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wydarzenia • wypadki • pożary

Raczyński
już nie wygra
Stowarzyszenie Miasto dla 
Mieszkańców zleciło badanie 
sondażowe dotyczące
przyszłorocznych wyborów
i oczekiwań mieszkańców.

Lubinianie chcą zmian!
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PRANIE:
Dywanów/wykładzin
Tapicerki meblowej
Tapicerki samochodowej

Dojeżdżamy do
30km! od Lubina Czyscioch

TEL. 723-712-723
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W porównaniu do badań sprzed 
poprzednich wyborów obecnie 
jest ono tak słabe, że nie pozwala 
na wygraną w przyszłorocznych 
wyborach samorządowych. Jest 
jeszcze trochę czasu i wszystko 
może się zdarzyć, ale poparcie 
w  październiku  tego  roku  dla 
urzędującego prezydenta wynosiło 
zaledwie 31%, kiedy trzy lata temu 
było na poziomie około 70 proc! 
I dodajmy ten poziom utrzymywał 
się nieprzerwanie przez ponad 8 
lat! Znacznie więcej respondentów 
bo aż 39% chce zmiany na fotelu 
prezydenta Lubina. Co się takiego 

stało, że ludzie odwrócili się od 
obecnej władzy?
- Na obecny stan rzeczy składa 
się wiele wydarzeń – relacjonuje 
prezes  stowarzyszenia  Edyta 
Zawadzka.  Przede  wszystkim 
styl sprawowania tej władzy jest 
fatalny. Obecny prezydent nie 
przyjmuje mieszkańców w wyzna-
czonych godzinach. W ogóle nie 
jest dla obcych uchwytny. Otoczył 
się osobami, które podsuwają mu 
niekorzystne dla miasta pomysły, 
a on bezkrytycznie ich słucha. 
W efekcie tego mamy problem 
z Rynkiem, którego grunt został 

oddany za niewielką kwotę, a po 
latach nieudolnej  rewitalizacji 
zostaje budowany za krocie, przy 
okazji pozbawiając mieszkańców 
miejsc parkingowych, które prezy-
dent zarezerwował tylko dla siebie 
i swoich urzędników.
Z badań wynika, że właśnie Rynek 
jest jednym z najważniejszych 
zadań miasta, bo aż 63% lubinian 
uważa, że Rynek jest najpilniejszą 
inwestycją w mieście. - Najnowsza 
fantazja prezydenta, to pudowa 
Parku  Militarnego  w  miejscu 
Strzelnicy, ale chyba nie zdaje on 

sobie sprawy, że tylko 6% lubinian 
chce tej inwestycji – opowiada 
Zawadzka.  -  Dla  większości 
mieszkańców samo ogrodzenie 
tego miejsca to jak zamach na ich 
swobodę. Ogrodzenie ponad 20 
hektarów kosztowało ponad milion 
sto tysięcy złotych, a to dopiero 
początek wydatków, bo niebawem 

ma stanąć drugi płot ochraniający 
historyczne  budowle,  obiekty 
militarne, które miały stanowić 
podstawę  do  funkcjonowania 
parku militarnego. Tymczasem 
okazuje się że są zagrożeniem 
budowlanym.
Za takimi pomysłami, które są 
stratą pieniędzy podatników idą 
kolejne jak budowa bramy wjaz-
dowej  przy małym kościółku, 
która  obecnie  jest  rozebrana, 
a kosztowała ponad sto tysięcy 
złotych. Budowa wybiegu  dla 
niedźwiedzia, za prawie dwa milio-

ny złotych, utrzymywanie zakładu 
budżetowego zwanego Centrum 
Innowacji Audiowizualnych z wie-
lomilionowym budżetem, a nikomu 
do niczego nie potrzebnym, czy 
wreszcie bardzo kosztowne i pra-
wie nikomu nie znane należące 
do miasta Muzeum Lubińskie, 
które de facto ma być połączone 

ze Wzgórzem Zamkowym. Można 
tak wyliczać bardzo długo.
W  czasie  badań  padło  bardzo 
ciekawe  stwierdzenie  starszej 
mieszkanki, która z rozbrajającą 
miną powiedziała: Lubin jest jak 
bombonierka, z zewnątrz ładna, 
ale jak się ją otworzy to gdzie 
nie wsadzisz ręki to trafia się na 
patologię. I coś w tym jest – z smut-
kiem wyjaśnia Pani Zawadzka. 
Gdzie tylko jest coś realizowane, 
to zaraz dochodzą mnie słuchy, 
że jest robione to nieporadnie lub 
nieracjonalnie drogo. Przykładem 
jest odpowiedź na pytanie w an-
kiecie o utworzenie w Lubinie 
szkolnictwa  sportowego.  23% 
ankietowanych uznało to za ważną 
inwestycję. A przecież klasy spor-
towe na poziomie podstawowym 
a potem średnim, to sztandarowe 

