
Lekarze MCZ uratowali kolejne życie
Dostał zawału serca. Jak mówi, na szczęście 

nieopodal szpitala MCZ w Lubinie str. 9
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Pracownie umiejętności pielęgniarskich 
oraz komputerowo-laboratoryjna 
powstałe w PWSZ w Głogowie wzbogaciły 
się o kolejne wyposażenie. 

Zakup szesnastu komputerów, rzutnika oraz ośmiu mikroskopów 
niezbędnych do prowadzenia zajęć z mikrobiologii sfinansowany 
został ze środków, które Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Głogowie otrzymała z Fundacji KGHM Polska Miedź. 
Zgodnie z wnioskiem uczelni oraz podpisaną przez strony 
umową, dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł przeznaczone 
zostało na rozbudowanie bazy dydaktycznej potrzebnej do 
prowadzenia kierunku pielęgniarstwo. Dzięki wsparciu, jakiego 
udzieliła uczelni Fundacja, najnowsze pracownie PWSZ spełniają 
najwyższe standardy.

Mieszkaniec gm. Ścinawa 
w garażu przechowywał 
1200 kg. tytoniu bez 
polskich znaków akcyzy. 
Straty skarbu państwa 
z tego tytułu wyniosły 
ponad 550 tysięcy 
złotych. Policjanci 
z wydziału kryminalnego 
zatrzymali 27 letniego 
mężczyznę, któremu 
może teraz grozić kara 
do 3 lat więzienia.

Policjanci z wydziału krymi-
nalnego lubińskiej komendy 
zatrzymali mężczyznę, 
podejrzanego o posiadanie 
dużej ilości tytoniu sprowa-
dzonego do Polski nielegalnie. 
Jak się okazało, zatrzymany 
to 27 – letni mieszkaniec gm. 
Ścinawa. W wyniku podję-

tych działań funkcjonariusze 
przechwycili 1200 kilogramów 
tytoniu bez polskich znaków 
akcyzy oraz urządzenie służą-
ce do jego cięcia. Podejrzany 
trafił do policyjnego aresztu.
Do zatrzymania doszło 07 
września br. w jednym z do-
mów na terenie gm. Ścinawa. 
Funkcjonariusze w wyniku 
pracy operacyjnej ustalili, 
że w jednym z garaży na 
terenie gminy mężczyzna 
może przechowywać duże 
ilości nielegalnego tytoniu. 
Policjanci pracujący nad tą 
sprawą w momencie, gdy 
upewnili się, że zebrane ma-
teriały w tej sprawie w dużym 
stopniu uwiarygodniają ich 
ustalenia weszli do garażu 
znajdującego się na jednej 
z posesji. W trakcie spraw-

dzania policjanci znaleźli i za-
bezpieczyli tytoń bez znaków 
akcyzy.
Zatrzymany trafił do poli-
cyjnego aresztu. Obecnie 
policjanci szczegółowo wy-
jaśniają okoliczności całej 
sprawy, w tym skąd zatrzy-
many mężczyzna miał tak 
duże ilości nielegalnego 
tytoniu czy i ewentualnie 
na jaka skalę zajmował się 
jego rozprowadzaniem. 
Straty skarbu państwa 
z niezapłaconej akcyzy 
wynoszą ponad pół miliona 
złotych.
27 letni mieszkaniec gm. Ści-
nawa za swój czyn odpowie 
przed sądem. Może mu grozić 
kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

 � (KPP Lubin)

Drogowcy naprawiają 
nierówności drogi 
nr 36 w kierunku 
Ścinawy. Na zwężce 
doszło we wtorek 
do groźnej kolizji. 

Bus zatrzymał się prawidło-
wo, a za nim tak samo uczynił 
kierujący fordem galaxy. Nie-
stety ostrożności nie zachowała 
mieszkanka Góry i w rezultacie 
prowadzony prze nią volkswa-
gen golf z impetem wjechał 
w tył forda. Ten popchnięty 
uderzył w wojskowego busa. 
W całym zdarzeniu nikomu 
nic się nie stało, jednak dwa 
pojazdy nie nadawały się do 
dalszej jazdy. W wojskowym 
busie uszkodzona została tylna 
belka. W dalszą podróż pojazd 
pojechał na własnych kołach. 
Utrudnienia w ruchu trwały 
około godzinę. Przejazd odby-
wał się wahadłowo. 

Najechała na forda...Straty akcyzowe to ponad pół miliona złotych.

Miał tonę tytoniu w garażu

Fundacja KGHM wsparła PWSZ
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Decyzja
nawet

w 3 minuty
Na dowolny cel

Wystarczy
dowód osobisty

Kredyty i pożyczki

Zadzwoń lub przyjdź i przekonaj się sam

tel.: 536 946 079,
536 955 038, 536 954 025

Lubin,
ul. Chrobrego 4

Podmioty współpracujące z Domem Finansowym QS S.A. będące bankami i instytucjami 
finanowymi, a także informacja o pobieranym wynagrodzeniu i zakresie umocowania Domu
Finansowego QS S.A. wskazane sa na stronie www.dfqs.pl

Wiele ofert w 1 miejscu

Aż 28 ofert czeka na Ciebie

Na oświadczenie
Wysokie kwoty pożyczki

Długie terminy spłaty

Nawet do 144 miesięcy

Oferta specjalna dla:

budżetówki

emerytów i rencistów

rolników

wolnych zawodów i firm

r e k l a m a

Zgorzelecki Klaster 
został utworzony 
w bieżącym roku i skupia 
39 podmiotów. W jego 
skład wchodzi miedzy 
innymi Miasto i Gmina 
Zgorzelec, uczelnie 
wyższe (Politechniki: 
Śląska i Wrocławska) oraz 
lokalni przedsiębiorcy.

