy Polacy są przyzwyczaje-
ni do tego,że za dobrą pracę otrzy-
mujemy pensję zasadniczą. O tym 
jaka jest różnica między tym, co 
było za PO a tym, co jest teraz 
świadczą te pieniądze. Wciągu 8 
lat ministrowie rządu Donalda Tu-
ska i ewy Kopacz otrzymali 16 tys. 
a za 1,5 roku rządów PiS mówimy 
o skali około 2 mln złotych – wy-
jaśnia Mieczysław Kraśniański,  
wiceprzewodniczący zarządu 
powiatu Platformy Obywatelskiej 

w Lubinie, na krótkiej konferencji 
zorganizowanej w tym mieście.
Z publicznych wypowiedzi 
wynika, że kierownictwo PiS 
zdecydowało, że nagrody mają 
zostać oddane. Ministrowie 
i wiceministrowie przekażą je na 
rzecz Caritas. Jest też pokłosie 
przyznawania nagród, PiS złoży 
projekt ustawy obniżający o 20 
proc. pensje posłów i senatorów – 
przekazał na konferencji prasowej 
Jarosław Kaczyński.

  (inf)

Dzisiaj wszyscy mamy 
świadomość jakim 
przełomowym dniem był 

23 marca 1957 roku. Ale wtedy 
ten dzień zaczął się zwyczajnie. 
To był kolejny dzień, gdy od 8 
stycznia dokonywano wierceń i za 
każdym razem kiedy Wyżykowski 
oglądał rdzenie nie widział nic, 
co by zwróciło jego uwagę. Wła-
śnie 23 marca nastąpił przełom. 
Rdzenie wyciągnięte z głębokości 
655 metrów pokazały, że jest coś 
bardzo interesującego, coś, co 
od razu zwraca uwagę doświad-

czonego geologa. Te próbki Wy-
żykowski natychmiast zawiózł 
do Warszawy, do Państwowego 
Instytutu Geologicznego, gdzie 

jego najbliższy współpracownik 
Andrzej Rydzewski poddał do-
datkowym badaniom. I dopiero 
wtedy wszyscy mogli powiedzieć 

– tak, to jest to, co od początku 
lat 50... szukaliśmy na Dolnym 
Śląsku. Ale to nie było wszystko. 
Kolejne wiercenia  dokonywane 
w rejonie Lubina, zakończone 8 
sierpnia 1957 roku uświadomiły 
wszystkim jak wielkie są to 
złoża, największe w Europie. 
Dopiero od tego momentu nastą-
piły te wszystkie zmiany, które 
dziś doprowadziły do tego, że 
przemysł miedziowy przez lata 
był największym skarbem nie 
tylko Dolnego Śląska, ale i całej 
Polski – mówił członek zarządu 
KGHM Polska Miedź Ryszard 
Jaśkowski tuż przed ceremonią 
złożenia kwiatów pod pomnikiem 
w Sieroszowicach. 
W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele kopalń i hut 
Polskiej Miedzi, spółek z grupy 
kapitałowej KGHM, lokalnych 
szkół, samorządów i jednostek 
porządku publicznego. 
sieroPo uroczystości pod po-
mnikiem zebrani udali się do sali 
miedziowej w Sieroszowicach, 
gdzie  Towarzystwo Przyjaciół im. 
Jana Wyżykowskiego rokrocznie 
przygotowuje część artystyczną 
jubileuszu oraz tradycyjne już 
jaśkowe pierogi, czyli ulubioną 
potrawę Jana Wyżykowskiego. 
W tym roku panie ulepiły ich 
1500.

  (red)

Konwój wstydu
Mobilne bilbordy w ramach akcji “Konwój wstydu” jeżdżące 
po całej Polsce pojawiły się także w naszym regionie. Były już 
widziane w Lubinie i Legnicy. W regionie legnickim na mobilnych 
plakatach jest wizerunek jaworzanki posłanki Elżbiety Witek.

Złoża miedzi odkryto 61 lat temu
Jan Wyżykowski odkrył złoża miedzi 61 lat temu. 23 marca każdego roku pod pomnikiem w Sieroszowicach odbywa się ceremonia 
złożenia hołdu temu, dzięki któremu Zagłębie Miedziowe rozkwitło. Nie inaczej było i w tym roku. 

Kwiaty i hołd składany Janowi Wyżykowskiemu, który przed 61 laty odkrył złoża miedzi to coroczna tradycja 
celebrowana w Sieroszowicach. Mozolne były badania i poszukiwania  miedzi prowadzone przez Jana Wyżykowskiego 
i jego współpracowników.
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20 kwietnia - Bolesławiec
21 kwietnia - Jelenia Góra i Wałbrzych
22 kwietnia - Wrocław 
23 kwietnia - Lubin i Głogów

Od niemal miesiąca 
Ścinawa przygotowuje 
tren inwestycyjny między 
droga na Parszowice, 
a trasą na Lubin. 
Uzbrajana jest Strefa 
Aktywności Gospodarczej.

