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Prosto pod samochód

Niewielkie prędkości pojazdów spowodowały, że nie doszło 
poważnych obrażeń mężczyzny kierującego skuterem. Wyjeżdżał 
z ul. Szybowej w Jana Pawła II. Wjechał wprost pod jadącego forda 
escorta. Mężczyzna ze skutera upadł na ziemię. Wstępna diagnoza 
wskazywała, że nie doszło do bardzo poważnych urazów.
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PRANIE:
Dywanów/wykładzin
Tapicerki meblowej
Tapicerki samochodowej

Dojeżdżamy do
30km! od Lubina Czyscioch

TEL. 723-712-723

Co dzieje się w Urzędzie Miej-
skim, czy tam ktoś panuje nad 
taką drobną inwestycja - do-
cieka mieszkanka ul. Sokolej, 
która codziennie przechodzi 
przez przejście dla pieszych 
w ciągu ul. Szpakowej między 
Biedronką a Netto. Mają tu 

powstać światła, które mają 
zapewnić bezpieczeństwo 
pieszym, a przede wszystkim 
dzieciom idącym przez ul. 
Szpakową do szkoły. Na razie 
jest niebezpiecznie, bo rozba-
brana za sprawą prezydenckich 
urzędników droga przez długi 

czas stała odłogiem. Nic się 
nie działo. Teraz coś drgnęło. 
„Wielka budowa” sygnalizacji 
świetlnej w końcu po trzech 
miesiącach ma zostać zakoń-
czona z końcem listopada. 
Oby, bo rodzice niepokoją się 
o swoje dzieci idące do szkoły. 

Miasto zlikwidowało bowiem 
w tym miejscu stanowisko 
osoby, która w pomarańczo-
wym wdzianku pilnowała 
bezpiecznego przechodzenia 
dzieci na drugą stronę drogi...
Zlikwidowało, bo od września 
miały być światła...

Miało być bezpiecznie
– jest niebezpiecznie
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Kierowca bardziej trzeźwy niż ...pasażer

dlu24.pl

r e k l a m a

Policjant po służbie 
zatrzymał nietrzeźwego. 
Okazało się, że kierowca 
zdecydował się kierować, 
samochodem bo ...wypił 
mniej niż pasażerka.

Policjant, na co dzień pracujący 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Lubinie, jadąc po służbie swoim 
samochodem przez jedną z miej-
scowości w powiecie wołowskim 
zauważył, że kierowca samochodu 
osobowego, którego styl jazdy 
mógł wskazywać na stan nietrzeź-
wości. Pijany kierowca zjeżdżał na 
przeciwległy pas ruchu, stwarzając 
zagrożenie dla innych pojazdów. 
Policjant wykorzystał moment, gdy 
kierowca zjechał na przysklepowy 
parking i uniemożliwił mu dalszą 
jazdę. Nietrzeźwy został przeka-
zany wołowskim policjantom. 

Badanie na zawartość alkoholu 
wykazało w jego organizmie ponad 
2 promile. Pijany kierowca może 
trafić na dwa lata do więzienia.
Do zdarzenia doszło 30 października 
przed godziną 20.00 funkcjonariusz 
Wydziału Prewencji lubińskiej 
Komendy Policji będący w czasie 
wolnym od służby, zwrócił uwagę na 

kierującego autem, który jechał całą 
szerokością drogi, niejednokrotnie 
zjeżdżając na przeciwległy pas 
ruchu. Zdarzenie miało miejsce na 
drodze krajowej K-36 za Ścinawą 
w kierunku na Rawicz.
Kierowca po przebadaniu miał 
ponad 2 promile alkoholu w or-
ganizmie, a zdecydował się kie-

rować, bo jego pasażerka miała 
w wydychanym powietrzu ponad 
3 promile. Mężczyzna za swoje 
nieodpowiedzialne zachowanie 
odpowie on teraz przed sądem.
W świetle obowiązujących przepi-
sów grozić mu może kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

 � (KPP Lubin)

Próbował przejechać 
policjanta, jeździł po 
chodnikach, stwarzał 
olbrzymie zagrożenie 
w ruchu. Okazało się, 
że auto jest kradzione. 
Ostatecznie kierujący 
nim 29-latek trafił 
dom aresztu.

Przejeżdżał skrzyżowania na 
czerwonym świetle. W czasie 
ucieczki wielokrotnie stworzył 
zagrożenie dla pieszych oraz 
innych kierowców. Jak się oka-
zało pojazd, którym się poruszał 
wcześniej został skradziony z te-
renu Głogowa. Do zatrzymania 
przyczyniła się współpraca 
i wymiana informacji pomiędzy 
trzema jednostkami Policji.
Pierwszy sygnał do lubińskiej 
policji dotarł od funkcjonariu-
szy z powiatu polkowickiego. 
Z przekazanej informacji 
wynikało, że na terenie Cho-
cianowa doszło do kradzieży 
tablic rejestracyjnych. Sprawca 
miał się poruszać samochodem 
marki BMW i jechać w kierunku 
Lubina. W międzyczasie dyżurny 
głogowskiej policji przekazał 
informację, że wskazany pojazd 
został wcześniej skradziony 
z terenu Głogowa. 
W Krzeczynie Wielkim policjan-
ci z wydziału prewencji zauwa-
żyli pojazd. Ruszyli w pościg. 

Kierowca nie reagował na sygna-
ły świetlne i dźwiękowe - uciekał 
w kierunku Lubina. W pewnym 
momencie zatrzymał pojazd. Gdy 
policjanci wysiedli z radiowozu, 
aby go zatrzymać z impetem ru-
szył w kierunku jednego z nich. 
Zdążył odskoczyć. Do pościgu 
przyłączyły się kolejne patrole.
Uciekający kierowca przejeż-
dżał po chodnikach zmuszając 
pieszych do ucieczki. Ponadto 
przejeżdżał skrzyżowania na 
czerwonym świetle. Zmuszał 
innych kierowców do ratowa-
nia się zjazdem na pobocze aby 
uniknąć zderzenia.
Ostatecznie uciekinier wpadł 
w ręce policjantów na polnej. 
Funkcjonariusze zabezpieczyli 
skradzione tablice rejestracyjne 
jak również samochód skradzio-
ny w Głogowie.
29 letni mieszkaniec Lubina trafił 
do policyjnego aresztu. W toku 
dalszych czynności policjanci 
udowodnili jeszcze zatrzymane-
mu 2 kradzieże pojazdów z terenu 
Lubina i Polski, kradzieże aku-
mulatorów, paliwa i włamania 
do piwnic. Łącznie lubinianin 
usłyszał 9 zarzutów gdzie straty 
na szkodę poszkodowanych wy-
noszą ponad 100 tysięcy złotych. 
Za wszystkie czyny, których się 
dopuścił może trafić do więzienia 
nawet na 10 lat.

 � (KPP Lubin/pit)

Dzięki współpracy służb 
Polski i Niemiec lubińscy 
policjanci odzyskali 
skradziony silnik.

26 letni obywatel Mołdawii trafił 
do policyjnego aresztu. Mężczyzna 
podejrzany jest o paserstwo. Lubiń-
scy policjanci dzięki współpracy 
z policjantami z Niemiec i Strażą 
Graniczną namierzyli pojazd, któ-
rym był przewożony silnik z łodzi 
motorowej skradziony na terenie 
Niemiec. Wartość skradzionego 
mienia to ponad 60 tysięcy złotych.
Policjanci z wydziału prewencji 
i kryminalnego lubińskiej policji 
zatrzymali 26 letniego obywatela 
Mołdawii. Mężczyzna podejrzany 

jest o paserstwo. W samochodzie, 
którym poruszał się na terenie 
Polski funkcjonariusze zabezpie-
czyli silnik od łodzi motorowej 
o wartości ponad 60 tysięcy zło-
tych. Zatrzymanie było możliwe 
dzięki współpracy z policjantami 
z Niemiec oraz Strażą Graniczną.
Policjanci z Niemiec prowadzący 
sprawę kradzieży silnika z łodzi 
motorowej ustalili, że może on być 
przewożony przez teren Polski. 
Ta informacja została przekazana 
funkcjonariuszom Straży Granicz-
nej. Ci kontynuując postępowanie 
pozyskali informację, z których 
wynikało, że pojazd, którym miał 
być przewożony skradziony silnik 
może znajdować się na terenie 

powiatu lubińskiego. W sprawę 
włączyli się policjanci z Lubina. 
Na jednej z ulic miasta namierzyli 
poszukiwany pojazd. Został zatrzy-
many. W jego wnętrzu znajdował 
się kradziony silnik.

