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Za zgodą
mieszkańców
Bez tej inwestycji przyszłość
całego regionu stanęłaby
pod znakiem zapytania. strona 6-7
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czytaj na stronach 5 i 8
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Dowcipniś 
sparaliżował we 
wtorek pracę 
Urzędu Skarbowego 
w Lubinie. Bombowy 
alarm trwał prawie 
pięć godzin.

- Trzeba mieć w głowie niezłą 
sieczkę, aby takie żarty sobie 
robić – mówi pani Krystyna, 
która chciała w skarbówce 
złożyć rozliczenie. - Specjal-
nie wzięłam sobie wolne, aby 

pozałatwiać różne sprawy. 
Sprawdzanie skarbówki trwało 
kilka godzin. Pracowników 
i pierwszych petentów wypro-
szono z budynku we wtorek przed 
godz ósmą. Ewakuacja przebiegła 
sprawnie. Policja wyznaczyła 
wokół budynku szeroki pas 
ochronny. Mieszkańcy okolicz-
nych bloków sprawę komentowali 
krótko – Na pewno to głupi dow-
cip. Zaskoczeni poranna akcją 
byli mieszkańcy hotelu obok 
urzędu – Trzeba było do Lubi-

na nam przyjechać, żeby zobaczyć 
alarm bombowy – mówił około 
50-letni mężczyzna. 
W budynku zgodnie z procedurami 
przeprowadzono sprawdzanie. Nic 
ono nie wykazało. Około godz. 
13 Urząd wrócił do normalnej 
pracy. 
W działania zaangażowane były 
służby energetyczne, policja, straż 
pożarna, a także pogotowie ratun-
kowe. Koszt akcji za którą jak na 

razie płacą 
podat-

nicy można szacować na kilka 
– kilkanaście tys. zł. 
Policja szuka już bombowego żar-
townisia. Kiedy go znajdzie sprawcy 
fałszywego alarmu będzie groziło do 
8 lat więzienia. Praw w tym przypadku 
jest bezwzględne. Fałszywy alarm nie 
jest już tylko wykroczeniem wartym 
mandatu. Dodajmy, że bombowe 
alarmy dotknęły dzisiaj również 
fiskusa w Legnicy i Polkowicach, nie 
jest wykluczone, że mogła dzwonić 
ta sama osoba. 

(pit) �

Przeszukanie nic nie dało, skarbówka nadal działa

Nie lubi fiskusa?

 Zapraszamy 

do nowego 

salonu!

ul ka 2/1, Lubin    tel. 767 112 412

 

toppery

- Drobne naprawy mechaniczne
- Wymiana oleju, płynów
- Wymiana filtrów

Telefon: 731-301-731

- Serwis ogumienia
- Komputerowe wyważanie kół

- Sprzedaż opon i felg

59-300 Lubin

(teren mleczarni)
ul. Chocianowska 1

intergum.lubin@gmail.com

Jesteśmy tutaj

Polkowice i Ścinawa to 
dwa najbliższe miejsca 
z odkrytymi basenami na 
które jeżdżą lubinianie. 

Ostatni basen w Lubinie zamknięto, jak 
za olbrzymi kredyt zaczęto budować 
halę widowiskowo-sportową. Dzisiaj 
z niecki na dawnym OSiR nie zostało nic 
– został zburzona. Kolejny basem tzw. 
basen „sowi” który był koło lotniska, 
wiele lat temu po prostu zasypano. 
Taki sam los spotkał baseny miejskie 
na Małomicach. O ich danej świetno-
ści przypomina zniszczony brodzik ze 
zjeżdżalnią. 
Fala upałów spowodowała, że wielu 
z nas szukało miejsca nad wodą. Sporo 
osób wybrało odkryte basen w Polkowi-
cach i Ścinawie. W Ścinawie w miniony 
weekend było prawdziwe oblężenie. 
Sprzyja temu również cena. Dzieci do 
lat siedmiu wchodzą za darmo, dorośli 
za 2 zł, a młodzież do 18 roku życia za 
złotówkę. 

Lubinianie mogą sobie pomarzyć,                                                albo pojechać

Oblężenie                      na basenie



80 modeli drzwi 
na ekspozycji
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10 000 na DOWÓD OSOBISTY dla

 

KREDYTY
super promocje

www.dwspit.pl
tel. 76 746 53 53

Znane telewizyjne seriale paradoku-
mentalne cieszą się olbrzymim powo-
dzeniem. Ekipa Takomedia postanowiła 
zatem zawitać do Lubina w poszukiwaniu 
aktorów do kilku polsatowskich pro-
dukcji. 
W najbliższą sobotę i niedzielę w Villa 
Cuprum przy ul. Armii Krajowej w Lubinie 
będzie przeprowadzony bezpłatny casting 
do seriali paradokumentalnych takich jak 
„Pamiętniki z wakacji”, „Zagadki krymi-
nalne”, „Dzień, który zmienił moje życie”, 
a także „Dlaczego ja”.
Mieszkańcy Lubina oraz okolic chcący 
sprawdzić swoje aktorskie umiejętności, 
mają szansę wystąpić w którymś serialu. 
- Nie wymagamy doświadczenia aktorskie-
go,choć profesjonaliści są również mile 
widziani – mówi Joanna Lesicka z Takome-
dia. - Do nowych produkcji poszukujemy 
odtwórców bardzo zróżnicowanych ról. 
Dlatego bez względu na aparycję, wiek 
czy temperament zachęcamy wszystkich 
do wzięcia udziału w castingu.
Casting będzie prowadzony w Villa Cu-
prum ul. Armii Krajowej 9A w godz. 10-18 
w sobotę i niedzielę.

Szukają odtwórców różnych ról

Dlaczego 
ja?