 Teren należy do gminy Ścinawa. 
Budowana jest tam siec kanali-

zacji sanitarnej, deszczowej oraz 
sieć wodociągowa. Do połowy 
listopada na tym obszarze zostaną 
wybudowane również nowe drogi 
wewnętrzne wraz z rondami, które 
będą obsługiwać komunikacyjnie 
cały obszar, a także sieć energe-
tyczna oraz gazowa. Dojazd do 
Strefy Aktywności Gospodarczej 
przewidziano ulicą Legnicką. Ta 

ulica również zostanie zmoderni-
zowana. Wybudowany zostanie 
przy niej chodnik. Wykonane 
zostaną również wjazdy na po-
szczególne posesje mieszkańców. 
Ulica zyska chodnik,  ścieżkę 
rowerową oraz energooszczędne 
oświetlenie uliczne. 
– To chyba najlepsze miejsce, jeśli 
chodzi o działki przemysłowe 

w Ścinawie – twierdzi Przemy-
sław Linda, kierownik Referatu 
Inwestycji i Rozwoju w miejsco-
wym ratuszu. – To 17 ha działek, 
które będzie można podzielić wg 
zapotrzebowania i przeznaczyć 
pod aktywność gospodarczą.
Ponadto uzbrajany właśnie obszar 
zlokalizowany jest przy drodze 
powiatowej w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi krajowej – tzw. 
ścinawskiej obwodnicy, oraz linii 
kolejowej i wyremontowanej 
w ubiegłym roku bocznicy, a także 
przy niedaleko budowanej S-3. 
Atrakcyjne położenie strefy ma 
przyciągnąć małych i średnich 
przedsiębiorców, którzy będę 
chcieli zainwestować na tym 
terenie.
– Liczymy, że wszystkie atuty 
ścinawskiej strefy gospodarczej 
zostaną zauważone przez potencjal-
nych przedsiębiorców i faktycznie 
zacznie się dziać coś konkretnego 
w naszym mieście w sferze roz-
woju gospodarczego i wzrostu 
zatrudnienia na lokalnym rynku 

pracy – mówi burmistrz Ścinawy 
Krystian Kosztyła.
Cała inwestycja będzie kosztowała 
9,5 mln zł. Gmina Ścinawa na jej 
realizację otrzymała wsparcie 
finansowe w wysokości blisko 5 
mln zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
Dofinansowanie nie dotyczy prze-
budowy i modernizacji ulicy Le-
gnickiej – ten zakres wykonywany 
jest m.in. dzięki corocznej dotacji 
z budżetu Powiatu Lubińskiego 
przekazywanej Ścinawie na 
inwestycje związane z drogami 
powiatowymi w obrębie gminy. 

  (scinawa.pl)

Okazuje się, że śmietnik 
w parku wykonano na 
zlecenie miasta i Mu-

zeum Historycznego. Składowisko 
ma swój cel. z informacji od władz 
miasta wynika, że zgromadzone 
na nim odpady mają zostać 
wykorzystane na scenografię 
do wystawy dotyczącej I wojnie 
światowej. Z przywiezionej ziemi 
i ton gruzu mają powstać ...okopy. 
W przywiezionych odpadach są 
poza gruzem i piachem jeszcze 
inne śmieci w tym gumy, czy 
wełna mineralna. Sprawą za-
śmiecania parku zainteresowało 
się stowarzyszenie Miasto dla 
Mieszkańców. - Z naszego parku 
robi się śmietnik. Przyjeżdżają 
tu ciężarówki załadowane śmier-
dzącym gruzem – nie kryje obu-
rzenia Edyta Zawadzka, prezes 
stowarzyszenia MdM. - Jesteśmy 
zszokowani i zbulwersowani 
prowadzoną rewitalizacją parku, 

która pochłania kolejne pieniądze.
Rzecznik prezydenta wyjaśnia, że 
owszem do parku przywieziono 
ziemię z gruzem, ale jest to ele-
ment przygotowywanej wystawy 
poświęconej I wojnie światowej. 

- Jest to część większego projektu 
i przywiezione zostaną jeszcze 
inne materiały. M.in. ziemia 
z której zostaną wykonane oko-
py, transzeje i różnego rodzaju 
dekoracje. 

Cała ekspozycja ma być gotowa 
za kilka miesięcy. 
Przedsięwzięcie tak samo jak 
trwająca w parku wycinka drzew 
budzi emocje lubinian. - To nie 
jest czysty, gruz. Tam są różne 

materiały budowlane, których nie 
powinno tam być, np. fragmenty 
górniczej taśmy przenośnikowej. 
Przedstawiciele stowarzyszenia 
wytykają, że z uwagi na zły stan 
techniczny strzelnicy obiekty 
budowlane zostały ogrodzone. - 
Miejsce ma być niedostępne dla 
postronnych ludzi, ale są tacy, 
którzy tam bez przeszkód wcho-

dzą jak doi siebie – to koledzy 
i znajomi pana Zawadki i pana 
prezydenta. Dlaczego jeżeli jest 
niebezpiecznie grupy rekonstruk-
cyjne mogą sobie wchodzić i robić 
sesję zdjęciowe – pyta Zbigniew 
Sobka ze stowarzyszenia MdM.
Dodajmy, że rośnie kwota prze-
znaczona na przebudowę Parku 
Leśnego suma sięga już 12 mln zł.