W tej sprawie policjanci zatrzymali 
26 letniego obywatela Mołdawii. 
Zatrzymany odpowie za przestęp-
stwo paserstwa, które zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności do lat 5.

 � (KPP Lubin)

60 tys. zł za silnik od motorówki... Pościg ulicami Lubina
za skradzionym BMW
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Kilkanaście jednostek straży pożarnej gasi pożar hal produkcyjnych przy ul. Ścinawskiej w Lubinie. Ogień zauważono po godzinie 16, 26 października. Spaliła się hala w której znajdowały 
się farby, lakiery i rozpuszczalniki. Ogień objął dach budynku, wychodziły spod dachu w kilku miejscach. – Jeszcze nie „złapaliśmy” ognia, ale już jesteśmy blisko – mówił wtedy jeden ze 
strażaków. Na miejsce wzywano kolejne jednostki. W pierwszej kolejności pojawiło się wsparcie od strażaków z Zakładów Górniczych Lubin, potem zaczęły dojeżdżać kolejne jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu Lubińskiego. Około godz Przed godziną 17 na miejsce dojeżdżały kolejne OSP z gminy Lubin i Ścinawa. Hala którą objął pożar należy do firmy 
wykonującej m.in. dekoracje, reklamy. Straty są olbrzymie. Hala która spłonęła została wybudowana kilka lat temu.

Pożar hali w Deko-Bau
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Fundacja „Przystań” w Ścinawie 
zrealizowała inwestycję pn. „Budowa 
pochylni dla osób niepełnosprawnych 
i montaż platformy przyschodowej”. 

Zadanie to obejmowało budowę pochylni zewnętrznej 
od wyjścia z obiektu od strony elewacji wschodniej na 
teren wypoczynkowo-rekreacyjny i ogród oraz dosta-
wę i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej 
przy schodach prowadzących do wyjścia z obiektu na 
teren wypoczynkowo-rekreacyjny i ogród poprzez 
projektowaną pochylnię zewnętrzną oraz roboty 
budowlane i elektryczne związane z montażem plat-
formy. Zadaniem tym zlikwidowano wszelkie bariery 
architektoniczne w obiekcie fundacji, który znajduje 
się w Ścinawie przy ulicy Królowej Jadwigi 5.
Uruchomienie dodatkowego wyjścia z obiektu, tyl-
nego i dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na kulach i na wózkach inwalidz-
kich służyć będzie 70 osobom niepełnosprawnym, 
chorym przewlekle i w wieku podeszłym, którzy 
sprawnie i szybko będą mogli wyjść do ogrodu i na 
tereny zielone przy obiekcie. W siedzibie fundaxcji 
przebywają 34 osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich.
Inwestycję zrealizowano z trzech źródeł finansowych, 
z darowizny otrzymanej od Fundacji KGHM Polska 
Miedź w wysokości 30 tys. złotych, z pozyskanej 
z Województwa Dolnośląskiego dotacji na dofinanso-
wanie ze środków PFRON robót budowlanych, doty-
czących obiektów służących rehabilitacji, w związku 
z potrzebami osób niepełnosprawnych w wysokości 
22.160,00 zł oraz ze środków własnych Fundacji 
„Przystań” w Ścinawie w wysokości 22.157,11 zł.
Obiekt Centrum „Rehabilitacyjno-Opiekuńcze” 
prowadzone przez Fundację „Przystań” w Ścinawie 
jest miejscem opieki dziennej i całodobowej dla osób 
niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych, 
gdzie każdy może liczyć na szacunek, zrozumienie 
i przyjazną rodzinną atmosferę. Stworzone warunki 
sprzyjają do aktywnego i radosnego spędzania czasu, 
rozwijania pasji i kontynuowania ulubionych zajęć. 
Dodatkowo świadczone usługi w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej – po urazach, wypadkach, udarach 
czy w schorzeniach kostno-stawowych uzupełnia 
ofertę dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego.
– Dzięki zrealizowanej inwestycji uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie, będą 
codziennie korzystać z pochylni, szybko i sprawnie 
wychodzić na ogród warzywny, na którym uprawiają, 
pielęgnują kwiaty, zbierają zioła do suszenia – mówi 
Elżbieta Tylak kierownik ścinawskiej WTZ.

 � (scinawa.pl)

Stan techniczny dzwonnicy od kilku 
lat wskazywał pilną potrzebę jej grun-
townej przebudowy.  
-  Szanse, że przetrwałaby ostatnie dwie 
wichury były niewielkie. To był ostatni 
moment na rozpoczęcie remontu i ura-
towanie dzwonnicy, symbolu naszej 
miejscowości - mówili mieszkańcy 
podczas oficjalnego otwarcia odre-

staurowanego zabytku.
Inicjatorem rozpoczęcia prac restaura-
torskich był ksiądz proboszcz Tadeusz 
Żurek. To z jego inicjatywy w renowa-
cję włączyli się mieszkańcy Czerńca, 
jak również władze Gminy Lubin.
- Bez tak wielkiej pomocy finansowej 
samorządu uratowanie naszej dzwonni-
cy byłoby niemożliwe – mówił kapłan 

podczas uroczystości poświęcenia 
zabytku. Wydarzenie to miało wy-
jątkowy wymiar i całą pewnością 
na długo zapisze w pamięci licznie 
zgromadzonych mieszkańców Czerńca 
i okolicznych miejscowości.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św., 
której przewodniczył Dziekan Deka-
natu Lubin Zachód ksiądz Waldemar 
Ćwikliński, a koncelebrował ją ksiądz 
proboszcz Tadeusz Żurek, pełniący 
funkcję Wicedziekana tegoż Dekanatu.
W wygłoszonej homilii podkreślona 
została potrzeba dbałości o obiekty 
kultu religijnego.
- To wyraz miłości, przywiązania do 
Pana Boga, a także sposób wyrażenia 
wdzięczności za Jego opiekę nad nami 
i przyszłymi pokoleniami podczas 
naszej ziemskiej pielgrzymki. To także 
gwarancja, że tutaj,  w tym konkretnym 
miejscu będziemy zawsze mogli liczyć 
na Jego pomoc i wsparcie – mówił 
ksiądz Tadeusz Żurek.
Kapłan złożył podziękowania 
wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do odrestaurowania przykościel-
nej dzwonnicy. Kierował je m.in. 
do Tadeusza Kielana, wójta Gminy 
Lubin, Norberta Grabowskiego,  
przewodniczącego Rady Gminy 
Lubin, inż. Juliana Tomaszewskiego, 
który w imieniu parafii nadzorował 
prace konserwatorskie, jak również 
sołtys Renaty Jężak, Rady Sołeckiej 
Czerńca i oczywiście mieszkańców 
tej miejscowości.
Odrestaurowany obiekt poświęcił 
ksiądz dziekan Waldemar Ćwikliński, 
nawiązując do symboliki dzwonu, to-
warzyszącego człowiekowi od urodzin 
aż do śmierci i to od najdawniejszych 