Przyjemne 
z pożytecznym 
połączyło 
uczestników 
plażowej piłki 
siatkowej

Jedni grali w siatkówkę na 
piasku, inni rejestrowali się 
jako potencjalni dawcy szpiku 
kostnego - tak w kilku słowach 
wyglądał sobotni turniej cha-
rytatywny dla Dagmary. Roz-
grywki odbyły się na boiskach 
RCS w Lubinie. 
Upał nie przeszkodził sportow-
com, którzy odpowiedzieli na 
apel Drużyny Szpiku KGHM 
i Sitech, które zorganizowały 
imprezę. Chora Dagmara 
pochodzi ze Szklar Górnych 
i od czterech miesięcy walczy 
z białaczką. Ma już za sobą trzy 

chemioterapie. W tym czasie jej 
rodzina próbuje znaleźć dawcę, 
który mógłby uratować życie 
dwudziestolatce. Sportowe 
wydarzenie pozwoliło zareje-
strować ponad 80 potencjalnych 
dawców szpiku. – To kolejna 
inicjatywa pracowników 
KGHM i Drużyny Szpiku. 
Tym razem robimy to wspólnie 
z Drużyną z Sitech–u – mówi 
mówi Bogdan Godlewski 
pracownik KGHM i członek 
Drużyny Szpiku. - Zorgani-
zowaliśmy turniej siatkówki 
plażowej, choć pogoda nam nie 
sprzyja. Wielki szacunek dla 
tych, którzy grają, bo nie jest 
lekko w takim upale, ale gramy 
dla Dagmary. W ten sposób 
jednoczymy się w tej idei, by   
pomóc dziewczynie.

(MM) �

Turniej charytatywny dla Dagmary

Grali i szukali dawcy
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We wtorek rano na 
drodze nr 36 Ścinawa-
Lubin między Turowem, 
a skrzyżowaniem na 
Dąbrowę doszło do 
potrącenia rowerzysty.

Mężczyzna trafił do szpitala. Samochód 
odjechał w nieznane.
Z dostępnych informacji wynika, 
że mężczyzna najprawdopodobniej 
mógł jechać do pracy do szkółki leśnej. 
Pogotowie ratunkowe zabrało go do 
szpitala. 
Pierwotnie nie było do końca wiadomo 

o której godzinie doszło do zdarzenia. 
Ostatecznie policjanci ustalili, że 
wypadek miał miejsce w godzinach 
5.15-5-30. Nie było jednak wiadomo 
jakie auto potrąciło rowerzystę. 
Z informacji przekazanych przez Jana 
Pociechę, oficera prasowego lubińskiej 
policji wynikało, że potrącenia miał 
dokonać ciężarowy mercedes. Dodajmy, 
że funkcjonariusze na miejscu wypadku 
najprawdopodobniej zabezpieczyli 
szklane elementy z tego pojazdu. Po 
informacjach w internecie i lokalnych 
stacjach radiowych, kierowca sam 
zgłosił się na policję.

Pechowy był 
czwartek (10 
lipca) dla kierowcy 
ciężarówki wiozącej 
beton na budowę. 
Na drodze Chełmek 
Wołowski – Dziesław 
pojazd złapał 
pobocze i „położył 
się” na polu 

- Z naprzeciwka jechała starsza 
kobieta zjechałem na bok, ale za 

mało – mówił lekko zdenerwowany 
kierowca „gruszki”, która jechała 
z betonem do pobliskiego Górzyna. 
- Nie było innego wyjścia żeby 
uniknąć zderzenia.
Gruszkę na koła postawili spece 
z pomocy drogowej. Trzeba było 
użyć dźwigu i dwóch holowni-
ków, aby ciężarówkę z gruszką, 
wypełnioną betonem bezpiecznie 
postawić na kołach. W całym zda-
rzeniu nikomu nic się nie stało. 

(red) �

Kończył przejeżdżać 
przez przejazd 
rowerowy na drodze, 
kiedy potrącił 
go samochód.

W piątek (11 lipca) około południa 
starszy mężczyzna jechał z Lubina 
w kierunku Osieka. Wzdłuż ul. 
Piłsudskiego za rondem w kie-
runku działek ciągnie się ścieżka 
rowerowa. W jednym z miejsc 
przecina ona ulicę. Rowerzysta 
był już prawie na drugiej stronie 
ulicy, kiedy wjechała w niego da-
cia. Widać, że kierowca próbował 
uniknąć zderzenia bo uciekał na 
chodnik. Po śladach hamowania 
było również widać, że nie jechał 
za szybko. Dzięki temu obrażenia 
rowerzysty nie były groźne.

Jechał od Turowa w kierunku Dąbrowy i został potrącony

Kosztowna uprzejmość na drodze

Dużo szczęścia miał starszy rowerzysta

Kierowca najpierw uciekł

Gruszka w rowie

Na pasach koło działek
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Konsultacje społeczne w sprawie 
rozbudowy OUOW Żelazny Most 
trwały blisko rok. W ubiegłym 
tygodniu między mieszkańcami, 
gminą Polkowice i KGHM podpi-
sano porozumienie o wzajemnych 
zobowiązaniach. Największą 
korzyść odniosą mieszkańcy. 
Rozbudowa zbiornika pozwoli 

utrzymać miejsca pracy w całej 
Polskiej Miedzi. Dodatkowo pięć 
miejscowości leżących najbliżej 
planowanej budowy kwatery, 
w ramach konsultacji określiło 
swoje potrzeby.
Przedłużenie życia kopalń wymaga 
rozbudowy Obiektu Unieszkodli-
wiania Odpadów Wydobywczych 

