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Finał KGHM
KIDS CUP 2018
Na boiskach Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie 
w niedzielę 17 czerwca spotkało się ponad 1300 
małych piłkarzy. W sumie w imprezie organizowanej 
przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy we 
współpracy z KGHM Zagłębie Lubin, Polską Miedzią 
i wieloma firmami z grupy kapitałowej KGHM, wzięło 
udział ponad 100 zespołów i ponad 250 trenerów. Drugi 
wymiar imprezy to promowanie profilaktyki raka piersi.
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możliwy zwrot polisy OC
auta zarejestrowane w kraju

SKUP I SPRZEDAŻ AUT 665 213 629

Policjanci 
z Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji 
Policji w Legnicy, pełniąc 
służbę na terenie 
Lubina, zatrzymali 
19-latka, który pod 
wpływem narkotyków 
kierował oplem. 

Dodatkowo mężczyzna posiadał 
przy sobie marihuanę. Męż-
czyźnie grozi teraz kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło 13 czerwca 
po godzinie 17.00. Funkcjona-
riusze z SPPP w Legnicy, patro-
lując ulice Lubina, zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego 
oplem. Mężczyzna od początku 
interwencji zachowywał się 

bardzo nerwowo, nie potrafił 
logicznie odpowiadać na pytania, 
był rozkojarzony i nadpobudliwy.
Przeprowadzono badanie na 
zawartość narkotyków w or-
ganizmie, które wykazało, że 
mężczyzna jest pod ich wpływem. 
Po przeszukaniu pojazdu mundu-
rowi znaleźli jeszcze ponad 18 
porcji handlowych marihuany. 
Lubinianin został zatrzymany 
i umieszczony w policyjnym 
areszcie.
Przypomnijmy, iż w świetle 
prawa za posiadanie narkotyków 
grozi kara do 3 lat pozbawienia 
wolności, natomiast za kierowanie 
pojazdem pod wpływem środków 
odurzających, kierowca może 
trafić do więzienia nawet na 2 lata.

  (red)

Audi skręcało z ul. 
Paderewskiego w ul. 
Wrocławską. Na 
przejściu dla pieszych 
między Tesco o parkiem 
Wrocławskim doszło 
do potrącenia.

Kobietę pogotowie ratunkowe 
zabrało do szpitala. Wstępnie 
ratownicy szacowali, że nic 
jej nie jest. Na wszelki jednak 
wypadek pani trafiła do szpitala 
na szczegółowe badania. Skoń-
czyło się na ukaraniu kierowcy 
mandatem.

Kobieta z dzieckiem 
mogą mówić o olbrzymim 
szczęściu. We wtorek 12 
czerwca z łuku drogi DK-
36 na wypadł opel vectra.

Jego kierowca musiał mieć bardzo 

duża prędkość. Stracił panowanie 
nad samochodem,, aby około 100 
metrów za łukiem uderzyć czołowo 
w jadącego do Lubina volkswagena 
turana. Podróżująca nim kobieta 
uskarżała się na bóle w miednicy, 
kiedy zabierano ją do szpitala. Może 
mówić o olbrzymim szczęściu. 

Gdyby nie to, że podróżowała 
większym i cięższym autem nie 
wiadomo jak skończyłaby się cała 
historia. 
Na drodze Lubin-Ścinawa przez 

kilka godzin obowiązywał ruch 
wahadłowy. Dodajmy, że sprawca 
zderzenia, uciekł, ale jego perso-
nalia są znane policji. 

  (red)

Kompletnie pijany 
kierował tirem. 
Zatrzymali go inni 
kierowcy, w tym również 
policjant po służbie.

Bezmyślnością i brakiem wy-
obraźni wykazał się kierowca 
tira, który z pełnym ładunkiem 
i nietrzeźwy poruszał się ulicami 
Lubina. Świadkowie zdarzenia 
widząc, iż kierujący zahaczył 
sygnalizację świetlną i uszkodził 
znak drogowy szybko zareagowali 
i uniemożliwili mu dalszą jazdę. 
Zwalniając przed nim, zmusili go 
do zatrzymania się. Domyślali się, 
że może być nietrzeźwy. Ich przy-
puszczenia okazały się słuszne. Po 
przebadaniu przez policjantów na 
zawartość alkoholu w organizmie 
okazało się, że ma blisko 3 promi-
le. Jak ustalili funkcjonariusze, 
w takim stanie pokonał trasę około 
20 kilometrów.
Do zdarzenia doszło 11 czerwca br. 
przed godziną 21.00, wtedy oficer 

dyżurny lubińskiej policji otrzymał 
zgłoszenie, iż na skrzyżowaniu 
drogi DK3 z ul. Wrocławską kie-
rujący samochodem ciężarowym 
uszkodził bariery energochłonne 
i odjechał. Po chwil był kolejny 
telefon. Ciężarówka uszkodziła 
sygnalizację świetlną i znak dro-
gowy na skrzyżowaniu ul. KEN 
i ul. Legnickiej. 
Całe zdarzenie zauważyli świad-
kowie, w tym policjant będący 
po służbie. Zmusili kierującego 
tirem do zatrzymania się. Zabrali 
kluczyki i  poczekali do przyjazdu 
policjantów. 
Jak się okazało, kierujący to 
57–letni mieszkaniec powiatu 
rybnickiego. Mężczyzna był 
kompletnie pijany. Miał blisko 
3 promile alkoholu. Policjanci 
zatrzymali jego prawo jazdy, a on 
sam trafił do policyjnego aresztu. 
Teraz odpowie przed sądem.  Za 
kierowanie w stanie nietrzeźwo-
ści grożą mu 2 lata więzienia. 
O dalszej robocie za kierownicą 

raczej tez może zapomnieć. Wy-
rok sądowy przypieczętuje tylko 

dyscyplinarkę z zakładu pracy.
  (kpp/pit)

Doprowadził do zderzenia i uciekł Potrącenie
na przejściu

Naćpany jechał
samochodem

Na bani w ciężarówce
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*WARUNEK - wiek właściciela od 25 do 59 lat

Od wczoraj w Polskiej 
Miedzi trwają wybory 
do Rady Nadzorczej 
KGHM. Wybierani 
są przedstawiciele 
załogi. W grupie 
kapitałowej do urn 
może pójść ponad 30 
tys. uprawnionych. Na 
liście jest 8 nazwisk.

19 i 20 czerwca to ważny 
dzień dla pracowników 
KGHM. do urna pójdzie na 
wybory załoga oddziałów 
i spółek z grupy kapitałowej 
KGHM, by zdecydować kto 
w ich imieniu będzie człon-
kiem Rady Nadzorczej. 
Kadencja tych, których 
wybrano poprzednio, czyli 
Bogusława Szarka, Józefa 
Czyczerskiego i Leszka 
Hajdackiego w czerwcu 

dobiega końca.
Na liście kandydatów na ko-
lejną kadencję tym razem 
jest osiem osób. Z NSZZ 
„Solidarność” jest Józef 
Czyczerski z ZG Rudna, 
Ireneusz Pasis z PeBeKa 
oraz Bogusław Szarek z ZG 
Polkowice – Sieroszowice.  
ZZPPM wystawiło swoich 
kandydatów i są nimi: 
Leszek Hajdacki, Ryszard 
Zbrzyzny i  Krzysztof Łuka. 
Wśród nazwisk na liście 
znajdziemy jeszcze Mar-
cina Leśków ze Związku 
Zawodowego Pracowników 
Technicznych i Administra-
cji “DOZÓR” oraz Walde-
mara Brusa z miedziowej 
Solidarności.
Wybory w KGHM i podle-
głych mu spółkach zakoń-
czą się dzisiaj, w środę. 

Wybierają członków
rady nadzorczej

W dniach 28-29 maja 2018 
roku na terenie kopalni 
Sierra Gorda odbyło się 

posiedzenie Rady Właścicieli Sierra 
Gorda SCM („Owners Council”). 
W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele właścicieli chilijskiej 
kopalni, czyli  KGHM Polska Miedź 
S.A., Sumitomo Metal Mining Co., 
Ltd. oraz Sumitomo Corporation. 
KGHM Polska Miedź S.A. repre-
zentowany był przez Rafała Paweł-
czaka, prezesa zarządu Spółki.
Rada Właścicieli podjęła decyzję 
o zmianie na stanowisku Dyrektora 
Zarządzającego Sierra Gorda SCM. 
Mirosław Kidoń obejmie funkcję 

General Managera z dniem 1 lipca 
2018 roku. Posiada on bogate do-
świadczenie w zakresie przerobu 
rud miedzi. Wcześniej zajmował 
stanowisko Dyrektora Naczelne-
go Zakładów Wzbogacania Rud 
w KGHM Polska Miedź S.A.
Jednym z podstawowych obszarów 
omawianych podczas spotkania był 
program usuwania „wąskich gardeł” 
(ang. debottlenecking). Głównym 
celem wdrażanego programu jest 
zwiększenie średniorocznych mocy 
przerobowych kopalni Sierra Gorda 
od 2021 roku.
- Obecnie opracowywana jest kom-
pleksowa dokumentacja techniczna 

dla całego programu debottlenec-
king. Wybrane elementy działań 
związanych z usprawnianiem pracy 
zakładu są już wdrażane na terenie 
Sierra Gorda, co w bezpośredni 
sposób przyczynia się do dalszej 
poprawy bieżącej pracy kopalni 
– mówi Rafał Pawełczak, prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Sierra Gorda jest jedną z najwięk-
szych kopalń miedzi i molibdenu 
na świecie. Kopalnia znajduje się 
na pustyni Atacama w regionie 
Antofagasta, który jest największym 
zagłębiem miedzi w Chile. Zakład 
rozpoczął przerób rudy na koncen-
trat miedzi w lipcu 2014 roku.