czasów.
Wszyscy ci, którzy przyczynili się 
do odrestaurowania zabytku zostali 
wymienieni i złożyli swoje podpisy 
w specjalnej nocie fundacyjnej, która 
zostanie zachowana w górnej części 
dzwonnicy.
Wewnątrz wieży umieszczona została 
pamiątkowa tablica wykonana przez 
Jacka Rękawiczego, artystę rzeźbiarza 
z Księginic.
Dzwonu po raz pierwszy użyli, zachę-
ceni do tego przez księdza proboszcza, 
wójt Tadeusz Kielan i przewodniczący 
rady Norbert Grabowski.
Na wszystkich mieszkańców czekał 
tort. Restauracja dzwonnicy kosztowała 
172 tys. 217 zł. Gminna dotacja wy-
niosła 129 tys. 163 zł. przy udziale 43 
tys. 054 zł środków własnych parafii.
Zakres robót obejmował m.in. wzmoc-
nienie fundamentów i kotwienie co-
kołów, remont dolnej czterobocznej 
oraz górnej ośmiobocznej partii wieży, 
remont stolarki okiennej, schodów 
drewnianych i drzwi, montaż instalacji 
odgromowej oraz  uporządkowanie 
i utwardzenie terenu wokół wieży.
Drewniana dzwonnica znajdująca 
się przy Kościele p.w. Matki Boskiej 
Wspomożenia Wiernych w Czerńcu 
pochodzi z czasów odbudowy świą-
tyni ok. 1791 – 1794 roku. Drewnianą 
konstrukcję wzniesiono na ceglanej 
podmurówce o rzucie kwadratu. 
Zwężająca się ku górze bryła dzwon-
nicy zwieńczona jest ośmioboczną 
wieżyczką z otworami okiennymi.
Na terenie Gminy Lubin zabytkowe 
dzwonnice znajdują się także w Sie-
dlcach i Dąbrowie Górnej. 

 � (mat. Prasowe gminy Lubin)

Bezpieczniej
w Przystani Zabytkowa dzwonnica 

w Czerńcu odrestaurowana
To jedna z trzech zabytkowych dzwonnic zachowanych do dziś na terenie Gminy Lubin i jedna 
z pięciu w Diecezji Legnickiej – prawdziwa perła architektury sakralnej z końca XVIII wieku. 
Zakończyła się właśnie gruntowna restauracja zabytku , która pozwoli ocalić go dla kolejnych 
pokoleń.
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Nowa Zelandia to dwie 
wyspy, które zachwycają 
bardzo zróżnicowanymi 

i spektakularnymi krajobrazami. 
Na Wyspie Północnej jest cie-
plejszy klimat, gdyż leży bliżej 
równika. Tu zachwyca bujna ro-
ślinność jak z bajki, niesamowite 
zjawiska geotermalne i kultura 
maoryska. Najlepszym punktem 
wypadowym do tych miejsc 
jest miasto Rotorua, położone 
w centralnej części wyspy, nad 
jeziorem o tej samej nazwie. Są 
tu sklepiki z pamiątkami oraz 
miejsca gdzie można spróbować 
lokalnych potraw i zobaczyć pokaz 
maoryskich obrzędów. Wszystko 
to prowadzone przez rdzennych 
mieszkańców wyspy, którzy 
dbają o kultywowanie dawnych 
zwyczajów i historii. 
Miasteczko nazywane jest nowo-
zelandzką stolicą zjawisk geo-
termalnych. Można je porównać 
do naszego Ciechocinka, gdyż 
znajduje się tu mnóstwo ośrodków 
spa i ekskluzywnych hoteli. Jezioro 
otoczone jest górami wynurzają-
cymi się z białych chmur, pływają 
w nim czarne łabędzie. W parku 
znajduje się okazały budynek daw-
nego sanatorium, w którym obec-

nie znajduje się muzeum. Wszędzie 
unosi się intensywny, trudny do 
zniesienia zapach siarkowodoru. 
Wieczorem wybraliśmy się na 
pokaz kultury maoryskiej i degu-
stację lokalnych przysmaków. To 
show przygotowane dla turystów, 
mieliśmy wrażenie, że uczestni-
czymy w odpustowym jarmarku. 
Na scenie pojawili się Maorysi 
w charakterystycznych strojach. 
Muzyka i śpiewy sprawiły, że 
zmieniliśmy zdanie i siedzieliśmy 
zasłuchani w te egzotyczne dla 
nas dźwięki. Atmosfera występu 
stała się gorętsza, kiedy aktorzy 
zaczęli tańczyć hakę – rytualny 
taniec wykonywany w rejonie 
Oceanu Spokojnego, w szczegól-

ności w Nowej Zelandii. Maorysi 
tańczyli na lekko ugiętych nogach 
by wyeksponować napięte mięśnie, 
wytrzeszczali oczy, pokazywali ję-
zyki i wykonywali różne rytmiczne 
gesty. Wycelowana w przeciwni-
ka broń i przeszywający wzrok 
miały odstraszyć wroga.  Przed 
przybyciem białych kolonizatorów 
były to krzemienne i drewniane 
oszczepy oraz maczugi, później 
doszły muszkiety. Po zakończeniu 
tzw. „wojen maoryskich” i przy-
musowym rozbrojeniu Maorysów 
przez brytyjskich kolonizatorów 
taniec wykonywano już bez broni, 
z czasem Brytyjczycy zabronili 
również wykonywania samej haki.
Największą atrakcją jest park 

geotermalny Te Puia z gejzerem 
Pohutu, który 4-5 razy w ciągu 
godziny wyrzuca strumienie 
gorącej wody i pary na wysokość 
20 metrów. Gejzer znajduje się na 
terenie strefy Whakarewarewa. 
Rezerwat Wai-o-tapu przyciąga 
rzesze turystów z całego świata, 
a jego nazwa w języku Maorysów 
oznacza ”święte wody”. Obszar ten 
nazywany jest „Paletą Artysty”, 
gdyż mieni się wszystkimi kolora-
mi tęczy. Tu znajduje się uwielbia-
ny przez fotografów Szampański 
Basen wypełniony wodą o temp. 74 
stopni C, która wydaje charaktery-
styczny syk spowodowany dużym 
stężeniem dwutlenku węgla. Do 
złudzenia przypomina szampana. 

Reakcje chemiczne zachodzące 
w wodach sprawiają, że jezioro 
mieni się kontrastowymi barwami, 
brzegi mają kolor pomarańczowy, 
a jego woda jest szmaragdowa. 
Temperatura wody w jeziorach 
wynosi oryginalnie ponad 260 
stopni C. Po zetknięciu z zimnym 
powietrzem ma 73 stopnie, a nad 
powierzchnią unoszą się gorące 
opary, w zbiornikach nie ma żad-
nych ryb. 
Turyści chętnie uczestniczą 
w spektakularnym wybuchu 
gejzera Lady Fox, który codzien-
nie o godz. 10.15 wystrzeliwuje 
w niebo strumienie wody. Odkryli 
go więźniowie, którzy pracowali 
przy wyrębie drzewa. Piorąc swoje 

ubrania nieświadomie uaktywnili 
gejzer poprzez dodanie do wody 
mydła. Dziś cały spektakl rozpo-
czyna się od momentu wrzucenia 
kostki mydła w otwór gejzeru. 
Nowa Zelandia jest fascynują-
cym krajem, który nie przestaje 
zadziwiać zarówno turystów, 
jak i naukowców. Spotykamy tu 
różnorodne krajobrazy, nie brakuje 
przepięknych zielonych dolin i po-
krytych śniegiem gór. Aktywne 
wulkany, kolorowe gorące źródła, 
gotujące się błota i długie białe 
chmury skrywające szczyty gór 
to charakter wyspy. 

 �Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska

Złota polska jesień zachwyca feerią barw, to piękne zakończenie lata. Po drugiej stronie globu jest miejsce, 
w którym turyści mogą podziwiać takie przepiękne kolory przez cały rok. 