„Żelazny Most” o kwaterę połu-
dniową. Przeprowadzono bardzo 
dokładne analizy i konsultacje 
z Zespołem Ekspertów Między-
narodowych, który od początku 
działalności zbiornika osadowego 
czuwa nad jego bezpieczeństwem. 
Na ich podstawie przygotowano 
koncepcję rozbudowy o kwaterę 

południową o powierzchni ok. 
609 ha. Teren rozbudowy obejmie 
część północnego stoku Wzgórz 
Dalkowskich. W jej granicach 
znajdują się tereny należące do 
Lasów Państwowych – 540 ha, do 
KGHM Polska Miedź S.A. – 67 ha 
i do gminy Polkowice – 1,3 ha.
 - Dzięki temu przedsięwzięciu 

zwiększamy powierzchnię 
składowania odpadów oraz 
ograniczamy podnoszenie zapór 
o kolejne kilkadziesiąt metrów. 
To jest wariant rozbudowy za-
pewniający najwyższy możliwy 
poziom bezpieczeństwa obiektu, 
a co za tym idzie sąsiadujących 
z nim miejscowości  – mówi 

Wiesław Świerczyński, dyrektor 
ds. technicznych w Zakładzie 
Hydrotechnicznym.
Zgodnie z realizowaną przez 
KGHM polityką dobrego sąsiedz-
twa, przyjęto, że planowana rozbu-
dowa może zostać zrealizowana 
jedynie przy współpracy z lokal-
nym samorządem i mieszkańcami. 

Mieszkańcy pięciu miejscowości gminy Polkowice sygnatariuszami porozumienia z Polkowicami i KGHM

Za zgodą mieszkańców
Polska Miedź może rozbudowywać zbiornik Żelazny Most.
Bez tej inwestycji przyszłość całego regionu stanęłaby pod znakiem zapytania.

Długość zapór - 14,7 km 

Powierzchnia całkowita - 1580 ha 

Objętość stawu - 7 mln m sześc.

Objętość całkowita odpadów - 546 mln m3

Wysokość zapór:
wschodnia - 66 m,
zachodnia - 53 m,
północna - 40 m,
południowa - 35 m

Szerokość plaż:
północna - od 500 do 1000 m,
trzy pozostałe - od 350 do 500 m.

ZBIORNIK
W LICZBACH
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-  Po raz pierwszy we współ-
pracy naszej firmy z lokalnym 
samorządem i społecznościami 
zdecydowaliśmy się na tak in-
nowacyjny i pogłębiony proces 
dialogu społecznego. Głęboko 
wierzę, że wiedza, jaką zyska-
liśmy wszyscy, jako partnerzy 
dialogu, o swoich potrzebach, 
wzajemnym oddziaływaniu oraz 
możliwościach i ograniczeniach, 
będzie dobrym fundamentem do 
naszej sprawnej współpracy na 
kolejne lata. Jestem przekonany, 
że wypracowane postanowienia 
w ramach porozumienia przełożą 
się realnie na poprawę jakości życia 
mieszkańców – zapewnia Herbert 
Wirth, prezes KGHM.
Podobnie podpisane porozumie-
nie komentuje Wiesław Wabik, 

burmistrz Polkowic. - To jest 
pierwsze tego rodzaju wspólne 
przedsięwzięcie, które wymaga-
ło nie tylko odpowiedzialności, 
lecz również wyobraźni. Mam 
wrażenie, że udało się nam pogo-
dzić wartości społeczne z celami 
korporacyjnymi. Projekt zakoń-
czył się powodzeniem, ale o 100 
procentowym sukcesie będziemy 
mogli powiedzieć, gdy wszystkie 
mechanizmy i uzgodnienia będą 
w praktyce przestrzegane, a na-
wet częściowo doskonalone, jeśli 
zajdzie taka potrzeba.  
O równy udział wszystkich stron 
w procesie dialogu społecznego 
oraz wzajemne zrozumienie 
potrzeb i ram możliwości współ-
pracy dbali niezależni moderatorzy 
z firmy Goodbrand & Company 

Polska. 
 - Prace w ramach dialogu spo-
łecznego zaprojektowaliśmy 
i staraliśmy się prowadzić w taki 
sposób, aby każda ze stron miała 
możliwość gruntownie zrozumieć 
swoje potrzeby, oczekiwania, ale 
także ograniczenia w działaniach. 
Z wielką satysfakcją obserwowa-
liśmy, jak dzięki partnerskiemu 
dialogowi osiągnięto porozumie-
nie, które wymagało ogromnego 
zaangażowania każdej ze stron 
– komentuje Paweł Niziński, prezes 
Goodbrand & Company Polska.
Porozumienie obowiązywać 
będzie przez dwa lata z możliwo-
ścią przedłużenia. Strony będą 
spotykać się dwa razy do roku 
w celu potwierdzania realizacji 
wzajemnych zobowiązań. Za-
kłada ono m.in. organizowanie 
wypoczynku dla dzieci oraz opieki 
zdrowotnej i badań mieszkańców, 
w tym tzw.” białych sobót”, pomoc 
KGHM w rozwoju infrastruktury 
na terenach wiejskich a także 
współpracę w podnoszeniu wie-
dzy i umiejętności zawodowych 
mieszkańców.

Rozmowy nie należały do łatwych. 
Mieszkańcy twardo wyrażali swoje 
zdanie w niektórych kwestiach i ja-
sno określali swoje oczekiwania. 
Na spotkaniach bywało bardzo 
burzliwie, ale każda ze stron dążyła 
do kompromisu i ten został wypra-
cowany. - Dyskusje bywały czasem 
bardzo gorące. Oczekiwaliśmy reali-
zacji naszych postulatów. KGHM 
zaproponował nam od siebie nawet 
więcej niż chcieliśmy - mówi Michał 
Kochanowski, sołtys Tarnówka. 
Wtóruje mu Alina Żmuda, sołtys 
Pieszkowic.

