
75 mln zł na
innowacje

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 
oraz KGHM Polska 
Miedź S.A. ogłosiły 
wyniki III konkursu 
CuBR.
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Od kilku dni na CB-
radio, mówiono, że 
policja ma takie auto – to 
nieoznakowane BMW 330i 
z wideorejestratorem. 
Zakup wsparła Fundacja 
Polska Miedź.

O zakupie nowego nieoznako-
wanego auta z wideorejstratorem 
dla Komendy Policji Powiatowej 
w Lubinie mówiono od dawna. 
Z nieoficjalnych informacji wy-
nikało, że najprawdopodobniej 
będzie to skoda. Tymczasem 
okazało się, że najlepszą ofertę 

dał dealer BMW. W rezultacie po 
doposażeniu w wideorejestrator, 
BMW 330i limousine wyjechało 
na drogi powiatu lubińskiego. 
Z naszych informacji wynika, że 
stało się to w tym tygodniu – naj-
prawdopodobniej dwa dni temu.
Przetarg na zakup tego pojazdu 
został rozstrzygnięty 9 listopada 
ubiegłego roku. Postępowanie 
prowadziła Komenda Wojewódzka 
Policji we Wrocławiu. Dostawcą 
BMW jest dealer tej marki z War-
szawy.
Nieoznakowane grafitowe BMW 
330i, pod maską ma silnik o mocy 

185 KW (250 KM) i pojemności 
1998 cm. sześc. Prędkość maksy-
malna 250 km/h. Za zakup BMW 
z dodatkowym wyposażeniem do 
ścigania drogowych piratów, po-
licja zapłaciła 198.300 zł. Połowę 
tej kwoty dołożyła mundurowym 
Fundacja Polska Miedź.
Dodajmy, że w przetargu złożono 
dwie oferty. Druga dotyczyła 
skody. Tutaj z wyposażeniem po-
licji zaproponowano auto o nieco 
niższej mocy silnika, ale droższe 
o 8 tys. zł.
BMW jest trzecim nieoznako-
wanym samochodem w służbie 
lubińskiej drogówki. Pierwszym 
była toyota camry (podarowana 
przez KGHM), którą z Lubina 
zabrano do innej komendy. 
Kolejny to opel insignia (z dofi-
nansowaniem pieniędzy z Unii 
Europejskiej). Jednak z nieofi-
cjalnych informacji wynika, że 
nieoznakowana insignia w Lu-
binie to już historia. Wraz z po-

jawieniem się BMW, opel miał 
zostać przekazany do Wrocławia 
i z wczorajszych informacji na 
forach internetowych wynika, 

że insignia z Lubina na jelenio-
górskich tablicach była widziana 
właśnie we Wrocławiu.
Obecnie w Lubinie są dwa ra-

diowozy z wideorejestratorem 
– nieoznakowane BMW na wro-
cławskich tablicach rejestracyjnych 
i oznakowana kia ceed.

Policja ma BMW z wideorejestratorem
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LUBIN ul. Mikołaja Reja 6

ŚLUBNA 
WIECZOROWA 
SPORTOWA
MODELUJĄCA
DLA MAM KARMIĄCYCH
 DLA  AMAZONEK

EXKLUZYWNA
                    BIELIZNA

      BONY 
PREZENTOWE

Rokrocznie Fundacja 
KGHM Polska Miedź 
wspiera służby 
mundurowe powiatu 
lubińskiego. Regularnie 
dokłada pieniądze 
do zakupu sprzętu 
ratowniczego strażaków, 
a także policjantów. 

Kilka tygodni temu wsparła 
zakup nowoczesnej karetki, 
a także zakup nowego radiowozu 
dla lubińskiej drogówki. Kwota 
dofinansowania tego ostatniego 
pojazdu sięga prawie 100 tys. zł. 
Dzięki tym pieniądzom policja 
zakupiła BMW, które zostało 
wyposażone w wideorejestra-
tor. Przypomnijmy, że kilka lat 
temu KGHM przekazał policji 

toyotę camry. Auto miało słuszny 
przebieg, ale było w idealnym 
stanie technicznym. Wtedy do 
auta również zamontowano 
wideorejestrator. Przez kilka lat 
służyło w Lubinie.
Lubińska policja rokrocznie 
otrzymuje wsparcie finansowe 
od Fundacji KGHM Polska 
Miedź. To m.in. dzięki fundacji 
i lokalnym samorządom Komen-
da Powiatowa Policji w Lubinie 
może pochwalić się jednym 
z najnowszych taborów samo-
chodowych wśród dolnośląskich 
komend.

Fundacja KGHM wsparła policję

Dołożyli
do radiowozu
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Od 21 stycznia rozpoczęła 
działalność Galeria 
PATIO, usytuowana 
w pomieszczeniach 
Centrum Diagnostyczno 
Terapeutycznym 
MEDICUS, przy ul. 
Leśnej. Galeria zajmuje 
wewnętrzne patio zespołu 
szpitalno–gabinetowego 
z przeszklonym dachem, 
umożliwiającym dopływ 
dziennego światła.

Wyposażona jest w profesjonalny 
sprzęt wystawienniczy. Zamia-
rem Zarządu CDT Medicus jest 
prezentacja współczesnej sztuki. 
W cyklach co 3-4 miesiące. Galeria 
PATIO czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.oo do 18.oo
Medicus od wielu lat, poza swoją 
podstawową działalnością prowa-
dzi tzw. działalność pozamedycz-
ną. W pierwszej swojej placówce 
w Lubinie (ul. Armii Krajowej) 
zorganizował kilka wernisaży i 2 
aukcje Charytatywne.

Wernisaż pierwszej wystawy 
zainaugurował rok obchodów 25 
Lecia CDT MEDICUS.
Aktualnie w galerii prezentowane 
są prace KATARZYNY BANAŚ, 
absolwentki ASP Wrocław. 

 � (MP)

W Lubinie powstała nowa galeria sztuki współczesnej

Nowe miejsce dla kultury

W ubiegły weekend 21 
i 22 stycznia w Żorach 
odbyły się XI Futsalowe 
Mistrzostwa Polski Branży 
Górniczej i Przyjaciół 
– 2017. Wśród 16 
drużyn biorących udział 
w rozgrywkach były 
zespoły ZG Rudna i ZG 
Polkowice – Sieroszowice. 
Organizatorem piłkarskich 
górniczych rozgrywek jest 
stowarzyszenie “Madness” 

W hali sportowej w Żorach przy 
ul. Folwareckiej 10 21 i 22 stycz-
nia sporo się działo. Na parkiecie 
spotkało się kilkanaście drużyn, 
by wziąć udział w XI Futsalowych 
Mistrzostwach Polski Branży 
Górniczej i Przyjaciół – 2017. 
Patronat nad imprezą objął m. in. 

prezydenta miasta Żory Waldemar 
Socha i przewodniczącego Rady 
Miasta Piotr Kosztyła.

Organizatorem wydarzenia było 
stowarzyszenie “Madness”. Roz-
grywki prowadzone są od 2007 

roku i za każdym razem jest na nich 
drużyna piłkarzy z ZG Rudna. Od 
2011 roku uczestniczą też górnicy 

z ZG Polkowice- Sieroszowice. 
Najlepszym strzelcem został 
Rafał Wawrzyńczok z drużyny 
“Wujek”, najlepszym bramkarzem 
okrzyknięto Grzegorza Dudę z ZG 
Rudna a najlepszym zawodnikiem 
piłkarza z Janiny Łukasza Wierzbę. 
 – Tam grają drużyny kopalniane. 
ZG Rudna zajęła II miejsce. Nasza 
drużyna w tych rozgrywkach miała 
już cztery razy mistrzostwo oraz 
dwa razy wicemistrza licząc ten 
rok. Niektóre tamtejsze drużyny są 

bardzo silne, szczególnie Janina, 
z którą graliśmy w finale. Grają 
bardzo dobrze, a ten ostatni mecz 
to zagrali już koncertowo i niestety 
zasłużenie z nimi przegraliśmy - 
mówi Piotr Trempała z ZG Rudna. 
W ogólnej klasyfikacji dotych-
czasowych mistrzostw ZG Rudna 
zajmuje pierwsze miejsce. Kopal-
nia ma w tej chwili 23 punkty 
i pierwsze miejsce przed Janiną, 
która ma 20 punktów.