Strzelnica zamienia się w śmietnik!
Ciężarówki z gruzem ziemią zwiozły tony gruzu do parku leśnego Strzelnica.
Zwożenie miało miejsce w piątek.

Budują strefę Aktywności Gospodarczej
Cała inwestycja będzie kosztowała 9,5 mln złotych

r e k l a m a
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To był kolejny, 147 
bieg parkrun w Lubinie 
w związku z Światowym 
dniem świadomości 
autyzmu. Mottem było 
przekazanie wiedzy 
na ten temat.

Sympatycy parkrun pobiegli na 
niebiesko, aby ten symboliczny 
kolor przyniósł nadzieję na lepsze 
życie osobom z autyzmem i ich 
rodzinom. Naszym celem jest 
propagowanie wiedzy na temat 
autyzmu – mówi koordynator 
parkrun w Lubinie, Andrzej Sowa.

Ponad 90 procent społeczeństwa 
nie zna zagadnień w tym temacie, 
a reakcje na odmienne zachowanie 
osób z autyzmem bywa krzywdzą-
ce, to musimy zmienić – podkreśla 
lubinianin.
Przed biegiem pani Sylwia Ma-
jewska przekazała uczestnikom 
podstawowe informacje w zakre-
sie autyzmu. 
Pani Ela Sowa przywitała uczest-
ników oraz debiutanta Mariusza 
Waladę, któremu pierwszy bieg 
bardzo się spodobał i ma nadzieję 
na ich kontynuację.
Najmłodszą uczestniczką 

(jeszcze w wózeczku) była 17 
miesięczna Lea Ewa, która wraz 
z mamą spokojnie podążały 
alejkami Parku Wrocławskiego. 
Seniorem z kijkami okazał się 
Andrzej Makowicz, który daje 
przykład, że po osiemdziesiątce 
można przyjść na parkrun i mile 
spędzić czas.
Wyniki każdy uczestnik otrzy-
muje indywidualnie do swojej 
skrzynki e-mail, a wszelkie inne 
dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronie w internecie: 
parkrun Lubin oraz na Facebook-
-u.

Niebieski parkrun dla autyzmu

ŚCINAWA. Burmistrz 
Ścinawy Krystian 
Kosztyła był 
gospodarzem Konwentu 
Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Legnicko-
Głogowskiego Obszaru 
Strategicznej Interwencji.

Podczas niezwykle interesującego  
spotkania poruszano będą ważne 
dla regionu sprawy. Tematem 
przewodnim konwentu było przy-
wrócenie żeglugi na rzece Odrze. 
Na sali konferencyjnej ze względu 
na wagę spotkania pojawił się 
Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego Cezary PRZYBYL-
SKI i większość włodarzy miast 
i gmin regionu, nie tylko tych 
leżących przy rzece Odra. Gabriela 
Tomik - Pełnomocnik Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, a wcześniej samo-
rządowiec z 24-letnim stażem 
w swoim wystąpieniu wskazała 
na wagę zagadnienia i determi-
nację rządu w procesie działań 
zmierzających do przywrócenia 
Odrze znaczenia transportowego, 
gospodarczego i i turystycznego. 

- Gdyby przedłużyć Odrę o 90 
km, transport wodny w Polsce 
miałby szansę na rozkwit na całej 
rzece. Byłby tańszy i zastąpiłby 
500 tys. ciężarówek. Obecnie 
Odra jest żeglowna tylko między 
Kędzierzynem-Koźlem (woj. 
opolskie) i Szczecinem. Polscy 
i czescy urzędnicy chcą, by można 
było nią dopłynąć aż do ośrodka 
przemysłowego w Ostrawie. 
Wtedy ładunki będzie można 
wozić stamtąd nad Bałtyk. Po-
wstał plan stworzenia wodnej 
autostrady między Skandynawią 
a Adriatykiem poprzez Odę i Du-
naj. To szansa gospodarcza dla 
miast gmin leżących przy Odrze 
i mających do rzeki blisko.
Taką szanse rzecz jasna widzą 
już w tej chwili samorządow-
cy. Krystian KOSZTYŁA, 
burmistrz Ścinawy: - Odra to 
wielka szansa dla miasta, gmin 
leżących przy Odrze. Oczywi-
ście niezbędne są inwestycje, 
które doprowadzą do pełnej 
żeglowności na rzece. To wielka 
szansa dla Ścinawy. I nie cze-
kamy aż pewne sprawy władze 
centralne podopinają, ale już 

działamy. Pozyskawszy środki 
zewnętrzne przystąpimy nieba-
wem do budowy nowoczesnego 
parkingu w porcie rzecznym nad 
Odrą. Pozyskaliśmy 4 miliony na 
zakup statku wycieczkowego, 
który pływając po Odrze między 
Ścinawą a Prochowicami świad-
czyć będzie nie tylko usługi 
komercyjne, wycieczkowe, ale 
przede wszystkim od ponie-
działku do piątku będzie służyć 
dzieciom i młodzieży w edu-
kacji ekologicznej. Wspólnie 
z Prochowicami rozpoczniemy 
adaptację dawnego torowiska 
między naszymi miastami na 
ścieżki rowerowe. Fajnie będzie 
popłynąć statkiem ze Ścinawy 
do Prochowic, a stamtąd wró-
cić rowerem. W przeciwnym 
kierunku powstaje przystań 
kajakowa w Chobienii, jest 
plan unowocześnienia mariny 
w Głogowie. Żeglowna Odra 
to przede wszystkim ogromna 
szansa gospodarcza dla Ścina-
wy. To naprawdę powinna być 
szybka wodna autostrada.

