
Zabito 54-letniego
mężczyznę.
Sześć osób
zatrzymanych.

czytaj więcej na str. 4

Pierwszy transport molibdenu
Chilijska kopalnia Sierra Gorda,
uruchomiła komercyjną produkcję

IS
SN

 2
08

3-
91

62

8 lipca 2015 r. nr 96

wydarzenia • wypadki • pożary

Wielu wątpiło, ale 
burmistrz przy dobrej 
współpracy z Radą 
Miejską dopiął swego. 
Ścinawa ma darmowe 
połączenia z Lubinem.

Nie minęły nawet dwa 
miesiące, od czasu wejścia 
nowych przepisów ruchu 
drogowego, a na lubińskich 
drogach już 22 kierowców 
straciło prawo jazdy.

Za zero złotych!

O 50 za dużo
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BANERY
REKLAMOWE

tel. 603 535 338
biuro@projekt-media.pl

str. 3

banery reklamowe - ulotki - plakaty
tel. 603 535 338 

biuro@projekt-media.pl

Zabójstwo na 
Modrzewiowej
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Weronika 
Szuszkiewicz pod 
koniec marca 
w lubińskim 
autobusie 
zaopiekowała się 
mężczyzną z atakiem 
epilepsji. Jako 
jedyna podjęła 
walkę o ludzkie 
życie. Dzisiaj 
jest ambasadorką 
projektu „Twoje Pięć 
Minut” prowadzonego 
przez Fundację 
KGHM Polska Miedź.

Ideą projektu „Twoje Pięć Minut” 
są szkolenia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla gimnazjów. 
Jest to rozpowszechnianie wiedzy 
dotyczącej zasad udzielania pierw-
szej pomocy w sytuacjach, kiedy 
ważą się losy ludzkiego zdrowia 
i życia.
- Weronika wykazała się niezwy-
kłą odwagą i przede wszystkim 
fachowym podejściem. Chcemy 

nagrodzić jej postawę - mówi Ma-
rek Bestrzyński, prezes Fundacji 
KGHM Polska Miedź. - Zapropono-
waliśmy, aby została ambasadorką 
projektu „Twoje Pięć Minut”, w ra-
mach którego będziemy edukować 
gimnazjalistów, jak zachować się 
w podobnych sytuacjach. Wierzy-
my, że Weronika będzie dla mło-
dzieży wzorem do naśladowania. 
Wspólnie będziemy przekonywać 
gimnazjalistów, że warto udzielać 
pierwszej pomocy.
Weronika, która w swoim zachowa-
niu nie widzi niczego nadzwyczaj-
nego, bardzo pozytywnie ocenia 
projekt Fundacji.
 - Pomysł jest dobry, a projekt przy-
niesie dużo korzyści. Warto uczyć 
pierwszej pomocy, żeby każdy 
umiał jej udzielić. Im wcześniej 
się zacznie, tym lepsze będą efekty 
– mówi Weronika Szuszkiewicz. 
– Moi rówieśnicy nie wiedzą, jak 
zachować się, kiedy komuś obok 
dzieje się krzywda. Brakuje im 
wiedzy i umiejętności. Projekt 
fundacji może to zmienić.

 Pilotaż projektu rozpoczyna się 
jesienią. Wezmą w nim udział 4 
szkoły, w tym Gimnazjum nr 4 
z Lubina, którego uczennicą jest 
Weronika Szuszkiewicz. W przy-
szłym roku działaniem zostaną 
objęte kolejne szkoły.
- Mamy przygotowany program 
i zakres szkolenia. Założenia 
ustalaliśmy wspólnie z naszymi 
partnerami, Miedziowym Cen-
trum Zdrowia i Jednostką Ra-
townictwa Górniczo- Hutniczego. 
Zajęcia będą prowadzić pielę-
gniarki i ratownicy wspomagani 
przez psychologa – zapowiada 
Paulina Czajowska, koordynator-
ka projektu. - Naszym celem jest 
przekazanie niezbędnej wiedzy 
zarówno w teorii jak i praktyce 
oraz zwrócenie uwagi młodzieży 
na potrzeby drugiego człowieka 
– dodaje.
Odwaga i odpowiedzialność – to 
wartości, które łączą działanie 
z wrażliwością na często nieme 
wołanie o pomoc.

(red) �

aktualności

Po wyborach 
nowy wójt nie był 
zainteresowany 
przejęciem 
dawnej strony 
internetowej, ale 
po kilku miesiącach 
zmienił zdanie.