Z gminą Polkowice KGHM podpi-
sał specjalne porozumienie. Jego 
bezpośrednią stroną są mieszkańcy 
Tarnówka, Komornik, Pieszkowic, 
Dąbrowy i Żelaznego Mostu. To 
ponad tysiąc osób i niemal 300 
gospodarstw. Przedstawiciele 
KGHM wspólnie z burmistrzem 
Polkowic i mieszkańcami, roz-

poczęli rozmowy o wyzwaniach 
związanych z rozbudową obiektu 
oraz o potrzebach społecznych, 
które w perspektywie kilkunastu 
lat będą szczególnie ważne w kon-
tekście projektowanej inwestycji. 
Przez kilka miesięcy odbywały się 
spotkania konsultacyjne w pięciu 
miejscowościach, które najbliżej 

sąsiadować będą z przyszłą kwaterą 
południową. W ubiegłym tygodniu 
mieszkańcy, burmistrz Polkowic 
i KGHM podpisali porozumienie, 
w którym określono zobowiązania 
wszystkich stron.

KGHM

Mieszkańcy pięciu miejscowości gminy Polkowice sygnatariuszami porozumienia z Polkowicami i KGHM

Za zgodą mieszkańców
Prace przygotowawcze do rozbudowy Obiektu Unieszkodli-
wiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” o kwaterę 
południową są zaawansowane. Żelazny Most to największy 
w Europie obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 
Początkowo zakładano, że zbiornik będzie czynny do roku 
2015–2016, kiedy, według ówczesnych szacunków, miała 
zakończyć się eksploatacja złoża w kopalniach KGHM. Dzisiaj 
wdrażane są nowe technologie, które umożliwiają zejście 
z wydobyciem na głębokość poniżej 1200 m. Ich zastoso-
wanie zapewni KGHM możliwość prowadzenia eksploatacji 
przez kolejne 20-30 lat. Dzięki temu Polska Miedź nadal 
będzie wspierać rozwój sąsiadujących z nią gmin i lokalnych 
społeczności.

Alina Żmuda, sołtys Piesz-
kowic - Jestem bardzo 
zadowolona z podpisanego 
porozumienia. Jako sołtysi 
przejdziemy do historii. Na 
pewno warto było poświęcić 
tyle godzin i negocjować. 
Jeszcze zanim doszło do 
podpisania porozumienia 
KGHM już zaczął realizację 
naszych postulatów. 
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Była to już ósma 
ofiara nierozważnych 
kąpieli na terenie 
Dolnego Śląska podczas 
tych wakacji. Nocne 
zniknięcie kobiety 
zgłosili policji znajomi, 
którzy przebywali z nią 
nad kąpieliskiem.

W sobotę nad ranem policja 
otrzymała zgłoszenie o prawdo-
podobnym utonięciu. Po nocnej 
kąpieli, na którą udały się dwie 
młode kobiety, jedna z nich nie 
wyszła z wody. Zostały tylko jej 
ubrania i telefon. Służby ratownicze 

udały się natychmiast na miejsce. 
Prowadzono trudną nocną akcję 
poszukiwawczą. Zwłoki znaleziono 
przed 9:00 rano. – Przy tej okazji 
chciałbym zaapelować o rozwagę 
i bezpieczny wypoczynek nad 
wodą. Niestety jak pokazują te 
sytuacje, w zasadzie we wszyst-
kich przypadkach, a na pewno 
w większości ta kąpiel w wodzie 
była połączona z wcześniejszym 
spożywaniem alkoholu – przestrze-
ga Paweł Petrykowski, rzecznik 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu. Wiadomo, że kobieta 
miała ponad dwadzieścia lat i była 
mieszkanką powiatu lubińskiego.

Utonęła mieszkanka powiatu lubińskiego

Śmierć
w Rokitkach

Nie małe zdziwienie 
przeżyli kierowcy 
jadący krajową 
trójką, którzy chcieli 
wjechać od strony 
Polkowic do Lubina 
(zjazd przy KGHM).

Drogę zatarasował im zielony ford 
ka. Pani o płomiennej fryzurze na 
szczęście połapała się, że jedzie 
pod prąd i zanim wyjechała na 
dwupasmową trójkę na szczęście 
zaczęła zawracać. Robiła to na 
wysokości podziemnego przejścia 
dla pieszych. Kiedy zawróciła 
pojechała pod Urząd Skarbowy. 
Wydaje się, że to był faktyczny 

cel podróży. Zielony ford ka był 
na ...polkowickich numerach re-
jestracyjnych. Przypomnijmy, że 
w naszym redakcyjnym archiwum 
mamy zdjęcie innej kierującej 
z Polkowic. Popełniła błąd niemal 
w tym samym miejscu i wjeżdżając 
do MCKK nie wjechała w bramę, 
a w furtkę.

(pit) �

Kolejny „sukces” polkowickiego kierowcy.
Na szczęście nie doszło do tragedii

DPL – czy to 
przypadek?

Policjanci ruchu 
drogowego 
przeprowadzili na 
terenie powiatu 
lubińskiego, 
wzmożone działania 
pod kryptonimem 
„TRUCK&BUS”. 

Akcja miała na celu poprawę 
bezpieczeństwa wśród osób po-
dróżujących, a w szczególności 
sprawdzenia przewoźników pod 
kątem spełnienia wszystkich 
wymagań z tym związanych. 
Takie akcje pozwalają wyłączyć 
z ruchu samochody niebezpiecz-
ne dla innych użytkowników.  
Dzięki temu zapobiega się 
wypadkom.
Mundurowi sprawdzali do-
kumentację uprawniającą do 
wykonywania przewozu osób, 
kierowców ich trzeźwość, 

sposób przewożenia ładunku, 
czy przestrzeganie czasu pracy. 
Ponadto zwracali uwagę na stan 
techniczny samochodów. Kon-
trolowali układy kierownicze, 
hamulcowe, stan ogumienia, 
oświetlenie pojazdów, a także ich 
wyposażenie dodatkowe.
Wyniki kontroli są porażające. 
Skontrolowano w sumie 47 
pojazdów, z czego 35 stanowi-
ły pojazdy ciężarowe. Funk-
cjonariusze ujawnili dwóch 
kierowców ciężarówek pod 
wpływem alkoholu, 12 prze-
kroczeń prędkości, 20 uchybień 
związanych ze stanem technicz-
nym aut. Aż ośmiu pojazdów nie 
dopuszczono do dalszego ruchu, 
a łącznie zabrano 17 dowodów 
rejestracyjnych. Posypały się 
również mandaty – 25. Ośmiu 
szoferów pouczono, a dwie 
sprawy rozpatrzy sąd. 