 Fot. Mariusz Kwapis,
e-legnickie.pl

Przerwane 15 marca 
nadzwyczajne 
walne zgromadzenie 
akcjonariuszy KGHM  
zostało z końcem marca 
wznowione i ponownie 
…przerwane.

Wniosek o kolejną dwutygodnio-
wą przerwę złożył przedstawiciel 
największego akcjonariusza 
KGHM, czyli Skarbu Państwa. 
Zgodnie z tym wnioskiem w gło-
sowaniu tajnym zgodzono się na 
kolejną przerwę w posiedzenie 
NWZA do piątku 13 kwietnia.

Przypomnijmy, że już dwukrot-
nie przekładano decyzję doty-
czącą zmian w radzie nadzorczej 
KGHM. Tymczasem KGHM 
szuka nowego prezesa. Przesłu-
chania kandydatów mają odbyły 
się po świętach – 3 kwietnia.

  (red)

Po przesłuchaniu prawdopodobnie 70 
osób, które złożyły wnioski w konkursie 
na prezesa i wiceprezesa KGHM 
Rada Nadzorcza spółki postanowiła 
unieważnić konkurs i pozostawić zarząd 
w obecnym składzie do końca kadencji.

KGHM Polska Miedź S.A wydała krótki komunikat: 
„W dniu 5 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza KGHM 
Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie podjęła 

decyzję o unieważnieniu postępowania kwalifikacyj-
nego na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów 
Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A.”
Nieoficjalnie wiadomo, że na decyzje rady wpłynął 
fakt, iż w czerwcu kadencja zarządu wygasa zgodnie 
ze statutem spółki. Wtedy to, zostanie powołany 
nowy zarząd - zmiany na dwa miesiące nie miałyby 
większego sensu.

 E-legnickie.pl

Prezes dopiero w czerwcu

Długa przerwa w KGHM Konwent Odrze poświęcony
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V Mistrzostwa Polski 
Górników i Przyjaciół 
w siatkówce 
zakończone. Szczyt 
podium zdobyli 
lubinianie z  drużyny 
Tartan Volley Team 
Lubin. Tuż za nimi 
uplasowali się górnicy 
z ZG Lubin. Trzecie 
miejsce zdobyli 
goście z Jastrzębia. 

Po raz piąty Mistrzostwa Polski 
Górników i Przyjaciół w piłce 
siatkowej organizowało Stowa-
rzyszenie Madness Żory. Tym 
razem w Lubinie na dwóch 
halach sportowych zmierzyło 
się 10 drużyn:  ZG Rudna Klima-
tyzacja, Grand Volley Polkowice, 
Tartan Volley Team Lubin, JSW 
SA Solidarność KWK Borynia-
-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Bo-
rynia i Ruch Jastrzębie, Junkers 
Volleyball Team, ZG Lubin, Pol 
Miedź – Trans, PGG SA KWK 

ROW Ruch Chwałowice, Invic-
tus Wrocław.
– To piąta edycja turnieju, ale 
trzecia w Lubinie.  Mamy na 
niej trzy drużyny gościnne 
z Górnego Śląska. Dziś mamy 
bardzo wyrównany poziom – 
mówił Wojciech Chmielewski, 
prezes Stowarzyszenia Madness, 
organizator V Mistrzostw Polski 
w Piłce Siatkowej. 
Partnerami technicznymi wyda-
rzenia były m.in.: KGHM Polska 
Miedź, Saller czy Staropolanka. 

aktualności

10 km, czyli VI Bieg do Pustego 
Grobu, na którym nie zabrakło 
sportowców z MTS. 2 kwietnia, 
w Poniedziałek Wielkanocny 
na starcie Biegu w Nowej Soli 
stawiło się blisko 900 biegaczy, 
w tym czwórka z Miedziowego 
Towarzystwa Sportowego.

Patronem tegorocznego Biegu do Pustego Gro-
bu był św. Jana Pawła II. Gościem specjalnym 
wydarzenia był Jerzy Górski. Każdy biegacz 
w pakiecie startowym dostał szalik kibica, 

bransoletkę – różaniec i książkę. W tym roku 
z każdej opłaty wpisowej 5 zł przekazane 
zostało na Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, 
które zajmuje się bezdomnymi w Krakowie. 
Z osób które wystartowały do mety dotarło 
ponad 880 biegaczy. Nie obyło się bez wiel-
kanocnego poczęstunku, na który składał 
się m .in. żurek. Pod banderą Miedziowego 
Towarzystwa Sportowego pobiegli: Joanna 
Szczurowska, Waldemar Szczurowski, Daria 
Dym, Tadeusz Perłakowski, który zajął III 
miejsce w kat M60 z czasem,  który zajął III 
miejsce w kat M60 z czasem 43:27.