Rotorua kraina gorących źródeł i gejzerów

r e k l a m a

Agencja Pomocne Dłonie 
Helfende Hände 

Honorata Sokołowska 
Pośrednictwo Pracy dla Opiekunów Osób 

Starszych i Niesamodzielnych

Tel. +48 530 30 66 85
Web: www.pomocne-dlonie.com

Mail: sokolowska@pomocne-dlonie.com
ul. Kościelna 1/12
57-400 Nowa Ruda

wrzuć ulotkę do gazety
603 320 338

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
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„Dobra postawa to podstawa” - badania dzieci w Grębocicach od MCZ

Skrzywienie kręgosłupa i płaskosto-
pie poważny problem u dzieci

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. przebadało dzieci z terenu Grębocic i okolic pod kątem 
wad postawy. Wnioski z profilaktycznych badań są smutne. Ponad połowa małych pacjentów 
ma problemy w tym zakresie. Rozpoczęto współpracę z Działem Rehabilitacji Leczniczej 
i Zawodowej MCZ w Głogowie. 

Pod koniec października, 
Miedziowe Centrum 
Zdrowia przeprowadziło 

kolejną akcję prozdrowotną skie-
rowaną do dzieci i młodzieży. 
Tym razem badaniom profilak-
tycznym poddawano młodych 
mieszkańców Grębocic i okolic. 
Organizując to przedsięwzięcie 
MCZ S.A. inspirowało się działa-
niami, które miały miejsce latem 
podczas Turnieju Piłkarskiego 
KGHM Kids Cup. Rozgrywki 
przygotował Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej Legnica. Wówczas 
miedziowa spółka medyczna  
również prowadziła badania pro-
filaktyczne dla młodych piłkarzy. 
- Wtedy w ramach tego turnieju 
przebadaliśmy około 1000 dzieci 
z różnych klubów piłkarskich, któ-
re znajdują się na terenie Zagłębia 
Miedziowego. Podczas tych badań 
zauważyliśmy, że olbrzymia ilość 
dzieci, które amatorsko uprawiają 
sport ma problemy z wadami po-
stawy. Postanowiliśmy zobaczyć, 
jak wygląda to w grupie dzieci, 
które nie uprawiają sportu. Na 
zaproszenie wójta Romana 
Jabłońskiego postanowiliśmy 
odwiedzić szkołę podstawową 
w Grębocicach i z grupą naszych 
fizjoterapeutów przeprowadzić 
badania  wśród dzieci w klasach 

od zero do VI. Wójt gminy zadbał 
o stronę organizacyjną i występ 
znanego młodzieżowego zespołu. 
Z kolei MCZ zapewnił  obecność 
fizjoterapeutów  z przychodni 
w Głogowie i personel medyczny 
z Lubina badający zawartość 
tkanki tłuszczowej w organizmie. 
W sumie przebadaliśmy około 200 
dzieci – mówi Waldemar Sułek, 
wiceprezes zarządu MCZ S.A. 
dyrektor ds. finansowych.
Akcja prowadzona w Grębocicach 
odbyła się pod hasłem „Dobra 
postawa to podstawa”.  - Przepro-
wadzone badania pokazują, że nie 

jest dobrze. Więcej niż połowa 
przebadanych dzieci ma  skrzy-
wienie kręgosłupa i płaskostopie. 
Przygotowaliśmy listę tych dzieci 
i przekazaliśmy dyrekcji szkoły 
oraz wójtowi. Zaproponowaliśmy 
współpracę z naszym Działem Re-
habilitacji Leczniczej i Zawodowej 
przy ulicy Sportowej w Głogowie. 
Postanowiliśmy również, że roz-
szerzymy tę akcję na inne gminy 
i zobaczymy, jak przedstawia się 
sytuacja w pozostałych miejsco-
wościach. Będziemy na bieżąco 
analizować stan zdrowotny dzieci 
- mówi Waldemar Sułek. 
MCZ S.A. podczas akcji 
w Grębocicach przygotowało  
specjalne ulotki dla wszystkich 
mieszkańców, informujące 
o możliwościach i usługach 
Działu Rehabilitacji Leczniczej 
i zawodowej w Głogowie.- Zapra-
szamy zainteresowanych z gminy 
Grębocice, ale też Ścinawy, Rud-
nej czy Lubina do skorzystania 
z naszych propozycji. Wady 
postawy wśród dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat to poważny problem 
i warto poświęcić im uwagę – 
podkreśla Waldemar Sułek. 
Nie koniec na tym działań proz-
drowotnych realizowanych przez 
MCZ dla dzieci z regionu. - Wspól-
nie z Akademią Wychowania Fi-

zycznego i Okręgowym Związkiem 
Piłki Nożnej  przygotowujemy 
się do realizacji dużego projektu, 
którego celem  będzie przebadanie 
około 2000 dzieci w Zagłębiu Mie-
dziowym od Legnicy po Głogów. 
Chcielibyśmy sprawdzić, jak wy-
gląda nie tylko poziom zdrowia 

fizycznego dzieci, ale też jaki jest 
stan rozwoju emocjonalnego. Pro-
blemy z psychiką u małych dzieci 
też często się zdarzają. Problemy 
w tej sferze zauważają to trenerzy, 
wychowawcy i pracownicy poradni 
psychologicznych. Postaramy się 
poszukać przyczyn - dodaje Wal-

demar Sułek, wiceprezes zarządu 
MCZ i dyrektor ds. finansowych. 
Projekt jest na etapie przygoto-
wania dokumentacji i przed pod-
pisaniem umowy. Przy realizacji 
programu będzie współpracowało 
Polkowickie Centrum Usług Zdro-
wotnych.

r e k l a m a

lekarzy specjalistów lub lekarzy wyrażających gotowość
rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

• onkologii klinicznej;
• chorób wewnętrznych;
• diabetologii;
• lekarzy specjalistów w dziedzinach:
• medycyny pracy;
• medycyny rodzinnej;
• endokrynologii;
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
• urologii;
• neurologii.

Jest
praca

dla
lekarzy

Miedziowe Centrum Zdrowia 
rozszerza działalność 

i poszukuje lekarzy. Ma to 
związek z wprowadzoną 

od 1 października siecią szpitali.

W związku z poszerzeniem działalności przez 
“MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie – rozpoczęciem 
funkcjonowania w sieci szpitali – zapraszamy do współpracy:

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenia i dogodny czas pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Wiceprezesem 
Zarządu – Dyrektorem ds. Medycznych.
tel. 76/84 60 110, mail: praca@mcz.pl
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KGHM Polska Miedź 
S.A będzie wspierać 
Polskę w działaniach na 
rzecz organizacji EXPO 
2022 w Łodzi. List 
intencyjny dotyczący 
współpracy podpisali 
6 listopada 2017 r.

wiceminister rozwoju Jerzy 
Kwieciński oraz prezes KGHM 
Polska Miedź S.A. Radosław 
Domagalski-Łabędzki.
Strony listu zgadzają się, 
że organizacja tak dużego 
wydarzenia w Polsce będzie 
miała pozytywny wpływ na 
gospodarczy i społeczny roz-
wój kraju. Będzie doskonałą 
okazją do promocji i budowania 
pozycji polskich przedsię-
biorstw i produktów zarówno 
na rynku wewnętrznym, jak i za 
granicą. Przyczyni się również 
do wzmocnienia pozycji Polski 
jako lidera w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej.
Podpisanie listu intencyjnego 
stanowi kontynuację działań 

włączających podmioty gospo-
darcze w proces ubiegania się 
Polski o organizację Wystawy 
EXPO 2022. W gronie wspiera-
jących ideę EXPO w Łodzi są 
Pracodawcy RP, Krajowa Izba 
Gospodarcza, IBM, URSUS 
oraz ATLAS.
Polska i Miasto Łódź ubiegają 
się o organizację międzynaro-
dowej wystawy EXPO w 2022 
r. Wystawa będzie poświęcona 
odnowie miejskiej i związanym 
z nią uniwersalnym wyzwa-
niom, z którymi muszą się 
zmierzyć miasta na całym 
świecie. Zaproponowany temat 
wystawy to „City Re:Invented”. 
Ma się ona odbyć w terminie 
od 15 czerwca do 15 września 
2022 r.
Organizatora Expo poznamy 
15 listopada 2017 r. Wtedy od-
będzie się głosowanie podczas 
Zgromadzenia Ogólnego Mię-
dzynarodowego Biura Wystaw. 
Naszymi kontrkandydatami są 
Argentyna (Buenos Aires) oraz 
USA (Minneapolis).