Czy mieszkańcy gminy Lubin 
będą mieć utrudniony dostęp do 
niezależnych od urzędu i wójta 
informacji? Na razie trudno po-
wiedzieć, bo postępowania przed 
wymiarem sprawiedliwości na 
pewno nie będą krótkie. Na razie Sąd 
Okręgowy w Legnicy postanowił 
udzielić zabezpieczenia na rzecz 
gminy w kwestii rozpowszechniania 
niezależnych od Urzędu Gminy 
i wójta stron internetowych www.
gminalubin.pl oraz gmina.lubin.pl. 
W całej sprawie jest sporo znaków 
zapytania. Gmina Lubin nigdy 
bowiem nie była właścicielem 
adresów internetowych, choć 

niewątpliwie posiadała prawa do 
tego co było widoczne pod adresem 
www, a zgodnie z umową z gminą 
było to określane jako oficjalna 
strona gminy z hasłem promującym 
gminę i odnośnikami m.in. Biule-
tynu Informacji Publicznej.
Po zmianie władzy portal był 
jeszcze przez krótki czas finanso-
wany przez Urząd Gminy, ale na 
początku roku wójt zaplanował, że 
stworzony zostanie całkiem nowy 
serwis informacyjny. Taki od kilku 
miesięcy już jest dostępny pod 
adresem www.ug.lubin.pl. 
Wcześniejsza strona tym samym 
przestała pełnić rolę oficjalnej. Ad-
ministrator zmienił jej charaktery-
stykę na – niezależny portal infor-
macyjny GminaLubin.pl. Okazało 
się jednak, że władze gminy choć 
zapowiedziały i uruchomiły nową 
stronę internetową pod nowym 
adresem, nie zrezygnowały z próby 
zawłaszczenia prywatnej domeny. 
na której wcześniej „powieszona” 

była oficjalna strona gminy. 
Sprawa oparła się o sąd. Zgodnie 
z postanowieniem sądu, admini-
strator serwisu i zarazem właściciel 
adresu www musiał dokonać do-
datkowych zmian. To już stało się 
faktem. Dzięki temu mieszkańcy 
gminy nadal mają dostęp do nieza-
leżnej informacji, o tym co dzieje się 
w ich samorządzie. Na pewno nie jest 
to jeszcze koniec batalii o przejęcie 
przez wójta serwisu internetowego, 
który często publikuje informacje 
z prac rady gminy i pokazuje życie 
takim jakie jest, a nie tylko takie, 
które dobre jest dla wójta.
W walce o gminne media jest 
jeszcze jeden wątek. Radni infor-
mują nas, że wójt nie dopuszcza ich 
jako organu stanowiącego prawo 
w gminie i będącego organem 
kontrolnym dla wójta, do gmin-
nego czasopisma. W rezultacie nie 
mogą w tym piśmie przedstawiać 
swojego stanowiska.

(pit) �

Wielu wątpiło, ale 
burmistrz przy 
dobrej współpracy 
z Radą Miejską 
dopiął swego. 
Ścinawa ma 
darmowe połączenia 
z Lubinem.

Rozpoczął się próbny okres 
testowy dla bezpłatnej komu-
nikacji w gminie Ścinawa. Żółte 
autobusy z numerem 112 już 
jeżdżą. Kursów nie ma zbyt 
wiele bo związane są z koszta-
mi, jednak już dzisiaj widać, że 
żółte autobusy były strzałem 
w dziesiątkę. Widać też, że 
władze Ścinawy dołożyły starań, 
aby nie zaszkodzić prywatnym 
przewoźnikom, którzy od lat 
obsługują lokalne trasy. 
Mieszkańcy już po kilku dniach 
kursowania bezpłatnej komu-
nikacji  mają swoje sugestie co 
do kursów. 
Gmina na swojej stronie in-

ternetowej www.scinawa.pl, 
informuje, że opublikowany 
i udostępniony rozkład jazdy 
autobusów obowiązuje od 1 
lipca do 31 sierpnia 2015 r., czyli 
przez okres wakacyjny.
Należy zaznaczyć, że jest to 
okres próbny, testowy, w trakcie 
którego urząd będzie zbierać in-
formacje o realnych potrzebach 
mieszkańców względem urucho-
mionej komunikacji i w miarę 
możliwości uwzględniać je 
w planowanym rozkładzie, 
który będzie funkcjonował od 

września. Już dzisiaj wiadomo, 
że zwiększy się liczba połączeń, 
dwa, a nawet trzy razy w jedną 
stronę w ciągu dnia. Sprawa 
bezpłatnej komunikacji jest 
jeszcze otwarta – czytamy na 
ścinawskim portalu. 
Uwagi i wszelkie zapytania na 
temat funkcjonowania bezpłat-
nego transportu należy zgłaszać 
w godzinach pracy ścinawskiego 
urzędu do Magdaleny Wachel, 
tel.: 76/ 841-26-18, e-mail.: 
mwachel@scinawa.pl

(inf) �

W gminie Lubin trwa walka o media

Nie chcieli, a teraz chcą
Bezpłatna komunikacja dotarła do Ścinawy

Za zero złotych!

Uratowała życie dzisiaj promuje projekt Fundacji KGHM

Bohaterka ambasadorką

Weronika Szuszkiewicz, ambasadorka projektu „Twoje Pięć Minut” w towarzystwie 
pielęgniarki MCZ Józefiny Maihs i ratownika JRGH Jakuba Lewickiego, którzy będą 
prowadzić szkolenia dla gimnazjalistów.
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Historyczne 
osiągnięcie 
w rozwoju zakładu 
w Chile. Sierra 
Gorda osiąga już 65 
procent docelowych 
możliwości 
produkcyjnych.