Od zwycięstwa rozpoczęli zmagania 
w II lidze Rugby15 Miedziowi Lubin, 
którzy na własnym boisku podejmowali 
drużynę Chaos Poznań. Pewna obrona 
i szybki atak przełożyły się na zdobycie 
pierwszych ligowych punktów.

Kibice, którzy przyszli obejrzeć spotkanie na pewno 
nie byli zawiedzeni. Każda z drużyn pokazała na 
boisku wielką wolę walki. W drużynie Miedziowych 
zadebiutowali: Damian Szwajkowski oraz Damian 
Dykas, który w Lubinie kojarzony jest z siatkarskim 
Cuprum Lubin, ale postanowił spróbować sił w innym 
sporcie.
Chociaż początek spotkania to lekka przewaga 
przyjezdnych, to jednak Miedziowi nie oddawali 
boiska “za darmo”. Twarda gra w obronie lubińskiej 
drużyny doprowadziła do kilkukrotnego przerwania 
gry i interwencji ratownika medycznego. Zawodnicy 
z Poznania mieli wielki problem aby zdobyć przy-
łożenie. Udało im się to tylko raz w pierwszych 40 
minutach, dodatkowo czterokrotnie wykorzystali 
rzuty karne. Miedziowi natomiast raz przyłożyli piłkę 
poza linię końcową i raz wykorzystali podwyższenie.
Po przerwie przewaga 10 punktów (7:17 wynik do 

przerwy) została szybko zniwelowana, gdyż miedzio-
wi zdobyli kolejne przyłożenie i podwyższenie. To za 
sprawa wymiany pierwszej linii młyna. Skuteczny 
atak gospodarzy został lekko stłumiony, nie przez 
przyjezdnych, ale przez sędziego, który dwukrotnie 
nie uznał prawidłowo zdobytego przyłożenia i naka-
zywał wznowienie gry. Mimo tych błędów Miedziowi 
nie dali się sprowokować, tylko nadal skutecznie 
zdobywali kolejne metry pola przeciwnika. 
Kolejne punkty miejscowi zdobyli po błędzie obrony 
i wyszli na prowadzenie w spotkaniu. To dodało im 
“wiatru w żagle”. Coraz śmielej spychali drużynę 
z Poznania do obrony własnej bramki. Taktyka 
się opłaciła, gdyż przed samym końcem spotkania 
Miedziowi Lubin po raz kolejny zdobyli przyłożenie 
i podwyższenie powiększając przewagę nad rywalem.
Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem go-
spodarzy, i to oni dopisali pierwsze punkty na swoim 
drugoligowym koncie.

Dla Miedziowych punkty zdobywali:
Michael Shtefanitsa – 8 pkt (4 razy podwyższenie)
Rafał Kubacki – 5 pkt (1 przyłożenie)
Karol Mikołajczyk – 5 pkt (1 przyłożenie)
Łukasz Jaszowski – 10 pkt (2 przyłożenia)

Bieg pod patronatem św. Jana Pawła II

Mistrzostwa Polski
Górników w siatkówce

Miedziowi wygrywają na własnym boisku

Udana inauguracja
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Jesienne wybory samorządowe 
spędzają sen z powiek z lu-
bińskiej grupy sprawującej 

władzę. Dzieje się tak za sprawą 
sondaży przeprowadzanych na 
zlecenie różnych ugrupowań 
w Lubinie. A te pokazują, że lu-
binianie mają dość dyktatorskich 
zapędów prezydenta Lubina. Przez 
cztery ostatnie kadencje sondaże 
były dla Raczyńskiego doskonałe. 
Niezmiennie obracały się w oko-
licach 70% poparcia. To dawało 
gwarancje wyboru w pierwszej 
turze.
Od końca ubiegłego roku wyniki 
sondaży są dla Raczyńskiego 
druzgocące. Oscylują w granicach 
30%-35% poparcia dla obecnego 
prezydenta. Jedynie badania pu-
blikowane przez media związane 
z prezydentem wskazują na ...52% 
poparcia. Dzisiaj niemal pewne 
jest że w Lubinie, po raz pierwszy 
odbędzie się druga tura wyborów 
na prezydenta. No chyba żeby 
kontrkandydat wygra w pierwszej 
turze.
Sondaże pokazują też, że wy-
borcza porażka Raczyńskiego 
w drugiej turze jest wysoce praw-
dopodobna: głosy rozkładają się 
po równo, raz dając niewielką 
przewagę Raczyńskiemu a raz 
kontrkandydatowi. Zapewne, 
sondaże przeprowadzone po wa-
kacjach wskażą o wiele więcej. Na 
razie wyniki spowodowały panikę 
w obozie rządzącym. Wszystko 
wskazuje na to, że Raczyński 
w tych wyborach zrezygnuje ze 
startu do sejmiku wojewódzkiego 
i wybierze start w wyborach pre-
zydenckich i na... radnego.
Można to wnioskować po kształcie 
uchwalonych niedawno okręgów 
wyborczych. W podobnym kształ-
cie istniały 8 lat temu (4 lata temu 
były 23 okręgi jednomandatowe) 
– miasto podzielono na 4 okręgi. 
W trzech wybierano po 6 rad-
nych a w jednym 5. Okręgi były 
podobne do siebie pod względem 
ilości wyborców. W nadchodzą-
cych wyborach w Lubinie też 
będą 4 okręgi ale... nie są one 
już tak zrównoważone. W trzech 
będzie wybranych 5 radnych 
a w jednym... 8. Dlaczego tak? 
To proste. Tych ośmiu radnych 
będzie wybieranych w okręgu 
obejmującym Ustronie. Dlaczego?  
Otóż w tym rejonie miasta po-
parcie dla Raczyńskiego jest naj-
większe. Nieoficjalnie wiadomo, 