Sierra Gorda z szefem z Polski
Rada Właścicieli kopalni Sierra Gorda podjęła decyzje kluczowe dla dalszego 
rozwoju chilijskiego aktywa. Powołano nowego Dyrektora Zarządzającego 
kopalnią. Stanowisko to obejmuje Mirosław Kidoń z dniem 1 lipca 2018 roku. 
Wdrażany program „usuwania wąskich gardeł” przynosi oczekiwane efekty. Do poważnie wyglądającej 

kraksy doszło na skrzyżowaniu 
ulicy Legnickiej z tzw. małą 
obwodnicą miasta. Kierowca 
bmw na wrocławskich numerach 
rejestracyjnych prawdopodobnie 
wjechał na skrzyżowanie przy palącym 
się czerwonym świetle i uderzył 
w prawidłowo jadącego opla.

Poszkodowana została kobieta, które kierowała 
oplem. Czynności na miejscu zdarzenia prowadzili 
policjanci z wydziału ruchu drogowego lubińskiej 
komendy. 

Do zdarzenia doszło wieczorem w ostatni po-
niedziałek, 18 czerwca. Z ustaleń policjantów, 
którzy pracowali na miejscu wynika, że kierowca 
samochodu osobowego marki bmw jechał od 
Legnickiej w kierunku wylotu z miasta i wjechał 
na skrzyżowanie z obwodnicą przy czerwonym 
świetle. W tym momencie od strony obwodnicy 
w kierunku Leśnej jechała już kierująca oplem - 
36-letnia mieszkanka Lubina. Wtedy doszło do 
zderzenia obu pojazdów. 
Sprawca kolizji to 46-letni mieszkaniec Środy 
Śląskiej. Oboje kierujący byli trzeźwi. Na miejscu 
pracowali policjanci lubińskiej drogówki, którzy 
będą ustalać szczegółowy przebieg tego zdarzenia. 

Groźnie na skrzyżowaniu Legnickiej z małą obwodnicą

Kierowca wjechał
na czerwonym
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Finał KGHM KIDS CUP 2028 we współpracy z Miedziowym Centrum Zdrowia

Rozgrywki dla zdrowia
II Finał Turnieju Ligi Trawiastej Orlików i Żaków odbył się 
17 czerwca 2018 na boiskach Akademii Piłkarskiej KGHM  
Zagłębie Lubin. Partnerem w organizacji  największego 
w Polsce piłkarskiego wydarzenia dla młodych sportowców 
było Miedziowe Centrum Zdrowia. MCZ zapewnił 
podczas imprezy badania profilaktyczne dla wszystkich 
zawodników, oraz  opiekunów i szkoleniowców. Przebadano 
ponad 1000  dzieci i dziesiątki dorosłych.

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.

Ponad 90 drużyn, ponad 1000 
małych piłkarzy, rodzice 
i opiekunowie, kilkadzie-

siąt  rozegranych meczów na 20 
boiskach Akademii Piłkarskiej 
KGHM Zagłębie – tak w  liczbach 
wyglądał II Finałowy Turniej Ligii 
Trawiastej zorganizowany przez 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
w Legnicy przy współpracy m. in. 
z KGHM Zagłębie Lubin, KGHM 
Polska Miedź S.A. i Miedziowym 
Centrum Zdrowia. -  Ten turniej to 
podziękowanie dla pracy trenerskiej 
i dla zawodników, którzy z dużym 
zapałem brali udział w rozgrywkach 
przez cały sezon. Mamy też drugi 
cel tej imprezy. Dzisiaj gramy dla 
wszystkich kobiet, które żyją obok 
nas. Gramy razem  żeby wygrać z ra-
kiem piersi. Przekazujemy , niczym 
piłkę nożną,  różową kartkę życia. 
To wyjątkowa, przygotowana przez 
MCZ kartka życia, na której pisze-
my „Mamo, babciu, ciociu kocham 
cię, idź zbadaj się -żeby nie było za 
późno”.  Właśnie z tego powodu 
występujemy dzisiaj  w różowych 
koszulkach i gramy różowymi pił-
kami.  Cały ten turniej jest po prostu 
różowy. -  mówiła Maria Kajdan, 
prezes Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Legnicy.
-  To już druga edycja tego turnieju, 
w której bierzemy udział. Więcej 
naszego personelu jest obecnego 
na turnieju niż w roku ubiegłym. 
Mamy własne namioty i przepro-
wadzamy różnego rodzaju badania 
oceniające stan zdrowia zawodni-
ków, obserwujemy jak rozwijają 
się nasze młode talenty piłkarskie. 
Będziemy o nie  dbać, bo taka 
jest nasza rola. Natomiast hasłem 
przewodnim dzisiejszej imprezy 
jest propagowanie profilaktyki raka 
piersi. Zachęcamy kobiety do profi-
laktycznych  badań zapobiegających 
chorobom nowotworowym piersi- 
mówił Waldemar Sułek, prezes 
ds. finansowych  Miedziowego 
Centrum Zdrowia S.A.
Turniej finałowy ligi trawiastej Or-
lików i Żaków to projekt skierowany 
dla dzieci  w czterech kategoriach 
wiekowych : Orlik  - 11 lat i 10 lat 
oraz  Żaki 9  i  8 -  lat. W niedzielę, 
na boiskach Akademii Piłkarskiej 

KGHM Zagłębie, zagrały zespoły 
m. in. z   Lubina, Rokitek, Wąsosza, 
Kochlic, Budziszowa, Polkowic, 
Złotoryi, Kunic, Jawora, Miłkowic, 
Wołowa, Rosochatej, Legnicy,  
Chobieni, Księginic, Chojnowa, 
Prochowic, Luboszyc, Parszowic, 
Góry, Legnicy, Rudnej, Legnickiego 
Pola,   Gromadzyna, Wilkowa, 
Głogowa, Męcinki, Jadwisina oraz  
Czerniny.
Były to drużyny, które w sezonach 
wiosennym i jesiennym brały 
udział w minimum 4 turniejach. 
Wszyscy zawodnicy zostali pod-
dani podstawowym badaniom 
profilaktycznym - Wykonujemy 
pomiary poziomu cukru we krwi, 
mierzymy ciśnienie tętnicze, 
sprawdzamy wagę, robimy ba-
dania spirometryczne oceniające 
wydolność oddechową. Nasze 
badania przesiewowe pozwalają  
skontrolować ogólny stan orga-
nizmu. Odbiegające od normy 
wyniki badań są wskazaniem do 
wizyty u lekarza pierwszego kon-
taktu lub lekarza specjalisty. Pod-
czas turnieju dostępni są również 
fizjoterapeuci. Poza tym rozdajemy 

ulotki dotyczące badań profilaktycz-
nych oraz badań kolonoskopowych 
wykonywanych u nas w ramach 
projektu dofinansowanego przez 
Unię Europejską  - mówiła Joanna 
Książek, pielęgniarka oddziałowa 
oddziału otolaryngologii szpitala 
MCZ  Lubin.
Na najmłodszych,  poza meczami 
i badaniami, czekały dodatkowo 
inne atrakcje, jak dmuchane zamki, 
smaczne posiłki, mnóstwo spor-
towych konkursów czy pokazy 
sportowych talentów. - Na boisku 
nie było łatwo, ale wygrywamy. 
Cieszymy się  bardzo. Żeby wygrać 
trzeba dużo podawać, strzelać i ko-
munikować się z kolegami. Cały tur-
niej jest super. Są tu różne atrakcje, 
ale przede wszystkim dużo meczy. 
Gramy aż pięć. Są też loterie i dużo 
nagród do wygrania  -  mówili Jakub 
Sienkiewicz i Bartek Górzyński 
z Zagłębia Lubin .
W projekcie brały też udział takie 
firmy jak:  Uzdrowiska Kłodzkie–
Grupa PGU, Lubinpex, Interferie, 
Energetyka, Związek Pracodawców 
Polska Miedź oraz kluby piłkarskie 
okręgu legnickiego.