Na 45 sprawdzonych aut zatrzymano aż 17 dowodów rejestracyjnych 

Złom na drodze



OR 

www.lubinextra.pl  •  23 lipca 2014 r.     9promocja zdrowia

Poprzednie aparaty ultrasono-
graficzne, choć wciąż dokładne 
i wysokiej jakości miały już osiem 
lat. Tymczasem liczba badań USG 
rośnie z roku na rok. To powodo-

wało, że urządzenia były bardzo 
mocno eksploatowane. - Obecnie 
w wykonujemy od 16 – do 18 ty-
sięcy badań USG rocznie – mówi 
Ewa Nienartowicz, kierownik 

Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
w lubińskim MCZ. Tymczasem 
przed laty było to zaledwie 2 ty-
siące badań rocznie. Zwiększający 
się potrzeba wykonywania takich 
badań wpływa na wydłużenie 
pracy. Nasza pracownia działa od 
godziny 8.00 do 18.00, a nierzadko 
nawet do 20.00. Ta coraz wieksza 
ilość wykonywanych badań USG 
wpłynęło na wymianę sprzętu. 
Kupując nowe urządzenia USG, 
postawiliśmy na jeszcze wyższy 
standard diagnostyki dla naszych 
pacjentów - zapewnia doktor 
Nienartowicz. 
MCZ zakupił dwa nowe aparaty 
działające w technologii ela-
stografii. – Pozwala to ocenić 
twardość zmian ogniskowych 
w badanych narządach. Dzięki 
nowym sondom możemy bardzo 
dokładnie badać guzy narządów 
leżących powierzchownie, czyli 
guzy ślinianek, tarczycy, piersi, 
międzymięśniowe czy ortopedycz-
ne. Tymczasem w elastografii jamy 
brzusznej możemy różnicować 
guzy wątroby. Wykonujemy też 
badanie, którego do tej pory nie 
robiliśmy – oceniamy stopień 
uszkodzenia w wątrobach o prze-
wlekłych procesach zapalnych lub 
marskich – tłumaczy kierownik 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 
Taki sposób badania jest ogromną 
nowością i kolejnym postępem 
w badaniach techniką USG.
Elastografia w badaniach zwłasz-
cza tarczycy, uznawana jest przez 
lekarzy za ogromny przełom. Na 
Dolnym Śląsku problemy z tarczycą 
ma spora część populacji. W 98% 
są to zmiany łagodne, niegroźne 
dla pacjenta, choć często charak-
teryzujące się mnogością guzków. 
Głównym zadaniem w leczeniu 
guzów tarczycy jest wybór tego 
najgroźniejszego spośród wszyst-

kich guzów i zakwalifikowanie go 
do dalszego leczenia. Elastografia 
pozwala już na wstępie rozróżnić 
guzy łagodne, od podejrzanych 
i absolutnie nowotworowych. 
Wówczas biopsji poddaje się tylko 
te groźne. 
Ponadto nowa technologia USG, 

ułatwia poprowadzenie igły biop-
syjnej i pobranie materiału do bada-
nia dokładnie z tego obszaru, który 
może być nowotworowy. – Oprócz 
tych dwóch ultrasonografów doku-
piliśmy jeszcze kardiologiczny. Bę-
dą to już w sumie trzy urządzenia 
w kardiologii. Poza tym nabyliśmy 
jeden urologiczny. Aparaty w tech-
nologii elastograficznej usprawnią 
badania. Dotąd w przypadku guza 
tarczycy czy piersi najczęściej 
kończyło się to biopsją, bo nie 

można było zobrazować jakiego 
rodzaju jest schorzenie. Dzięki 
nowym aparatom ilość biopsji się 
zmniejszy, bo od razu różnicujemy 
zmiany łagodne od złośliwych. 
Podniesie to procent wykrywania 
zmian nowotworowych. Elasto-
grafia pozwala zobaczyć nie tylko 

obecność guza, ale jego utkanie 
i budowę. Im twardsza tkanka, tym 
bardziej prawdopodobne, że w niej 
akurat są komórki nowotworowe. 
Lekarz będzie teraz wiedział, z któ-
rego miejsca guza pobrać komórki 
do badania histopatologicznego 
– zapewnia dr Marek Ścieszka, 
wiceprezes Miedziowego Centrum 
Zdrowia w Lubinie. 
Poza wymianą sprzętu na nowo-
czesny i bardziej sprzyjający dia-
gnostyce, MCZ dba też o szkolenie 

kadry. – Jesteśmy jednym z  dwóch 
ośrodków na terenie Dolnego 
Śląska, który szkoli radiologów. 
Mamy świetnie wyszkoloną kadrę, 
która obsługuje najnowszy sprzęt. 
Możemy spokojnie zabezpieczyć 
potrzeby Legnicy, Lubina i Głogo-
wa. Elastografia na razie jest tylko 
w Lubinie. Nie wykluczamy, że 
w przyszłości będzie ona również 
w innych punktach. W Głogowie 
i Legnicy prowadzimy badania 
przesiewowe. Jeżeli znajdujemy 
tam cokolwiek podejrzanego, to 
kierujemy pacjenta do Lubina na 
aparaty wyższej klasy – mówi   dr 
Ścieszka - Otwarcie nowych pra-
cowni wyposażonych w wysokiej 
klasy sprzęt powoduje, że dostęp 
do badań ultrasonograficznych jest 
łatwiejszy. Bywają tygodnie, gdy 
na badanie można wejść z marszu, 
bo w ogóle nie ma kolejek na USG. 
Czasami czeka się tylko kilka dni 
- dodaje lekarz. 
Dodajmy, że po wakacjach poradnie 
POZ  w Miedziowym Centrum 
Zdrowia wydłużą czas pracy i będą 
otwarte do godziny 19.00.