 � (red)

Po dwóch dniach piłkarskich zmagań klasyfikacja wygląda następująco: 
1. TW SA ZG JANINA
2. KGHM PM SA ZG RUDNA
3. KHW SA KWK WUJEK
4. PGG KWK ROW RUCH CHWAŁOWICE
5. JSW SA KWK BORYNIA
6. JSW SA KWK ZOFIÓWKA GKT
7. NSZZ SOLIDARNOŚC GLINIK GORLICE
8. PHU MADOR
9. KGHM PM SA ZG POLKOWICE – SIEROSZOWICE
10. JSW SA ZZRG KWK PNIÓWEK
11. GEOWIERT SC
12. PRZYJACIELE ZTK ŻORY
13. JSW SA KWK PNIÓWEK WENTYLACJA GKT
14. TW SA ZG SOBIESKI
15. MADNESS ŻORY
16. ZSRG SP Z OO

ZG Rudna wicemistrzem górniczych piłkarskich rozgrywek

Grali na Śląsku
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To miejsce 
na reklamę
kosztuje 60 

zł netto
kontakt 603 914 338

aktualności

Klub Honorowych Dawców 
Krwi Serce Górnika przy 
ZG Lubin kolejny raz 
zachęca do udziału w akcji 
skierowanej na zbiórkę 
krwi dla dzieci walczących 
z chorobą nowotworową. 
Od piątku 17 lutego 
w punkcie krwiodawstwa 
przy Bema w Lubinie 
będzie można oddać 
krew na ten właśnie cel. 

Górnicy bez przerwy udowadniają, 
że mają pełną świadomość krucho-
ści życia. W szereg akcji zbiórki 
krwi prowadzonych przez Ho-
norowych Dawców Krwi z HDK 
Serce Górnika wpisuje się coroczne 
przedsięwzięcie organizowane 
zmyślą o chorych dzieciach wal-
czących z nowotworami. Akcja 

“Dzieci z Przylądka Nadziei” rusza 
17 lutego i potrwa do 24 lutego. 
Krwiodawcy, którzy stawią się 
RCKiK w Lubinie przy ulicy Bema 
( szpital, parter) otrzymają drobne 
upominki, ale nie to się przecież 
liczy. – Zapraszamy wszystkich 

do przyjścia w godzinach otwarcie 
punktu RCKiK od 7:30 do 10:45 
każdego dnia, zas w piątki do 16.30. 
Razem możemy więcej – zachęca do 
udziału Paweł Królak z HDK Serce 
Górnika przy ZG Lubin. 

 � (MM)

Serce Górnika,
oddaje serce

Po latach pracy na 
stanowisku prezesa 
MPWiK, stołek stracił 
Jarosław Wantuła. 
Zastąpił go prezes 
Mundo Ryszard Zubko. 
Natomiast na składowisko 
śmieci za Zubkę trafił 
będący od wielu 
miesięcy w zawieszeniu 
Marek Dłubała.

Wszystkie te zmiany dzieją 
się od kilku tygodni. Najpierw 
z rady nadzorczej MUNDO miał 
zostać odwołany Lech Dłubała, 
sekretarz miasta Lubina, jeden 
z najbliższych współpracow-
ników Roberta Raczyńskiego. 

W chwilę po tym nowym sze-
fem Rady Nadzorczej w MPWiK 
został Piotr Midziak, obecny 
prezes RCS w Lubinie (spółka, 
która powstała na bazie OSiR). 
Wraz z tymi zmianami w miej-
sce odwołanego Jarosława 
Wantuły, powoływany jest 
dotychczasowy prezes komu-
nalnej spółki Mundo Ryszard 
Zubko. Szybko okazuje się, 
że Zubko nie będzie łączył 
stanowisk i odchodzi z Mundo, 
a na jego miejsce trafia Marek 
Dłubała, syn sekretarza miasta 
Lubina, Lecha Dłubały.
Dodajmy, że Marek Dłubała, 
w ubiegłym roku był przez 
chwilę prezesem w należącym 

do Urzędu Marszałkowskiego 
ARLEG-u. Szybko przekonał się, 
że polityka bywa niewdzięczna 
i po tym jak Bezpartyjni utracili 
wpływy w sejmiku po dwóch 
miesiącach podziękowano mu. 
Teraz dostał nową wysokopłatną 
posadę na miejscu w Lubinie. 
Wszystkie zmiany odbywają 
się na koszt mieszkańców. 
Każdemu z odwoływanych 
prezesów przysługuje sowita 
odprawa. Osobną kwestią są 
wyśrubowane do niezwykle 
wysokich poziomów wynagro-
dzenia prezesów podległych 
prezydentowi Raczyńskiemu. 
Zarabiają lepiej niż sam pre-
zydent...

Kadrowe zamieszanie u prezydenta – dzielą stołki po 
nowemu

Na układy 
nie ma rady?

Krew zbierana jest na rózne 
sposoby. Każda akcja jest bardzo 

cenna bo krew ratuje życie.
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KGHM Polska Miedź S.A. 
uczestniczy w Programie CuBR 
od początku jego istnienia. - 
Realizujemy już 12 projektów 
w obszarach związanych z naszą 
działalnością i cieszymy się, że 
w ramach III konkursu przypadnie 
nam w udziale możliwość realiza-
cji kolejnych 11. Oczekujemy, że 
wysoki poziom gotowości tech-
nologicznej projektów pozwoli 
na implementację innowacyjnych 
rozwiązań, przyczyniając się do 
rozwoju naszej firmy – ocenia 
Radosław Domagalski-Łabędzki, 
prezes Zarządu KGHM PM
Przedsięwzięcie polegające na 
wsparciu badań naukowych oraz 
prac rozwojowych dla przemy-
słu metali nieżelaznych - CuBR 
powstało 5 lat temu na mocy 
porozumienia pomiędzy Narodo-
wym Centrum Badań i Rozwoju 
a KGHM Polska Miedź S.A. Bu-
dżet przedsięwzięcia, planowanego 
na 10 lat, wynosi ok. 200 mln. 

Celem inicjatywy jest zwiększenie 
konkurencyjności polskiej gospo-
darki w obszarze przemysłu metali 
nieżelaznych: osiągnięcie istot-
nego postępu technologicznego 
oraz wypracowanie rozwiązań 
umacniających pozycję polskiej 
branży metali nieżelaznych jako 
uczestnika globalnego rynku. 
Wszystkie Projekty posiadają 
wysoki poziom gotowości tech-
nologicznej TRL (Technology 
Readiness Level) i są wysoce 
zorientowane na wdrożenia bądź 
komercjalizację. W tym roku pla-
nowane jest zakończenie realizacji 
pierwszych projektów.
Dzięki wsparciu z programu CuBR 
powstały m.in. nowatorska techno-
logia przygotowania rudy miedzi 
do flotacji z wykorzystaniem 
wysokoenergetycznych technik 
rozdrabniania, automatyczne 
urządzenie do rozbijania brył 
w wyrobiskach podziemnych ko-
palni rud miedzi oraz innowacyjne 

rozwiązanie technologiczne do 
procesu odmiedziowania żużla 
w procesie zawiesinowego otrzy-
mywania miedzi.
- Inwestujemy środki publiczne 
w tworzenie nowatorskich roz-
wiązań skrojonych na potrzeby 
przemysłu. Współpraca NCBR 
z KGHM wpisuje się w cele, jakie 