Sygnatariusze stawiają sobie za cel 
m.in. efektywne wykorzystanie 
lokalnych zasobów energetycznych 
w odnawialnych źródłach energii; 
poprawę efektywności energetycz-
nej oraz realizację projektów ba-
dawczo – rozwojowych służących 
rozwojowi inteligentnych sieci 
elektrycznych (tzw. smart grids).
Uczestnictwo w klastrze ener-
getycznym to kolejny krok 
KGHM w kierunku zwiększania 
bezpieczeństwa energetycznego 
własnego, jak również regionu. 
KGHM buduje i eksploatuje własne 
źródła kogeneracyjne. Mamy więc 
doświadczenie i chcemy je wyko-
rzystać przy budowie regionalnych 
układów energetycznych – za-
deklarował Mirosław Skowron, 
pełnomocnik KGHM Polska Miedź 

S.A. ds. energetyki.
Duży potencjał Klastra w zakresie 
projektów badawczo – rozwojo-
wych związanych m.in. z magazy-
nowaniem energii, technologiami 
fotowoltaicznymi czy budową 

jednostek wytwórczych, warunki 
organizacyjne i prawne, sprawiają, 
że KGHM, uczestnicząc w nim, 
będzie miał możliwość wdrożenia 
nowych technologii, przy uwzględ-
nieniu miejscowych zasobów 

potencjału energetyki krajowej. 
Klaster będzie służył rozwojowi 
energetyki rozproszonej, co popra-
wi bezpieczeństwo i efektywność 
energetyczną Spółki.

 � (KGHM)

Lubinianie chyba 
całkiem dobrze wyjdą 
na wpisaniu dwóch 
szpitali z Lubina do 
sieci. Od 1 października, 
jak informuje rzecznik 
NFZ powstaną dwa 
ambulatoria nocnej 
i świątecznej pomocy 
medycznej.

To powinno odciążyć SOR, na 
którym nierzadko na pomoc dziś 
trzeba czeka od 4 do 10 godzin. 
W czerwcu NFZ ogłosił sieć szpi-
tali i zasady według których będą 
funkcjonowały placówki które 
znalazły się we wspomnianej 
sieci. W skrócie – placówki, 
które są w sieci nie będą musiały 
brać udziału w konkursach, ale 
dostaną stałą pulę pieniędzy 
do zagospodarowania, co po-

zwoli szpitalom samodzielnie 
rozdzielać środki finansowe na 
poszczególne zabiegi. Inną cechą 
nowego systemu jest fakt, że po-
szczególne szpitale w zależności 
od tego do jakiego należą stopnia 
będą otwierały od 1 października 
ambulatoria nocnej i świątecz-
nej pomocy medycznej. – Dwa 
szpitale, które zakwalifikowały 
się do systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń będą miały obowiązek 
stworzyć taki punkt, organizować 
już od 1 października. Pacjenci 
będą mogli po pomoc nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej 
zgłaszać się do jednego szpitala 
albo przy ulicy Bema albo do 
Miedziowego Centrum Zdrowia. 
– mówi Joanna Mierzwińska, 
rzecznik prasowy Dolnośląskiego 
NFZ.

W ciągu kilku dni 20 
latek okradł sklep 
z markowymi perfumami 
na kwotę blisko 6 tysięcy 
złotych. Został ustalony 
i zatrzymany przez 
policjantów z wydziału 
kryminalnego lubińskiej 
policji. Teraz może mu 
grozić kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

W sierpniu br. do lubińskiej 
policji wpłynęły zgłoszenia 
o kradzieżach, do jakich doszło 
w jednym ze sklepów na terenie 
Lubina. Nieznany wtedy sprawca 
w ciągu tylko dwóch dni dokonał 
kradzieży markowych perfum na 
kwotę blisko 6 tysięcy złotych.
Nad ustaleniem sprawcy od 
pierwszego zgłoszenia pracowali 

policjanci z wydziału krymi-
nalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie. Na podstawie 
zebranych informacji oraz w wy-
niku pracy operacyjnej namierzy-
li sklepowego złodzieja. Został 
zatrzymany. Jak się okazało 
kradzieży dokonywał 20 letni 
mieszkaniec gm. Lubin. Rzeczy, 
które kradł szybko spieniężał 
przygodnym osobom a w ten 
sposób uzyskanie pieniądze 
przeznaczał na własne potrzeby.
Policjanci w dalszym ciągu 
wyjaśniają okoliczności całej 
sprawy oraz to czy zatrzymany 
mężczyzna nie ma na swoim 
koncie podobnych przestępstw. 
Czyny, których się dopuścił 20 
latek zagrożone są karą pozba-
wienia wolności do lat 5.

 � (KPP Lubin)

KGHM w Zgorzeleckim
Klastrze Energetycznym

KGHM Polska Miedź S.A. przystąpiła do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych 
Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej Ambulatoria

po nowemu

Kradł tylko markowe
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POŻYCZKA
 NA DOWOLNY CEL

WWW.PROFICREDIT.PL

696 742 536
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

ZADZWOŃ
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Przychody KGHM w tym 
roku mogą bezpiecznie 
przekroczyć 20 mld 
zł, o ile utrzymają się 
obecne ceny miedzi, 
srebra oraz kursy 
walut – poinformował 
prezes spółki Radosław 
Domagalski-Łabędzki 
w TV Republika.

W ocenie prezesa - Jeżeli ko-
niunktura się utrzyma, tzn. ceny 
miedzi i srebra, ale i kursy walut, 
to myślę, że przychody przekroczą 
bezpiecznie 20 mld zł w tym roku 
– powiedział prezes.