hasło prezydenckiego ugrupowa-
nia Lubin 2006. Minęło kilka lat 
i nic z tego nie zostało bo nie ma 
naborów na kierunki sportowe 
w dotychczasowym Zespole Szkół 
Sportowych w Lubinie Z hasła 
Lubin Miastem Mistrzów z czasem 
zostanie tylko wspomnienie.
Na szczęście zauważa prezeska 
Stowarzyszenia  Miasto  dla 
Mieszkańców - ludzie kochają 
swój Lubin. 48% respondentów jest 
zadowolonych z życia właśnie tutaj. 
Mieszkańcy chcą być szanowani, 
chcą mieć wpływ na podejmowane 
decyzje i przede wszystkim ocze-
kują zmian, dlatego też patrzymy 
władzy na ręce i pytamy ludzi jak 
chcieliby żyć, więc z pewnością 
znowu wyjdziemy z ankietami na 
ulicę, by rozmawiać o przyszłości.

 � (pit)

Lubinianie chcą zmian! Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców zleciło badanie sondażowe dotyczące przyszłorocznych wyborów 
i oczekiwań mieszkańców Lubina

Raczyński już nie wygra
Badanie wykonała firma, która robi to od 2005 roku i jako pierwsza przewidziała drugą turę głosowania 
w wyborach na prezydenta Wrocławia. Tym razem z sondażu wynika, że obecnemu włodarzowi poparcie od 
ostatnich wyborów spada na łeb i na szyję. 

Co się takiego stało, że ludzie 

odwrócili się od obecnej władzy?

obecnie poparcie jest tak słabe, że nie 

pozwala na wygraną w przyszłorocznych 

wyborach samorządowych
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REJESTRACJA: 71 344 80 80, 71 790 00 3016 > Nasze Zdrowie

OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKÓW KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
• ZNIŻKI NA ZABIEGI LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

• 50 % RABATU NA BADANIA / OFERTA OBEJMUJE RÓWNIEŻ RODZINĘ PRACOWNIKA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

15 LAT DOŚWIADCZENIA W ZABIEGACH  
LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

Zniżki dla 
KGHM

16

tel. 607 668 022

18 LAT DOŚWIADCZENIA W ZABIEGACH
LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

NOWOŚĆ
FETMO-LASIK

Procedura Jednodniowa!
• Badanie i zabieg laserowej korekcji wzroku tego samego dnia.

• Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

r e k l a m a
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KGHM Polska Miedź S.A. 
oraz gmina Polkowice 
zawarły porozumienie, 
które umożliwi rozbudowę 
Obiektu Unieszkodliwiania 
Odpadów Wydobywczych 
„Żelazny Most” o Kwaterę 
Południową. Inwestycja 
przedłuży działalność 
spółki w regionie 
o kolejne dekady.

Porozumienie podpisali 20 listo-
pada w Lubinie, prezes zarządu 
KGHM Radosław Domagalski, 
burmistrz gminy Polkowice przy 
kontrasygnacie sołtysów miejsco-
wości Żelazny Most, Pieszkowice, 
Dąbrowa, Komorniki i Tarnówek.
Strony porozumienia potwierdziły 
gotowość do realizacji projektów, 
które  podniosą  poziom  życia 
mieszkańców gminy i umożliwią 
jej  rozwój,  ale  także  pozwolą 
przedsiębiorstwu na dalsze funk-
cjonowanie. KGHM od ponad 55 
lat prowadzi działalność górniczą 
w zagłębiu miedziowym. Przy-
szłość  spółki  jest  uzależniona 
między innymi od rozbudowy 
niezbędnej infrastruktury prze-
mysłowej.  Element  integralny 
a zarazem strategiczny w całym 
procesie technologicznym stanowi 
OUOW „Żelazny Most”.
- Bez tej inwestycji, nie byłoby 
KGHM.  To  kluczowe  ogniwo 
w ciągu technologicznym, bez 
którego produkcja miedzi oraz 
innych metali byłaby niemożliwa – 
podkreślił Radosław Domagalski, 
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.