stawiamy sobie w obszarze ko-
mercjalizacji badań i partnerstwa 
z biznesem - mówi wicepremier, 
minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego Jarosław Gowin.
Gwarancją sukcesu jest udział 
w pracach zarówno Pracowników 
KGHM Polska Miedź S.A., któ-
rzy posiadają olbrzymią wiedzę 

praktyczną oraz doświadczenie 
zdobywane przez dziesięciolecia 
istnienia Spółki, jak również 
największych uczelni technicz-
nych w Polsce oraz Instytutów 
Badawczych, które zapewniają 
odpowiednie wsparcie i zaplecze 
naukowe. Praktycznie w każdym 
z projektów uczestniczą również 
Spółki z Grupy Kapitałowej 
KGHM.
- Współpraca z KGHM to wzorco-
wy przykład inicjatywy w której 
NCBR wspólnie z polskimi 
przedsiębiorstwami współfinan-

suje prace badawczo-rozwojowe, 
przyczyniając się do wzrostu kon-
kurencyjności polskiej gospodarki. 
Co istotne, postęp technologiczny 
przekłada się na zwiększenie bez-
pieczeństwa wydobycia i produkcji 
oraz ograniczenie negatywnego 
wpływu na środowisko - mówi 
prof. Maciej Chorowski, dyrektor 
Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. 
Łącznie na wsparcie prac badawczo 
– rozwojowych w trzech konkur-
sach NCBR i KGHM przeznaczyły 
już ponad 164 mln zł.

1. Górnictwo i Geologia
2. Przeróbka
3. Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały
4. Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem,
 efektywność w biznesie

KGHM Polska Miedź S.A. realizuje już 12 projektów 
z poprzednich dwóch konkursów. Ich łączna 
wartość oscyluje w granicach 70 mln. Ich zakres 
jest bardzo szeroki, a dotyczy 4 głównych obszarów 
tematycznych:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiły wyniki III konkursu CuBR.

75 mln zł na innowacje
w przemyśle metali nieżelaznych
W jego ramach pozytywnie zarekomendowano realizację 11 projektów. Ich zakres merytoryczny jest bardzo szeroki i dotyka takich 
spraw jak: systemy łączności w wyrobiskach podziemnych ,technologie oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych, 
projektowanie metryk strzałowych, zabezpieczanie antykorozyjne instalacji w ZWR, redukcji odorów z szybów wydechowych, 
odczynników flotacyjnych, szkolenia operatorów maszyn górniczych czy sposobów zabezpieczenia i utylizacji gazów procesowych.
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Ruszał ze świateł 
i tak solidnie docisnął 
pedał gazu, że stracił 
panowanie nad BMW. 
Skasował podstawę znaku 
i zatrzymał się na latarni.

Nadmiar mocy pod maską, mokra 
droga i dynamiczne ruszanie, skoń-
czyły się dla kierującego BMW 
problemami i stratami. Startował 
ze świateł na Al. Niepodległości, 
która krzyżuje się ulicami Mieszka 
I i Kilińskiego. Po przejechaniu 

około 80 metrów w kierunku ron-
da, samochód wpadł na trawnik 
skasował jedną z trzech nóg dużego 
znaku informacyjnego, a przed dal-
szą jazdą powstrzymała go uliczna 
latarnia.
Uderzenie było tak silne, że ramię 
latarni do którego przyczepia 
się oprawę świetlną, odpadło 
ze szczytu słupa i wylądowało 
niemal na przejściu dla pieszych 
przy rondzie. Do zdarzenia do-
szło w czwartek (02.02) przed 
południem. 

Kolizja dla kierującego BMW 
skończyła się bez urazów, ale 
z przyznanym solidnym manda-
tem. Przy przedłużaniu ubezpie-
czenia auta, na pewno czeka go 
spora podwyżka.
Swoje straty szacować będą za-
kład energetyczny, który będzie 
musiał postawić nową lampę, 
a także miasto, któremu uszko-
dzono duży znak informacyjny. 
Do tego straty poniósł również 
właściciel reklamy ulokowanej 
na oświetleniowym słupie.

Trzy uszkodzone 
samochody i jedna 
osoba w szpitalu. 
Taki był finał 
wyjeżdżania 
z miejsca 
postojowego na 
ul. Krupińskiego 
w Lubinie.

Fiat multipla jechał ul. Kru-
pińskiego w kierunku Jana 
Pawła II. Około 50 metrów 
przed światłami z miejsca 
postojowego wycofywał 
mercedes bus. Kierowca nie 
zdążył się schować i doszło 
do zderzenia. W tylny bok 
mercedesa wjechała multi-
pla. Uderzenie przesunęło 
busa i uderzył on jeszcze 
w zaparkowaną obok mazdę.
W wyniku stłuczki do szpi-
tala na szczegółowe badania 
trafiła kierująca fiatem. 
Dodajmy, że n drodze było 
bardzo ślisko. Do zdarzenia 
doszło we wtorek (31.01).

W auto uderzyło koło, które 
urwało się z przyczepy cięża-
rówki. Osobówka wylądowała 
w przydrożnym rowie.
Do zdarzenia doszło w piątek (3.02) 
około godziny 14. Drogą krajową 
nr 36 w kierunku Wrocławia jechał 

MAN z przyczepą z powiatu wie-
ruszowskiego w łódzkiem. Przed 
Niemstowem z przyczepy odpadło 
jedno z kół. Przetoczyło się pod 
przyczepą, uderzyło w tylną 
belkę, uszkadzając oświetlenie, 
a następnie wyleciało na drogę 

uderzając w renault thalia. Oso-
bówką zarzuciło i wpadła do 
przydrożnego rowu. Małżeństwu 
nic się nie stało.
Na drodze, przez krótki czas było 
utrudnienie w ruchu.

 � (DLU24.pl)

Sąsiedzi są przerażeni, 
nie wiedzą co będzie 
dalej. Uważają, że 
schorowana sąsiadka 
tym razem specjalnie 
podpaliła swój dom.

- Tam w mieszkaniu jest pełno 
śmieci – mówią sąsiedzi. - Pisa-
liśmy już wszędzie gdzie się da. 
To chora kobieta. Jej potrzebna 
jest opieka lekarza specjalisty. 

Może trzeba ją na jakiś czas pod-
leczyć w zamkniętym zakładzie 
dla psychicznie chorych. Nikt 
nie chce nam pomóc, a my tu 
mamy z nią prawdziwą gehennę. 
Jak podpaliła dom to na golasa 
z niego wyszła...
Do pożaru doszło we wtorek rano 
(7.02). Paliło się mieszkanie na 
najwyższej kondygnacji cztero-
piętrowego budynku. 
Strażacy za pomocą drabiny 

dostali się do okna mieszkania 
i z tej pozycji gasili lokal. Ogień 
strawił mieszkanie. Okopcona jest 
klatka schodowa. Sąsiedzi mają 
pozalewane mieszkania. - To nie 
musiało się stać – mówią. - Ona 
chciała zwrócić na siebie uwagę. 
Dobrze, że wszystkich nas nie 
zabiła. Może teraz ktoś zrozumie, 
że trzeba ją leczyć i odizolować, 
bo stwarza zagrożenie dla innych. 

 � poz

Pożar na TrauguttaAle urwał!

Z tandemu odpadło koło i…Zderzenie na Krupińskiego
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Wykuta w skałach 
droga ma ok. 80 km 
długości i tylko 3 metry 
szerokości, różnica 
wysokości na trasie 
wynosi 3600 metrów. 