Pracodawcy i duże polskie firmy wspierają organizację Expo 2022 w Polsce

Jest szansa, więc działają

W gminie Lubin zawiązano Gminną Spółkę 
Wodną. Ma zająć się bieżącym konserwowaniem 
rowów melioracyjnych. Ich właściwy stan ma 
ostatecznie doprowadzić do przeciwdziałania 
podtopieniom, czy zalewaniom posesji lub 
gruntów położonych w obniżeniach terenu.

Powodem złego stanu rowów melioracyjnych jest brak ich 
konserwacji. Zaległości sięgają wielu lat wstecz. Rowy 
pozarastały, przepusty pozapadały się i to powoduje, że woda 
n ie ma gdzie odpływać np. po obfitych opadach deszczu. 
Wtedy dochodzi do podtopień lub zalewania czy posesji czy 
to gruntów rolnych. 
W gminie Lubin z dostępnych informacji wynika, że jest 
około 350 kilometrów rowów melioracyjnych. Z informacji 
udostępnionych przez samorząd wynika, że tylko 8 km takich 
rowów należy do gminy, a pozostałe należą do powiatu 
lubińskiego, prywatnych właścicieli, Skarbu Państwa, Agencji 
Własności Rolnej.
Spotkanie założycielskie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie 
odbyły się w Gorzycy. Przystąpiły do niej 34 osoby z miejsco-
wości: Gorzyca, Siedlce, Krzeczyn Wielki, Szklary Górne, 
Bukowna oraz Krzeczyn Mały.
Wybrane zostały władze Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie. 
Przewodniczącym został Krzysztof Zięba, a jego zastępcą 
Wojciech Arndt. W skład zarządu weszli Władysława Luko-
wicz, Franciszek Lesicki i Andrzej Rębisz. Komisji rewizyjnej 
przewodniczyć będzie Lidia Cesarz, sołtys Krzeczyna Małego, 
a w składzie komisji znaleźli się Mirosław Mróz i Adam Kosior.
Celem Spółki jest poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej.

Gminna Spółka 
Wodna

Będą światła i nowa 
nawierzchnia. Kierowcy 
odczuwają pierwsze 
utrudnienia w ruchu 
związane z częściowym 
zamknięciem skrzyżowania. 

Do mieszkańców Miroszowic ozna-
cza to objazd. Muszą kierować się 
w stronę Osieka. Tam na trasie jest 

droga zjazdowa w lewo do Miro-
szowic, w którą kieruje objazd. Już 
okazało się, że nie jest to bezpieczne 
miejsce. Na skrzyżowaniu pod 
Castoramą przestało dochodzić do 
stłuczek, ale te pojawiły się właśnie 
na zjeździe do Miroszowic, w który 
kieruje objazd. W ciągu kilku dni 
doszło tam do 4 stłuczek. W trzech 
przypadkach było to najechanie 

na tył innego pojazdu. W Jednym 
doszło do otarcia z ciężarówką i bus 
wylądował w przydrożnym rowie. 
Kierowców ostrzegamy, że tuż za 
górką za Unikatonią w kierunku na 
Osiek (droga K36) jest nowe skrzy-
żowanie do Miroszowic związane 
z objazdem. Właśnie w tym, miejscu 
dochodzi do stłuczek. 
Dodajmy, że przebudowa skrzyżo-

wania pod Castoramą to wieloletnie 
starania mieszkańców Miroszowic. 
- Mamy stertę dokumentacji – mówi 
Barbara Skórzewska mieszkanka 
Miroszowic i równocześnie radna 
gminy Lubin. - Już nie zliczę ile 
razy byliśmy u różnych władz tych 
niższych i wyższych z posłami 
włącznie. Z każdymi coś załatwi-
liśmy. Jedni wspierali pismem, że 
jest potrzeba inni interweniowali 
w GDDKiA  odpowiedniego mini-
stra zgłaszali. Za poprzedniej ka-
dencji Sejmu udało się doprowadzić 
do powstania projektu przebudowy, 
a za obecnej przy wsparciu kolejnego 
posła z Lubina i udało się przebudo-
wę rozpocząć.
Radna żartobliwie dodaje, że ten 
sukces ma wielu ojców z różnych 
kadencji i wszystkim trzeba po-
dziękować. 
Niezależnie od politycznego wspar-
cia trzeba tez jasno powiedzieć, że 
najważniejszym czynnikiem była 
tu determinacja mieszkańców Mi-
roszowic. Z uporem przez wiele 
lat deptali do posłów i urzędów. Na 
skrzyżowaniu poza jego przebudową 
pojawi się sygnalizacja świetlna. 

 � (pit)

Skrzyżowanie pod Castoramą w remoncie
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Tradycyjnie jak co roku 
sympatycy parkrun 
w Lubinie spotykają się 
w Parku Wrocławskim 
aby uczcić Święto 
Niepodległości.

Będzie to jednocześnie 126 bieg 
parkrun w naszym mieście. Na 
świąteczne spotkanie organiza-
torzy zapraszają wszystkich bez 
względu na wiek czy kondycję 
fizyczną, bowiem parkrun to nie 
wyścigi. Tu można biec, truchtać 
czy zrobić sobie spacerek. Każdy 
według własnych możliwości bie-
gnie własnym tempem bez względu 
na to jakie ono jest. Mile widziane 
są osoby ze swoimi pociechami 
w wózkach, inaczej sprawni czy 
dzieci wraz z opiekunem.
Udział w biegu świątecznym oraz 
wszystkich pozostałych biegach 
parkrun na całym świecie są bez-
płatne. Jedynym obowiązkiem jest 

dokonanie jednorazowej rejestracji 
na stronie www.parkrun.pl/lubin 
i już można brać udział w każdą 

sobotę o godzinie 9:00 w wybranej 
przez siebie lokalizacji.
Ze względu na świąteczny charakter 

sobotniego biegu zachęcamy do ubio-
ru w barwach narodowych. Flagi 
biało – czerwone mile widziane.

aktualności

r e k l a m a

Zakres zadania w obu miejsco-
wościach obejmuje dostawę 
i montaż siedzisk na utwardzo-
nym kostką brukową terenie 
w obrębie boisk sportowych. 
W Dziewinie ma być dostępnych 
100 miejsc dla kibiców, natomiast 
w Wielowsi trybuny są trzysek-
torowe i pomieszczą 200 osób.
Te obiekty rekreacyjno-spor-
towe, z uwagi na rozgrywki 
ligowe, muszą spełniać odpo-
wiednie wymogi licencyjne.
Przypomnijmy, że na terenie 
obu miejscowości działają klu-
by piłkarskie, Czarni Dziewin 
grający w klasie „A” oraz Grom 

Gromadzyń-Wielowiieś, który 
już od dłuższego czasu utrzy-
muje się w klasie okręgowej.
Koszt zadania, które ma być 
zrealizowane do końca mie-
siąca to 108.240,00 zł brutto.
Należy wspomnieć, że wsparcie 
finansowe pozyskano w ra-
mach konkursu „Odnowa Dol-
nośląskiej Wsi”, a symboliczną 
promesę burmistrz Ścinawy 
Krystian Kosztyła odebrał z rąk 
marszałka województwa na 
spotkaniu w sierpniu br. w Je-
leniej Górze, gdzie również 
podpisał umowę o dofinanso-
wanie przedsięwzięcia.

Trybuny
w Wielowsi

Najpierw gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, 
później otrzymała 30.000,00 zł, a na końcu 
ogłosiła zapytanie ofertowe na realizację 
przedsięwzięcia zatytułowanego „Dostawa 
i montaż trybun na obiekty rekreacyjno-sportowe 
w Dziewinie i Wielowsi”. W Wielowsi trybuny 
już stoją, a w Dziewinie właśnie trwają prace.