Szef KGHM podkreślił znacze-
nie polityki dialogu społecznego 
w strategii rozwoju spółki. - Nasza 
firma po raz kolejny udowodnia, 
że poważnie traktuje społeczną 
odpowiedzialność biznesu. Dia-
log społeczny i transparentność 
działań Polskiej Miedzi mają fun-
damentalne znaczenie w procesie 
inwestycyjnym. Dokładamy wszel-
kich starań, aby nasza działalność 
odbywała się w poszanowaniu 
potrzeb lokalnych społeczności. 
Osiągnięty kompromis świadczy 
o  umiejętności wypracowania 
zgodnej wizji przyszłości firmy 
i regionu. Cieszę się, że możemy 
wspólnie podejmować długofalowe 
decyzje – powiedział Domagalski.
Partnerami prowadzonego przez 
KGHM już od kilku lat dialogu 
społecznego  są  burmistrz  Po-
lkowic, Sołtysi oraz radni Rady 

Miejskiej Polkowic wraz z kluczo-
wymi uczestnikami rozmów, czyli 
mieszkańcami pięciu miejscowości 
położonych  najbliżej  OUOW 
„Żelazny Most” tj.: Tarnówka, 
Żelaznego Mostu, Pieszkowic, 
Dąbrowy i Komornik.
- Rozwój gminy Polkowice jest 
ściśle związany z KGHM. Z tego 
powodu kluczowe znaczenie we 
wzajemnych relacjach mają szacu-
nek i wspólne poszukiwanie, w dro-
dze dialogu z mieszkańcami takich 
rozwiązań, które będą zadowalać 
zarówno jedną jak i drugą stronę. 
Wypracowane w wyniku licznych 
spotkań i konsultacji porozumienie 
w sprawie rozbudowy Obiektu 
Unieszkodliwiania  Odpadów 
Wydobywczych „Żelazny Most” 
o Kwaterę Południową spełnia 
te warunki – przyznał Wiesław 
Wabik, burmistrz Polkowic.

aktualności

Na ulicy Mickiewicza 
między wieżowcami 
samochód „zaparkował” 
w klatce schodowej, 
wyskoczyło z niego 
dwóch mężczyzn, 
którzy z maczetami 
w dłoniach gonili innego. 

Relacje osób, z którymi rozma-
wialiśmy nie są spójne i trudno 
dociec co tak naprawdę wydarzyło 
się pod klatką schodową 86 przy 
ul. Mickiewicza. W drogę pod 
blok w którym swoją  siedzibę 
ma Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Staszica wjechał biały hyundai. 
Przed ostatnią klatką auto miało 
podjąć próbę staranowania jakiegoś 
mężczyzny. Ostatecznie pojazd 
uderzył w mur częściowo tarasując 
wejście do klatki schodowej. Nie był 
to jednak koniec akcji. Z pojazdu 
miało wyskoczyć dwóch mężczyzn 
z maczetami w dłoniach i rzucić 
się w pościg za mężczyzną któ-
rego autem nie udało się potrącić. 

Mężczyzna miał być uzbrojony 
w  przedmiot  przypominający 
pistolet. Strzały jednak nie padły.
Z relacji mieszkańców wynika, 
że na miejscu szybko pojawiły się 
patrole policji. Napastnicy i ucie-
kinier mieli pobiec w kierunku ul. 
Armii Krajowej.
Policja w tej sprawie nie udziela 
zbyt wielu informacji. Potwierdza 
jedynie, że dzisiaj rano faktycz-
nie samochód osobowy wjechał 

w ścianę wieżowca przy ul. Mic-
kiewicza, a pozostałe okoliczno-
ści tego zdarzenia są wyjaśniane. 
Samochód który wjechał w mur 
nie był kradziony, jednak na razie 
nie wiadomo kto nim kierował. 
Z nieoficjalnych i formacji wy-
nika, że pożar baru, który miał 
miejsce kilka dni wcześniej na 
sąsiedniej ulicy może mieć zwią-
zek z wydarzeniami spod bloku 
przy ul. Mickiewicza.

Pościg z maczetami?

r e k l a m a

Nowe porozumienie w sprawie Żelaznego Mostu

KGHM przygotowuje się
do rozbudowy

•	 dofinansowania	letniego	oraz	zimowego	wypoczynku	dla	
dzieci	i	młodzieży,

•	 opieki	zdrowotnej,

•	 ochrony	gleb	i	upraw,

•	 poszukiwania	alternatywnych	rozwiązań	dotyczących	
zaopatrzenia	w	energię	cieplną,

•	 większego	dostępu	do	Internetu	i	poprawy	zasięgu	telefonii	
komórkowej.