Biegnie nad ogromnymi przepa-
ściami, osiągającymi nawet 800m. 
Szutrowa nawierzchnia stanowi 
dodatkowe niebezpieczeństwo 
podczas ulewnych deszczy. Ze 
szczytów gór spływają dziesiątki 
wodospadów drążąc w drodze 
głębokie wyrwy. Każdego dnia 
ta niebezpieczna trasa zmienia 
swój wygląd. Jeżeli dodamy do 
tego ruch samochodów w obie 
strony i brak barierek zabezpie-

czających, to nawet utworzone co 
kilka kilometrów punkty mijania 
nie zmniejszają niebezpieczeń-
stwa. Droga została zbudowana 
w latach trzydziestych ubiegłego 
wieku przez więźniów wojennych. 
Ginęło na niej ok. 300 osób rocznie, 

najtragiczniejszy wypadek miał 
miejsce w 1983 roku. Autobus 
wypełniony pasażerami spadł 
w przepaść, zginęło 69 osób. Więk-
szości Boliwijczyków nie stać na 
samochód, więc jedynym środkiem 
transportu pozostaje autobus, dla-
tego jeżeli dochodzi do wypadku 
ginie kilkadziesiąt osób. Podróż 
taka dostarcza niezapomnianych 
wrażeń, bo z okna nie widać drogi, 
a jedynie niezmierzoną przepaść 
z jednej strony lub stromą skałę 
z drugiej. Dodatkowym niebezpie-
czeństwem są zakręty, zza których 
w każdej chwili może wyjechać 
auto. W ciągu ostatnich 15 lat, co 
najmniej 18 rowerzystów spadło 
w przepaść, choć firmy organizu-

jące zjazd Drogą Śmierci naprawdę 
bardzo dbają o bezpieczeństwo. 
Planując naszą wyprawę do Ame-
ryki Południowej zapragnęliśmy 
doświadczyć na własnej skórze tych 
ekstremalnych doznań i w tamtej-
szym biurze znajdującym się w La 
Paz zarezerwowaliśmy zjazd rowe-
rowy słynną drogą. Otrzymaliśmy 
kask, rękawice, gogle, kombinezony 
i odblaskowe kamizelki. Busem 
dojechaliśmy do przełęczy na wy-
sokości 4600mnpm. Było bardzo 
zimno, trudno było poradzić sobie 
z założeniem kombinezonu, ale na 
końcu trasy temperatura dochodziła 
do 30 stopni C. Po krótkim szkoleniu 
wyruszyliśmy na wymarzoną prze-
jażdżkę. Pierwsza część przebiegała 
asfaltowym odcinkiem nowej drogi. 
Zasada nr.1 to nie wyprzedzać pro-
wadzącego, jechałam tuż za nim. 
W pewnym momencie pilot zaczął 
wyprzedzać autobus. Byłam bardzo 
zdziwiona, ale gdy ręką pokazał 
mi, że mam jechać za nim, więc nie 
miałam wyboru i zrobiłam to samo. 
Dziś mogę opowiadać tę historię, 
jako coś wyjątkowego. 
- Po przejechaniu kilku kilometrów 
moim rowerem zaczęło rzucać na 

wszystkie strony, przy znacznej pręd-
kości trudno było utrzymać równowa-
gę, a z koła zaczęła robić się ósemka. 
Podjechał nasz bus, piloci zmienili koło 
i pojechaliśmy dalej. Przekonaliśmy 
się, że rowery są naprawdę wysokiej 
klasy (warte ok. 3tys. $), ale mimo 
to hamulce nie wytrzymywały na 
trasie. Pędziliśmy w dół z zawrotną 
prędkością mijając po drodze mnóstwo 
wodospadów i podziwiając zapierające 
dech w piersiach widoki. Co jakiś 
czas z naprzeciwka nadjeżdżał jakiś 
samochód lub autobus. Musieliśmy 
trzymać się lewej strony, czyli jechać 
na krawędzi przepaści. Włos jeżył nam 
się na głowie, wystarczyło ostrzejsze 
hamowanie i mogliśmy spaść w dół, 
ale wtedy nie bardzo zdawaliśmy sobie 

sprawę z niebezpieczeństwa. Refleksja 
przyszła wieczorem, kiedy usiedliśmy 
przy stole w uroczym hoteliku. Emocje 
nie pozwalały zasnąć, bo wciąż pod-
świadomie pokonywaliśmy rowerami 
Drogę Śmierci. Od kiedy trasa zyskała 
miano najniebezpieczniejszej na 
świecie, stała się atrakcją turystyczną 
Boliwii i przyciąga żądnych ekstre-
malnych przeżyć śmiałków z całego 
świata. W 2006 r. dobudowano drugi 
pas drogi, na części położono asfalt 
i zamontowano barierki. Nie jest 
to już najniebezpieczniejsza droga 
świata, ale nazwa przylgnęła do niej 
na zawsze i jest świetną reklamą tego 
miejsca. Dziś po wielu latach chętnie 
przeżyłabym tą przygodę jeszcze raz.

 �Tekst i fot. Grażyna Sroczyńska

Na krawędzi przepaści
Boliwijska Droga Śmierci łącząca La Paz z niewielkim miasteczkiem Coroico to magnes przyciągający turystów rządnych ekstremalnych 
przeżyć. Downhill, czyli rowerowy zjazd zaspokoi najbardziej wymagających.

Wracamy do tematu sygnalizacji 
świetlnej na lubińskim 
skrzyżowaniu ulic Leśnej, 
Legnickiej i małej obwodnicy. 
Zdaniem kierowców światła 
na tamtejszym skrzyżowaniu 
nie działają bezpiecznie. 
Bywa, że pojazdy z ulic 
prostopadłych spotykają się 
i istnieje groźba wypadku. 
Policja twierdzi, że wszystko 
jest w porządku, a problemem 
jest uwaga kierujących. 

Nie tylko kierowcy z Lubina, ale też prze-
jezdni czują dyskomfort jeżdżąc przez 
skrzyżowanie ulic Leśnej, Legnickiej 
i małej obwodnicy na Przylesiu. Prędkość, 
z jaką zmieniają się tam światłą sprawia, 
że kierowcy odnoszą wrażenie, iż sygnali-
zacja działa niepoprawnie. Często zdarza 
się, że kierujący muszą unikać zderzenia 
z innymi samochodami.
– Mieliśmy zgłoszenia o nieprawidło-
wości działania tych świateł. Policjanci 
z inżynierii wydziału ruchu drogowego 
sprawdzili jak działa to oświetlenie. Nie 

stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 
Te światła funkcjonują zgodnie z przepi-
sami obowiązującymi w naszym kraju. 
Jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną to 
na niektórych skrzyżowaniach jest stoso-
wany międzyczas, czyli przerwa między 
zapaleniem się zielonego  światła na jednej 
drodze, a czerwonego na drugiej. Na tym 
skrzyżowaniu nie ma tego międzyczasu 
jednakże te światłą funkcjonują zgodnie 
z przepisami.   – mówi asp. sztabowy Jan 
Pociecha, oficer prasowy KPP w Lubinie. 
Sygnalizacją tą zarządza Urząd Miejski 
w Lubinie. Zdaniem pracowników ma-
gistratu sygnalizacja działa prawidłowo, 
choć jeśli jest taka potrzeba, istnieje 
możliwość wprowadzenia zmian. Wa-

runkiem jest odpowiedni wniosek policji 
i zgoda GDDKiA. – Jeśli policja wystąpi 
do nas z wnioskiem, że trzeba coś tam 
wydłużyć lub usprawnić, bo to poprawi 
bezpieczeństwo to my możemy to zrobić, 
ale w konsultacji i po zgodzie GDDKiA, 
bo to sygnalizacja na drodze krajowej. 
Technicznie wszystko jest możliwe. Ta 
sygnalizacja działa prawidłowo. Cykl 
możemy zmienić, ale tylko na formalny 
wniosek  – mówi Jacek Mamiński, rzecz-
nik prasowy prezydenta Lubina. 
Na przykładzie kilku zdarzeń drogowych 
na tym skrzyżowaniu można powiedzieć, 
że dochodzi do nich z powodu nieuwagi 
kierowców. Jadąc w kierunku Legnicy nad 
ulicą są powieszony trzy sygnalizatory 
– dla ruchu w lewo na wprost i w prawo. 
Właśnie ten ostatni sygnalizator w prawo 
powoduje problemy. Zapala się zielone 
w prawo i kierowcy stojąc na pasie na 
wprost często ruszają  prosto, zamiast 
zwrócić uwagę, że mogą tylko w lewo. 
Tymczasem prawo przejazdu mają kie-
rowcy wyjeżdżający z małej obwodnicy 
w ul. Leśną. Wtedy dochodzi do niebez-
piecznych sytuacji i zderzeń pojazdów.