Kolejne nowe aparaty USG w Miedziowym Centrum Zdrowia

Bez biopsji
rozróżnią
rodzaj guza 

Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie wymieniło 
aparaty USG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Nowe 
urządzenia działają w technologii elastrografii, która 
pozwala na rozróżnienie guzów bez przeprowadzania 
biopsji.

Elastografia
– nowe badanie w technice medycznej. USG na którym 
można je wykonać pozwala zmierzyć właściwości mecha-
niczne (elastyczne) tkanki przy pomocy ultradźwięków. 
Sonda wyposażona w specjalny przetwornik pozwala 
na bardzo dokładne badanie guzów powierzchniowych. 
W części przypadków eliminuje wykonanie biopsji. Lekarze 
uważają, że elastografia jest olbrzymim przełomem 
i kolejnym krokiem w tworzeniu coraz doskonalszych 
urządzeń diagnostycznych w medycynie.

Elastografia pozwala już na wstępie 

rozróżnić guzy łagodne, od podejrzanych 

i absolutnie nowotworowych
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Metoda filipińskiego uzdrawiania to mistycz-
na metoda leczenia pochodząca z Dalekiego
Wschodu, jej skuteczność jest ogromna co po-
twierdzają liczni pacjenci Pana Clavera PE,
jednego z najlepszych uzdrowicieli filipiń-
skich na świecie. Pochodzi on ze sławnej rodzi-
ny filipińskich healerów. Uzdrowiciel poprzez in-
tensywną koncentrację wytwarza dużą energię
wokół swych rąk, która pomaga przy leczeniu:
chorób nowotworowych, epilepsji, deformacji
kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamie-
niach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii,
wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, wadach ser-
ca, chorobach oczu, nerwicach oraz chorobach kobiecych i in-
nych schorzeniach.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Wiktor z Katowic, któremu po 2 wizytach zeszły kamienie
z woreczka żółciowego, a guz tarczycy wchłonął się, co potwierdza
badanie USG.
Panią Janinę z Krakowa do niedawna martwiły dolegliwości: torbiel
w piersi oraz mięśniaki na narządach rodnych. Po 3 wizytach torbiel
wchłonęła się, a mięśniaki zanikły.
Pan Andrzej z Gdańska dziękuje za wyleczenie prostaty, która doku-
czała mu od kilku miesięcy.
Pani Danuta z Wrocławia – po jednej wizycie u uzdrowiciela ustąpi-
ły mi bóle kręgosłupa oraz poprawił mi się wzrok na skutek ustabilizo-
wania poziomu cukru. Dziękuję za pomoc!!!
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00 i od 15.00 do 20.00

CLAVER PALITAYAN PE PRZYJMUJE
• 23.07 Gdynia • 24.07 Gdańsk

• 25.07 Starogard Gd. • 25.07 Chojnice
• 26.07 Elbląg

� 506 536 270, 784 609 208
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27 lipca
Wrocław

28 lipca
Legnica i Głogów 

29 lipca
LUBIN

Stępień i Pisarczuk 
nie zagrają 
w Zagłębiu

Dwaj boczni obrońcy zakończyli 
tygodniowe testy w Zagłębiu 
Lubin. Sztab szkoleniowy Mie-
dziowych zrezygnował z Konrada 
Stępnia i Roberta Pisarczuka. 
Zawodnicy trenowali z dru-
żyną prowadzoną przez Piotra 
Stokowca, zagrali w meczach 
kontrolnych.

Johan Bertilsson 
odchodzi z Zagłębia

Klub rozwiązał w ubiegłym 
tygodniu umowę ze szwedzkim 
pomocnikiem Johanem Bertils-
sonem. Zawodnik był piłkarzem 
Zagłębia Lubin od stycznia 2014 
roku. W tym czasie rozegrał 7 
spotkań w ekstraklasie i 2 mecze 
w Pucharze Polski.

Cypr był lepszy
W piątkowe popołudnie, piłkarze 
Piotra Stokowca rozegrali kolejny 
mecz kontrolny. W Opalenicy 
Miedziowi zmierzyli się z AEK 
Larnaką. Lepsi o jedną bramkę 
okazali się zawodnicy z Cypru. 
Jedyną bramkę dla naszej dru-
żyny zdobył w 85 minucie meczu 
Konrad Andrzejczak.
Bramki: Konrad Andrzejczak 
85 - Nikos Englézou 26, Ilías 
Charalábous 42
Zagłębie Lubin: Konrad Forenc 
(46 Mateusz Taudul) - Adrian 
Błąd (46 Maciej Kowalski-Ha-
berek), Boris Godál (59 Jarosław 
Kubicki), Jarosław Jach, Paweł 
Oleksy (51 Sebastian Bonecki) 
- Łukasz Janoszka (59 Adrian 
Rakowski), Ľubomír Guldan, 
Łukasz Piątek (67 Konrad An-
drzejczak), Arkadiusz Woźniak 
(69 Filip Jagiełło), Piotr Azikie-
wicz - Michal Papadopulos (69 
Krzysztof Piątek).