Dodajmy, że w pierwszym półro-
czu tego roku przychody KGHM 
wyniosły 9,71 mld zł, a to oznacza, 
ze były one o 8,5 proc. wyższe niż 
analogicznym okresie 2016 roku. 
Firma przewiduje, ze w całym 2017 
roku przychody wypracowanie 
przez spółkę przekroczą 20,79 mld 
zł przychodów, co stanowiłoby 
wzrost rok do roku o 8,5 proc.
Z relacji prezesa w TV Republika 
jasno wynika, że firma zamierza 
skupić się na inwestycjach w Pol-
sce. - Dzisiaj koncentrujemy się 
na takich obszarach jak Bytom 
Odrzański, Gaworzyce-Radwani-
ce. Chcemy zapewnić przyszłym 

pokoleniom funkcjonowanie 
naszej firmy na Dolnym Śląsku 
co najmniej do 2050 roku. Spółka 
rozważa rozwój działalności koge-
neracyjnej. Wynika to z faktu, że 
energetyka jest przyszłościowym 
kierunkiem. Zapotrzebowanie na 
nią stale rośnie. - Jest mnóstwo 
potencjału w aktywach energe-
tycznych. Moglibyśmy pójść w kie-
runku kogeneracji, by zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne 
KGHM. Jeszcze raz powtarzam – 
nie chcemy jako firma akumulować 
kapitału, chcemy inwestować. 
Powiedział w trakcie wywiadu 
udzielonego dla telewizyjnej stacji.

Pierwsza taka akcja 
w mieście i już można 
mówić o małym sukcesie. 
Podczas wczorajszej 
aktywnej soboty w Parku 
Wrocławskim blisko 30 
osób oddało krew a baza 
potencjalnych dawców 
szpiku wzbogaciła się 
o kolejne 12 osób.

Pomysł zorganizowania takiej 
akcji zrodził się w głowach 
pracowników Centrum Edukacji 
Przyrodniczej. Od tego momentu 
zaczęto przygotowywać się do 
zorganizowania pierwszej zbiórki 
krwi w lubińskim ZOO. 
Specjalny autobus, w którym 

można było oddać krew przyje-
chał z wrocławskiego RCKiK. 
Obsługą krwiodawców zajęły się 
panie, które na co dzień obsługują 
terenowy oddział w Lubinie Re-

gionalnego Centrum Krwiodastwa 
i Krwiolecznictwa. Przez 5 godzin 
akcji udało się zarejestrować 34 
osoby, a 29 z nich od razu mogło 
oddać krew.

Aktywnie w Parku Wrocławskim

W pierwszym półroczu KGHM odnotował wzrost przychodów o ponad 8 procent

Przychody przekroczą 20 mld zł



www.lubinextra.pl  •  20 września 2017 r.     5dodatek edukacyjny

r e k l a m a

DODATEK
EDUKACYJNY

2017

kursy
i szkolenia

Praca, szkoła, codzienne 
obowiązki. Może zacząć 
uczyć się nowych rzeczy? 
Może poznać obcy 
język, a może rysować, 
malować, szyć? Lubin 
daje to możliwości,bo 
w kilku miejscach stolicy 
polskiej miedzi istnieją 
ośrodki uatrakcyjniające 
codzienny byt. 

Młodzież, dzieci,ale i dorośli z Lu-
bina znajdą sporo w Miedziowym 
Centrum Kształcenia Kadr, które 
języków zarówno w trakcie roku 
szkolnego,jak i podczas ferii czy 
wakacji. Już od września MCKK 
ruszyło z kursami językowymi dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Do 
wyboru są różne poziomy zaawan-
sowania, a zajęcia organizowane 
są w mały grupach. Przewidziano 
warsztaty z z native speakerem, 
gry i inscenizacje w grupach dla 
dzieci. - Przygotowujemy do 
międzynarodowych certyfikatów 
i egzaminów. Prowadzimy też 
szkolenia na zlecenie firm oraz 
z wolnego naboru. Oferujemy 
naukę języków: angielskiego, 
niemieckiego, włoskiego, francu-
skiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, 

polskiego dla obcokrajowców. Po 
więcej informacji zapraszamy do 
sekretariatu przy ul. Odrodzenia 
21. Każdy może też zadzwonić 
pod nr 724 555 552 - mówi Anna 
Głębocka z MCKK.
Co jeśli natura wzywa nas do bar-
dziej artystycznych zajęć? I na 
to jest w Lubinie rozwiązanie. 
Centrum Kreatywne „Kredka 
i Pędzel” w programie ma coś 

dla tych,którzy chcą spróbować 
swoich sił w rzeźbie, modelowaniu, 
decoupage, rysunku,malarstwie, 
szyciu, wyszywaniu czy kolażu. 
Wśród kreatywno-artystycznych 
zajęć jest jeszcze mnóstwo innych 
atrakcji. Szczegóły warto spraw-
dzić u źródła, czyli przy ulicy 
Budowniczych LGOM w Lubinie 
lub pod numerem telefonu 693 
888 080. 

Rozwój, nauka, sztuka, czyli jak uatrakcyjnić swoje życie 
w Lubinie

Jak pozbyć się rutyny?
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Powoli dobiegają 
końca terminy 
możliwości rozpoczęcia 
studiów w roku 
akademickim2017/18. 
Rekrutacje wciąż trwają. 
Szeroką ofertę do 
dyspozycji przyszłych 
studentów ma Uczelnia 
Jana Wyżykowskiego 
w Polkowicach zarówno 
na miejscu jaki 
w oddziale lubińskim. 
Spójrzmy co oferują.