 � (mm,pit)

Radny Gminy Lubin Janusz 
Zarenkiewicz sportowiec 
i były bokser zmienił barwy 
polityczne. Radnym został 
dwa lata temu w wyborach 
samorządowych. Był 
przeciwnikiem likwidacji 
gminy i obecnego wójta 
Tadeusza Kielana. Opuścił swój 
dotychczasowy klub radnych 
i został radnym nie zrzeszonym. 

Jak poinformował: „Chce być radnym 
niezależnym i głosować zgodnie z wła-
snym sumieniem”. Co ciekawe takich 
samych argumentów użył kilka miesięcy 
temu radny Marcin Nyklewicz, który też 
zmienił barwy klubowe i wystąpił z tego 
samego klubu radnych. Wcześniej jednak 
stracił pracę w szkole gdzie pracował 
jako nauczyciel i pozostawał bezrobotny. 
Zaprzeczał wtedy, jakoby jego odejście 
miało inne podłoże niż tylko chęć bycia 
radnym niezależnym. Dziwnym zbiegiem 
okoliczności kilka dni po tym jak porzucił 
swoich dotychczasowych kolegów i za-
głosował za ich odwołaniem, jego żona 

otrzymała pracę w Urzędzie Gminy a on 
sam dostał pracę w zależnej od miasta 
Lubina spółce. Pozwoliło to na całkowite 
przejęcie władzy przez wójta Tadeusza 
Kielana i jego popleczników. Dodajmy, że 
radni wójta mają się dobrze. Już trzy żony 
radnych Gminy Lubin pracują w Urzędzie 
Gminy i jednostkach zależnych. 
Wójt od samego początku swego urzę-
dowania próbował różnymi sposobami 
przejąć władzę w Radzie Gminy. Przy-
pomnijmy, że wszystko zaczęło się już 
kilka tygodni po wygraniu przez Niego 
wyborów. Jeden z radnych, wynajmował 
od gminy teren na szkołę nauki jazdy 
i zgodnie z prawem, kiedy został radnym 
musiał zaprzestać korzystania z tego tere-
nu. Radny wnosił o rozwiązanie umowy, 
ale wójt się na to nie zgadzał. Nie dość, że 
nie chciał odebrać od radnego spornego 
terenu, to jeszcze doniósł do odpowiednich 
organów, że radny teren użytkuje i wnosi 
o pozbawienie go mandatu. Wójt został 
podany do sądu, Radny wygrał sprawę 
i wójt odpuścić. Wtedy nie udało mu się 
uzyskać większości, ale jak widać zdobył 
ją w inny sposób.

Teraz jako niezależnySą kolizje i wypadki, ale...
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Śmiało można użyć tu 
stwierdzenia, że historia 
zatoczyła swe koło. 
Od zeszłego tygodnia 
Stowarzyszenie Boks 
Lubin trenuje w obiekcie 
przy ul. Składowej. 
Dokładnie tej samej 
sali, w której ponad 
dwadzieścia lat temu 
pięściarze Zagłębia 
Lubin bili się o ligowe 
punkty z zawodnikami 
z Łodzi czy Warszawy.
– Na Składowej były niesamowite 
mecze. Do sali nie można było 
wejść. Jest wielki sentyment – 
powiedział Mieczysław Massier, 
jeden z ambasadorów stowarzy-
szenia i były trener Zagłębia 
Lubin.
Pięściarze Stowarzyszenia 
„Boks” Lubin rozszerzyli swoją 
działalność. Dzięki inicjatywie 
Dariusza Tomaszewskiego, 
boks ponownie zagościł do sali 
przy ulicy Składowej. – Kiedyś 
powiedziało się A i trzeba było 

powiedzieć B. Jestem osobą kon-
sekwentną i dotrzymuje danych 
słów. Efektem tego jesteśmy na 
Składowej. Oby ta sekcja roz-
wijała się jak najbardziej. Niech 
przychodzą młodzi ludzie, bo z te-
go będą tylko sukcesy – podkreśla 
Dariusz Tomaszewski, dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie.
Na zaproszenie stowarzyszenia, 
na pierwszym treningu pojawiły 
się legendy pięściarskiego Zagłę-
bia jak: Wiesław Ziemkiewicz 
(pierwszy mistrz Polski pięściar-
skiego Zagłębia Lubin), trener 
Mieczysław Massier, a także 
zawodnicy Władysław Siwak, Jan 
Tylman, Zenon Senio, Bronisław 
Suchecki i Krzysztof Czajkowski. 
Byli reprezentanci Zagłębia Lubin 
byli pod wrażeniem rozmachu 
z jakim działa młody klub.
– To bardzo ważne, że jest tu 
kilku trenerów, którzy przeka-
zują wiedzę. Zwłaszcza, że jest 
tu wielu młodych ludzi. Tutaj są 
niesamowite warunki, a sama 
praca wspaniała – komentuje 
Bronisław Suchecki, który jako 

zawodnik trafił do Zagłębia Lubin 
w 1977 roku. – Przyjechałem na 
zaproszenie Zbyszka i Mieczy-
sława Massiera. Byłem ciekaw 
jak to będzie wyglądało. Historia 
zatacza tu koło – dodaje Wiesław 
Niemkiewicz, pierwszy mistrz 
Polski pięściarskiego Zagłębia 
Lubin.
Byli pięściarze, którzy pojawili 
się na treningu Stowarzyszenia 
„Boks” Lubin z sentymentem 
wspominali sportowe wydarzenia 
w sali Składowej. – Myślałem, 
że nie byłem tutaj dwadzieścia 
pięć lat, ale byłem tutaj z mło-
dzieżową kadrą. Tak, to nie było 
tutaj boksu chyba właśnie tyle lat. 
Na Składowej były niesamowite 
mecze. Do Sali nie można było 
wejść. Jest wielki sentyment. Są 
wszelkie dane, aby boks mocno 
powrócił. Baza jest wspaniała. Są 
dwa kluby i oby przerodziło się to 
w zdrową rywalizację – podkreśla 
Mieczysław Massier, były trener 
Zagłębia Lubin.

 � inf. Stowarzyszenie Boks Lubin

Niewiele brakowało, 
a mogło dojść do 
poważnego wybuchu 
w centrum miasta. 
Dzisiaj po południu 
w opuszczonym 
domu na ulicy I maja 
1 nieznani sprawcy 
dokonali kradzieży 
zaworu gazowego, tym 
samym doprowadzili 
do rozszczelnienia 
instalacji gazowej.

Jak udało się dowiedzieć Na-
szej redakcji, o zapachu gazu 
w pobliżu budynku zaalarmował 
straż pożarną przypadkowy prze-
chodzień.
Przybyłe na miejscu dwie 
jednostki PSP Lubin dokonały 
dokładnego sprawdzenia stężenia 

gazu specjalistycznym przyrzą-
dem. Wynik był przerażający. 
Stężenie wokół budynku było 
tak duże, że mała iskra mogła 
by doprowadzić do groźnego 
w skutkach wybuchu.
Do czasu przyjazdu Pogotowia 
Gazowego zabezpieczono miej-
sce rozszczelnienia rurociągu. 

Służby, które przybyły na miejsce 
uzupełniły brakujący element, 
uszczelniając instalację gazową.
Na miejscu pracowali policyjni 
technicy, którzy zbierali ślady. 
Niewykluczone że kradzieży 
mogły dokonać osoby zbierające 
złom. 