Parkrun na Święto 
Niepodległości

– Odcinamy się od 
działań przedsiębiorcy. 
Uważamy jego działania 
za niestosowne i mimo 
że reprezentujemy różne 
kluby i różne poglądy, tym 
razem mówić będziemy 
jednym głosem, wspólnie 
broniąc dobrego imienia 
radnych – tymi słowami 
rozpoczął ostatnią sesję 
Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady 
Gminy Lubin. Bilbordowa 
wojna zdominowała 
ostatnie posiedzenie.

Wojnę tę rozpoczął  prywatny 
przedsiębiorca ze Składowic Zenon 
Franczak – pisze portal gminy 
Lubin. W pierwszej potyczce 
działa skierowane były przeciwko 
jednemu z radnych, którego ów 
przedsiębiorca oskarżył o złożenie 
donosu dotyczącego nielegalne 
składowania odpadów na terenie 
firmy, którą prowadzi w Składo-
wicach.
W Księginicach i Składowicach 
pojawiły się tablice informacyjne 
o treści „Uwaga! Jeden z radnych 
jest konfidentem i kto to może 
być?” oraz  „Uwaga! Przepraszamy 
za radnego konfidenta i niech Gmi-

na nam tego nie pamięta”.
Skierowaniem sprawy do sądu 
odpowiedział nie jeden radny, ale 
cały klub „Razem dla Gminy”, 
zarzucając przedsiębiorcy pomó-
wienie, co w Kodeksie Karnym 
zagrożone jest karą grzywny 
lub ograniczenia wolności. Akt 
oskarżenia wnieśli Krzysztof Łu-
kowski, Roman Komarnicki, Jan 
Gątkowski, Barbara Skórzewska, 
Robert Piekut i Paweł Łukasiewicz.

Sąd nie znalazł jednak obiektyw-
nych kryteriów, które pozwalałby 
uznać, że przypisywane oskar-
żonemu przez pokrzywdzonych 
zachowanie stanowiło pomó-
wienie. Jak czytamy w uzasad-
nieniu w przedmiotowej sprawie 
oskarżyciel nie został wskazany 
wprost, a możliwość identyfikacji 
opisanego zachowania z osobami 
oskarżycieli była wątpliwa.
Postępowanie w tej sprawie zostało 

umorzone. Radni odwołali się od 
tej decyzji, ale w drugiej instancji 
podtrzymany została wyrok Sądu 
Rejonowego w Lubinie.
Na tym nie koniec. Przedsiębiorca 
po korzystnym wyroku ustawił 
nową tablicę, zadając pytanie „Kto 
wie, dlaczego radni P. Łukasiewicz, 
R. Komarnicki, J. Gątkowski, B. 
Skórzewska, K. Łukowski, R. Pie-
kut – uważają, że są konfidentami?
Radni z klubu „Razem dla Gminy” 
są oburzeni. Domagają pomocy 
prawników Urzędu Gminy w Lu-
binie. Interpelacja w tej sprawie 
skierowana została do wójta Gminy 
Lubin.
Tymczasem Urząd Gminy w Lu-
binie prowadzi postępowanie 
administracyjne w sprawie nie-
legalnego składowania odpadów 
na terenach przedsiębiorstwa 
betoniarskiego w Składowicach. 
O sprawie powiadomiona została 
prokuratura, Komenda Powiatowa 
Policji, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, Starosta Lubiński 
i Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska.  Prokuratorskie po-
stępowanie w tej sprawie zostało 
umorzony, a postępowanie Urzędu 
Gminy ma zakończyć się do końca 
grudnia 2017 r.

 � (MG/ug.lubin.pl)

Bilbordowa wojna trwa
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Kocioł odzysknicowy 
przeszedł wszystkie 
próby ciśnieniowe 

przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego. Uruchomiono także 
piec zawiesinowy podając 
nadawę koncentratu.
Przyczyną awarii, do której 
doszło 3 października, było obe-
rwanie się spieku (połączenia 
pyłów i metali, które zarastają 
kocioł), który uderzył w kocioł 
i spowodował jego rozszczel-
nienie. Awaria spowodowała 
zatrzymanie instalacji pieca 
zawiesinowego, co oznacza 
zatrzymanie podawania kon-
centratu do pieca. 
Od 19 października trwa rozruch 
techniczny instalacji prażenia 
koncentratów miedzi, która jest 
niezbędnym uzupełnieniem pro-
jektu pirometalurgii. Rozpalenie 
palników pieca prażalniczego 

nastąpiło 25 października. 
Zgodnie z harmonogramem, 
urządzenie jest obecnie przy-
gotowywane technologicznie 
do uruchomienia produkcji 
w I połowie listopada w celu 
podania prażonki koncentratu 
do pieca zawiesinowego. Na-
stępuje wygrzewanie, które ma 
na celu odparowanie wilgoci 
i zespojenie wymurówki oraz 
przygotowanie złoża fluidalnego 
do eksploatacji.
Instalacja prażenia koncentra-
tów miedzi służy do usuwania 
węgla organicznego i czę-
ściowo siarki z mieszaniny 
koncentratów w celu obniżenia 
kaloryczności wsadu kierowa-
nego do pieca zawiesinowego 
HMG I, co umożliwia zwięk-
szenie wydajności przerobu 
koncentratów.

 � (KGHM)

Pełna zdolność produkcyjna
Huty Miedzi Głogów I
30 października br. uruchomiono 
ciąg produkcyjny huty Miedzi 
Głogów I po awaryjnej naprawie 
kotła odzysknicowego, który 
odpowiada za schładzanie 
i odpylanie gazów procesowych 
z pieca zawiesinowego. Huta 
pracuje obecnie w pełnych 
zdolnościach produkcyjnych.



10   8 listopada 2017 r.  •  www.lubinextra.pl rozmaitości

Lubinianie, ale nie tylko 
mieli niecodzienną 
okazję wzięcia udziału 
w koncercie,który 
spokojnie można nazwać 
podróżą do przeszłości. 
Modern Talking i Thomas 
Anders zawitał na scenę 
w hali RCS dzięki Events 
Factory. Na koncert 
stawiły się tłumy. 

Thomas Anders czyli Modern Tal-
king zadbał o niecodzienny wieczór 
4 listopada w hali RCS w Lubinie. 
Organizatorem koncertu była firma 

Events Factory,która latem zaprosiła 
lubinian na występy takich grup, jak 
Alphaville, Fun Factory czy Turbo 
B Snap. Tym razem w hali RCS 
pojawili się nie tylko mieszkańcy 
regionu, ale całego kraju. Magia 
muzyki Thomasa Andersa wciąż 
działa choć sam wokalista nie jest 
w stanie powiedzieć dlaczego tak 
się dzieje. – Nie mogę powiedzieć, 
gdzie jest ta tajemnica muzyki. 
Ludzie ją lubią. Artyści nie potrafią 
mówić gdzie jest sekret tych pio-
senkę. Wierzę, że ludzie polegają 
na tej muzyce,ale dlaczego tak 
się dzieje, tego nie wiem. Na dziś 

wieczór przygotowałem świetne 
piosenki,które ludzie lubią. Są 

wszystkie hity,ale będzie też nie-
spodzianka. Bardzo się ciszę na 
myśl o tym show – mówił przed 
koncertem Thomas Anders.
Organizatorzy przed koncertem 
Modern Talking na scenę zaprosili 
zespół Ogień, który w tym roku 
Opolu zdobył nagrodę publicz-
ności. – W Lubinie jesteśmy po 
raz pierwszy. jest rewelacyjnie. 
To dla nas sukces. Publiczność 
przyszła się bawić. Przyszli 
śpiewać i tańczyć. Przekazaliśmy 
swoje emocje, a oni nam dali swoje. 
Events Factory to nasz promotor, 
ludzie  z którymi współpracujemy 
od jakiegoś czasu i jesteśmy bardzo 
zadowoleni. Polecamy ich imprezy 
i myślę, że na wielu z nich też się 
pojawimy.   – mówił Filip Popów, 
wokalista grupy “Ogień”. 
Koncert był okazją do poprowadze-

nia akcji charytatywnej. Tym ra-
zem pomocy szukali wolontariusze 
SITECH – u, którzy chcą wesprzeć 
małą dziewczynkę. – “Okaż serce. 
Podaruj uśmiech Oli” pod takich 
hasłem organizowana jest dzisiej-
sza akcja dla 5 -letniej Aleksandry. 
Dziewczynka zmaga się od 2015 
z chorobą nowotworową mózgu. 
Teraz rak wrócił z podwójną siłą. 