że ugrupowanie Raczyńskiego 
sądzi, że zdobędzie tam aż sześć 
mandatów – lokomotywą listy 
ma być właśnie Raczyński. Jeśli 
w pozostałych okręgach zdoby-
liby po dwa mandaty to mieliby 
większość w Radzie Miejskiej, 
a to jest jeden z ich celów. 
Początki kampanii sięgają 
styczniowego Konwentu Prezy-
dentów, Burmistrzów i Wójtów 
Gmin Zagłębia Miedziowego. 
Tam zaprezentowano zrobiony na 
zlecenie Urzędu Miejskiego filmik 
„promocyjny” Lubina. Zawierał 
tak bezczelną propagandę obecnej 
władzy i samego Raczyńskiego, 
że obecni na sali dziennikarze 
z zażenowania odwracali wzrok 
na bok. Na tym samym konwencie 
Raczyński zaatakował personalnie 
Jarosława Kaczyńskiego i Mariu-
sza Kamińskiego – Koordynatora 
Służb Specjalnych, zarzucając 
im składanie fałszywych zeznań 
podatkowych.
Kolejnym elementem kampanii 
było lutowe podpisanie (oczy-
wiście w obecności kamer) 
porozumienia z Politechniką 
Wrocławską w sprawie współ-
pracy w kształceniu studentów 
na lubińskim lotnisku. Mają tam 
powstać laboratoria a od paździer-

nika studenci mają mieć wykłady 
w Lubinie. 
Przypominamy, że kilka lat temu 
Raczyński hucznie zapowiedział 
powstanie w mieście technikum 
Lotniczego. Zorganizowano na 
początek jedną klasę, która... nie 
przetrwała do końca roku szkolnego. 
Teraz temat rozwoju przemysłu 
lotniczego i technologii lotniczych 
w naszym mieście powrócił. 
Podobno będzie nawet Air Show 
– to nieoficjalna informacja. Ale 
wiadomo, że prawdopodobna – 
przecież pokazy lotnicze to jedna 
z trzech pasji jednego z miejskich 
dyrektorów. Oczywiście pokazy 
lotnicze przyciągną tłumy – pytanie 
tylko ile będą kosztowały i kto za 
to zapłaci? Miasto? Spółki komu-
nalne? Okoliczne gminy? Powiat?
Kolejnym elementem kampanii 
stał się Rynek. Prawdopodobnie 
będzie wykorzystywany aż do wy-
borów. Bo oficjalny portal lubiński 
pisze o nim prawie codziennie. 
Tymczasem pierwsza impreza 
czyli Jarmark Wielkanocny wy-
padła... skromnie. Ludzie space-
rowali między kramami idąc do 
kościoła bądź z niego wychodząc. 
Tłumów nie było. Okazalej wypa-
dło święcenie palm – ale trudno 
się dziwić jeśli przeniesiono je 

do Rynku z pobliskiego kościoła.
Jakie jest zainteresowanie impre-
zami w Rynku okazało się podczas 
poświęcenia figury Archanioła 
Michała. Oprócz celebrantów, 
oficjeli, radnych i pracowników 
Muzeum, do Rynku przyszła garst-
ka ludzi. Uniwersalny symbol walki 
dobra ze złam jakoś do lubinian nie 
przemówił.
Ostatni jak na razie element kam-
panii propagandowej odbył się 
w słoneczny, kwietniowy dzień 
(5 kwietnia)... Prezydent zaprosił 
dziennikarzy na konferencję pra-
sową do Parku Solidarności, przy 
siedzibie KGHM. W osłupienie 
wprawił nas... olbrzymi telebim 
ustawiony w miejscu konferen-
cji. Jak się okazało, konferencja 
miała dotyczyć spraw związanych 
z podatkiem od niektórych kopalin 
a telebim miał pokazywać jak 
w czasie rzeczywistym ten po-
datek się sumuje. No i pokazywał 
– loga trzech partii PO, PSL i PiS, 
które są winne wprowadzeniu 
i utrzymywaniu podatku oraz ro-
snącą liczbę podatku zapłaconego 
przez KGHM w ciągu pięciu lat. 
Według słów Raczyńskiego za 
11 dni podatek ma przekroczyć 
kwotę 10 mld zł. (Raczyński nie 
omieszkał wyjaśnić dlaczego 