 � (red)

Radek jest dzieckiem, które 
od pierwszych miesięcy swo-
jego życia zmaga się z poważną 
chorobą. Syn ma uszkodzony 
mózg, czterokończynowe na-
pięcie mięśniowe, Zespół Westa 
(rodzaj epilepsji opornej na 
leczenie).
Radek wymaga stałej opieki spe-
cjalistów (pedagoga, psychologa, 
neurologa, logopedy, fizjoterapeu-
ty). Od wielu lat, dzięki Państwa 
wsparciu, Radek jeździ także na 
turnusy rehabilitacyjne, gdzie jego 
rehabilitacja jest intensywniejsza 
od tej prowadzonej w domu. Nieste-

ty, koszt takiego turnusu to średnio 
5000,00 zł.
Dlatego, prosimy o wsparcie 
finansowe w formie 1% podatku 
z rozliczenia rocznego. Będę 
bardzo wdzięczna, jeżeli uznają 
Państwo, że Radek zasługuje na 
Państwa pomoc.
Wystarczy wpłacić 1% podatku 
w rozliczeniu rocznym PIT: Nazwa 
OPP: Balian Sport, 64-412 Chrzyp-
sko Wielkie, ul. Sierakowska 13, 
Numer KRS: 0000069890. W ru-
bryce INFORMCJE UZUPEŁNIA-
JĄCE (p.133 cel szczegółowy 1%) 
należy wpisać: RADEK SZUTY 

Takie Zagłębie chcemy 
oglądać! Pomimo 
odpadnięcia z Pucharu 
Polski miedziowi postawili 
się i to nie byle komu, 
bo Orlen Wiśle Płock.

Na pierwsze prowadzenie w meczu 
Pucharu Polski Wisła wyszła w dzie-
siątej minucie, wcześniej wygrywali 
lubinianie. Wisła odskoczyła na cztery 
bramki, ale po kwadransie na tablicy 
wyników był remis 9:9. Nafciarze 
starali się powiększać w przewadze, 
ale miedziowi grali dobrze w obronie, 
a między słupkami kolejne piłki odbijał 
Jakub Skrzyniarz. W 23. minucie, kie-
dy ze skrzydła trafił Łukasz Kużdeba 
mieliśmy remis po 12. Do przerwy 
Zagłębie przegrywało tylko jedną 
bramką.
W drugiej połowie kibice długo 
czekali na pierwszą bramkę Zagłę-
bia, Wisła wykorzystywała swoje 
okazje i w 40. minucie było 16:21. 
Strzelecką niemoc przełamał w 41. 
minucie Łukasz Kużbeba. Kiedy wy-

dawało się, że nafciarze odskoczą, 
udane interwencje zaliczył Patryk 
Małecki, a jego koledzy wykorzysty-
wali kolejne sytuacje i na kwadrans 
przed końcem było 20:22. Lubinianie 
walczyli, ale to Wisła była na 2-3 
bramkowym prowadzeniu.
MVP meczu: Jan Czuwara (Za-
głębie)
MKS Zagłębie Lubin – Orlen 
Wisła Płock 27:29 (16:17)
Zagłębie: Małecki 1, Skrzyniarz 
– Stankiewicz 3, Przysiek , Czu-
wara 7, Mrozowicz , Pawlaczyk 

2, Wolski 3, Gudz, Bartczak 3, 
Pietruszko 1, Kużdeba 6, Dżono 1.
Orlen Wisła: Wichary, Morawski, 
Corrales – Kwiatkowski, Daszek 
2, Duarte 2, Wiśniewski , Ghionea 
3, Rocha 4, Gębala , Tarabochia 
1, Pusica, Mihić 7, De Toledo 2, 
Żytnikow 1, Piechowski 1, Ivić 
4, Sowul 2.
Sędziowie: Mariusz Marciniak 
i Piotr Radziszewski 
Delegat ZPRP: Marek Musiał
Widzów:821

 �  inf: MKS Zagłębie Lubin 

1% Twojego podatku

Odpadli z pucharu po
zaciekłej walce

Historia zatoczyła koło
Pięściarstwo wraca na ul. Składową

Bezmyślność mogła
doprowadzić do wybuchu

Na romantyczną kolację walentynkową zaprasza restauracja 
Miedziana, przy ul. Sikorskiego 48 w Lubinie, we wtorek 14 
lutego na godz. 19 dla dwojga osób- menu walentynkowe. 

Uwaga, żeby wygrać  zaproszenie na kolację wystarczy zadzwonić do 
naszej redakcji pod nr 603 122 338  dokładnie  w piątek 10 lutego 
2017r., a wejściówkę otrzyma pierwsza osoba, która się  dodzwoni do 
nas dokładnie o godz. 13.00. z hasłem: „Walentynki w Miedzianej”.

r e k l a m a
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„Na kolację walentynkową  dla dwóch osób zaprasza 
Restauracja Dużo Dobrego w Ścinawie, przy ul. Kościuszki 16A. 

Dla naszych czytelników lubiących coś pysznego Restauracja Dużo Dobrego 
w Ścinawie ufundowała kolację walentynkową w dniu 14.02.2017r.

Uwaga, żeby wygrać  zaproszenie na kolację wystarczy zadzwonić do 
naszej redakcji pod nr 603 122 338  dokładnie  w piątek 10 lutego 
2017r., a wejściówkę otrzyma pierwsza osoba, która się  dodzwoni do 
nas dokładnie o godz. 10.00. z hasłem: „Walentynki w Dużo Dobrego”.

rozmaitości

Piłkarki ręczne 
Metraco Zagłębia 
Lubin bez większych 
problemów poradziły 
sobie z akademiczkami 
z Gdańska. Miedziowe 
pewnie pokonały AZS 
Łączpol AWFiS 34:23 
(17:10) i wróciły na 
trzecie miejsce w tabeli 
PGNiG Superligi Kobiet. 
Do drugiego Vistalu, 
Metraco Zagłębie traci 
już tylko dwa punkty. 

Miedziowe potrzebowały dwóch 
akcji, aby rzucić bramkę. Kontrę 
Metraco Zagłębia Lubin wyko-
rzystała Kinga Grzyb. Z karnego 
wyrównała Adrianna Górna, ale 
kilkanaście sekund później lubi-

nianki znów były na prowadzeniu, 
po rzucie ze skrzydła Agnieszki 
Jochymek. Po pięciu minutach by-
ło 3:1 dla podopiecznych Bożeny 
Karkut i Renaty Jakubowskiej. 
Tym razem mocnym rzutem po-
pisała się Małgorzata Mączka. 
W dziesiątej minucie o czas po-
prosiła trener Edyta Majdzińska. 
AZS przegrywał wówczas 3:6. 
Słowa opiekunki przyjezdnych 
nie przyniosły efektu, gdyż mie-
dziowe dorzuciły cztery kolejne 
bramki i było 10:3. Lubinianki 
trafiały nawet w osłabieniu i przed 
upływem kwadransa Edyta Maj-
dzińska znów poprosiła o czas. 
Do końca pierwszej połowy obraz 
gry nie uległ zmianie, to Zagłębie 
nadawało ton grze i do przerwy 
prowadziło 17:10. W pierwszej 

części spotkania połowę bramek 
akademiczki rzuciły z rzutów 
karnych.
Po zmianie stron zawodniczki 
Metraco Zagłębia Lubin szybko 
pozbawiły rywalki złudzeń. Aka-
demiczki miały spore problemy ze 
stworzeniem sytuacji rzutowych, 
nie potrafiły sobie także poradzić 
z lubińską defensywą. Przed 
upływem kwadransa drugiej 
połowy przewaga miedziowych 
zbliżyła się do dziesięciu bramek. 
Ta bariera została przekroczona 
w 54. minucie – 31:21. Lubinianki 
powiększyły jeszcze tę przewagę, 
bez problemów odniosły zwy-
cięstwo nad rywalem z Gdańska 
i umocniły się w ścisłej czołówce 
rozgrywek.