•	 działania	w	zakresie	szkód	górniczych,

•	 wsparcia	 w	 przygotowaniu	 do	 procesów	 rekrutacji	
prowadzonych	przez	KGHM

•	 zapewnienia	bezpieczeństwa	społeczności	bezpośrednio	
sąsiadującej	z	Żelaznym	Mostem”

Strony zobowiązały się
do współpracy w kilkunastu
obszarach:
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*WARUNEK - wiek właściciela od 25 do 59 lat
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Od kilku dni podczas 
wizyty w lubińskim zoo 
zobaczyć można pawie 
na wolności – poza 
wolierami, spacerujące po 
trawnikach lub siedzące 
wysoko na drzewie. Nie 
jest to przypadek.

Ptaki zaplanowane do wypuszcze-
nia od wielu miesięcy przebywały 
w specjalnie dla nich wykonanej 
wolierze usytuowanej na tyłach 
woliery żurawi mandżurskich, 
w sąsiedztwie budynku eduka-
cyjnego.
Przyzwyczajały się do miejsca 
przebywania, aby z czasem uznać 
je za swoje terytorium. Dzięki 
temu, nawet po wypuszczeniu na 
wolność, powinny pozostać w oko-
licy miejsca, w którym dojrzewały.
Pierwsze dni na wolności prze-
biegły  bez  komplikacji,  ptaki 
według naszych założeń pozostają 
na miejscu. Dla ich bezpieczeń-
stwa są w pełni lotne – po to, aby 

w razie niebezpieczeństwa (np. 
ataku drapieżnika) mogły odfrunąć 
na bezpieczną odległość lub na 
drzewo –
podobnie jak robią to ptaki w na-
turze. Aby znaleźć  je podczas 
wizyty w naszym zoo trzeba być 
uważnym.
Obecnie na wolności są cztery 
pawie. Jeśli dalsze dni na wolno-
ści przebiegną bez problemów na 
wolność wypuszczone zostaną 
kolejne cztery.

Zakończenie pod klucz inwestycji, 
którą konsorcjum z PeBeKa na 
czele ma wykonać, planowane 
jest na 2020 rok, a koszt etapu, 
który PeBeKa zrealizuje wspólnie 
z dwoma innymi spółkami sięgnie 
130 mln zł. Dodajmy, że miesiąc 
temu na Żeraniu rozpoczęła się 
inna inwestycja związana z moder-
nizację ciepłowni dla Warszawy. 
Cały projekt łącznie ma kosztować 
ponad miliard złotych. Docelowo 

zapewnić bezpieczeństwo ciepl-
ne dla stolicy i obniżyć emisję 
zanieczyszczeń. Szacuje się, że 
emisja  szkodliwych  pyłów po 
zakończeniu modernizacji spadnie 
w Warszawie o 60 proc.
„Dla  PeBeKa  zadanie  to  jest 
jednym z elementów realizacji 
strategii zakładającej zdobycie 
rynkowej pozycji w obszarach, 
w  których  istnieje  możliwość 
wykorzystania posiadanych wy-

sokospecjalistycznych kompetencji 
w zakresie wykonywania usług 
w dużym reżimie czasowym, orga-
nizacyjnym i prawnym. W oparciu 
o unikalną wiedzę i technologię 
Spółka rozwinęła swoje możli-
wości,  realizując  projekty  na 
całym świecie i stając się jednym 
z  najbardziej  doświadczonych 
przedsiębiorstw w budownictwie 
infrastrukturalnym” – czytamy 
w komunikacje z PeBeKa.
PeBeKa od blisko 60 lat realizuje 
inwestycje budowlane na całym 
świecie, specjalizując się w pro-
jektach  górniczych  wyrobisk 
podziemnych:  wiertniczych, 
tunelowych a także infrastruk-
turalnych. Zbudowała kilometry 
tuneli drogowych, kolejowych 
i hydrotechnicznych, szybów oraz 
szybików o różnym przeznaczeniu 
oraz specjalistycznych obiektów 
na- i podziemnych. Dla PeBeKa 
realizacja tej Umowy stanowi po-
wrót na rynek krajowy a niebawem 
być może i zagraniczny.