Od ponad sześćdziesięciu dni w Sier-
ra Gorda osiąga zakładane parametry 
produkcji. Przypomnijmy, że KGHM 
ma 55 proc udziałów w kopalni. 
Poniesione zostały wszystkie główne 
koszty niezbędne do uruchomienia 
komercyjnej produkcji, a sam zakład 
został w pełni przekazany perso-
nelowi operacyjnemu. Wcześniej 
uruchomiony został magazyn kon-
centratu w porcie Antofagasta, dzięki 
czemu produkowana w kopalni 
miedź transportowana jest do portu 
wagonami kolejowymi, a następnie 
przechowywana i ładowana na statki. 
Ułatwia i skraca to proces transportu 
koncentratu, a także przyczynia się 
do rozwoju całej branży górniczej 
w Chile.

– Rozwój kopalni odbywa się 
zgodnie z ustalonymi planami. To 
ważne z punktu widzenia naszych 
akcjonariuszy, którzy dostrzegają 
wzrost wartości generowany przez 
komercyjny sukces Sierra Gorda, 
ale też kontrahentów, pracowników 
i społeczności lokalnych. Naszym 
celem jest realizacja zadeklarowa-
nego wcześniej planu sprzedaży, 
jaki w Sierra Gorda został przyjęty 
na ten rok – powiedział Herbert 
Wirth, prezes KGHM.
Równolegle do rozpoczęcia 
komercyjnej produkcji miedzi, 
zakład przeróbki molibdenu wy-
produkował koncentrat z minimum 
40-proc. zawartością tego metalu. 
Koncentrat molibdenu dostarczany 
jest przez kopalnię Sierra Gorda 
do zakładów chilijskiej firmy 
Molymet, w których przetwarzany 
jest do postaci tlenku molibdenu 
w jakości technicznej, w formie 
proszku, brykietu i ferromolibdenu. 
Pierwszy transport tych produktów 
nastąpi w tym miesiącu.

(inf/kghm) �

Chilijska kopalnia Sierra Gorda, uruchomiła komercyjną produkcję

Pierwszy transport molibdenu

KGHM
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Będzie bezpieczniej i wy-
godniej. Kosztem 60 tys. zł, 
gmina poprawi stan swoich 
dróg.
Pod koniec czerwca rozstrzy-
gnięto przetarg na „równanie 
i wałowanie dróg gruntowych 
z dostawą 200 ton kruszywa 
na terenie gminy Ścinawa”. 
Wygrała firma ze Żmigródka, 
która zaproponowała najniż-
szą cenę sięgającą 60 tys. zł. 
Warto dodać, że najdroższy 
z wykonawców prowadzący 
działalność w Wińsku chciał 
ponad 130 tys. zł. Odpadła 
również inna lokalna firma 
- z Rudnej - z ceną ponad 
93 tys. zł.
Prace związane z równaniem 
gminnych dróg już się roz-
poczęły. Dotychczas popra-
wiono stan lokalnych dróg 
w miejscowościach Lasowice, 

Przychowa i Buszkowice. 
Wykonawca przeniósł się 
aktualnie do Dziesławia.
W pierwszym etapie, firma 
zajmuje się równaniem gmin-
nych dróg w północnej części 
gminy. Po już wymienionych 
miejscowościach, roboty 
prowadzone będą jeszcze 
w: Chełmku Wołowskim, 
Tymowej, Dębcu, Turowie 
oraz w Dąbrowie Dolnej 
i Środkowej – czytamy na 
oficjalnej stronie www.
scinawa.pl. Następnie prze-
prowadzony będzie odbiór 
prac, a w drugiej kolejności 
wykonawca przystąpi do 
wałowania i równania dróg 
w części południowej gminy 
i samej Ścinawie.
Prace powinny zakończyć się 
w trakcie wakacji.

(inf) �

W gminie Ścinawa naprawiają drogi

200 ton kruszywa

Do tragedii 
doszło w nocy 
z poniedziałku na 
wtorek. Szczegóły 
nie są na razie znane.

Prokuratura z policją wyjaśniają 
co zaszło w 10-piętrowym bloku 
przy ul. Modrzewiowej w Lubinie. 
Wiadomo, że zdarzenie miało 
miejsce na dwóch ostatnich kon-
dygnacjach budynku. Z mieszkania 
na 10 piętrze do innego lokalu 

zaadaptowanego na mieszkanie 
na strychu prowadzą ślady krwi. 
Właśnie w mieszkaniu na 11 piętrze 
po 2 w nocy lekarz stwierdził zgon 
54-letniego mężczyzny. Pogotowie 
było wzywane przez kobietę. 
Wiadomo, że w mieszkaniu na 
10 piętrze w nocy trwała libacja 
alkoholowa. Do sprawy zatrzy-
mano sześć – 3 kobiety i trzech 
mężczyzn. - Mamy do czynienia 
z zabójstwem – mówi Liliana Łuka-
siewicz, rzeczniczka, Prokuratury 