Na Uczelni Jana Wyżykowskiego, 
która na rok akademicki prowadzi 
rekrutację na 2017/2018 studia 
licencjackie I stopnia wciąż trwa 
rekrutacja. Ich ukończenie zwią-
zane jest z uzyskaniem tytułu za-
wodowego licencjata. Wśród wielu 
ciekawych kierunków są stosunki 
międzynarodowe, administracja, 
pedagogika, zarządzanie. Na po-
lkowickiej uczelni nie brak studiów 
technicznych I stopnia, które trwają 
3,5 roku. Ich ukończenie pozwala 
na zdobycie tytułu zawodowego 
inżyniera. Po studiach można 

kontynuować kształcenie na stu-
diach II stopnia, zarówno w UJW, 
jak i w innych ośrodkach akade-
mickich w Polsce i pozostałych 
krajach UE. Tu do wyboru mamy 
są górnictwo i geologia, mecha-
tronikę, informatykę, logistykę, 
zarządzanie i inżynierię produkcji. 
Na Uczelni Jana Wyżykowskiego 
można też kształcić się na studiach 
magisterskich, na których nie brak 
ciekawych kierunków. Każdy, kto 
rozważa naukę na UJW zarówno 
w Polkowicach, jak i w oddziale 
zamiejscowym może uzyskać 
informacje pod nr telef. 76 746 
53 53 lub wysyłają maila na adres 
sekretariat@ujw.pl w głównej 
siedziba Uczelni w Polkowicach. 
Oddział zamiejscowy w Lubinie 
odpowie na wszystkie pytania pod 
nr telef. 76 749 89 28 lub mailem 
z adresu wz@ujw.pl 
Uczelnia Jana Wyżykowskiego 
szykuje się już do inauguracji Roku 
Akademickiego 2017/18. Uroczy-
stość zaplanowano na 6.10.2017.
Podczas ceremonii będzie miało 
miejsce Wręczenie Dyplomów. 
Wyjątkowe wydarzenie rozpocznie 

się o godzinie 13:00 w siedzibie 
Uczelni przy ul. Skalników 6b 
w Polkowicach, w sali audytoryjnej 
B107. W programie przewidziano 
przemówienie JM Rektora dra 
Włodzimierza Olszewskiego-
,wykład inauguracyjny, który 
poprowadzi prof. zw. dr hab. dr 
h.c. Marek Bojarski - „Prawo karne 
w sporcie”, wręczenie nagród i wy-
różnień najlepszym absolwentom 
oraz dyplomów. Będzie te 
Wystąpienie Przewodniczącej 
Samorządu Studenckiego.
Niemniej możliwości przyszli 
studenci mają wciąż na legnickiej 
Państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej im. Witelona. Tam do 25 
września trwa jeszcze rekrutacja 
uzupełniająca. Do 30 września 
można zdecydować się i złożyć 
dokumenty na studia podyplomowe 
i kursy dokształcające. PWSZ daje 
wiele zawodowych możliwości na 
kilku wydziałach: nauk społecz-
nych i humanistycznych, tech-
nicznych i ekonomicznych oraz 
o zdrowi i kulturze fizycznej. Na 
studia na tej uczelni zapisać się jest 
bardzo łatwo. Można to zrobić albo 

bezpośrednio na stronie w okienku 
„Zapisz się na studia w PWSZ im. 

Witelona w Legnicy, gdzie czeka 
na nas gotowy formularz, albo 

osobiście w siedzibie uczelni przy 
ulicy Sejmowej 5A. 

Ostatni gwizdek by ruszyć z wyższym wykształceniem

 �
fo

t. 
U

JW
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*WARUNEK - wiek właściciela od 25 do 59 lat
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KGHM tylko w lipcu oddał do budżetu państwa ponad 135 mln zł po-
datku od kopalin – wynika z danych publikowanych przez Ministerstwa 
Finansów. Dane te pojawiły się w sprawozdaniu dotyczącym budżetu 
państwa. W tym roku Polska Miedź do końca lipca odprowadziła do 
budżetu budżetu państwa, ponad miliard złotych.
Zakładane na 2017 rok wpływy w budżecie miały wynieść 1.000,0 mln 
zł, jednak w projekcie budżetu na 2018 rok, w prognozie wykonania 
tegorocznych wpływów zapisano dochody na poziomie 1.640,0 mln zł.

 � (red)

135 mln podatku

Innego wyjścia nie było, bo 
urządzenie jest dedykowane 
do konkretnej miedzi z kon-

kretną zawartością węgla, który 
hutnikom generuje najwięcej 
problemów. Okazją do dokładnego 
zapoznania się z nową „zawiesiną” 
była wizyta 104 przedstawicieli 
największych światowych firm 
z branży hutnictwa miedziowego. 
(m.in. Atlantic Copper, S.L.U, BHP 
Biliton, Boliden Harjavalta Oy, Rio 
Tinto, Tongling Nonferrous Jinguan 
Copper Corporation, Aurubis AG, 