Zbieramy pieniądze poprzez przy-
gotowany catering. Sprzedajemy 
bigos, który przygotował Dom 
Dziennego pobytu Senior, ciasta  
i wypieki od WTZ Dać Nadzieję  
– mówiła Marzena Jeziorowska 
z wolontariatu SITECH.
W namiocie wolontariatu SITECH 
prowadzono również rejestrację 
potencjalnych dawców szpiku. 

Modern Talking, czyli podróż do przeszłości

W minioną sobotę, 4 listopada 2017 
roku w Czechach w miejscowości Ústí 
nad Orlicí odbyły się zawody karate 
olimpijskiego WKF „17 Generali Cup”.

W zawodach startowało blisko 400 zawodników z 32 
klubów z Czech i Polski. Konkrecje odbywały się 
równocześnie na czterech matach.
Ścinawianin i wielokrotny mistrz świata Artur Tru-
bicki brał udział w konkurencji kumite indywidualne 
seniorów – 84 kg oraz w konkurencji kumite drużynowe 
seniorów. Po bardzo trudnych i emocjonujących wal-
kach zdobył on dwa złote medale.
– Jest to dla mnie kolejnych sprawdzian moich umie-
jętności i próba podjęcia działań, aby dostać się na 
Olimpiadę w Toyko w 2020 roku. Obecnie jest to moje 
największe marzenie i mam zamiar tego dokonać. 
– mówi Artur Trubicki. – Były to naprawdę bardzo 
ciężkie zawody, ale w najbliższym czasie czekają mnie 
jeszcze cięższe i ten właśnie czas pokaże czy jestem 
na tyle dobry, żeby załapać do kadry olimpijskiej 
i reprezentować Polskę i Ścinawę w Tokyo – dodaje.

 � (scinawa.pl)

Mieszkańcy i przedsiębiorcy 
z lubińskiego Rynku oraz ich ich 
klienci skierowali do prezydenta 
miasta petycję. W piśmie, 
w grzecznym tonie prosili 
o przywrócenie możliwości 
parkowania w Rynku. I nie 
chodziło im o remontowany 
plac, a jedynie o istniejące „od 
zawsze” miejsca parkingowe 
wokół Ratusza. Odpowiedź jaką 
dostali dosłownie powala z nóg.

Mieszkańcy zebrali pod swoją petycją 1070 
podpisów. Podpisywali się tam mieszkańcy 
całego Lubina, a także s osoby przyjezdne, 
zaskoczone tym, że nie można parkować 
w centrum miasta. Petycja była utrzymana 
w grzecznym tonie i w gruncie rzeczy była 
prośbą o wysłuchanie, a także o zrozumienie 
ich problemów i pomoc w ich rozwiązaniu
Mieszkańcy chcieli spotkać się z prezydentem 
i porozmawiać na ten temat. Niestety nie 
zastali go w Urzędzie. Liczyli jednak, na 
merytoryczną odpowiedź i potraktowanie ich 

w sposób poważny. Tymczasem odpowiedź 
jaka otrzymali jest krótka, arogancka i nie na 
temat. Przytaczamy ją w całości.
Szanowni Państwo. W związku z pismem z dn. 
31 października 2017 roku informuję, że nie 
ma możliwości powrotu do dzikich parkingów 
w Rynku. Z poważaniem Rzecznik Prasowy 
Jacek Mamiński.
Takie lekceważące działanie po prostu ob-
raża ponad tysiąc osób, które się pod petycja 
podpisały. Nie wiadomo co miał rzecznik na 
myśli pisząc o „dzikich parkingach” gdyż 
mieszkańcy prosili o przywrócenie możli-
wości parkowania na WYTYCZONYCH 
od dawna i zaznaczonych  ciemną kostką 
brukową parkingach wokół Ratusza. Nie 
wiadomo dlaczego na petycję skierowaną 
do Prezydenta odpowiada urzędnik niskiego 
szczebla zajmujący się komunikacją medialną. 
Nie mówiąc już o tym, że ta odpowiedź znaczy 
ni mniej ni więcej tylko” „nie i już!!!”.
Mieszkańcy zastanawiają się nad swoją reakcją 
na to skandaliczne pismo i zapowiadają, że na 
pewno podejmą odpowiednie działanie.

 � (e-legnickie.pl)

Lekceważąca odpowiedź na petycję mieszkańców

Mieszkańców mają gdzieś...
Sukces
sportowy
ścinawianina



www.lubinextra.pl  •  8 listopada 2017 r.     11aktualności

Koszykarze z Lubina wciąż 
nie mogą znaleźć złotego 
środka na wygrywanie 
z drugoligowymi 
drużynami, z którymi od 
tego sezonu przychodzi 
im się mierzyć. Goście 
z KS Pleszew wyjechali 
z wynikiem 103:72. 

Być beniaminkiem w lidze to 
trudne zadanie. Od wygranego 
meczu z KS Sudety Jelenia Góra 
lubinianom trudno zdobyć prze-
wagę nad przeciwnikami.
–  Już trener zakończył odprawę 
końcową i powiedział co jest do 
poprawy, i jak ten mecz wyglądał – 
mówił po spotkaniu Łukasz Marko-

wicz z SMK Lubin.  – Przespaliśmy 
pierwszą połowę. Rywal rzucił się 
na nas od początku, podskoczył, 
a potem było ciężko wrócić do 
meczu. Dzisiaj mieli skuteczność 
za 3 w ponad 50% i ciężko było 
z tym walczyć, ale mogliśmy też 
lepiej się zachować w obronie. 
Jesteśmy debiutantem, beniamin-
kiem w tej lidze więc początki 
są zawsze trudne. Trenujemy 
intensywnie i z każdym meczem 
jest jakiś  progres więc myślimy, 
że będzie coraz lepiej – dodawał 
Markowicz. 
Kolejne spotkanie u siebie lubi-
nianie rozegrają z zespołem z Czę-
stochowy za niecałe 2 tygodnie.

 � (MM)

W Kategorii Elite Man 
przewidziano 8 miejsc 
w finale, natomiast 

w kategorii Sport Women 6. 
Mężczyźni z kategorii Sport Man 
do wykonania mieli 3 Workouty. 
W bitwie brano udział w dwu-
osobowych drużynach, nie mie-
szanych. Startowano w dwóch 
kategoriach; zaawansowanej 
i początkującej. Udzial wzięli 
członkowie klubów: Crossfit Lu-
bin, CrossFit Głogów, Manticore 
Fitness Legnica i Jatomi Fitness 
Lubin.
Zawodnikom kibicowali fani, 
którzy na co dzień też zajmują 
się crosfitowym wysiłkiem. – 
Dzisiaj jestem jako widz, choć 
w poprzedniej edycji byłem jako 
uczestnik. Niestety na tę bitwę 
nie miałem partnera. Obserwuje 
oczywiście poziom, jaki tutaj 
jesti organizacje. Kibicuję mojej 
bratowej. W pierwszej kategorii 
podstawowej wszyscy sobie 
poradzili. Zobaczymy jak im 
pójdzie poziom wyższy, który 
jest dość trudny. Najtrudniejsze 
są zdecydowanie zmagania ze 
sztangą, bo to jednak jest dużo 
powtórzeń i choć te kilogramy 
nie są niby wymagające, to 
przy tylu powtórzeniach jest 
ciężko. Cała impreza to fajna 
organizacja, fajni ludzie. Crossfit 
to jedna wielka rodzina więc 
wszyscy się tu dziś wspierają – 
mówił Grzegorz Mokrzanowski 
z Lubina.