Uprzejmie informujemy, że 
z dniem dzisiejszym kończymy 
zbiórkę książek przeznaczo-
nych dla pacjentów naszego 
Szpitala. Dzięki Państwa hojno-
ści i zaangażowaniu w realiza-

cję projektu „Podaruj książkę 
choremu” zebraliśmy bardzo 
dużą ilość woluminów dla dzie-
ci oraz dorosłych, które będą 
służyć naszym pacjentom we 
wszystkich oddziałach Szpitala 

„MCZ” S.A. w Lubinie. 
Wszystkim darczyńcom 
pragniemy serdecznie po-
dziękować w imieniu naszych 
pacjentów i własnym. 
Zarząd „MCZ” S.A. w Lubinie

Szanowni Państwo,
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18:00 KONCERT GALOWY „KYCZERA” I JEJ 
   GOŚCIE  DLA GMINY LUBIN 
   scena na boisku

20:30 KONCERT ZESPOŁU „NADIJA”
   scena na boisku

FESTIWAL W LIŚCU - GMINA LUBIN

Sobota 30.06.2018

M I A S T A :

LEGNICA, KRYNICA-ZDRÓJ, RUDNA, 
ŚWIDNICA, WOŁÓW, LISIEC, CHOCIANÓW, 

NAMYSŁÓW, SĘKOWA, ZAMIENICE

Z E S P O Ł Y : 

ARGENTYNA, KOLUMBIA, NEPAL, HISZPANIA, 
UKRAINA, RUMUNIA, SŁOWACJA, CZECHY, 
CYPR PÓŁNOCNY, POLSKA

*UDZIAŁ W IMPREZIE JEST ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM WIZERUNKU DO CELÓW PROMOCYJNYCH.

BIURO FESTIWALOWE

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica

tel.: +48 76 723 37 05
mob.: 602 593 808, 602 380 582
fax: +48 76 723 32 82, 866 02 78

e-mail: kyczera@wp.pl

ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNI PARTNERZY ORGANIZACYJNI

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju | Centrum Kultury w Rudnej 
| Chocianowski Ośrodek Kultury | Świdnicki Ośrodek Kultury 
Wołowski Ośrodek | Kultury | Namysłowski Ośrodek Kultury 
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Dodatkowo pierwszy raz 
w tym roku wybrano 
Najlepszą Druhnę i Naj-

lepszego Druha spośród wszyst-
kich 9 jednostek OSP w powiecie 
Lubińskim. 
Tradycją już jest, że jednostki zma-
gają się w dwóch konkurencjach. 
Pierwszą z nich jest sztafeta 7x50 
metrów z przeszkodami. Uczestnicy 
muszą w jak najkrótszym czasie 
podłączyć końcówkę węża do roz-
dzielacza, przeskoczyć przez płotek, 
pokonać dwumetrowy rów, ominąć 
slalomem trzy pachołki, przebiec 
po równoważni, przeskoczyć przez 
ścianę (kobiety przeskakują przez 
płotek), podłączyć do węża prądow-
nicę i rozciągnąć wąż na całą sze-
rokość. Zawodnicy podczas biegu 
przekazują sobie prądownicę, która 
podczas biegu nie może dotknąć 
ziemi. Za upuszczenie „pałeczki” 
są naliczane punkty karne. Karę 
można też dostać za wybiegnięcie 
poza pole przekazania „pałeczki” 
czy nieprawidłowe wykonanie 

zadania.
Druga konkurencja to rozwinięcie 
bojowe polegające na zbudowaniu 
dwóch linii wodnych i podanie 
prądu wody przy pomocy motopom-
py i węża ssawnego zanurzonego 
w przenośnym basenie oraz strą-
cenie pachołków. Po zmaganiach 
drużyny gospodarzy, która defacto 
miała problemy z uruchomieniem 
pompy, został wniesiony pisemny 
protest w tej sprawie. Okazało się 
że omyłkowo poprzednia drużyna 
zamknęła dopływ paliwa w urzą-
dzeniu. Protest został rozpatrzony 
pozytywnie po konsultacji z kierow-
nikami pozostałych drużyn i załoga 
ze Szklar Górnych mogła powtórzyć 
konkurecję korzystając z pompy 
ustawionej w trybie pełnej gotowo-
ści. Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwali funkcjonariusze 
z Państwowej Straży Pożarnej z Lu-
bina. Sędzią głównym był starszy 
brygadier Cezary Olbryś. Dopisały 
zarówno pogoda jak i publiczność, 
która licznie przybyła dopingować 

swoje drużyny. Zmęczone upałem 
maluchy mogły na koniec do woli 
korzystać z basenów strażackich.
Po raz kolejny w żeńskiej rywa-
lizacji zwyciężyła drużyna OSP 
z Zimnej Wody zdobywając 128 
pkt. Różnica między ekipą z Ra-
szówki wyniosła 19,6 pkt. Męską 
rywalizację zwyciężyli ochotnicy 
z OSP Niemstów przed OSP Zimna 
Woda i OSP Gorzyca. Na koniec 
wójt gminy Lubin zapowiedział, 
że nie były to ostatnie zawody 
sportowo pożarnicze organizowane 
na nowym obiekcie w Szklarach 
Górnych.

Klasyfikacja punktowa zawodów:

Ćwiczenie bojowe grupa C kobiet:
1 OSP Zimna Woda - 56 pkt
2 OSP Raszówka - 66,4 pkt

Sztafeta pożarnicza z przeszko-
dami grupa C kobiet
1 OSP Zimna Woda - 72 pkt
2 OSP Raszówka - 81 pkt

Ćwiczenie bojowe grupa A męż-
czyźni: 
1 OSP Niemstów - 42,5 pkt
2 OSP Zimna Woda - 43,5 pkt
3 OSP Gorzyca - 45,3 pkt
4 OSP Księginice - 48 pkt
5 OSP Raszówka - 55,3 pkt
6 OSP Szklary Górne - 57, 1 pkt
7 OSP Raszowa - 58,6 pkt

Sztafeta pożarnicza grupa A męż-

czyzn
1 OSP Niemstów - 68 pkt
2 OSP Szklary Górne - 69 pkt
2 OSP Zimna Woda - 69 pkt
4 OSP Gorzyca - 71 pkt
5 OSP Raszowa - 73 pkt
6 OSP Księginice - 77 pkt
7 OSP Raszowka - 92 pkt

Klasyfikacja łączna grupa C 
kobiet
1 OSP Zimna Woda - 128 pkt

2 OSP Raszówka - 147,4 pkt

Klasyfikacja łączna grupa A męż-
czyźni 
1 OSP Niemstów - 110,5 pkt
2 OSP Zimna Woda - 112,5 pkt
3 OSP Gorzyca - 116,3 pkt
4 OSP Księginice - 125 pkt
5 OSP Szklary Górne - 126,1 pkt
6 OSP Raszowa - 131,6 pkt
7 OSP Raszówka - 147,3 pkt

  (red)

r e k l a m a

OSP Zimna Woda i OSP Niemstów nadal niepokonani 
W niedzielę  na boisku piłkarskim w Szklarach Górnych odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. O tytuł najlepszej jednostki męskiej walczyło 
7 drużyn, natomiast wśród kobiet były dwie drużyny. Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze są okazją do wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych dla 
pożarnictwa strażaków. Tą uroczystość podzielono na dwa etapy, gdyż pierwsi strażacy ochotnicy zostali odznaczeni podczas święta Straży Pożarnej w Lubinie.