Freeport McMoRan).
Wizyta studyjna była elementem 
XV Międzynarodowego Kongresu 
Użytkowników Technologii Zawie-
sinowej, który odbyła się w Fin-
landii w dniach od 3-8.09.2017. 
Kongres jest organizowany cyklicz-
nie, co trzy lata przez fińską firmę 
OUTOTEC. Tematem przewodnim 
tegorocznej konferencji jest „Cyfry-
zacja i innowacje technologiczne”. 
Warto dodać, że po raz pierwszy 
tego typu spotkanie miało swój 

fragment w Polsce w Hucie Miedzi 
Głogów. 
Stało się tak nie bez powodu, gdyż 
głogowscy hutnicy mają olbrzymie 
osiągnięcia w usprawnianiu i pro-
wadzeniu pozyskiwania miedzi 
poprzez piec zawiesinowy. Dodaj-
my, że jego rozruch miał ciekawy 
przebieg. Firma, która sprzedała 
KGHM licencję na „zawiesinę” nie 
do końca poradziła sobie z pełnym 
uruchomieniem nowego pieca. Po 
wielu godzinach prób uzyskania 
właściwych parametrów do pracy 
przystąpili głogowscy hutnicy. Już 
po kilku godzinach uzyskali to co 
chcieli. Można powiedzieć uczeń 
przerósł mistrza. Warto dodać, że 
w trakcie wygłaszania referatów 
związanych z „zawiesiną” głogowscy 
inżynierowie zostali wysłuchani z ol-
brzymią uwagą, a czasu na zadawanie 
pytań było za mało. Dla głogowskich 
hutników to olbrzymie wyróżnienie. 
Dodajmy, że to oni dzisiaj mogą 
jeździć po świecie i uczyć innych... 
Taki kierunek KGHM też rozważa.

Kiedyś KGHM uczył się od innych, dzisiaj inni uczą się od KGHM...

Zawiesina robi wrażenie
Minęło kilka miesięcy od uruchomienia w Hucie Miedzi w Głogowie nowego bardzo wydajnego pieca 
zawiesinowego. Hutnicy chwalą urządzenie i podkreślają, że wykorzystano w nim bardzo dużo 
innowacyjnych technologii, a w niektórych przypadkach prototypów. 
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Dostał zawału serca. Jak mówi, na szczęście nieopodal szpitala MCZ w Lubinie

Lekarze MCZ uratowali kolejne życie
Polska była na jego trasie urlopowej. Nigdy nie sądził, że jego serce odmówi tu 
posłuszeństwa. Szczęście w nieszczęściu, że stało się to nieopodal Lubina dodaje Holender, 
który kilka tygodni temu dostał zawału serca. Teraz już wyszedł ze szpitala MCZ S.A. 
w Lubinie. On i jego rodzina nie są w stanie wyrazić wdzięczności lekarzom miedziowej 
placówki za uratowanie życia.

To historia z tak zwanym 
happy endem, choć kosz-
towała bohaterów wiele 

nerwów i cierpienia. Mieszkaniec 
Holandii był z żoną w podróży 
przez Polskę. Niestety będąc 
nieopodal Lubina dostał zawału 
serca. Jak dziś mówi, to szczęście 
w nieszczęściu, że zdarzenie miało 
miejsce właśnie tu. Zdaje sobie 
sprawę, że lekarze z lubińskiego 
MCZ uratowali mu życie. - Mie-
liśmy z żoną urlop. Chciałem jej 
pokazać Polskę i Czechy – mówi 
Hermen van Es z Holandii, który 
latami był kierowcą i jeździł po 
wielu krajach Europy. - Zaplano-
waliśmy sobie podróż. Jednego 
wieczoru 7 tygodni temu w hotelu 
niedaleko Lubina dostałem zawału 
serca. To było około 20.00. Jeszcze 
o własnych siłach wszedłem do ka-
retki, a potem już nic nie pamiętam 
- wspomina 55 - letni Holender.
Pan Hermen był w śpiączce far-
makologicznej przez 4 tygodnie. - 
Spałem przez ten czas. Nie wiem co 
się stało. Miałem wiele snów. Dziś 
czuję się dobrze. To nie do wiary, 
ale nie do wiary jest też to, że dziś 
60% mojego serca już nie ma. Teraz 
muszę zacząć żyć całkiem inaczej. 
Dużo rzeczy nie mogę już robić, ale 
powoli będę podnosił poprzeczkę. 
To ciężkie. Nie paliłem, nie piłem, 
uprawiałem dużo sportu. Dwa 
razy w tygodniu grałem w tenisa. 

Pływałem i dużo biegałem. Jestem 
kierowcą autobusu. Zawału dosta-
łem pewnie z powodu stresu. To 
jest najniebezpieczniejsze - mówi 
Hermen.
Pacjent odzyskał przytomność 
dwa tygodnie temu i dziś dzieli 
się swoimi wrażeniami. - Muszę 
powiedzieć, że opieka tutaj była 
super. Wszyscy 24 godziny na dobę 
byli gotowi do pomocy. Zawsze, 
gdy zadzwoniłem czy zawołałem 
byli do mojej dyspozycji. Wszyscy 
byli bardzo przyjacielscy. Może 

kiedyś jeszcze przyjadę do Polski, 
ale przynajmniej przez rok nie 
będziemy opuszczać w domu 
w Holandii, by stać się zdrowszym 
i silniejszym. Nauczyłem się kilka 
słów po polsku, jak „dziękuję” 
i „dzień dobry”. Lekarzom i pielę-
gniarkom tego szpitala mogę tylko 
powiedzieć, że zrobili wszystko 
doskonale - mówi Holender.
- Ten pacjent trafił do nas w bardzo 
ciężkim stanie z niewydolnością 
wielonarządową. Prowadziliśmy 
terapię respiratorem, również 

krążeniową. Udało nam się uzy-
skać dobry efekt i pacjent wrócił 
do zdrowia - wspomina Ewa 
Maziarz – Libionka, anestezjolog 
i ordynator Oddziału Intensywnej 
Terapii MCZ S.A.
Na Oddziale Intensywnej 
Terapii w szpitalu MCZ S.A. 
pacjentom umiejscowionym na 
sześciu łóżkach służy personel 
medyczny, który jest do ich 
dyspozycji 24 godziny na dobę. 
– Na naszym oddziale pacjenci 
są monitorowani. Stosowane są 