SMK Lubin vs.
KS Pleszew 72:103

Wydolność, siłę, wytrzymałość sprawdzało w Cuprum Arenie 60 osób

Bitwa o miedziową rudę
Miłośnicy crossfitowego wysiłku z Lubina, Legnicy i Głogowa wzięli udział w IV edycji Bitwy o miedziową 
rudę organizowanej przez CrossFit Lubin. Wydolność, siła, wytrzymałość, sprawność – wszystko to 
mogło sprawdzić 60 uczestników sobotnich zmagań przygotowanych w Galerii Cuprum Arena w Lubinie. 
Najlepsi wśród panów w obu kategoriach byli zawodnicy z Lubina, zaś wśród pań głogowianki.

W kat. Elite mężczyzn: 
I miejsce CrossFit Lubin, II 
miejsce Manticore Fitness 
z Legnicy. III CrossFit 
Lubin.
W kat. Sport Mężczyzn: 
I miejsce CrossFit Lubin, 
II i III  Manticore Fitness 
Legnica
W kat. Sport kobiet: 
I miejsce CrossFit Głogów, 
II CrossFit Lubin, III 
CrossFit Głogów.

Wyniki
prezentują się

następująco:
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horoskop
Baran 21.03-20.04
To sprzyjający okres dla 
intensywnej nauki. Warto 
poszerzyć horyzonty, podró-
żować, inwestować w siebie, 
pogłębiać zawodową i ogólną 
wiedzę. Czeka cię pracowity 
tydzień, ale większe zaanga-
żowanie w sprawy zawodowe 
przyniesie efekty już wkrótce. 
W sprawach sercowych to 
czas na refleksję i zwolnienie 
tempa.

Byk 21.04-21.05
Uda ci się załatwić więcej, niż 
się spodziewasz, a to dzięki 
zdolnościom interpersonal-
nym. Świetny momnet na 
zmiany. W twoich sprawach 
może się dokonać jakiś ko-
rzystny przełom. Skup się na 
dokończeniu zeszłorocznych 
spraw, ale nie zaniedbuj ak-
tualnych. Wolne Byki będą ko-
rzystać z dużego powodzenia.

Bliźnięta 22.05-20.06
Tempo życia będzie spore, 
twoje szare komórki pracują 
teraz pełną parą. Wykorzystaj 
to! Załatwiaj ważne sprawy, 
wykorzystuj uprzejmość in-
nych, sam bądź życzliwy dla 
ludzi, a wielu z nich okaże się 
niezwykle pomocnymi. W ser-
cowych sprawach przyjemne 
iskrzenie! Możliwe podróże. 

Rak 21.06-22.07
Szansa na różnorodne sukcesy. 
Również sercowe! Szykują się 
większe emocje w stałych 
związkach, a pary, które nie-
śmiało pokonywały dzielący 
je dystans, nabiorą wreszcie 
odwagi i romans się rozkręci. 
Zainteresuj się zdrowiem. 
Wzmocnij swoją odporność 
przed zbliżającą się zimą.

Lew 23.07-22.08
Nie bierz teraz na swoją głowę 
zbyt wielu spraw. Bądź roz-
ważny i opanuj roztargnienie. 
Wydatki trzymaj pod kontrolą 
i unikaj tak zwanych super 
okazji. Pora zrewidować 
listę priorytetów. Nie  spiesz 
się na razie z niczym. Bo im 
dalej, tym lepiej. W sprawach 
sercowych czas refleksji 
i zwątpienia.

Panna 23.08-22.09
Szukaj źródeł nowej energii 
wśród ludzi, z którymi możesz 
porozmawiać o wszystkim. To 
pomoże ci spojrzeć z własnej 
perspektywy na problemy, 
więc możesz dostrzec możli-
wość zmiany niesatysfakcjo-
nującego stanu rzeczy. Dobry 
czas na naukę. Szansa na nową 
miłość! 

Waga 23.09-23.10
Poczujesz, że wreszcie masz 
niezbędną siłę, by zacząć 
całkiem nowy etap, pokonać 
przeszkody, a nawet odnieść 
szybki sukces, który podbu-
duje twoje poczucie własnej 
wartości i przepełni cię wiarą 
w słuszność tego, co robisz. 
Czas sprzyjający pomnażaniu 
majątku. W sprawach serco-
wych czas na refleksję. 

Skorpion 24.10-21.11
Problemy, z którymi do tej 
pory mocowałeś się bez 
większych rezultatów, ujrzysz 
teraz w innym świetle, co po-
zwoli na znalezienie skutecz-
nych rozwiązań. W sprawach 
sercowych gwiazdy wróżą 
szczęście. Życie oprócz poczu-
cia bezpieczeństwa może ci 
teraz dać więcej pozytywnych 
emocji. 

Strzelec 22.11-21.12
Jeśli się porządnie zmobili-
zujesz, ten etap przyniesie ci 
niejedną okazję, by zakończyć 
stare problemy zmieniając 
metody działania i dokonu-
jąc mniejszych lub większych 
życiowych zmian. Potrzebu-
jesz jednak emocjonalnego 
spokoju, chwili zastanowienia 
i wytchnienia. W sercowych 
sprawach zachowaj dyskrecję.

Koziorożec 22.12-19.01
Mozesz przyspieszyć bieg 
kariery, zarobić parę groszy 
ekstra, znaleźć ciekawą pasję. 
W perspektywie masz nowe, 
służbowe znajomości, ciekawe 
doświadczenia, krótkie po-
dróże, możliwość zarobienia 
większych pieniędzy. Będzie 
to emocjonujący tydzień, 
a dzięki podjętej inicjatywie 
może okazać się też bardzo 
pożyteczny. 

Wodnik 20.01-18.02
Abyś mógł działać skutecznie, 
potrzebujesz trochę spokoju. 
Łatwo cię teraz pociągnąć 
za język, bo nie będziesz 
dyskretny. Miej to na uwadze 
i nie zdradź nieopatrznie czy-
jegoś sekretu, nie rozpowiadaj 
wątpliwych nowin. 

Ryby 19.02-20.03
Masz czas na wyznaczenie no-
wego celu, podpisanie nowego 
kontraktu. To także świetny 
moment na naukę, a nawet 
zdobywanie tytułów nauko-
wych, certyfikatów, obronę 
pracy, zdanie egzaminu. 
W związkach dobra atmosfera. 
Patrz na świat przytomnie, 
bo gdy rozsądek utnie sobie 
drzemkę, ktoś zadrwi z twojej 
naiwności.
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ze śle-
dziami

wypa-
dek w
peleto-
nie

Chacza-
turian

ich funt
mało
warty

marka
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Radny Roman Komarnicki 
został nowym członkiem 
Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Lubin. 
W tym gremium 
nie zasiadał żaden 
z przedstawicieli klubu 
„Razem dla Gminy”, 
a o pełnej reprezentacji 
klubowej w komisji 
rewizyjnej mówi Ustawa 
o samorządzie gminnym.

„W skład komisji rewizyjnej 
wchodzą radni, w tym przedsta-
wiciele wszystkich klubów” – 
czytamy w ustawie. Klub radnych 
„Razem dla Gminy” miał swojego 
przedstawiciela, ale w tym roku 
Janusz Zarenkiewicz opuścił 
jego szeregi, stając się radnym 
niezależnym.
Członkiem komisji rewizyjnej 
pozostaje, ale nie reprezentuje już 
w niej  opozycyjnego w stosunku 
do wójta klubu radnych. Stąd 
uzupełniające wybory.
Kandydaturę Romana Komar-
nickiego zgłosił przewodniczący 
Rady Gminy Lubin Norbert Gra-
bowski, a poparli ją jednogłośnie 
wszyscy obecni na sesji radni.
Roman Komarnicki to doświad-

czony samorządowiec, wieloletni 
przewodniczący Rady Gminy 
Lubin.
Komisja rewizyjna liczy obecnie 
czterech członków. W jej skład 

wchodzą przewodniczący An-
drzej Olek oraz Patryk Jarkowiec, 
Roman Komarnicki i Janusz 
Zarenkiewicz.

 � (ug.lubin.pl)

Rozszerzono skład
Komisji Rewizyjnej