Okręgowej w Legnicy. - Mężczyzna 
miał ranę kłutą klatki piersiowej 
w okolicach serca. Lekarz, który 
stwierdził zgon wezwał policję.
Na miejscu przeprowadzono 
oględziny w dwóch mieszkaniach. 
Zabezpieczono też ślady w mieszka-
niach oraz na klatce schodowej. Jeden 
z noży – sporych rozmiarów – został 
znaleziony na dachu parterowych po-
mieszczeń technicznych sąsiedniego 
budynku. Wyjaśnianie całej sprawy 
trwa. Przesłuchani zostaną wszyscy 

uczestnicy libacji, ale część dopiero 
kiedy wytrzeźwieje. Prokuratura ma 
już podejrzenie co do sprawcy – jest 
wstępnie ustalony - ale o szczegółach 
oraz czy działał sam, na razie nie 
informuje.
Zwłoki zabitego mężczyzny rano 
zostały zabrane przez zakład po-
grzebowy. Pogotowie weterynaryj-
ne zaopiekowało się również psem 
jednego z uczestników tragicznej 
biesiady. Śledztwo trwa. 

(dlu24.pl) �

Zabito 54-letniego mężczyznę. Zatrzymano sześć osób.

Zabójstwo na Modrzewiowej

Sportowcy z Drużyny 
Szpiku KGHM spotkali 
się z uczniami II LO 
tym razem w Legnicy. 
Przekazywali 
prawdę o białaczce, 
przeszczepach 
szpiku i rejestracji 
w międzynarodowej 
bazie dawców. 

Spotkanie zorganizowała KGHM 
Metraco i Letia Business Center. Do 
uczniów legnickiego II LO mówił 
Marek Cygańczuk, pracownik ZG 
Polkowice Sieroszowice, który 
miał okazję być dawcą szpiku oraz 
Bogusław Godlewski, koordynator 
wolontariatu KGHM i członek 
Drużyny Szpiku KGHM.
– Było to kolejne spotkanie wo-
lontariuszy z Drużyny Szpiku. 
To jest kolejne udane spotkanie, 

bo uważamy, że każde,na którym 
jesteśmy i na którym mówimy 
jest bardzo ważne., Nie jest ważne 
czy jest na nim 10 osób czy 100. 
Może się okazać, że wśród nich 
może  znaleźć się ta jedna, która się 
zdecyduje i uratuje ludzkie życie 
- mówił Bogusław Godlewski. 
Podczas każdej z takich prelekcji 
wolontariusze z Drużyny starają 
się przybliżyć młodym ludziom 
fakty o białaczce, jej leczeniu a co 
najważniejsze, o przeszczepie 
szpiku i jego metodach. 
Po spotkaniach zwykle okazuje 
się, że słuchacze miewali jak 
dotąd niewłaściwe informacje 
na temat bycia dawcą. Wciąż 
w opinii publicznej j funkcjonuje 
bowiem średniowieczna plotka 
jakoby oddawanie szpiku wiązało 
się z inwazyjnym pobieraniem go 
spomiędzy kręgów. Tymczasem 

bycie dawcą w 90% przypadków 
to przetaczanie krwi, z której wy-
odrębniane są niezbędne elementy. 
Krew taka wraca do dawcy. I poza 
poświęceniem czasu, niekiedy 
osłabieniem i lekkim bólem głowy 
dawca szpiku nie jest narażany na 
żadne poważne niebezpieczeń-

stwo. W reszcie przypadków szpik 
kostny pobierany jest z talerza 
kości biodrowej. Po takim zabiegu 
dawca bardzo szybko wraca do 
normalnego życia. Biorca nato-
miast dostaje zwyczajnie szansę 
na przeżycie.

(ab) �

Drużyna szpiku KGHM gościła w szkołach

Promują życie
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To już II edycja 
interaktywnego 
projektu „Podróż 
po Europie” 
zorganizowanego 
przez Szkołę 
Podstawową 
nr 9 w Lubinie.

Przez dwa miesiące trzyosobowe 
zespoły klas IV - VI z dolnoślą-
skich podstawówek wykonywały 
kolejne zadania zdobywając 
wiedzę o historii i atrakcjach 
stolicy Austrii oraz doskonaląc 
swoje umiejętności matematyczne 
i informatyczne. Poszerzali wie-

dzę z zakresu plastyki i muzyki 
w różnorodnych interaktywnych 
zdaniach z wykorzystaniem prze-
glądarek internetowych, Google 
mapy, programów komputerowych, 
filmów i grafiki. Uczestnicząc 
w tym projekcie mieli możliwość 
rozwijania własnej kreatywności 
i twórczych działań oraz współ-
pracy w ramach partnerstwa na 
linii uczeń – nauczyciel. Po dwóch 
seriach zadań wyłonionych zostało 
siedem finałowych zespołów: SP 
10 Bielawa, SP Buczyna, SP 1 Lu-
bin, SP 9 Lubin, SP 8 Oława, ZSP 
Radwanice i SP 3 Trzebnica. Zada-
niem finałowym było opracowanie 
strony tytułowej na platformie 
edukacyjnej Fronter prezentującej 
drużynę i ciekawostki o Wiedniu. 
Prace oceniane były przez jury, 
które wyłoniło laureatów projektu: 
I miejsce: SP 9 Lubin, II miejsce: SP 
10 Bielawa, III miejsce: SP 3 Trzeb-
nica i SP Buczyna. Organizatorami 
projektu były nauczycielki z SP 
9: Lidia Lasz, Sylwia Śmieszko 
i Krystyna Węgrzyn.