 � inf. MKS Zagłębie Lubin

W ramach turniejów 
OZPN w Lubinie odbyły 
się rozgrywki halowej 
piłki nożnej rocznika 
2008 i młodszych. 
W zmaganiach wzięło 
udział pięć drużyn. 
Gospodarzem turnieju 
było Stowarzyszenie 
Sportowe Górnik Lubin.

Zwycięzcami byli wszyscy. Mali 
piłkarze dali z siebie wszystko 
i bawili się przy tym doskonale. 
Trzy tygodnie temu w Gromad-
ce, a teraz w Lubinie odbyły 
się rozgrywki najmłodszych 
piłkarzy w ramach turniejów 
OZPN. Tym razem organizato-
rem rozgrywek dla maluchów 
było Stowarzyszenie Sportowe 
Górnik Lubin, które wystawiło 

również swoją drużynę. Ich naj-
młodsi piłkarze to grupa dzieci 
zebrana w październiku 20016 
roku i jak zapewniają trenerzy 
już dobrze sobie radząca. Poza 
lubinianami w rozgrywkach 
wzięli udział mali piłkarze 
z klubów: Kolejarz Miłkowice, 
Sokół Krzywa, Chojnowianka 
Chojnów i Talent Chojnów.
– Szkole młodzież tak, by piłka 

nie była tylko zabawą, ale też 
radością i umiejętnościami. Za-
wsze mamy jakieś zastrzeżenia 
do gry, która miała miejsce. Mło-
dzież dziś ma swój świat i swoje 
patrzenie. Moje jest bardziej 
ambitne, dzieci bardziej pod 
kątem zabawy. Staram się to 
jakoś połączyć. Mam nadzieję, 
że stopniowo nabiorą więcej 
zaangażowania. Te wyjazdy to 

okazja dla dzieci do zobaczenia 
jak inne dzieci trenują, jakie 
mają szatnie i kluby. Wyjazdy 
to grupowy sposób na styl życia. 
Wielu rodziców jest w to zaan-
gażowanych. Fajnie jest jeździć 
na takie turnieje, grać a potem 
wracać i to przeżywać – mówił 
Stefan Stal, opiekun drużyny 
Talent Chojnów.

 � (inf)

Na specjalnej konferencji 
prasowej w Regionalnym 
Centrum Sportowym 
w Lubinie przedstawiciele 
klubu podzielili się 
informacjami na temat 
wydarzenia jakie czeka 
nas w najbliższym czasie 
– V Turniej Mistrzostw 
Polski w Rugby 7 Kobiet.

1 Kwietnia na stadionie otwartym 
przy RCS odbędzie się V Turniej 
Mistrzostw Polski Rugby 7 Kobiet. 

Gościć będziemy elitę kobiecego 
rugby, bowiem swój udział poza 
gospodyniami turnieju najprawdo-
podobniej zobaczymy następujące 
zespoły:
Biało Zielone Ladies Gdańsk, 
Legia Warszawa, Black Roses 
Poznań (prawdopodobnie 2 
zespoły), Juvenia Kraków, AZS 
AWF Warszawa, Wataha Zielona 
Góra, Diablice Ruda Śląska, KS 

Ruby Gietrzwałd, Na tydzień przed 
kobiecymi Mistrzostwami Polski 
zapowiedziana jest prezentacja 

zespołów: męskiego i żeńskiego, 
które w kwietniu rozpoczną zacięty 
bój o ligowe punkty.
-Bardzo cieszymy się z możliwości 
zorganizowania tego turnieju – 
mówił trener żeńskiej drużyny 
Mariusz Ryniec. – Widać zaanga-
żowanie dziewczyn na treningach 
i naturalną rywalizację o miejsce 
w składzie.
– Odmiana rugby 7 to mecze, któ-
re trwają 14 minut – wyjaśniała 
zawodniczka i jednocześnie wi-
ceprezes Rugby Lubin Marcelina 
Falkiewicz. – To są dwie połowy 
po 7 minut, ale to jest gra na 100%. 
To są dynamiczne mecze, nie ma 
momentu czekania na akcje, cały 
czas coś się dzieje – puentowała.
W rugby gołym okiem widać, że 
każdy może liczyć na wsparcie 
– tak jak w rodzinie. Zarówno 
w drużynie, tak też i na trybunach 
atmosferę w trakcie zawodów 
można określić mianem pikniku 
rodzinnego, w którym nie ma 
chuligaństwa.
– Mimo, że jest to agresywny sport, 
to na turnieju pojawiają się rodziny 
z dziećmi – mówi z uśmiechem 
Patrycja Sierżanowska, kapitan 
drużyny kobiet. – Rodzice nie mu-
szą się bać ze coś złego się stanie.

 � (red)

Dzieci górników wiedzą jak dobrze grać i bawić się

Mali piłkarze w turnieju Górnika Lubin

Miedziowe wracają na podium V Turniej Mistrzostw Polski w Rugby 7 odbędzie się w Lubinie

Będzie twarda gra

r e k l a m a
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Baran 21.03-20.04
Możliwa podróż, zmiana 
pracy, niespodziewana mi-
łość. To czas na wyzwania, 
poszukiwania i odkrywanie 
nowych dróg. Pora działać. 
Wyzwól swoją kreatywność. 
Znajdź czas na twórczość. 
Wybierz to, co lubisz- malo-
wanie, fotografowanie, taniec. 

Byk 21.04-21.05
Śmiało i odważnie włącz się 
w nurt wydarzeń. Potrzebujesz 
elastyczności. Jeśli masz swój 
stały harmonogram działań, 
jeden dzień postaraj się spędzić 
w sposób nieplanowany. Kieruj 
się intuicją i impulsami.

Bliźnięta 22.05-20.06
Połóż nacisk na swoje dale-
kosiężne i ambitne plany. Pre-
miowana jest teraz umysłowa 
gimnastyka, nauka, zdawanie 
egzaminów, podróżowanie 
i wszystkie te formy aktyw-
ności, które wzbogacają i po-
szerzają twój światopogląd. 

Rak 21.06-22.07
Możesz czuć się skołowany 
i mieć wrażenie, jakby życie 
biegło obok. Nie spiesz się 
i nie ulegaj negatywnym emo-
cjom. Potrzebujesz zrobić krok 
w tył, żeby zobaczyć wszystko 
z innej perspektywy. 

Lew 23.07-23.08
Możesz liczyć na duży ładu-
nek energii, więc tam, gdzie 
zbierało się napięcie, dojdzie 
teraz do eksplozji. Uczucia, 
które czekały na okazję, 
właśnie teraz wybuchną całą 
W sprawach domowych - ok.

Panna 23.08-22.09
Będzie pracowicie, jednak 
przyniesie to prawdziwą 
satysfakcję. Z końcem ty-
godnia może się wydarzyć 
coś elektryzującego. Nie ma 
sensu odkładania niczego na 
później. Wszystko ma swój 
czas i miejsce. 

Waga 23.09-23.10
Pozwól sobie na coś więcej, 
zejdź z bezpiecznej dróżki 
i podejmij ryzyko. Szykują 
się rozstania i powroty. Nagłe 
miłości i przetasowania. Po 
tych turbulencjach osiągniesz 
wreszcie tak potrzebną ci 
równowagę. 

Skorpion 24.10-21.11
Coś, co było istotne, takim 
być przestanie lub... odwrot-
nie. Tym, co pobudza cię do 
działania jest twórczy niepo-
kój. Możesz się spodziewać 
nowych pomysłów na siebie, 
nowej miłości lub nowej pasji. 
Zwróć więcej uwagi na sprawy 

Strzelec 22.11-21.12
Potrzeba porozumienia się 
skłoni cię do poszukiwania 
towarzystwa. Może zatęsk-
nisz za miłością? Iskra łatwo 
wpadnie w proch. Bądź szcze-
ry. Jeśli miałbyś powiedzieć 
fałszywy komplement lub inną 
nieprawdę, po prostu nie mów 
nic. 