Policjanci skuteczniej 
mogą prowadzić 
swoje działania, bo od 
miedziowej fundacji 
dostali pieniądze na 
mnóstwo odblasków. 
Wyposażenie pieszych 
i rowerzystów 
w błyszczące odblaskowe 
elementy sprawi, że staną 
się bardziej widoczni dla 
kierujących, a tym samym 
będą bezpieczniejsi.
Już w grudniu Fundacja KGHM 
Polska Miedź w Lubinie podpisała 
umowę z Komendantem Woje-
wódzkim Policji we Wrocławiu 
dotyczącą wspierania działań pod-
noszących bezpieczeństwo pieszych 
użytkowników dróg i rowerzystów. 
Projekt opiewa na 10 tys. złotych 
i zostanie zrealizowany do końca 
2018 roku. - Zakupujemy elementy 
odblaskowe., które funkcjonariusze 

podczas działań profilaktycznych 
rozdają mieszkańcom powiatu 
legnickiego. Obecnie zrealizowa-
liśmy już jedno takie zamówienie 
opiewające na kwotę prawie 5 tys. 
zł.   Za tę kwotę zakupiliśmy kilka 
tysięcy odblasków i zostały one już 
przekazane podczas realizowanych 
na terenie powiatu Dni dziecka 
i innych cyklicznych spotkań 
z dziećmi i dorosłymi miesz-
kańcami powiatu. Te działania 
mają za zadanie by uzmysłowić 
wszystkim, jak ważne jest bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym, i to, 
by ich widoczność na drodze była 
większa. Policjanci przypominają 
na tych spotkania dlaczego tak 
ważne jest noszenie elementów 
odblaskowych - mówi Iwona 
Król Szymajda, rzecznik praso-
wy Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy.
Warto podkreślić, że pieszy wypo-
sażony w elementy odblaskowe po 

zmroku na drodze nieoświetlonej 
jest dla kierowcy widoczny już 
z 300 metrów. Bez odblasków 
kierujący widzi go dopiero z od-
ległości 50 metrów. 
Jak podkreślają policjanci, od-
blaski podarowane najmłodszym 
sprawiają, że dzieci wpływają na 
bezpieczne zachowania rodziców 
w ruchu drogowym zarówno jako 
kierujących pojazdami, jak też 
jako pieszych. - Kiedy edukuje-
my dzieci od najmłodszych lat, 
wyrabiamy w nich bezpieczne 
nawyki. Działamy w myśl starego 
przysłowia czym skorupka za 
młodu nasiąknie - dodaje Iwona 
Król – Szymajda. 
Dzięki dotacji od Fundacji KGHM 
policjanci zakupi odblaski w po-
staci nie tylko bransoletek na 
dłonie czy przypinanych emble-
matów, ale też szelek, smyczy, 
breloczków do plecaków czy 
kamizelek. 

Fundacja KGHM
wspiera bezpieczeństwo
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CuBR jest wspólną 
inicjatywą KGHM 
Polska Miedź S.A. oraz 

Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Zakładany budżet 
Programu wynosi 200 mln zło-
tych, na który składa się równa 
partycypacja obu partnerów.  
Beneficjentami Programu 
CuBR są konsorcja tworzone 
przez jednostki naukowe oraz 
przedsiębiorców. Celem przed-
sięwzięcia jest opracowanie 
i wdrożenie innowacyjnych 
technologii, urządzeń, mate-
riałów i wyrobów, aby podnieść 
konkurencyjność polskiej branży 
metali nieżelaznych na global-

nym rynku.
- CuBR skupia czołowe polskie 
uczelnie oraz największe in-
stytuty naukowe w kraju, które 
pracują nad zagadnieniami istot-
nymi również z perspektywy 
działalności Polskiej Miedzi. 
W efekcie otrzymujemy inno-
wacyjne rozwiązania, które 
możemy wdrożyć w KGHM bądź 
skomercjalizować. Aktualnie 
realizujemy projekty rozwojo-
we o łącznej wartości blisko 
150 mln złotych  – mówi Rafał 
Pawełczak, prezes zarządu oraz 
wiceprezes ds. rozwoju KGHM 
Polska Miedź S.A.
To pierwsza tego typu inicjatywa 

realizowana na tak dużą skalę 
w Polsce.  CuBR obejmuje obszary 
górnictwa, przeróbki, metalurgii 
oraz wpływu przemysłu metali 
nieżelaznych na środowisko.  
Temat przewodni IV edycji Pro-
gramu to gospodarka w obiegu 
zamkniętym (circular economy).  
W GOZ istotne jest, aby odpady 
(jeżeli powstaną) były traktowane 
jako surowce wtórne.
- Odpady będące efektem działal-
ności Spółki  chcemy traktować 
jako surowiec wtórny. KGHM 
wytworzył około 145 mln ton 
odpadu wydobywczego w latach 
2012 – 2016. Na jedną tonę miedzi 
w koncentracie wyprodukowali-

śmy 68,5 tony odpadu. Chcemy 
maksymalnie wykorzystywać 
zasoby surowców zawarte w od-
padach, dlatego tak ważny jest 
dla nas postęp technologiczny 
– dodaje Rafał Pawełczak.
Przedsięwzięcie jest realizo-
wane od czterech lat. Program 
umożliwia realizację ambitnych 
projektów badawczych, które 
wymagają dużego zaangażowania 
finansowego. W  dotychczas uru-
chomionych trzech konkursach 
złożono 67 wniosków, z czego 21 
projektów znajduje się na etapie 
realizacji. Wartość wszystkich 
złożonych wniosków projekto-
wych wynosi 600 mln złotych.

Zakres merytoryczny IV Kon-
kursu Przedsięwzięcia CuBR 
tradycyjnie mocno związany jest 
z produkcją miedzi. Stąd w ramach 
konkursu poszukiwane są rozwią-
zania dotyczące technologii popra-
wy jakości nadawy do procesów 
mielenia i wzbogacania rud mie-
dzi, odzysku pierwiastków i/lub 
oczyszczania wód dołowych oraz 
technologicznych z procesu wydo-
bycia i wzbogacania rud miedzi. 
Do tego dochodzi opracowanie 
technologii wydzielania i zago-
spodarowania drobnoziarnistych 
materiałów węglanowych, czy 
technologii odzysku składników 
użytecznych z odpadów poflo-

tacyjnych z bieżącej produkcji 
ZWR. NCBR zainteresowany jest 
również nowymi technologiami 
przetwarzania i zagospoda-
rowania żużli z hutnictwa rud 
miedzi, a także ekologicznymi 
rozwiązaniami, które pozwolą 
na zagospodarowanie odpadów 
poneutralizacyjnych z hutnictwa 
miedzi. Wśród konkursowych 
zagadnień jest również to doty-
czące innowacyjnej technologii, 
ograniczającej migrację zasolo-
nych wód podziemnych do cieków 
powierzchniowych w rejonie 
Obiektu Unieszkodliwiania Od-
padów Wydobywczych (OUOW) 
Żelazny Most.

Już wkrótce 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń PeBeKa S.A., 
spółka Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. 
W Lubinie, przystąpi 
do wykonania otworu 
poszukiwawczego 
wód leczniczych dla 
gminy Lądek Zdrój. 

W poniedziałek w siedzibie PeBeKa 
S.A. w Lubinie została podpisana 
umowa na wykonanie zadania 
pn.:„Poszukiwanie wód termal-
nych otworem wiertniczym LZT-1 
w Lądku – Zdroju”. 
Zadanie realizowane  przez Gminę 
Lądek-Zdrój finansowane jest ze 
środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, który  
przyznał Gminie całościowe dofi-
nansowanie na poczet poszukiwań 
wód termalnych. Dotacja o łącznej 
wartości  ponad 18 mln PLN zosta-
nie przeznaczona na wykonanie 2,5 
km odwiertu geotermalnego, który 
być może da impuls do dalszego, 
intensywnego rozwoju  Lądka 
Zdroju.
- Poszukiwanie wód termalnych jest 
trudnym zadaniem geologicznym, 
związanym z koniecznością wyko-
nania głębokich i dość kosztownych 
wierceń – mówi Jarosław Daniel-
kiewicz pełniący obowiązki Prezesa 
Zarządu w PeBeKa S.A. – Wstępne 
badania wskazują na obecność du-

żego złoża wody. Naszym zadaniem 
będzie odwiercenie otworu do 
głębokości ok 2500 m do poziomu 
wodonośnego, następnie zbadanie 
składu wody, jej temperatury oraz 
wydajności. 
Lądek Zdrój znajduje się w ma-
lowniczym zakątku południo-

wo-wschodniej części Kotliny 
Kłodzkiej.  Jest najstarszym uzdro-
wiskiem w Polsce i również jednym 
z najbardziej znanych w Europie. 
Lecznicze właściwości tamtejszych 
źródeł siarczkowych i radoczyn-
nych były znane już w XIII wieku 
i z powodzeniem wykorzystywane 

w leczeniu chorób stawów oraz 
przywracaniu organizmowi energii 
i  witalności. 
Prace w Lądku Zdroju to  kolejne 
zadanie Przedsiębiorstwa Budowy 
Kopalń PeBeKa SA, które wpi-
suje się w Strategię Spółki na lata 
2018-2023, przyjętą na początku 

tego roku. Spółka wykorzysta do-
świadczenia zdobyte dotychczas we 
współpracy z  KGHM Polska Miedź 
S.A., podobnie jak w przypadku 
modernizacji dolnokredowych 
studni głębinowych wodociągu 
Dąbrowa w Łodzi.  Pebeka  z powo-
dzeniem przekłada wypracowane 

kompetencje na rynki zewnętrzne.
Wartość planowanych robót wynosi 
ponad 18 mln złotych. Zgodnie 
z założeniami zadanie zostanie 
wykonane w nieco ponad rok od 
dnia podpisania umowy. Planowany 
termin rozpoczęcia robót to III 
kwartał 2018 r. 