(ab) �

Nie minęły nawet dwa 
miesiące, od czasu wejścia 
nowych przepisów ruchu 
drogowego, a na lubińskich 
drogach już 22 kierowców 
straciło prawo jazdy.
Od poniedziałku, 18 maja br., 
w Polsce obowiązują nowe 
przepisy w ruchu drogowym. 
Kierowca, który przekroczy 
prędkość o 50 km na terenie 
zabudowanym, straci upraw-
nienie do jazdy pojazdem na 
okres 3 miesięcy. Prawo jazdy 
odbierają bezpośrednio po 
fakcie funkcjonariusze. Mimo 
restrykcyjnych przepisów 
nadal wielu kierowców w te-
renie zabudowanym znacząco 
przekracza prędkość.
W ocenie funkcjonariuszy 
nowe przepisy nie tylko 
wpływają na odbieranie praw 
jazdy, ale również przyczy-
niają się do mniejszej ilości 
wypadków.
W Lubinie jest kilka miejsc, 
w których regularnie można 
natrafić na patrol z „suszar-
ką”. Jest to wyjazd z Lubina 

tuż za Castoramą w kierunku 
na Prochowice. Funkcjona-
riusze wyłapują kierowców 
przekraczających 50 km/h. 
Niejeden szofer zaskoczo-
ny był również pomiarem 
prędkości w Osieku tuż za 
„zakrętem śmierci”, albo na 
dwupasmówce koło salonu 
BMW lub Volkswagena. Jak 
donoszą zmotoryzowani 
„suszarki” były widywane 
również na wylocie w kierun-
ku Legnicy, zarówno w okolicy 
parkingu leśnego jak i kawałek 
dalej w lesie. Przypominamy, 
że obowiązuje tam 70 km/h 
oraz zakaz wyprzedzania. 

(inf) �

Dziewięcioro radnych 
za, troje wstrzymało 
się od głosu.

Rada Miejska w Ścinawie podjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium burmistrzowi. 
Absolutorium dotyczyło bardziej 
poprzedniego burmistrza Andrze-
ja Holdenmajera, niż obecnego 
Krystiana Kosztyły, gdyż ten 
urząd objął na początku grudnia. 
Przypomnijmy, że Kosztyła jest 
burmistrzem od 8 grudnia ubie-
głego roku, a absolutorium dotyczy 
całego roku. Marek Szopa – jeden 
z radnych – którzy wstrzymali 
się od głosu wskazywał - jako 
radny, także poprzedniej ka-

dencji, wiedząc, jak trudna była 
współpraca z poprzednikiem, jaką 
niegospodarnością i niecelowością 
wydawanych środków kierował się, 
oczywiście wg mojej wiedzy i oce-
ny, burmistrz minionej kadencji nie 
mogłem zagłosować na tak. 
Podobna decyzję podjęły wice-
przewodniczące rady w Ścinawie 
Monika Żogalska oraz Irena 
Chrystyna, które również w po-
przedniej kadencji były radnymi. 
Szopa dodaje, że głosy prezydium 
nie były przeciwko obecnemu 
burmistrzowi, ale wskazywały, 
że za poprzedniego burmistrza 
nie wszystko było tak jak być 
powinno.

(inf), fot. www.scinawa.pl �

Wirtualnie, ale bardzo interaktywnie po 
Europie Tracą prawo jazdy za przekraczanie prędkości 

na terenie zabudowanym

Nie było głosów na nie, choć rozliczali poprzednika

Burmistrz
z absolutoriumO 50 za dużo

Akademia KGHM 
Zagłębie Lubin 
oficjalnie dokonała 
prezentacji zaplecza 
szkoleniowego. 
Baza treningowa 
szkółki piłkarskiej 
lubińskiego klubu jest 
najlepszą w Polsce 
i jedną z najlepszych 
w Europie.

Akademia Piłkarska KGHM Zagłę-
bie Lubin dysponuje kompleksem 
8 boisk, w tym 2 ze sztuczną na-
wierzchnią oraz 5 z oświetleniem. 
W szkółce pod okiem szkoleniow-
ców z doświadczeniem zarówno 
piłkarskim, jak i trenerskim trenuje 
obecnie około 400 dzieci. Dzieci 
i młodzież szkolone w Akademii 
KGHM Zagłębie Lubin mają 
docelowo zasilać pierwszy skład 
zespołu.
- Musimy rozwijać indywidual-

ności, które trafią do pierwszego 
zespołu. Jeśli chce się wytrenować 
takie jednostki, trzeba być sku-

pionym na rozwoju zawodnika, 
głęboko zaangażowanym w detale 
i to właśnie tutaj wykonujemy. 