Źródło: zaglebie com. �

W piątek 25 lipca 
KGHM Zagłębie 
Lubin zaprezentuje 
się kibicom, 
przed startem 
nowego sezonu. 
Prezentacja 
drużyny rozpocznie 
się w galerii 
Cuprum Arena 
o godz. 18.00

Od poniedziałku galeria przy-
gotowuje się na święto całego 
Zagłębia, w atrium można po-
dziwiać oficjalne-historyczne 
koszulki, w których Miedziowi 
grali w ostatnich sezonach. 
Na wystawie brakuje jeszcze 
tej najważniejszej koszulki 
– nowego modelu, w którym 
występowała będzie drużyna 
w nadchodzącym sezonie. 
Oficjalna koszulka zostanie 
zaprezentowana w najbliższy 
piątek.

Od poniedziałku, także 
w atrium galerii, można 
bezpłatnie zagrać w oficjalne 
piłkarzyki Zagłębia Lubin.

Przed sezonem Moc atrakcji
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Kibice Zagłębia już 
dawno tak miło 
się nie czuli. Ich 
piłkarze w meczu 
sparingowym 
pokonali Lecha 
Poznań 1:0. 
Zwycięską bramkę 
strzelił Krzysztof 
Piątek.

Upragniona bramka padła w 84 
minucie. Po ostatniej wierutnej po-
rażce z Dolcanem Ząbki, przyszło 
zwycięstwo. Choć był to tylko mecz 
towarzyski, ale jednak z zespołem 
z Ekstraklasy. Na murawie nie 
było już Adama Banasia, który na 
pewno nie będzie zawodnikiem 
Miedziowych. Banaś nie przedłużył 
kontraktu z klubem. Zdania co do 
tego obrońcy są podzielone. Jednych 
cieszy, że były kapitan nie będzie już 
w zespole Zagłębia, inni żałują jego 

odejścia. Jedno jest pewne – pierwszy 
mecz w sezonie 2014/2015 zbliża się 
milowymi krokami. Miedziowi 2 
sierpnia podejmą Flotę Świnoujście. 
Sytuacja tego klubu nie jest do końca 
jasna. W poniedziałek ich kibice 
protestowali przed urzędem miasta, 
bowiem klub nie dostał z magistratu 
dofinansowania. W kuluarach, bardzo 
nieoficjalnie mówi się, że z braku 
środków Flota Świnoujście może 
wypaść z ligi.

Fot. Tomasz Folta/zaglebie.com �

sport

Chcesz zamieścić ogłoszenie drobne? Wejdź na www.
lubinextra.pl kliknij w zakładkę OGŁOSZENIA, zareje-
struj się i dodaj ogłoszenie, a bezpłatnie opublikujemy 
je w dwutygodniku LubinExtra!

UWAGA!!! SKUP SAMOCHODÓW DO 30 TYS ZŁ! Tel. 
500 247 769 ZADZWOŃ! GOTÓWKA! Kupię każde auto 
(osobowe, dostawcze, motocykle, ciągniki do 30 tys. zł)
Pożyczki bez Biku, uproszczona procedura, również dla 
osób z zajęciami komorniczymi, najtańsza chwilówka 
oraz kredyty. Zapraszamy! Tel. 733668778 

GTS Kancelaria Odszkodowawcza zatrudni przedstawi-
ciela regionalnego na terenie powiatu legnickiego. CV 
ze zdjęciem oraz list motywacyjny proszę wysyłać na 
adres biuro@gtsko.pl

Potrzebujesz pomocy finansowej? Dzwoń! Tel. 784 114 
222

Skup aut 788 345 470 GOTÓWKA! Osobowe, dostawcze, 
ciężarowe, wszystkie od  
1 do 40 tys zł legalnie umowa, najlepsze ceny na rynku 
wypożyczalnia busów 24/h DAWGOZ@INTERIA.PL

Firma Opieka Inter Job z Lubina zatrudni opiekunki 
osób starszych w Niemczech. Legalnie, bezpiecznie 
i pewnie. Atrakcyjne warunki finansowe nawet do 1400 
Euro.  
Tel. 768468035 

Zapraszamy do Naszego Salonu Sukien Ślubnych Kreacja 
Żannet w Lubinie przy ul. Sportowej 5. Zapraszamy 
codziennie w godz. od 10.00 do 18.00, w soboty od 
10.00 do 14.00

Z powodu wyjazdu, sprzedam 3-miesięczną suczkę 
Owczarka Niemieckiego Krótkowłosego, rodzice 
krótkowłosi, matka 5-letnia, Tata 6-letni. Tel. 669 146 
496

Bannery reklamowe. Zgrzewanie, oczkowanie co 50 cm 
w cenie. Faktura VAT. Konkurencyjna cena - 32 zł netto 
za m2. Tel. 603 535 338

Park Słoneczny Raj Zaprasza 25 maja do spędzenia 
cudownych chwil na łonie natury :-) Spełnij marzenia 
swoich pociech! Zapewniamy miłą i fachową obsługę: 
www.slonecznyraj.com

Zapraszamy Państwa do starego domu położonego 
w malowniczej wsi Grabiszyce Górne koło Leśnej na 
Przedgórzu Izerskim. www.powierzowka.republika.pl; 
Tel. 668 341 867

Ogłoszenia drobne

Lech Poznań pokonany w Lubinie

Sparing do przodu!

Zagłębie Lubin: 12. Konrad Forenc - 20. Jarosław 
Kubicki (75, 23. Piotr Azikiewicz), 5. Jarosław 
Jach, 33. Ľubomír Guldan, 3. Đorđe Čotra (64, 
22. Paweł Oleksy) - 14. Miłosz Przybecki (59, 
21. Konrad Andrzejczak), 25. Łukasz Piątek (64, 
17. Adrian Rakowski), 6. Aleksander Kwiek (46, 
4. Konrad Stępień; 71, 7. Robert Pisarczuk), 11. 
Arkadiusz Woźniak (67, 77. Krzysztof Piątek), 15. 
Adrian Błąd (61, 16. Łukasz Janoszka)(85’ Filip 
Jagiełło) - 27. Michal Papadopulos (67, 31. Rafał 
Karmelita; 82, 21. Maciej Kowalski-Haberek).