różne techniki, w szczególności 
inwazyjne niezbędne w pod-
trzymywaniu podstawowych 
funkcji życiowych. Praca w tym 
oddziale jest pracą specyficzną. 
Lekarze i pielęgniarki muszą tu 
być bardzo dobrze merytorycznie 
przygotowani do swojej pracy. 
Muszą umieć obsługiwać sprzęt, 
jak respirator, sztuczna nerka, 
jak aparat do hipotermii. Muszą 
też cechować się bardzo dużą 
wrażliwością i empatią. To praca, 
która wymaga odporności słonia 

i wrażliwości mimozy. Często 
spotykamy się z ludzkim cierpie-
niem czy śmiercią i staramy się 
dystansować się do tych spraw, by 
dobrze opiekować się pacjentami, 
a także ich rodzinami – tłumaczy 
Ewa Maziarz – Libionka.
Personel medyczny z oddziału 
Intensywnej Terapii MCZ mó-
wi bez ogródek - pacjent, który 
opuszcza oddział o własnych siłach 
i z uśmiechem na twarzy to miód 
na ich serce, największa nagroda 
za ich pracę i poświęcenie.

r e k l a m a
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W dniach 18-21 września Polska Spółka 
Gazownictwa przeprowadzi akcję 
przewonienia gazu ziemnego. Chodzi 
o wykrycie ewentualnych nieszczelności 
sieci i instalacji gazowych.

Akcja polega na na zwiększeniu ilości środka nawa-
niającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje 
się intensywniejszy. W przypadku wyczucia zapachu 
ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć 
kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym 
i natychmiast powiadomić Pogotowie Gazowe pod 
numerem tel. 992.
Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno 
o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak 
i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczysz-
czonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej 
przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, 
natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości 
instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń 
gazowych należy do obowiązków właścicieli lub 
zarządców obiektów.

Targowisko miejskie 
w Ścinawie zmieni 
swoje oblicze. Miasto 
pozyskało kolejną dotację 
na kolejny remont. 

Milion złotych przyznano w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie 
związane z ulepszaniem i rozwijaniem 
podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej. Ogłoszony przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego konkurs, który właśnie 
rozstrzygnięto wyłonił Ścinawę jako 
beneficjenta. Ścinawa, razem z dwo-
ma innymi samorządami, znalazła się 
w gronie najwyżej ocenionych projek-
tów zajmując drugie miejsce na liści 
rankingowej.
W ramach modernizacji powstaną za-
daszone miejsca targowe podzielone na 
strefy sprzedażowe, wyznaczony będzie 
też plac dla handlujących z samochodów, 

około 100 miejsc parkingowych oraz 
nowoczesne toalety. 
– Zupełnie nowa jakość tego miejsca, 
zadaszenia, dużo miejsc postojowych 
zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort 
użytkowników targowiska, a w okresie 
letnim również amatorów pływania 
i klientów basenu „Wodnik” zlokalizo-
wanego w bezpośrednim sąsiedztwie- 
mówi burmistrz Krystian Kosztyła. 
Inwestycja na miejscowym targowisku 
rozpocznie się w przyszłym roku na 
wiosnę. W pierwszej kolejności zostanie 
ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj 
i wybuduj. Na tym etapie, w momencie 
przygotowywania szczegółowej doku-
mentacji, będą uwzględniane możliwe 
do zrealizowania zgłaszane prośby 
i uwagi aktualnych użytkowników 
terenu. Po dokonaniu formalności 
i uzyskaniu pozwolenia ruszą roboty 
budowlane.
Finalizację zadania zaplanowano 
w drugiej połowie 2018 roku. Łączny 
koszt przedsięwzięcia to 1.873.778,31 zł

Może
śmierdzieć

Milion na targowisko w Ścinawie

Najstarsze drzewo miało 
około 200 lat. Lubinianie 
naliczyli sześć jesionów, 
które skończyły żywot pod 
piłami. Lubińscy urzędnicy 
nie mają litości dla drzew 
w mieście. Z parku przy 
ulicy Kopernika wycięto 
naprawdę duże okazy. 
Mimo okresu ochronnego 
lęgowego ptaków, który 
trwa do 15 października 
na kolejne drzewa 
w Lubinie wydano wyrok. 
Egzekutorem był urząd 
podlegający Robertowi 
Raczyńskiemu.

Wszystko wskazuje na to, że tylko 
jedno z wyciętych drzew miało 
od wewnątrz nieco próchnicy. 
Najstarsze z wyciętych jesionów 
miało około 200 lat. W obwodzie 
mierzyło ponad 4 metry. Działacze 
ze Stowarzyszenia Miasto Dla 
Mieszkańców spotkali się dziś 
w parku przy ulicy Kopernika, by 
symbolicznymi zniczami pożegnać 
drzewa, które stały tam od wielu 
lat.
– Ten park ma około 200 lat. Kilka 
dni temu zostaliśmy zawiadomieni 
przez mieszkańców, że doszło tu 

do wycinki pięknych, potężnych, 
starych i zdrowych drzew. Dziś 
jesteśmy tu by zbadać ten temat 
i zaprotestować przeciwko postę-
pującej degradacji przyrody, która 
ma miejsce w naszym mieście. 
Jaka jest przyczyna wycięcia tych 
drzew nie wiemy. Na pewno to 
zrobimy. Na pewno też spytamy 
czy ci, którzy podjęli decyzję 
o wycince uzyskali stosowne 
zgody. Jeśli nie mieli stosownych 
decyzji, nie omieszkamy zawia-
domić odpowiednich organów. 
Drzewa są okazałe. Największe 

w obwodzie miało ponad 4 metry, 
a gdy policzyłem słoje wychodzi, 
że miało około 200 lat. To drzewo 
rosło tu za czasów Napoleona. 
Przetrwało I wojnę, II wojnę, upa-
dek komunizmu, a teraz zostało 
wycięte – mówi Zbigniew Sobka 
ze Stowarzyszenia Miasto Dla 
Mieszkańców. 
Lubinianie symbolicznie pożegnali 
drzewa zapalając na ich pniach 
znicze. Wycięte drzewa to nie 
jedyny temat poruszany przez 
wielu lubinian, którzy działaczom 
ze Stowarzyszenia Miasto Dla 