W szczególności teraz, kiedy 
mamy wspaniałe zaplecze, ale co 
ważniejsze to wszystko się dzieje, 

przez proces, który trwa wewnątrz. 
Edukujemy trenerów codziennie, 
by stali się lepsi, bardziej zrozu-
miali przez piłkarzy, żeby każde 
działanie przez ich podjęte było 
ukierunkowane na zawodników. 
Nie stawiamy drużyn w centrum 
naszego procesu szkolenia. Trzeba 
zacząć od zabawy i przyjemności, 
od technicznego rozwoju, tego 
co teraz widzimy, część treningu 
oparta na podaniach i odbioru 
podań i to jest jedna z głównych 
części naszej filozofii. Cała wi-
zja i filozofia jest w określonym 
miejscu. Trenerzy są edukowanie 
w odpowiedni sposób, zawodnicy 
rozumieją swoje role w systemie 
szkolenia, ale najważniejszą rzeczą 
jest to, że ten projekt nadal będzie 
kontynuowany. To znaczy, że 
w trakcie najbliższych pięciu czy 
dziesięciu lat, ta filozofia będzie 
obowiązywać. Oczywiście będzie 
delikatnie dostosowana, by być 

lepszą, ale ta wizja ma długofalowy 
plan i z pewnością będzie zakoń-
czona sukcesem. W miejscach, 
gdzie nie jest dobrze, zmienia się tę 
filozofię, lidera projektu lub wizję 
sposobu grania. Jeśli naprawdę bę-
dzie się przestrzegać planu, a to jest 
oparte na zachodnich wzorcach, 
to można osiągnąć trwały sukces 
w rozwoju zawodników. Właśnie 
to udało nam się zrobić i w mojej 
opinii przyszłość naprawdę wi-
dzę w jasnych kolorach  – mówił 
Richard Grootscholten dyrektor 
szkółki. 
Akademia Zagłębia Lubin kończy 
prace nad bursą, w której będą 
mieszkali podopieczni spoza Lubina. 
Skończono już część pomieszczeń. 
Trenerzy mają gdzie się spotykać na 
zebraniach, prowadzić wewnętrzne 
szkolenia i poddawać dzieci fizjo-
terapii. Bursa zostanie oddana do 
użytku w przyszłym roku.

(ab) �

Nowe zaplecze szkoleniowe dla młodych piłkarzy w Zagłębiu Lubin

Najlepsza w Polsce akademia

Podróżowali
do Wiednia
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zdrowie

Fundacja KGHM wsparła „Przystań”

Dla lepszego zdrowia
Nowoczesny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny już służy 
podopiecznym Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Ścinawie.

r e k l a m a

- Nigdy nie wierzyłem w 
uzdrowicieli. I nigdy bym nie 
uwierzył, gdybym na własne 
oczy nie zobaczył, jak pod do-
tykiem pana Darka cofnęła się 
najpierw choroba mojej ma-
mie a potem siostrze. Dlatego 
zdecydowałem się też ja. I był 
to strzał w dziesiątkę! – pan 
Dominik Kornalewicz z Legnicy 
opowiada, jak był chory i jak 
wyzdrowiał.

- Młody facet jeszcze niby 
jestem, przed pięćdziesiątką. A 
jednak kręgosłup doskwierał mi 
niemiłosiernie, do tego wysokie 
nadciśnienie, bóle w mostku, 
trudności z oddychaniem. Le-
karze mówili o zaawansowanej 
chorobie wieńcowej. Bałem się, 
bo ojciec i stryj zmarli w moim 
wieku na zawał. Brałem leki, 
starałem się żyć zgodnie z za-
leceniami lekarzy, ale poprawy 
nie było. A do tego ten kręgo-
słup… - opowiada o swoim sta-
nie sprzed roku pan Dominik. I 
o tym, jak do znanego uzdro-
wiciela, jeszcze do Wałbrzycha, 
trafiła jego siostra.

 – Miała wykrytego mam-
mografią  guza w piersi. Jak śliw-
ka. Pan Darek po kilku wizytach 
kazał jej iść na badanie kontro-

lne. I okazało się guza nie ma! 
Do tego też miała nadciśnienie, 
a po tych kilku wizytach jej się 
unormowało. Wtedy zabrała 
mamę. Mamę strasznie bolały 
kolana i miała mocną cukrzy-
cę. Po sześciu wizytach u pana 
Darka unormował się cukier a 
kolana bolą dużo mniej. Jesz-
cze w zimie mama nie umiała 
zejść z pierwszego piętra po 
schodach, a teraz wychodzi z 
domu kilka razy dziennie, idzie 
do marketu na zakupy, nawet z 
wnukami na spacer! Więc kiedy 
pan Darek zaczął przyjmować 
nie tylko w Wałbrzychu, ale 
też w Legnicy, pomyślałem, że 
pójdę i ja. Choć i tak nie bardzo 
wierzyłem…

Po kilku wizytach pan Do-
minik poczuł ogromną poprawę. 
– A w zasadzie bóle kręgosłupa 
zaczęły ustępować już po pierw-
szej. Po czwartej zapomniałem, 
że mnie bolał. Po trzeciej, po-
dobnie jak siostrze, zaczęło się 
normować ciśnienie, a kiedy 
po piątej dostałem się do kar-
diologa, ten nie umiał się na-
dziwić poprawie mojego serca. 
I ciśnienie lepsze, i nic nie boli. 
Czuję się dwadzieścia lat młod-
szy – cieszy się pan Dominik.