Lech Poznań: 1. Jasmin Burić - 4. Tomasz Kę-
dziora (71, 23. Paulus Arajuuri), 20. Hubert Wołą-
kiewicz (86, 40. Jan Bednarek), 39. Maciej Wilusz, 
25. Luis Henríquez (60, 35. Marcin Kamiński) - 11. 
Gergő Lovrencsics (60, 28. Dariusz Formella), 7. 
Karol Linetty (75, 24. Dawid Kownacki), 6. Łukasz 
Trałka, 37. Darko Jevtić, 8. Szymon Pawłowski - 19. 
Kasper Hämäläinen (71, 14. Vojo Ubiparip).

Środowy mecz był 
tylko spotkaniem 
towarzyskim, ale 
wynik 1:4 pozostawił 
wiele do życzenia. 

Honorową bramkę dla Zagłę-

bia strzelił Konrad Stępień, 

który jest akurat na testach 

w lubińskim klubie. Wyjściowy 

skład nie nie był najsilniejszy 

z możliwych. W szeregach 

Zagłębia byli Dominik Hładun, 

Maciej Kowalski–Haberek, Paweł 

Oleksy, Robert Piasrczuk, Piotr 

Azikiewicz, Konrad Stępień, 

Sebastian Bonecki, Adrian Ra-

kowski, Filip Jagiełło, Łukasz 

Janoszka i Krzysztof Piątek. 

Większych zmian trener dokonał 

około 60 minuty, ale nie zdały 

się na nic. Wyniku nie udało się 

zmienić na widoczną korzyść 

dla Zagłębia. Dodajmy, że był 

to mecz sparingowy.

Miedziowi pokonani
przez Dolcan Ząbki

Towarzyskie
baty

Piłkarki ręczne polskich drużyn poznały we wtorek 
rywalki w europejskich pucharach. Lubinianki będą miały 
solidnego przeciwnika w trzeciej rundzie Pucharu EHF. 
Wicemistrzynie Polski będą musiały zmierzyć się z Bayerem 
Leverkusen. Bayern jest czwartą drużyną Bundesligi.

Lubińskie sreberka zmierzą się z Bayernem  Leverkusen

W pucharach
z Niemkami
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KINO HELIOS Lubin  
76 724 97 97

 www.helios.pl

PARTNERZY:

start: 25.07 godz.: 21:00

Baran 21.03-20.04
W tym tygodniu czeka Cię dużo pra-

cy. Jednak postaraj się unikać stresu 

i jak to tylko możliwe, zregeneruj siły 

podczas weekendu. 

Byk 21.04-20.05
W najbliższych dniach będziesz 

zmuszony poprosić bliskich o po-

moc. Nie będzie Ci z tym łatwo, ale 

musisz schylić głowę i przyjąć pomoc 

przyjaciół.

Bliźnięta 21.05-21.06
Ostatnio raczej nie byłeś zbyt miły 

dla otoczenia. Niestety nie wyszło 

Ci to na dobre. Spróbuj poprawić 

relacje zarówno zawodowe, jak i te 

prywatne.

Rak 22.06-22.07
W najbliższym czasie będziesz miał 

szansę się wykazać. Wszystko będzie 

się działo błyskawicznie, Twoje 

akcje wzrosną, a talenty zostaną 

docenione. 

Lew 23.07-23.08
Twoje podejście do przepisów prawa 

nie wyszło Ci na dobre. Zaległe 

rachunki wrócą do Ciebie już nie-

bawem i trzeba będzie wydać trochę 

pieniędzy na spłatę. 

Panna 24.08-22.09
Spróbuj uspokoić swoje 

emocje. Przyda Ci się odro-

bina równowagi i harmonii.  

W pracy osiągniesz więcej, słuchając 

rad współpracowników. 

Waga 23.09-23.10
Przed Tobą interesujący tydzień. 

Liczne spotkania zawodowe przy-

niosą ciekawe propozycje. Długo 

czekałeś na ten zasłużony awans, 

więc przyjmij go bez obaw.

Skorpion 24.10-22.11
Jesteś perfekcjonistą i dużo wyma-

gasz od siebie. Ale ostatnio obawa 

o utratę pracy podcina Ci skrzydła. 

Postaraj się wyciszyć swój umysł 

i odprężyć ciało.

Strzelec 23.11-21.12
W tym tygodniu otrzymasz ciekawą 

propozycję pracy. Będzie to wreszcie 

zajęcie,  które spełni Twoje oczeki-

wania finansowe, ale także zaspokoi 

ambicję zawodową. 

Koziorożec 22.12-20.01
Sezon urlopowy w pełni. 

Pomyśl o wykorzystaniu go 

na remont. Jeśli skorzystasz  

z dobrej firmy, prace przebiegną 

w nieoczekiwanie sprawny spo-

sób.

 

Wodnik 21.01-19.02
Ostatnio atmosfera w pracy stała 

się napięta, przez co straciłeś trochę 

swój dotychczasowy entuzjazm. Nie 

przejmuj się tym jednak i pamiętaj, 

aby robić swoje. Ryby 20.02-20.03

W najbliższych dniach ktoś udzieli 

Ci dobrej rady. Nie obrażaj się niepo-

trzebnie, tylko weź to sobie do serca. 

Nie możesz się ciągle załamywać 

i zamykać w sobie.

r e k l a m a
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zastępo-
wała

rozrusz-
nik

lot
próbny

uzdra-
wianie
energią
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