Koziorożec 22.12-19.01
Spodziewaj się finansowych 
efektów twoich wysiłków, ale 
także innego rodzaju satys-
fakcji. Zakochany? Ta miłość 
może zmienić wszystko, lecz 
jeszcze nie wiadomo, czy da 
się udomowić. W sprawach 
domowych- cisza przed burzą. 

Wodnik 20.01-18.02
Ludzie będą dla ciebie 
ważni, a ty dla nich. Zadbaj 
o jakość waszych kontaktów. 
Spodziewaj się przypływu 
spontaniczności, nowych zna-
jomości i wzrostu możliwości 
twórczych. To dobry czas na 
start z czymś nowym. 

Ryby 19.02-20.03
Zbadaj dokładnie jakość 
relacji, na których ci zależy. 
Możesz czuć się osłabiony 
i podminowany. . Zajmij się 
domowym budżetem. Nie 
bierz za dużo na swoje barki.

Wydawca: ProjektMedia Piotr Krażewski, NIP 692-124-10-03, REGON, 390991847, www.lubinextra.pl, Redaktor Naczelny: Piotr Krażewski – redakcja@lubinextra.pl, tel: 603-535-338. Reklama: 
Justyna Pępkowska, justyna@projekt-media.pl, tel. 603 122 338; reklama@lubinextra.pl; Projekt i opracowanie graficzne: Katarzyna Wieczorek. Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław. Redakcja: 
ul. Modrzewiowa 12 a, 59-300 Lubin. Nakład 10 000 egz. Redakcja i wydawca nie odpowiadają za treść reklam, ogłoszeń, tekstów promocyjnych i sponsorowanych. Przedruk lub inna forma publikacji 
tekstów zamieszczonych w LubinExtra! wyłącznie za zgodą redaktora naczelnego. Cytowanie fragmentów dozwolone wyłącznie z podaniem źródła. Ogłoszenia drobne, bezpłatne publikowane na 
www.lubinextra.pl, są przedrukowywane w wersji skróconej w dwutygodniku. Aby zamieścić ogłoszenie należy zalogować się w portalu www.lubinextra.pl.
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Wchodząc na nowe bloki opera-
cyjne można poczuć się niczym 
w amerykańskim filmie. Drzwi 
do poszczególnych pomieszczeń 
otwierają się automatycznie i tak 
też się zamykają. Lampy nad 
stołami zabiegowymi pracują 
płynnie i lśnią. Sale operacyjne są 
wyposażone nie tylko w niezbęd-
ny, najnowszy sprzęt do zabiegów, 
ale też klimatyzację i co najważ-
niejsze mnóstwo miedzianych 
elementów. Włączniki, klamki, 
uchwyty lamp, wózki medyczne, 
kolumny chirurgiczne i anestezjo-

logiczne, panele nadłóżkowe czy 
stoliki zabiegowe wykonane są 
z miedzianych stopów. - Dajemy 
naszemu personelowi doskonałe 
narzędzie, które w połączeniu 
z ich wiedzą bardzo pozytywnie 
wpłynie na obsługę pacjentów. 
Te bloki jako pierwsze w Polsce 
zostały kompleksowo wypo-
sażone w elementy z miedzi 
drobnoustrojowej. Kraj nie jest 
jeszcze na to przygotowany, ale 
kto ma to zacząć robić, jak nie 
Lubin? Jako ciekawostkę podam, 
że wszystkie miedziane klamki 

przybyły z Grecji, bo w Polsce 
nikt ich jeszcze nie produkuje. 
Wszystkie pozostałe elementy 
są produktem polskim. Dzięki 
miedzi drobnoustrojowej bez-
pieczeństwo osób, które będę 
tutaj przebywały w charakterze 
pacjentów jest nieporównywalne. 
Wszędzie gdzie prowadzono 
badania wykazano, że skala zaka-
żeń sięga 40 – 60 % mniej niż na 
innych blokach – mówił podczas 
otwarcia Piotr Milczanowski, 
prezes zarządu MCZ S.A. 
Wagę zastosowania miedzi drob-
noustrojowej w szpitalu podkreśla 
również Aniela Złotkowska, 
technolog medyczny z Europej-
skiego Instytutu Miedzi. - Mie-
dziane elementy to mniej zakażeń 
wewnątrzszpitalnych. Na miedzi 
nie rozwijają się drobnoustroje, 
a wręcz giną w zależności od 
stopu, jaki jest zastosowany. 
Każda klamka i kontakt są czy-
ste bez zmywania, bez środków 
dezynfekcyjnych co zapewnia 
bezpieczeństwo. Ten szpital może 

być pokazywany jako wzór do 
naśladowania – mówi Aniela 
Złotkowska. 
Prace budowlane przy prze-
budowie starych pomieszczeń 
rozpoczęły się w maju. W grudniu 
prowadzono już pierwsze zabiegi. 
- Chcę podziękować wszystkim 
pracownikom, którzy włożyli tu 
mnóstwo serca i prywatnego cza-
su. Kiedy uruchamialiśmy blok 
zakładaliśmy około 3 tygodnie 
przerwy w zabiegach operacyj-
nych. Gdy pracownicy zobaczyli, 
jakie dostają narzędzie rozpoczęli 
przeprowadzkę w piątek, a w śro-
dę były już pierwsze zabiegi. To 
będzie służyło mieszkańcom tego 
regionu – mówił Piotr Milcza-
nowski, prezes zarządu MCZ S.A.
Bloki operacyjne posłużą głównie 
oddziałom otolaryngologicznemu 
i okulistycznemu, ale nie tylko. - 
Przeprowadzane również będą tu 
zabiegi w ramach chirurgii jedne-
go dnia, czyli prostych procedur, 
które nie wymagają długiego po-
bytu w szpitalu. Sale te będą też 
służyły oddziałowi kardiologii 
inwazyjnej - mówi Robert Szwed, 
dr nauk med., spec. chirurgii 
ogólnej onkologicznej, kierownik 
bloków operacyjnych w MCZ 
S.A. w Lubinie. - Te bloki i ich 
wyposażenie oznaczają przede 
wszystkim bezpieczeństwo. 
Każda operacja, szczególnie ta 
skomplikowana niesie ze sobą 
pewien stopień ryzyka. Im lepiej 
widzimy oko, tym lepiej potra-
fimy je zoperować, tym jest to 
bardziej bezpieczne dla pacjen-
tów. Około 100 osób miesięcznie 
możemy tu operować na zaćmę, 
a my wykonujemy jeszcze inne 
procedury. Możemy operować 
więcej, mamy w tej chwili czym 
i gdzie to robić, mamy pacjentów, 
którzy chcą się u nas operować. 

Czekamy tylko na więcej możliwo-
ści od NFZ – mówił Jacek Galas, 
ordynator oddziału okulistycznego 
w MCZ S.A. 

Bloki operacyjne MCZ są praw-
dopodobnie pierwszymi pomiesz-
czeniami zabiegowymi w Polsce 
z tak wysokimi standardami.

Miedziane bloki operacyjne unikalne na skalę kraju

Lśnią miedzią i przykładem
dla innych szpitali

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, spółka z Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A. pod koniec stycznia uroczyście otwarło dwa bliźniacze bloki operacyjne. 
Przebudowa starych pomieszczeń pozwoliła, by do dyspozycji białego personelu oddziałów 
otolaryngologicznego i okulistycznego oddać cztery sale operacyjne. Inwestycja kosztowała 
MCZ S.A. 6,5 mln zł. Kompleksowe wyposażenie pomieszczeń w miedziane elementy 
sprawia, że bloki operacyjne są unikalne na skalę krajową.
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