Mieszkańców zadają szereg pytań 
dotyczących różnych problemów 
w Lubinie.
– Ludzie pytają dlaczego wycina 
się zdrowe drzewa w mieście. Pyta-
ją też dlaczego dziura w rynku ma 
kosztować dwa razy więcej niż to 
na początku zaplanowano. Miesz-
kańcy zadają coraz więcej pytań, 
bo są zaniepokojeni lekceważeniem 
ich potrzeb przez władzę. Pytają też 
dlaczego Park Leśny ogrodzono 
i nic tam się nie dzieje. Służby 
miejskie od lipca nic tam nie robiły. 
W kwestii tych drzew jeszcze nie 
wiemy, ale złożyliśmy do Sta-
rostwa zapytanie o informację 

publiczną. Chcemy się dowiedzieć 
jakie decyzje zostały wydane na ten 
teren i czy w ogóle jakiekolwiek 
zostały wydane. Czekamy cierpli-
wie na odpowiedź. – dodaje Edyta 
Zawadzka, prezes Stowarzyszenia 
Miasto Dla Mieszkańców. 

Przeżyły Napoleona i wojny. Nie przeżyły rządów prezydenta Roberta Raczyńskiego...

Wycięli bo ...były chore
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ROK ZAŁOŻENIA 1975

ZAKŁAD KAMIENIARSKI

KAMIENIARSTWO
JACEK URBAN

Jesteśmy do Państwa 
dyspozycji od 
poniedziałku do piątku
w godzinach od 
8:00 do 17:00

www.nagrobki.lubin.pl

Ul. Szmaragdowa 5
Lubin - Obora

tel. 76 846 70 62 
lub 601 48 28 34

email:
kamieniarstwo1975@wp.pl
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21.09.2017 - Głogów
29.09.2017 - Zielona Góra

30.09.2017 - Lubin i Legnica
01.10.2017 - Wrocław

Fundacja Polska Miedź 
sfinansowała zakup 
sprzętu komputerowego 
i interaktywnego 
dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Brzegu 
Głogowskim. 

Pracownia komputerowa w Szkole 
Podstawowej w Brzegu Głogow-
skim w ramach projektu pn.: 
„Zakup wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne w Szkole Podsta-
wowej w Brzegu Głogowskim” 
została wyposażona w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
komputerowy. Realizacja zadania 
była możliwa dzięki pozyskanej 
dotacji z Fundacji KGHM Polska 
Miedź.
-W ramach projektu został zaku-
piony nowoczesny sprzęt kom-
puterowy i interaktywny, który 
w znacznym stopniu przyczyni się 

do wzrostu efektywności w pro-
cesie nauczania uczniów – mówi 
Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy 
Żukowice.
Na potrzeby uczniów podsta-
wówki zakupiono 11 zestawów 
komputerowych – komputerów 
klasy PC wraz z monitorami oraz 
niezbędnym oprogramowaniem 
edukacyjnym; 2 projektory 
multimedialne do prowadzenia 
prezentacji; 2 tablice interaktyw-
nych wraz z oprogramowaniem, 
stojakami mobilnymi i uchwytami 
do projektora, 11 ławek i krzeseł 
szkolnych. Ponadto dla nauczyciela 
prowadzącego zajęcia został zaku-
piony komputer przenośny wraz 
z oprogramowaniem.
-Mamy nadzieję, że nowo zakupio-
ny sprzęt przyczyni się do jeszcze 
większej efektywności uczenia się 
i nauczania, a Szkoła Podstawowa 
w Brzegu Głogowskim stanie się 

miejscem, które zapewni klimat 
sprzyjający rozwojowi najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy- 
mówi Krzysztof Wołoszyn.

Fundacja Polska Miedź w całości 
pokryła wartość projektu, która 
stanowiła kwotę około 50 tys. zł.

Nowe komputery trafiły do podstawówki

KGHM wspiera oświatę
Policjanci lubińskiej komendy zatrzymali dwie 
osoby podejrzane o zdemolowanie mieszkania 
i klatki schodowej. Zatrzymany mężczyzna 
niszczył wszystko co spotkał na swojej drodze.

Nie oszczędził nawet dziecięcego rowerka. Teraz młody 
chłopak wraz ze swoją dziewczyną odpowiedzą przed 
sądem. Za zniszczenie cudzego mienia może im grozić 
kara do 5 lat pobawienia wolności.
Jak ustalili policjanci do jednego z mieszkań w centrum 
Lubina pod nieobecność właściciela przyszła jego córka 
wraz ze swoim chłopakiem. Ten w pewnym momencie 
stwierdził, że musi się zemścić na domowniku. Ponieważ 
nie było go w domu swoją agresję skierował na przedmiotu. 
Po zdemolowaniu pomieszczeń zaczął wyrzucać różne 
przedmiotu przez okno uszkadzając poniższe balkony 
i rzeczy tam pozostawione. Po zakończeniu demolowania 
mieszkania postanowił wraz ze swoją dziewczyną wyjść 
z niego po drodze kontynuując niszczycielski marsz. Nie 
oszczędził nawet dziecięcego rowerka pozostawionego 
na klatce schodowej.
W tej sprawie zatrzymano 17 letnią kobietę i jej 20 letniego 
chłopaka. Oboje są mieszkańcami Lubina. 