nie zrobił tej konferencji za 11 
dni. Otóż ma wtedy... imieniny 
i nie chciał sobie psuć humoru). 
Raczyński „miał mowę” w której 
jawił się jako ostatni sprawiedliwy 
i obrońca KGHM twierdząc, że ani 
rząd, ani zarząd KGHM i Rada 
Nadzorcza nie dbają o spółkę 
a jedynie o swoje zarobki. Więc 
on apeluje, żąda itd. Twierdził, 
że występuje nie tylko w swoim 
imieniu, ale burmistrzów i wój-
tów, marszałka województwa 
dolnośląskiego oraz półmiliono-
wej społeczności Zagłębia Mie-
dziowego. Mąż opatrznościowy 
niemalże. W pewnym momencie 
swojego spiczu zahaczył niemalże 
o melodramat apelując do rządu by 
„przestał łupić tę ziemię, bo ona 
już krwawi”.
Po jego przemowie jeden z dzien-
nikarzy zapytał co prezydent 
zrobił w ciągu 5 lat w tej sprawie. 
W odpowiedzi Raczyński wyjął 
kartkę i zacytował wypowiedzi 
polityków PiS zarejestrowane 
podczas obrad klubu posłów 
PiS, który odbył się w Lubinie 
(obecność posłów miała być jed-
nym z elementów działalności 
Raczyńskiego na rzecz zniesienia 
podatku). Kiedy poprosiłem go 
żeby odpowiedział jednak na 

pytanie kolegi usłyszałem, że 
prezydent napisał w grudniu list 
do premiera w tej sprawie. Natych-
miast po tym Raczyński zapytał 
czy nie ma już więcej pytań i... 
zakończył konferencję. Tokował 
jeszcze potem po wyłączeniu ka-
mer i dyktafonów, ale słyszałem 
jak koledzy dziennikarze mówili, 
żeby skończyć już ten kabaret. 
Show trwał około 10 minut. 
Kto i ile zapłacił za postawienie 
olbrzymiego telebimu można się 
tylko domyślać. Bo czemu służyła 
ta „konferencja prasowa” (która 
z definicji służy przekazywaniu 
ważnych i konkretnych informacji 
i nie wymaga oprawy wizualnej) 
to jest wiadome – propagandowy 
show, mimo tego, że Raczyński 
zaprzeczył na pytanie czy jest 
to kampania wyborcza. Według 
niego jest za wcześnie gdyż rząd ... 
nie wyznaczył terminu wyborów. 
Miejmy nadzieję, że podobne „im-
prezy” już się nie odbędą – szkoda 
na to pieniędzy.
I tak kampania propagandowa 
(bo nie wyborcza jak twierdzi 
Raczyński) trwa. Jakie będą jej 
kolejne elementy? Zobaczymy. 
Jestem jednak pewien, że zaskoczą 
nas swoim... rozmachem.

 Dariusz Szymacha

Kampania propagandowa Raczyńskiego nabiera rozmachu 

Kiwka w prawo, kiwka w lewo
Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości to po czwartkowym propagandowym show pod nazwą „konferencja prasowa”, już się ich pozbył: kampania 
wyborcza Roberta Raczyńskiego jest w pełnym toku. Zaczęła się już z początkiem tego roku choć sam Raczyński temu zaprzecza.
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rozrywka

Święconka na stadionie 
Zagłębia Lubin to 
pomysł, który chwycił 
kolejny rok z rzędu.

Kapelan Klubu Miedziowych 
poświęcił pokarmy. Pomyślano 
o dodatkowych atrakcjach dla 
najmłodszych. Mali kibice mogli 
szukać ukrytych na obiekcie jaje-
czek, które później wymieniali na 
drobne prezenty klubowe.
Święconka na stadionie? A czemu 
nie,  to równie dobre miejsce na 
spotkanie i poświęcenie pokarmów, 

jak każde inne mówią kibice, którzy 
naprawdę licznie stawili się na 
obiekcie przy Skłodowskiej.
– Święconka nie jest wydarzeniem 
najważniejszym podczas świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. To, 
co najważniejsze w życiu człowieka 
wierzącego, to wydarzenia dziś 
wieczorem. Święcenie pokarmów 
może być przeprowadzone  w każ-
dym dogodnym miejscu. Dlaczego 
nie tu skoro ludzie chcą przyjść 
nie tylko zobaczyć stadion, po-
czuć się kibicami, ale wziąć też 
udział w uroczystym poświęceniu 

pokarmów. W tym roku frekwen-
cja jest znacznie wyższa niż rok 
temu. W zeszłym roku było może 
dwieście, trzysta osób. W tym jest 
dużo więcej, a może za kilka lat na 
tym stadionie  podczas święcenia 
pokarmów będzie 10, 15 tysięcy 
ludzi? – mówił po ceremonii Re-
migiusz Tobera, kapelan klubu. 
Pomyślano o dzieciach, które mo-
gły poszukać na obiekcie ukrytych 
kolorowych jajeczek z logo klubu. 
Te zaś można było wymienić na 
drobne prezenty związane z  Mie-
dziowymi.