PeBeKa konsekwentnie realizuje Strategię na rynkach zewnętrznych

Wiercą na zlecenie

Reprezentacja Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie (od lewej): p.o. Prezesa Zarządu pan Jarosław Danielkiewicz i  Wiceprezes 
Zarządu pani Agnieszka Demczuk

Nowy konkurs  NCBR
KGHM Polska Miedź S.A. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły kolejny, już IV konkurs w ramach wspólnego 
Przedsięwzięcia CuBR. Zainteresowane konsorcja naukowo – badawcze mogą pozyskać łącznie 46 mln złotych na realizację 
projektów w obszarze Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ). Nabór wniosków potrwa do 27 czerwca 2018 roku.
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Intensywne ćwiczenia, próby, 
nauka grupowego tańca, kilak 
indywidualnych występów, 

czyli muzyczne show w Lubinie 
po raz 10 pod okiem młodych 
artystów z The Young Americans. 
Zazwyczaj udział w projekcie jest 
płatny, ale w tym roku z okazji 10. 
jubileuszu młodzi lubinianie mo-
gli wziąć w nim udział bezpłatnie. 
Dla wielu z nich to była przygoda 
życia.
– Pomysł, by wziąć udział w tym 
projekcie był bardzo spontanicz-
ny. Jechałem sobie na zajęcia. 
W trakcie jazdy moja przyjaciółka 

opowiedziała mi o tym. Wysko-
czyłem z autobusu i pobiegłem się 
zapisać. Bardzo mi się to podoba. 
Trzy dni ćwiczyliśmy wszystkie 
tańce, śpiew, ale przede wszystkim 
dobrze się bawiliśmy. Nie trzeba 
mieć żadnych zdolności. to taki 
program, gdy każdy robi co może. 
Kto przyjdzie robi to, co mu się 
udaje. Przede wszystkim ćwi-
czyliśmy angielski rozmawiając 
z tymi amerykanami. To super 
zabawa. Warto wziąć w tym udział 
to bardzo pozytywne wydarzenie. 
Daje mnóstwo energii – mówił 
Kacper Grześkiewicz, 14 latek 

z Lubina.
Grupę The Young Americans 
od lat zaprasza do Lubina I LO. 
Gośćmi  zza oceanu opiekują 
się rodziny z Lubina. To u nich 
nocują, jedzą i odpoczywają. 
Jak mówili młodzi Amerykanie, 
czują się w tych domach jak we 
własnych i wśród własnej rodziny.
–  Korzyści trudno przecenić 
i trudno wymienić, a atmosferę 
jaką tu się czuje to odpowiedź na 
pytanie dlaczego to organizujemy. 
Chcemy jako szkołą integrować 
się ze środowiskiem. Takie im-
prezy służą nam. Młodzież pod 

koniec roku szkolnego wynosi 
stąd olbrzymią dawkę energii. 
Wejdą w wakacje z takim dobrym 
ładunkiem tej energii – dodawał 
Józef Marciniszyn,  dyrektor I LO.
Obecny w Lubinie manager pro-
jektu na Europę podkreślał, że 
to nie  tylko  muzyczny projekt, 
to okazja dla młodych ludzi by 
nabrać pewności siebie, pozbyć 
się strachu i stresu przed obcowa-
niem z innymi ludźmi,a le przede 
wszystkim odkryć siebie.
– W grupie jest atmosfera pracy 
budująca, sprawiająca, że młodzi 
ludzie chętnie sobie zaufają, gdy 
wiedzą, że gdy przychodzą do 
programu w którym robią rzeczy, 
do których nikt ich nie zmusza, ale 
które chcą robić. To nie jest tak, że 
grają od pierwszej sekundy. U nas 
chodzi o coś innego. Chcemy mło-
dych ludzi zaprosić do aktywnego 
udziału, przełamania granic, by 
próbowali nowości, które będą 
ich naturalnie fascynowały, że 
to coś, czego nie robią ciągle, coś 
niepowtarzalnego, że to nowe 
dobre doświadczenie – mówił 
Michael Heib, manager europej-
skiego projektu. 
Na koncert finałowy który miał 
miejsce w niedzielę 17 czerwca 
w hali SP 14 przybyli bliscy 
uczestników i wielu zaproszonych 
gości. Występ podzielony był na 
dwie części. Pierwsza należała 
do młodych artystów z Ameryki, 
druga to już popisy lubinian pod 
okiem amerykańskich gości. 
Występy robiły na widzach 
ogromne wrażenie. Nie zabrakło 
łez wzruszenia. 

Na trasie pojawiło się 
blisko 100 osób. Były 
medale, brawa i siódme 
poty, bo dystans ponad 
4 km na Grzybową 
Górę i z powrotem 
nie był łatwy. 

Najpierw była wspólna rozgrzewka 
a potem bieg z Koźlic na Grzybową 
Górę i z powrotem. – Rok temu 
biegliśmy charytatywnie dla Julci, 
teraz biegniemy dla WTZ Kame-
leon. Podopieczni tych warsztatów 
wspierali nas rok temu. Teraz my 
chcemy pomóc im. Zbierają pie-
niądze na remont i przystosowanie 
pomieszczeń na potrzeby osób 
niepełnosprawnych.  Dziś przygo-
towaliśmy dzięki dobrym ludziom 
kilka atrakcji. Mamy dmuchańce, 

wielbłąda, ciepłe posiłki. Dostali-
śmy kiełbaski i jest mnóstwo ciast 
– mówiła Aleksandra Kurek, sołtys 
wsi Koźlice.
Wśród uczestników biegu było 
wielu takich, którzy przyjechali do 
Koźlic z odleglejszych miejscowo-
ści. – Dobrze gdy bierzemy udział 
w takich imprezach. Może i by 
odbyła się bez nas, ale dobrze żeby-
śmy tu byli. Nie chodzi o nagrody 
czy miejsca. To bieg charytatywny 
dlatego  powinniśmy brać w tym 
udział i pomagać. Poza tym jest 
sobota, dzień wolny od pracy i war-
to się angażować i w ten sposób 
również wypoczywać. –  mówił 
Tomasz Poręba, głogowianin, 
pracownik Huty Miedzi Głogów 
oraz członek MTS Drużyna Szpiku 
KGHM. 

Wydarzenie organizacyjnie 
wspierało Stowarzyszenie Tak 
dla Lubina. – Ta trasa wymaga 
uwagi od uczestników. Trzeba 
uważać na wystające korzenie, 
śliski teren, piasek. Wszystkim 
życzę bezpiecznego biegu   – mówił 
członek Stowarzyszenia, Tomasz 
Chmielowiec. 
Pierwszy na metę wbiegł Robert 
Walkowiak. Często staruję w bie-
gach charytatywnych a że mam 
blisko, bo 30 km to postanowiłem 
przyjechać z rodziną i tu spędzić 
tren dzień – mówił zwycięzca, 
który przyjechał z Modłej koło 
Głogowa. 
Z Koźlic na Grzybową Górę i z po-
wrotem pobiegło prawie 100 osób. 

Muzyczne show, czyli The Young Americans
To było muzyczne show na miarę światowych scen. Grupa młodych ludzi z Ameryki po raz 10 już odwiedziła Lubin i porwała lokalną młodzież do udziału w niecodziennym 
projekcie. Trzy dni warsztatów wokalno–tanecznych i fi nałowy koncert skupiły 300 młodych ludzi. Realizatorzy projektu przyjechali do Lubina na zaproszenie I LO. 