 � (KPP Lubin)

Chciał się zemścić
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ży

Orlando,
aktor

lina przy
bomie

koń
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napięcia
elektr. SI

60 sztuk

sterta

wymaga
uzasad-
nienia

u boku
Warsa

Mieczy-
sław,
piosen-
karz
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r e k l a m a

Baran 21.03-20.04
Będzie to pracowity tydzień. 
Nie spiesz się, bo to etap two-
ich życiowych porządków. 
Postępuj dalekowzrocznie, 
działaj w swoim dobrze poję-
tym interesie, a to znaczy nie 
stawiaj spraw na ostrzu noża. 
Nie atakuj przeszkód rogami. 
Możesz liczyć też na wile 
małych sukcesów, których 
kumulacja może przynieść 
spory zastrzyk gotówki. 
W związkach harmonia.

Byk 21.04-21.05
Będziesz pełen pozytywnej 
energii. Spodziewaj się dobrej 
aury dla miłości. Masz realną 
szansę wprowadzenia swojej 
kariery zawodowej na wyższy 
poziom i osiągnięcia sukcesów 
finansowych. Każdy interes 
będziesz realizować teraz 
z łatwością, a efekty pracy 
będą więcej niż zadawalające. 

Bliźnięta 22.05-20.06
To będzie dla ciebie wyma-
gający czas. Okoliczności 
nie zawsze będą ci sprzyjać, 
więc weź to pod uwagę robiąc 
plany na najbliższe dni. Nie-
wykluczone są absorbujące 
sprawy rodzinne, warto także 
zainteresować się zdrowiem. 
Unikaj alkoholu, bądź także 
ostrozny za kierownicą. 

Rak 21.06-22.07
Sprawy zawodowe będą się 
układać bardzo obiecująco, 
więc myśl perspektywicznie, 
nie ograniczaj się tylko do 
spraw bieżących. W serco-
wych sprawach korzystny 
zwrot akcji. Związki, których 
puls stał się ledwo wyczuwal-
ny, staną przed dylematem. 
Zmobilizuj się do działania, 
bo w październiku zaczniesz 
stopniowo tracić rozpęd.

Lew 23.07-22.08
Będziesz pogodnie patrzeć 
na swoje życie. Przyciągasz 
teraz do siebie ludzi i obie-
cujące sytuacje. To świetny 
czas na biznesowe kontakty 
z otoczeniem, szukanie no-
wej lub dodatkowej pracy, 
podróżowanie w interesach. 

W osobistych sprawach liczą 
się teraz mądre słowa. 

Panna 23.08-22.09
Będziesz teraz twórczy, pełen 
energii, otwarcie nastawiony 
do świata. Warto więc wyjść 
z inicjatywą. Możesz zdobyć 
czyjąś sympatię, przyjaźń, 
poparcie, zrobić doskonałe 
wrażenie w nowym środowi-
sku, pracy, na uczelni. Pojawią 
się szanse warte wykorzysta-
nia. Podejmuj przemyślane 
decyzje. 

Waga 23.09-23.10
Szykuje się trochę przyjemno-
ści towarzyskich. Powinieneś 
otworzyć się na to, co niesie 
życie, a także zainwestować 
w siebie. Warto zakończyć 
konflikty, uzgodnić kompro-
misy. W finansach nieźle, 
jednak ważniejszym wyda-
rzeniem tego tygodnia okaże 
się miłość!

Skorpion 24.10-21.11
Powodzenie w sprawach 
towarzyskich, finansowych 
i miłosnych. Masz szansę na 
niebagatelne i bardzo satysfak-
cjonujące sukcesy. Opłaci ci 
się teraz patrzeć wyżej i sięgać 
dalej, ale nie przesadź. Poznaj 
swoje ograniczenia. Oczyść 
swoje serce, a pojawi się nowe 
uczucie. 

Strzelec 22.11-21.12
Nadchodzi czas pełen inte-
resujących możliwości, ale 
jednocześnie sytuacji, w któ-
rych przyjdzie ci dowieść, 
że jesteś właściwą osobą na 
właściwym miejscu. Ostrożnie 
prowadź i unikaj alkoholu 
i innych używek. Nie kieruj 
się teraz powierzchowną oceną 
wydarzeń. Warto wyciagnąć 
z nich wnioski i czegoś się 
nauczyć. 

Koziorożec 22.12-19.01
Wytycz sobie jeden nowy cel 
i tego się trzymaj.To także do-
bry moment na wprowadzenie 
obyczajów lepiej odzwiercie-
dlajacych twoje prawdziwe 
potrzeby, na zasadnicze 
rozmowy z partnerem, na 

postanowienia, że od teraz 
wszystko się zmieni. Pojawi 
się potrzeba głębszego zaan-
gażowania uczuciowego. 

Wodnik 20.01-18.02
Okoliczności w niczym nie bę-
dą ci przeszkadzać, nie czekaj 
więc z załatwianiem bieżących 
spraw. Znajdź także chwilę 
czasu, by nacieszyć się kolo-
rami złotej jesieni, zamyślić 
się przez chwilę nad kolejnym 
babim latem. W pracy liczyć 
się będzie dobra orientacja 
i szybkość decydowania. 

Ryby 19.02-20.03
To właściwy moment, aby 
ostatecznie uwolnić się od 
trudnych sytacji i skierować 
życie na właściwy tor. Zawo-
dowa droga może obfitować 
w nieco ostrzejsze zaktręty. 
W sytuacjach, w których roz-
wiązanie wydaje się trudne, 
sprawdź, co zyskujesz, a ile 
tracisz. Zmieniaj, co możesz 
zminić. Wszystko się uda!. 