A wraz z nim cieszy się 14-
-letni syn, Konrad. – Bo w koń-
cu tata zabrał i mnie. Miałem 
mocną alergię na sierść, a tak 
bardzo chciałem mieć własnego 
psa albo kota. Ale gdy szedłem 
do kolegi z psem, to zaraz za-
czynały się duszności, puchła 
mi twarz. Po dwóch wizytach u 
pana Darka wybrałem się do ko-
legi, który ma dwa jamniki. I nic 
mi się nie działo! A teraz mamy 
od tygodnia w domu małego 
kotka. I też nic! Pod dotykiem 
pana Darka zniknęła moja aler-
gia – cieszy się Konrad.

- Bo on ma dłonie pełne 
zdrowia, pod jego dotykiem 
znikają wszystkie choroby 
– mówi w poczekalni starsza 
pani, która przez niemal całe 
życie cierpiała na migreny a 
ostatnio też szumy w uszach. 
Po kilku wizytach szumy ustały, 
a głowa boli ją znacznie mniej. I 
znacznie rzadziej.

(ego) 

www.helios.pl

Kino Helios Lubin
ul. Gen. W. Sikorskiego 20
rezerwacja: 76 724 97 97

LUBIN

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

Sprzedam działkę ogrodową 
w Lubinie na ul. Legnickiej na 
wysokości salonu kia motors z dala 
od głównej drogi. Działka posiada 
murowaną altanę i wodę. Więcej info 
:665 597 635

Pożyczki szybko, elastycznie i uczci-
wie. Od 200 zł - 25 000 zł. Zadzwoń 
już dziś! Tel.. 663 108 841

Tanie strony www. Nie czekaj dłużej 
i już teraz sprawdź naszą ofertę! 
www.wezstrone.pl tel.: 537 076 844

Pożyczka Gotówka na dowolny cel, 
do 25 tyś, do 48 miesięcy,  minimum 
formalności. Zadzwoń lub wyślij sms 
601 430 616

Serwis okien i drzwi - wszelkiego typu 
naprawy- wymiana uszkodzonych 
części, przeróbki, wymiana uszcze-
lek, fachowa regulacja i konserwacja, 
zwiększanie szczelności. Dopasuje 
i zamontuje pokojowe i łazienkowe 
skrzydła drzwiowe w starych 
futrynach. 18 lat doświadczenia. Tel. 
784 124 863

Banery reklamowe, ulotki, wizytów-
ki. Atrakcyjna cena. Tel. 603 914 338

Pomoc finansowa – chwilówki – 505 
500 509

Korepetycje: j. angielski, niemiecki, 
polski – szkoła podstawowa 
i gimnazjum – tel. 601  407  621

Lokal na działalność usługową do 
wynajęcia – ścisłe centrum, 800 mkw. 
z możliwością powiększenia, parking 
na 120 miejsc. Więcej info pod nr tel. 
603 914 338.

Ogłoszenia drobne

Darowizna od Fundacji Polska 
Miedź opiewa na 30 tys. zł. Została 
przeznaczona na na zakup sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego. 
Urządzenia stanowią już wypo-
sażenie sali rehabilitacyjnej i gabi-
netu pielęgniarsko-zabiegowego. 
Wszelkie urządzenia takie jak m.in. 
rower treningowy,   cykloergono-
metr poziomy, tablica do ćwiczeń 
manualnych, stół do masażu z elek-
tryczną regulacją wysokości, czy 

przyłóżkowe urządzenie rehabili-
tacyjne, zdecydowanie podnoszą 
jakość świadczonych w Ścinawie 
usług i pomagają przy utrzymaniu 
właściwej kondycji podopiecznych 
m.in. seniorów.
Nie jest to jedyne wsparcie, gdyż 
w ramach całego zakupu wielu no-
wych urządzeń pieniądze w kwocie 
3 tys., zł przekazała również Funda-
cja Zdrowia Zagłębia Miedziowego 
w Lubinie. Za te pieniądze zaku-

piono koncentrator tlenu i zestaw 
przeciwwstrząsowy.
W ramach całego projektu zakupu 
wyposażenia Fundacja Przystań 
wygospodarowała również własne 
pieniądze na zakup sporej ilości 
drobniejszego, ale niezbędnego 
w działalności z seniorami sprzętu. 
Są to: zestaw laryngoskopowy, 
defibrylator, pompa infuzyjna 
strzykawkowa, pulsoksymetr, 
czy bezdotykowy termometr oraz 
aparat do mierzenia ciśnienia krwi, 
a także krzesło kąpielowe. 
Cały projekt zakupu wyposaże-
nia kosztował ponad 81 tys. zł. 
Jeszcze w tym roku „Przystań” 
planuje również wyposażyć od-
dział rehabilitacji ogólnoustrojowej 
w urządzenia do hydroterapii.
Dzięki pomocy darczyńców, 
a w szczególności Fundacji KGHM 
Polska Miedź, pacjenci Centrum 
„Rehabilitacyjno-Opiekuńczego” 
w Ścinawie  mogą korzystać z ćwi-
czeń i zabiegów rehabilitacyjnych 
pod okiem fizjoterapeutów, szybciej 
nabierać sił i powracać do spraw-
ności ruchowej po wypadkach, 
udarach i wylewach. 