Jaja święcili na stadionie
Kibice stawili się licznie!

horoskop
Baran 
Nadchodzący tydzień upły-
nie pod znakiem problemów 
zawodowych. Na szczęście 
sprzyjający Ci Merkury  spra-
wi, że wybrniesz z opresji 
bez większych strat. Za to 
w sferze uczuć prawdziwa 
idylla.

Byk
Gwiazdy sprzyjają Ci, po-
staraj się więc wykorzystać 
to i niczego nie odkładaj na 
później. Nowe obowiązki  
służbowe potraktuj bardzo 
poważnie, a z pewnością 
odniesiesz sukces. Niestety, 
marzenia o leniuchowaniu 
muszą jeszcze poczekać. 
Księżyc pobudzi Cię do dzia-
łania. Więcej uwagi  poświęć 
sprawom rodzinnym.

Bliźnięta 
Przed Tobą bardzo korzystny 
okres. Ciekawe propozycje 
zawodowe i nowe wyzwania 
sprawią, że  poczujesz się 
jak ryba w wodzie i mimo 
wielu obowiązków będzie Ci 
towarzyszyć doskonały na-
strój. Nie  zapominaj jednak 
o odpoczynku.

Rak
Zapowiada się pogodny 
tydzień. Zwłaszcza sprawy 
uczuciowe przybiorą korzyst-
ny dla Ciebie obrót, choć  
w pracy też nie spodziewaj 
się problemów. W połowie 
tygodnia otrzymasz wiado-
mość od kogoś, kogo  dawno 
nie widziałeś. Nie zwlekaj 
z odpowiedzią. W domu też 
napięta atmosfera. 

Lew
Będziesz rozdrażniony i znie-
chęcony. Postaraj się unikać  
kłótni i niepotrzebnych dys-
kusji. W kłopotach licz na 
kogoś spod znaku Wodnika. 
Wolne chwile spędzaj w  
domu z interesującą lekturą, 
co pozwoli Ci się odprężyć 
i odzyskać równowagę.

Panna
Będzie to dobry czas na za-
łatwianie spraw prawnych 
i urzędowych.  Wstrzymaj się 
więc na jakiś czas z planami 
urlopowymi, by wszystkiego 
osobiście dopilnować. Tym 
bardziej że w sprawach 
prywatnych mogą zaistnieć 
drobne problemy, z którymi 
warto by się uporać przed  
wspólnym wyjazdem.

Waga
W pracy sporo zmian. Jeśli 
chcesz utrzymać dotychcza-
sową pozycję będziesz musiał 
wykazać się  inteligencją 
i zaradnością. Gwiazdy 
jednak sprzyjają Ci i Twoje 
zaangażowanie zostanie do-
strzeżone. W  natłoku spraw 
nie zapominaj o rodzinie. 
Najbliżsi od pewnego czasu 
czują się zaniedbywani. 

Skorpion
Nadszedł wreszcie czas reali-
zacji od dawna odkładanych 
planów. Ale uważaj, ktoś 
z Twojego  najbliższego oto-
czenia zechce Ci zaszkodzić.  
Może samotny weekendowy 
wyjazd będzie okazją na 
spojrzenie na sprawy sercowe 
z dystansem

Strzelec
W tym tygodniu odczujesz 
skutki przemęczenia. Gwiaz-
dy radzą Ci zachować spokój 
i opanowanie, nie śpiesz się 
więc z podejmowaniem waż-
nych decyzji  zawodowych. 
Zwłaszcza że większość 
kłopotów, z którymi się 
borykałeś, masz już za sobą. 

Koziorożec
W tym tygodniu więcej czasu 
poświęć sobie - odpocznij, 
spotkaj się z przyjaciółmi, 
zaplanuj urlop. Zbierz  siły, 
bo pod koniec tygodnia bę-
dziesz potrzebował sporej 
dawki energii - staniesz przed 
poważną  propozycją zawodo-
wą. Jeśli zdobędziesz się na  
kompromis, nieporozumienia 
szybko zostaną zażegnane.

Wodnik
Rozpoczyna się dobra passa 
w Twoim życiu. Zwłaszcza 
w sprawach zawodowych 
odniesiesz spore  sukcesy. 
Spodziewaj się awansu i pod-
wyżki. Nie daj się jednak 
zaślepić, jeśli zwolnisz tempo 
pracy, możesz szybko stracić 
to, co osiągnąłeś!

Ryby
Nie martw się na zapas. 
Kłopoty zawodowe są tylko 
przejściowe i wkrótce wszyst-
ko wróci do normy.  Staraj 
się nie ulegać ogólnemu po-
denerwowaniu, jakie panuje 
w pracy. Spokojnie oczekuj na 
sobotnie  spotkanie w gronie 
przyjaciół. Być może spo-
tkasz kogoś i serce zabije Ci 
mocniej.