Koźlice biegają i wspierają
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Upał, duchota, ludzie ledwo oddychają. 
A jest ich spora gromada, zbita w swej 
masie na przystanku sławetnych, by nie 
rzec osławionych busów we Wrocławiu 
na ulicy Dawida. Podjeżdża bus do 
Lubina, a w nim ON - pan i władca, no, 
może nie na krańcu świata, może nawet 
nie pierścienia, ale kierownicy jak naj-
bardziej. Na twarzy władcy kierownicy 
maluje się mina znana mojemu pokole-
niu z PRL. Wtedy też było podobnie - to 
ON decydował, czy cię zabierze. Tłum 
zgromadzony pod autobusem kłębił się 
i błagał, by kierowca się zlitował i raczył 
wpuścić do pojazdu. Takie same obrazki 
i przeżycia towarzyszą każdemu, kto 
z Lubina chce się dostać do Wrocławia 
lub odwrotnie. Koszmar! 
I póki co, nie masz alternatywy, lubinia-
ninie drogi, nawet jeśli ostatnimi czasy 
lubińska władza za pomocą podległych 
jej mediów z hukiem obwieszcza wielki 
sukces wielkiego włodarza – będą pocią-
gi do Wrocławia. Dobry pan prezydent 
listy intencyjne podpisuje, błyszczy 
w duecie z marszałkiem województwa, 
dworzec swój widzi ogromny, kolej 
nam daje czy raczej oddaje. Czy to ten 
sam gospodarz miasta, który w 2010 
roku pozwolił zburzyć budynek dworca 
i zlikwidować połączenie kolejowe? 
Przecieram oczy ze zdumienia, ale 
przecież jak się nie podoba, można 
się wyprowadzić i zamieszkać gdzie 
indziej. W miasteczku naszym jak 
w busie, ludzie pchający się do pojazdu 
wzajemnie się uspokajają, przecież i tak 
muszą skorzystać z prawa łaski jaśnie 
pana kierowcy, tak jak muszą mieszkać 
w Lubinie, w którym od lat rządzi ta 
sama ekipa wybrańców korzystających 
z bogatych zasobów miejskich spółek, 
od lat te same nazwiska, od lat setki 
tysięcy złotych wyśrubowanych do 
granic niemożliwości wynagrodzeń. 
Panie i Panowie, w górę serca! 
„GOSPODARNOŚĆ, RZETEL-
NOŚĆ ORAZ CELOWOŚĆ” - tak 
troje radnych (Jan Grocholski, To-
masz Kulczyński, Marzena Tutka) 
scharakteryzowało pracę prezydenta 
z okazji udzielania mu absolutorium. 
Za co te komplementy i poparcie? Za 
zadłużenie Lubina i spółek miejskich, 
chybione inwestycje niemające nic 
wspólnego z prawdziwym nowocze-
snym rozwojem miasta, brak dialogu 
z mieszkańcami i uporczywe uchyla-
nie się od spotkań z nimi, za miasto 
z wyjątkowo drogą wodą i jeszcze 
droższymi ściekami, za zagruzowany 
park leśny wraz z ogrodzeniem za 
milion? A może za granitowy rynek 
za prawie jak policzono ponad 13 mln 
zł  wokół którego handel i naturalny 

dla takiego miejsca ruch zamiera, bo 
brak tu miejsc do parkowania... 
Czy to możliwe, że radni nie mają 
ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI, PYTAŃ, 
UWAG? Prezydent, jak to napisał jeden 
z internautów, „unosi się w swojej bucie 
i arogancji jak smog nad miastem”, ale 
ma na to od wielu lat przyzwolenie 
i dotychczas przyzwalali mu na to 
mieszkańcy wybierając razy cztery, co 
cztery lata pod rząd. Na dodatek 7 z 23 
radnych sesję zlekceważyło i opuściło. 
A przecież sesja absolutoryjna to dla 
samorządowca wyjątkowe wydarzenie, 
powinna być najważniejsza, na tym 
zasadza się IDEA SAMORZĄDU! 
Niedawno pisano w prasie i na portalach, 
że mamy szanse na Mundial w Lubinie. 
I co? Zobaczcie, jak wygląda otoczenie 
stadionu ze starymi, cuchnącymi toa-
letami rodem z PRL. FIFA zapewne 
doszła do wniosku, że oprócz stadionu 
(który notabene nie należy do miasta) 
niewiele tu światowych możliwości. 
O tego rodzaju poparcie trzeba zabiegać, 
współpracować z różnymi instytucjami. 
W każdym normalnym mieście gospo-
darz to wie. Wydaje się, że Lubin pod 
tym względem jest sprawny inaczej. 
Tymczasem mimo tego lekceważenia 
miasta przez władzę, lubinianie są 
dumni ze swojego miasta. Na pewno 
duma byłaby większa, gdyby FIFA była 
zadowolona, a tak żegnaj, FIFA - kolejny 
lubiński balon został przekłuty! 
Lubin  ma potencjał, ale od lat nie ma 
komu tej energii z miasta uwolnić. 
Okoliczne samorządy czerpią z unii 
pełnymi garściami. Lubin przy Ścinawie 
i jej burmistrzu blednie. W Ścinawie 
unijna forsa płynie szerokim strumie-
niem, a W Lubinie? Gdyby porównać 
budżety i proporcje pozyskanych dotacji 
to proporcjonalnie Lubin w ostatnich 
16 latach pozyskał mniej niż Ścinawa 
w ciągu czterech...  
W naszym mieście podobno bogatym 
mogłoby być jeszcze piękniej, jeszcze 
bardziej zielono. Nikogo już nie nabie-
rają zielone klomby sadzone z pieniędzy 
podatników. Zapewne w przygotowaniu 
jest już kolejna drukowana książeczka 
którą prezydent wydadzą za pieniądze 
podatników, pisząc jak to jest wspaniale, 
że sukcesy, że wodotryski. Nic tylko 
hasło obwieścić „Zastał Lubin drew-
niany, zostawia murowany”. Busem 
na mundial!
A tymczasem z przyziemnych spraw 
szykuje się kolejna podwyżka wody. 
Czyżby hala tenisowa za dużo strat przy-
nosiła w budżecie miejskich wodocią-
gów, które ten przybytek nie wiadomo po 
co i dlaczego w ramach wodociągowej 
działalności wybudowały... K

FIFA Z MAKIEM,
Z PASTERNAKIEM,
czyli
BUSEM NA MUNDIAL!

felieton

Rankiem nie słychać żadnego dźwięku 
oprócz śpiewu ptaków. Czyste rześkie 
powietrze zachęca do spaceru nad 
jeziorem lub po znajdującej się tuż za 
polną drogą puszczy. Raj dla pragnących 
spokoju, wędkarzy, grzybiarzy, fotogra-
fów i wszystkich kochających przyrodę. 
Jezioro Radęcino oddalone jest ok. 1 km. 
od wsi Radęcin, którą szumnie nazywamy 
miastem. Każdego roku przybywa tu co-
raz więcej turystów, powodem jest nowy 
pomost i rozbudowana baza turystyczna.
W ramach projektu „Zmniejszenie presji 
na obszary Drawieńskiego Parku Naro-
dowego poprzez wzmocnienie funkcji 
turystycznej terenów rekreacyjnych 
Gminy Dobiegniew” władze gminy 
chcą wypromować ten przepiękny region 
i przyciągnąć turystów. Nad malowni-
czymi jeziorami Żabie w Ługach, Osiek, 
Radęcino i Wielgie w Dobiegniewie, 
położonymi wśród lasów utworzono 
tereny rekreacyjno–wypoczynkowe. 
Ośrodki te posiadają pola namiotowe, 

miejsca do karawaningu wraz przyłą-
czami prądu i wody bieżącej, budynek 
socjalno-administracyjny z umywalkami, 
toaletami i natryskami, a także parkingi 
i stojaki na rowery. W każdym jest plac 
zabaw, boisko do siatkówki i wiata do 
grillowania. Korzystanie z pola namioto-
wo-kempingowego jest bezpłatne.
Wszystkim mogę polecić jezioro Ra-
dęcino, gdyż znam dobrze te okolice, 
pozostałe miejsca są równie atrakcyjnie. 
Radęcin to świetna baza wypadowa do 
wielu atrakcyjnych miejsc. Na początek 
można wybrać się do miejscowości 
Głusko, w której znajduje się elektrow-
nia wodna „Kamienna”.  Budowę jej 
rozpoczęto w 1896 r. w pięć lat po uru-
chomieniu pierwszej elektrowni wodnej 
na świecie. Jest to świetnie zachowana 
perełka z początku ubiegłego stulecia, 
nadal pracuje wytwarzając prąd. Nie 
jest udostępniona turystom, ale ludzie 
tam pracujący to prawdziwi pasjonaci, 
wystarczy poprosić by opowiedzieli 
o tej niezwykłej elektrowni. Powyżej 
elektrowni znajduje się drewniany most 

niskowodny , wybudowany w 1941r. 
łączący Głusko z Żeleźnicą, dziś za-
mknięty dla ruchu kołowego. Kilka lat 
temu przejeżdżaliśmy po nim, miałam 
wrażenie, że deski załamią się pod cię-
żarem auta. Latem przyjeżdżają tu tłumy 
turystów, by wziąć udział w spływie 
kajakowym szlakiem papieskim (Karol 
Wojtyła często tu pływał). Wystarczy 
wykonać telefon, przyjedzie auto, które 
zawiezie nas na miejsce startu i po zakoń-
czeniu przywiezie z powrotem. Spływy 
odbywają się na całej długości rzeki od 
Czaplinka przez Złocieniec, Drawno, 
Stare Osieczno aż do ujścia w okolicach 
Krzyża Wielkopolskiego (ponad 170km), 
można je podzielić na krótsze etapy lub 
płynąć z przerwami na nocleg na licznych 
polach namiotowych. Drawa jest jedyną 
rzeką nizinną Polski, która w swym bie-
gu ma ponad 20-kilometrowy odcinek 
o charakterze rzeki górskiej, tutaj trzeba 
ostro wiosłować. 
Drawieński Park Narodowy to przyrodni-
cze perełki, jak rezerwat Radęcin,  jedna 
z lepiej zachowanych naturalnych buczyn 
w Europie. Występują tu ogromne buki, 
dęby i graby. Można podziwiać okazy 
drzew 300-500 letnie, które uświadamiają 
nam jakimi okruszkami jesteśmy przy 
nich. Jeszcze przed wyjazdem na wakacje 
zachęcam do spacerów po naszym pięk-
nym mieście. To już ostatnie chwile kiedy 
możemy poczuć ten charakterystyczny 
zapach Głogowa. Pomimo spalin i innych 
zanieczyszczeń, zapach kwitnących 
lip powoduje zawrót głowy i poprawia 
samopoczucie. Warto wyjść z domu i od-
począć chwilę w którymś z przepięknych 
głogowskich parków.

 Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Tanie wypoczywanie
Oprócz podróży po świecie każdego roku spędzamy dwa tygodnie na działce znajdującej 
się na skraju Puszczy Drawskiej. Jest to przepiękne miejsce z dala od miejskiego 
zgiełku, tłumów turystów, a co najważniejsze nie ma tu ośrodków przemysłowych. 
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Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej w Legnicy po 
raz drugi zaprosił setki 

młodych piłkarzy na rozgrywki 
pod hasłem KGHM Kids Cup. 
Turniej finałowy ligi trawiastej 
Orlików i Żaków to projekt skie-
rowany do  dzieci z terenu całego 
Zagłębia Miedziowego. Rozgry-
wany jest w czterech kategoriach 
wiekowych : Orlik  - 11 latkowie 
i  Orlik 10 latkowie, oraz  Żaki 9 
latkowie i  Żaki 8 -  latkowie. 17 
czerwca w niedzielę na boiskach 
Akademii Piłkarskiej KGHM Za-
głębie spotkały się zespoły m. in. 
z  Księginic, Chojnowa, Procho-
wic, Luboszyc, Parszowic, Góry, 
Legnicy, Rudnej, legnickiego 
Pola, Lubina, Rokitek, Wąsosza, 
Kochlic, Budziszowa, Polko-
wic, Złotoryi, Kunic, Jawora, 
Miłkowic, Wołowa, Rosochatej, 
Chobieni, Głogowa, Męcinki, 
Jadwisina, Czerniny, Gromadzyna 
czy Wilkowa.
Były to drużyny, które wcześniej 
w sezonach wiosennym i je-
siennym zagrały w minimum 4 
turniejach. 
- Ten turniej to podziękowanie dla 
pracy trenerskiej i zawodników, 
którzy chętnie i efektywnie wy-
stępowali przez cały sezon. Dziś 
gramy też dla wszystkich kobiet 
które znajdą się na boiskach i są 
obok nas w życiu codziennym. 
Impreza ma też drugi wymiar. 
Dziś wygrywamy razem z rakiem 
piersi. Podajemy dalej różową 
kartkę życia. Specjalną kartę 
życia przygotowało MCZ i na 
niej mówimy „Mamo, babciu, 
ciociu kocham cię, idź i zbadaj się 
żeby nie było za późno. Dziś wy-
stępujemy różowych koszulkach 
i gramy różowymi piłkami.  Cały 
ten turniej jest po protu różowy. 
Wygrywamy z rakiem piersi -  
Maria Kajdan, prezes Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Legnicy.  
Udział w  turnieju młodym za-
wodnikom daje nie tylko okazję 
na sprawdzenie swoich zdolności 
piłkarskich i spędzenie czasu na 
czymś, co lubią, ale też na zdoby-
cie  nowych umiejętności  pozna-
nie nowych przyjaciół. Podczas 
rozgrywek krzewione są zasady 
fair play. Każdy z uczestników 
otrzymał piłkę niezależnie od tego 
czy zajął jakiekolwiek miejsce. 

Finał KGHM KIDS CUP 2018
 Na boiskach Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie w niedzielę 17 czerwca spotkało się ponad 1300 małych piłkarzy. W sumie w imprezie 
organizowanej przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy we współpracy z KGHM Zagłębie Lubin, Polską Miedzią i wieloma firmami z grupy 
kapitałowej KGHM, wzięło udział ponad 100 zespołów i ponad 250 trenerów. Drugi wymiar imprezy to promowanie profilaktyki raka piersi.
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Partnerzy projektu 
Partnerami projektu są m.in. KGHM Polska Miedź, Zagłębie Lubin, 
Miedziowe Centrum Zdrowia, Uzdrowiska Kłodzkie– Grupa PGU, 
Lubinpex, Interferie, Energetyka, Związek Pracodawców POLSKA 
MIEDŹ oraz kluby piłkarskie okręgu legnickiego. We wrześniu  
2018 roku rozpocznie się nowa edycja projektu KGHM KIDS CUP 
z udziałem zespołów z rocznika 2011 (F2).

Jak podkreślają szkoleniowcy 
z Akademii Piłkarskiej udział 
dzieci w takich wydarzeniach 
sprawia, że nasiąkają pasją i chcą 
kontynuować przygodę ze spor-
tem. -  Akademia Piłkarska i nasz 
klub wspomagamy te imprezę. 
Jest to jedna z największych tego 
typu w Polsce jeśli chodzi o zasię 
i liczbę uczestników. To wyda-
rzenie ma dać dzieciom radość 
i zachętę, by grały w piłkę.  Jako 

klub bacznie przyglądamy się 
każdemu zespołowi. Mamy ponad 
30 wysłanników, którzy oglądają 
wszystkie rozgrywane mecze. 
Poza rozgrywanymi meczami 
mamy park zabaw, dmuchańce 
i mnóstwo innych atrakcji. Ten 
finał to podsumowanie roku pracy 
dla wszystkich. Nasza Akademia 
jest bardzo dobrze postrzegana 
zarówno w Polsce, jak i zagranicą, 
bo nasze zespoły uczestniczą 

w różnych imprezach w całej 
Europie. Dzisiejszy Finał ligi 
trawiastej ma szerokie poparcie 

zarówno w naszym klubie jak i  
OZPN oraz  w całym środowisku 
piłkarskim. - Krzysztof Paluszek, 
dyrektor Akademii Piłkarskiej 
KGHM Zagłębie. 
Mecze rozgrywane na murawie 20 
boisk Akademii to nie wszystko. 
Organizatorzy we współpracy 
z wieloma firmami z grupy kapi-
tałowej KGHM zadbali o dodat-
kowe atrakcje. Wśród nich były 
badania i porady wykonywane 
przez personel MCZ S.A. -  To już 
druga edycja, w której bierzemy 
udział. Dziś jest nas więcej. Mamy 
własne namioty i robimy takie 
badania jak m. in. spirometria, 
badanie poziomu cukru we krwi, 
badanie stóp i postawy. Patrzymy 
jak rozwijają się nasze najmłodsze 
talenty piłkarskie. Będziemy o nie  
dbać, bo taka nasza rola. Hasło 
przewodnie dzisiejszej imprezy 
dotyczy profilaktyki raka piersi 
i zachęcamy panie do badań pod 
tym kątem. - Waldemar Sułek, 
prezes ds. finansowych  Mie-
dziowego Centrum Zdrowia S.A. 
W Lubinie. 
Młodzi piłkarze mieli też nie-
codzienna okazję spotkania się 
z zawodnikami klubu KGHM  
Zagłębie Lubin. Rodzice mogli na 
miejscu porozmawiać ze szkole-
niowcami Akademii i dowiedzieć 
się co trzeba zrobić, by ich dziecko 

mogło trafić w szeregi miedziowej 
Akademii. 

 Fot. MM, PT, akademiakghm.com
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horoskop
rozrywka

Baran 
W tym tygodniu unikaj 
dokonywania radykalnych 
zmian. Zwłaszcza w spra-
wach zawodowych. Staraj się  
raczej postępować ostrożnie, 
słuchaj, obserwuj i wyciągaj 
wnioski. Natomiast w sferze 
uczuć przygotuj się  na wiele, 
niekoniecznie miłych, nie-
spodzianek.

Byk 
Dzięki wpływom Wenus 
możesz liczyć na  powodzenie 
w miłości. Będziesz tryskać 
energią, świat wyda Ci  się 
piękniejszy, a ludzie milsi. 
Poprawi się też Twoja sy-
tuacja materialna. Możesz 
nawet liczyć na wygraną w 
grach liczbowych. Najwyższy  
zatem czas pomyśleć o urlo-
pie. Zastanów się jednak, czy 
chcesz spędzić go we dwoje? 

Bliźnięta 
Musisz liczyć się z tym, że 
w najbliższych dniach przy-
będzie Ci obowiązków. Nie 
przejmuj się jednak.  Jowisz 
Ci sprzyja, możesz więc 
liczyć na sukcesy. Koniecz-
nie zainteresuj się sytuacją 
domową, bo  zaczyna się 
komplikować. Może czas, 
aby pomyśleć o wspólnym 
odpoczynku?