(red) �
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Brak planów i porozumień 
w sprawie Odry – temu chcą 
przeciwdziałać samorządowcy 
i apelują do rządu o działania 
w tym zakresie.
Sejmik Województwa Dolnoślą-
skiego podjął uchwałę dotyczącą 
apelu do Rady Ministrów Rze-
czypospolitej Polskiej w sprawie 
opracowania dokumentu plani-
stycznego dotyczącego możliwości 
wykorzystania potencjału transpor-
towego Odrzańskiej Drogi Wodnej. 
Związane jest to z pogłębiającym 
się zróżnicowaniem polskich re-
gionów w zakresie wykorzystania 
potencjału transportowego rzek 
turystyki wodnej oraz przewozu 
osób. 
W apelu napisano „W wojewódz-

twie dolnośląskim brak jest kom-
pleksowych porozumień między-
regionalnych i planów dotyczących 
zagospodarowania akwenów oraz 
terenów nadwodnych ODW...”. 
Wyraźnie nadmieniono, że woje-
wództwo dolnośląskie w porówna-
niu z innymi w kraju jest dalekie 

od rozwoju żeglugi oraz, że na 
jego terenie nie widać przejawów 
współpracy samorządów w tym 
zakresie.
W sesji uczestniczył m.in. bur-
mistrz Ścinawy Krystian Kosz-
tyła. Poinformował on radnych 
o zainicjowanej przez Ścinawę 
współpracy przy ponadregional-
nym projekcie zagospodarowania 
przestrzeni nadodrzańskiej, do któ-
rego przyłączyły się m.in.: Głogów, 
Brzeg Dolny, Rudna i Nowa Sól. 
- Chcę podkreślić, że samorządy 
nadodrzańskie robią wiele, aby 
zagospodarowywać u siebie tereny 
nad Odrą, stąd też nasza inicjatywa 
i przygotowywanie wspólnie z wy-
mienionymi miastami i gminami 
projektu, a w dalszym etapie wnio-

sku o zewnętrzne środki. Tylko 
projekty ponadregionalne, spójne 
na całej linii Odry mają szansę po-
wodzenia, dlatego współpracujemy 
i rozmawiamy. Wiemy też, że bez 
konkretnych działań rządowych na 
rzecz poprawy klasy żeglowności 
Odry nasze przedsięwzięcia są 
zagrożone - dodał Kosztyła.
Dodajmy, że w Ścinawie kilka dni 
temu odbył się XX jubileuszowy 
Flis Odrzański. Impreza w której 
od kilkunastu lat uczestniczy 
gmina promuje Odrę jako szlak 
o olbrzymim potencjale trans-
portowym jak i turystycznym. 
Tradycyjnie, w Ścinawie flisacy 
wykonali tratwy, którymi popłynęli 
do Szczecina. 

(inf) �

Ścinawa chce, aby Odra miała znaczenie transportowe i turystyczne

Promocja Odry i Flis
Mijają kolejne lata, a w ryn-
ku nic się nie zmienia. Mija 
właśnie kolejny obiecywany 
termin rozpoczęcia jak i za-
kończenia budowy galerii...
Mieszkańcy Rynku mają ser-
decznie dość widoku, który 
muszą znosić patrząc na za-
rośniętą dziurę. Pięć lat temu 
przed wyborami samorządo-
wymi prezydent Lubina mówił, 
że w budowie miały rzekomo 
przeszkadzać upolitycznione 
władze powiatu, które oczy-
wiście nie z powodu przepisów 
i niedopełnień w dokumentacji, 
ale złośliwie uniemożliwiały 
wydanie pozwolenia na budowę 
galerii. Ludzie prezydenta wy-
grali wybory w powiecie i co? 
I nic... Co się stało przez tych 
pięć lat, że w rynek zamiast 

być wizytówką nadal szpeci? 
Kto przeszkadzał władzom 
w realizacji planów, zwłaszcza, 
że część udziałów w „dziurze 
w rynku” posiada należąca do 
miasta i podległa prezydentowi 
spółka?
Dzisiaj przypominamy jak to 
było dwa lata temu. Szumnie 
wtedy zwłaszcza w prezydenc-
kich mediach zapowiadano, 
że rusza budowa w rynku. No 
i faktycznie ruszyła, postawio-
no nowy płot, kibel i budkę 
kierownika, które nie były 
nigdy solidnie używane w tym 
miejscu. Według ogłoszenia, 
któe wisiało na płocie budowa 
miała rozpocząć się w czerwcu 
2013 a zakończyć w ubiegłym 
miesiącu. Mało tego, na budo-
wie pracowało 19 osób...

Od pięciu lat nikt już nie przeszkadza w budowie

Była, jest i będzie?