Rak 
W najbliższych dniach 
mogą pojawić się proble-
my finansowe. Ale głowa 
do góry - wyjdziesz z nich  
obronną ręką. Nie odkładaj na 
później planów zawodowych. 
Gwiazdy Ci sprzyjają, masz 
więc szansę przekonać swych 
szefów, że to Ty masz rację. 
W Twoim związku zapanuje 
przyjazna  atmosfera.

Lew
To nie będzie najłatwiejszy 
tydzień. Musisz załatwić 
zaległe formalności i uporać 
się z nowymi  obowiązkami. 
Na szczęście Słońce doda Ci 
sił i energii, pozwoli uporząd-
kować sprawy zawodowe. W  
najbliższych dniach skończą 
się wreszcie problemy oso-
biste.  

Panna 
Od poniedziałku Merkury 
będzie czuwał nad Tobą i 
sprawi, że ktoś złoży Ci in-
tratną propozycję  zawodową. 
Podejmując decyzję, idź za 
głosem intuicji, a na pewno 
się nie zawiedziesz. Pod 
koniec tygodnia zapomnij o 
wszystkim i zajmij się sobą 
- czas zauważyć wreszcie, 
że ktoś od dawna jest Tobą 
poważnie zainteresowany.

Waga
Nareszcie dobra passa w  
sprawach finansowych. 
Nie przegap jej! Być może 
w najbliższych dniach 
Twoi  znajomi zaproponują 
Ci współpracę w pewnym 
interesującym i intratnym 
przedsięwzięciu. Skończą 
się też  kłopoty sercowe i na 
pewien czas znikną z Twojego 
życia wszelkie chmurki. Po-
staraj się nie zepsuć tej  idylli 
oszczędnością w okazywaniu 
uczuć.

Skorpion
Przed Tobą trudne dni. Niby 
wszystko w porządku, a 
czujesz się nie najlepiej - roz-
drażnienie,  podenerwowanie, 
zniechęcenie. To wynik nie-
korzystnego układu planet 
oraz przemęczenia. Najlepszy 
czas na wspólny wyjazd.

Strzelec
W najbliższych dniach 
możesz się spodziewać 
interesujących propozycji. 
Postaraj się nie zmarnować  
szansy, jaką daje Ci los, bo 
na kolejną przyjdzie długo 
czekać. Pamiętaj również, że 
o sukces trzeba  walczyć. Pod 
koniec tygodnia zaproszenie 
na spotkanie towarzyskie, 
powinieneś pójść.

Koziorożec
Decyzje, które podjąłeś 
ostatnio, okażą się słuszne 
i przyniosą Ci całkiem wy-
mierne korzyści. Wprawi Cię  
to w pogodny nastrój. Nie 
lekceważ jednak nastrojów 
osoby, którą kochasz. Postaraj 
się rozwiać jej obawy i jak 
najszybciej wyjaśnić wszelkie 
nieporozumienia, by uniknąć 
poważnego konfliktu.

Wodnik 
W najbliższych dniach bę-
dziesz ulubieńcom planet, 
jeśli więc wpadną Ci do gło-
wy jakieś twórcze pomysły,  
to nie zwlekaj z ich realizacją. 
Powodzenie zapewnione! W 
sferze uczuć - miła stabiliza-
cja. Bez wybuchów  wielkiej 
namiętności, ale i bez niepo-
rozumień i kłótni. 

Ryby
W tym tygodniu gwiazdy 
dobrze wróżą sprawom zawo-
dowym. Czekają Cię udane 
rozmowy i ciekawe  propo-
zycje. Słowem - otwierają się 
drzwi do kariery. Czas więc 
rozwinąć skrzydła. Nieco 
gorzej będzie Ci się wiodło 
w sprawach osobistych. Pod 
koniec tygodnia czeka Cię 
trudna rozmowa, w której mo-
że  zabraknąć Ci argumentów.

6 7

10

1

3

9

2

8

12

5

411

SŁOWA
PIOSENKI

DAWNY
PLACEK

WESELNY

WIDO−
WISKO

REWIOWE

STAN
W USA

BYŁY
KANCLERZ
NIEMIEC

NA
SIECZKĘ

LĄDOWY ZNAK
NAWIGACYJNY
TRUSKAWKOWY

W SŁOIKU

WYRAŻANIE
WDZIĘ−

CZNOŚCI

SĄSIAD
FRAN−
CUZA

BERGMAN, GRAŁA
W FILMIE

“CASABLANKA”

ODMIANA
JABŁONI

OFAJD
PODCZAS
MECZU

PRZY−
GNIATANIE
NOGAMI

KRWAWA
ZBRODNIA

NIEDOSTATEK

DORZUCA DO  PIECA

OCIE−
PLAJĄCE
PODBICIE

POD
KURTKĘ

FILM ŚLESICKIEGO

MUZYKA MILESA
DAVISA

TATARSKA
NIEWOLA

FILM
MACHUL−
SKIEGO

GRUPA
ETNICZNA,

PLEMIĘ

MIĘTA
LUB

RUMIANEK

OGÓLNIE
PRZYJĘTA
ZASADA

KILKU−
WARSTWO−
WA PŁYTA

WYJŚCIE
PIŁKI POZA

BOISKO

PASIASTA,
ŻĄDLĄCA

BŁON−
KÓWKA KOŚCIÓŁ

KATE−
DRALNY

IMIĘ
KOLBERGA

NOGĄ
IZBĘ

ZAMIATA

SZPALER POLICJI

BÓL NERWU
KULSZOWEGO

KAMIEŃ
OZDOBNY
W PASKI

RZUTNIK
DO PRZE−
ZROCZY

PUBLICZNE
ZIELEŃCE

W MIEŚCIE

BYŁ
NIM

SHREK

ŚNIEŻNY
GROZI

LAWINĄ

SALA
PEŁNA

STUDENTÓW

IMIĘ
GÓRNIAK

KIRUNEK
PRZE−

KĄTNEJ

PĘDZENIE
NA

OŚLEP

IMIĘ
STARRA

WIELKI
Z RZEKĄ

KOLORADO

KANGURZA
NIE NA

ZAKUPY

MIASTO NAD BIAŁĄ

RODZI
KOKOSY W PARZE Z WIZJĄ

INDIAŃSKA ŁÓDKA
ŚPIEWA−

JĄCA
DANUTA

ATENA
LUB

WENUS

horoskop

Od 14  do 22 czerwca 
w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa w Lubinie 
prowadzona jest akcja 
zbiórki krwi pod hasłem 
„Łączy nas krew”. 
Głównym organizatorem 
wydarzenia jest HDK Serce 
Górnika przy ZG Lubin.

Od początku roku na otwartych ak-
cjach, które organizują zebrali już 350 
litrów krwi. Teraz ruszyli z kolejna.  
Punktem wyjścia do przygotowania 
zbiórki był  Światowy Dzień Krwio-
dawcy oraz jubileusz 50 – lecia ZG 
Lubin. To nie wszystko jednak w ich 
kalendarzu, bo choć czerwcowa akcja 
trwa to członkowie HDKL Serce 
Górnika już myślą o kolejnych przed-
sięwzięciach, dzięki którym uda się 
zebrać kolejne litry krwi. - Następną 
akcję, którą mamy w planach to ta 
z okazji rocznicy Zbrodni Lubińskiej. 
Zaś potem w listopadzie  będzie ko-
lejna z okazji 100 – lat odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Na 
te akcje też postaramy się o fajne 
upominki. Teraz każdy kto do nas 
przyjdzie i odda krew dostanie jakiś 
prezent, które otrzymaliśmy od kilku 
firm i instytucji. Wspiera nas KGHM 
Polska Miedź, Gmina Rudna, CK 

Muza, Energetyka, poseł Krzysztof 
Kubów oraz KGHM Zagłębie Lubin  
- mówi Zbigniew Młotek, prezes HDK 
Serce Górnika. 
HDK Serce Górnika liczy już 210 
członków, ale  w akcje zbiórki krwi 
wpisują się też ci, którzy z klubem 
i kopalnią nie są związani. - Krew 
oddaję już ponad 30 lat od czasów 
wojska. Oddałem w sumie już ponad 
40 litrów krwi. Dziś to jest modne, 

ale to może wszystkim wyjść na 
zdrowie. Oddaję krew by pomóc 
innym i dobrze się czuć. Na łóżku 
podczas oddawania krwi każdy czuje 
się inaczej. Jest wygodnie, panie są 
miłe, dla niektórych to taki relaks. 
Po oddaniu krwi czuję się dobrze, 
może odrobinkę zmęczony,a le jest 
wszystko w porządku.  - mówił Ry-
szard Dłużniak, lubinianin, który na 
co dzień pracuje na budowie. 

Serce Górnika znowu w akcji