 � (red)

PeBeKa z Lubina jako lider konsorcjum z dwoma innymi spółkami wybuduje dla 
PGNiG Termika kotłownię wodno-gazową EC Żerań

PeBeKa wraca do gry
Budowa nowej kotłowni wodno-gazowej o mocy cieplnej 390 MW będzie 
uzupełnieniem budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni 
Żerań. Docelowo cała inwestycja ma zapewnić bezpieczeństwo cieplne 
dla Warszawy, a rozpoczynana właśnie inwestycja ma ma dostosować 
Elektrociepłowni Żerań do obowiązujących norm ekologicznych.

Dramatyczna akcja 
ratunkowa w Toszowicach 
(gm. Rudna). Mieszkaniec 
tej wsi usuwał szkody 
po niedawnym 
orkanie. Źle się za 
to zabrał – doszło do 
przygniecenia dachem.

Do wypadku doszło około godz. 
14 (sobota 18.11). Na jednej z po-
sesji jej gospodarz robił porządki 
po niedawnym orkanie. Wichura 
zerwała dach z szopy i leżał on 
na łące. Mężczyzna postanowił 
sprzątnąć pozostałość po wichu-
rze. Podlewarował leżący na ziemi 
dach i od spodu chciał oddzielać 
blachę od więźby. Skończyło się 
fatalnie, bo lewarek nie wytrzy-

mał i dach przygniótł mężczyznę. 
Przygniecenie  miało  fatalne 
skutki. U mężczyzny zaniknęły 
czynności życiowe.
Na miejsce wezwano strażaków. 
Do  pomocy  wykorzystano 
również  ciągnik  z  przednim 
podnośnikiem. Sprzęt w trakcie 

akcji okazał się bezcenny.  W ak-
cji brały udział jednostki OSP 
z Rudnej, Ścinawy, a także OSP 
Tymowa i PSP Lubin. Strażacy 
reanimowali mężczyznę wspólnie 
z ratownikami. Trwało to około 
20 minut. Walka o życie opłaciła 
się. Mężczyzna trafił do szpitala. 

Przygnieciony dachem

Pawie na wolności
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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

Poszkodowani, wezwanie 
pomocy i błyskawiczne 
stawienie się na 
miejsce, by uratować 
troje poszkodowanych 
– kilkunastu strażaków 
ochotników z Krzeczyna 
Wielkiego, Jaczowa, 
Smardzowa, Grodźca 
i Ścinawy pojawiło się 
w piątkowy wieczór 
( 10.11) w klubie 
FitArena w Lubinie, 
by ratować życie 
i zdrowie. Na szczęście 
było to tylko szkolenie, 
jakie przygotowali 
ochotnicy we współpracy 
z klubem FitArena. 

Personel klubu i klubowicze FitA-
rena w Lubinie przy Leszczynowej 
mieli niecodzienną okazję prze-
ćwiczenia sprawnego wezwania 
pomocy i jej udzielania. Strażacy 
ćwiczyli coś, co znają doskona-
le – ratowanie życia i zdrowia. 
Ćwiczenia pod hasłem “Ratujemy 
życie” w klubie FitArena nie było 
pierwszym, ale i nie ostatnim. 
– Szkolenie z udzielania pierw-
szej pomocy jest bardzo ważne 
i będzie u nas cykliczne. Taka 
umiejętność jest bardzo istotna, 

bo to może przytrafić się każdemu 
z nas. Szkolenie prowadzą straża-
cy ze Stowarzyszenia “Strażacy 
wspólnie przeciw  białaczce”. To 
już drugie nasze wspólne działa-
nie.  Dziś to otwarte wydarzenie 
i zapraszamy wszystkich, nie 
tylko  naszych  klubowiczów. 
U nas będzie kilka takich akcji. 
Do końca roku planujemy jeszcze 
minimum dwie. Dziś ze szkole-
nia skorzystało kilkudziesięciu 
klubowiczów. Miejmy nadzieję, 
że nikt z nich nie będzie musiał 
tego wykorzystywać, ale ważne 
jest, by mieli tę wiedzę – mówiła 

Dorota Jasińska, manager w klubie 
FitaArena.
– Dziś ludzie, gdy widzą jakieś 
zdarzenie to najpierw wyciągają 
telefony i nagrywają filmy, by 
wrzucić je na portale. To błąd, bo 
każda sekunda jest ważna w ra-
towaniu życia. Większość ludzi 
wie jak ratować, ale dzisiejsza 
mentalność jest taka, by najpierw 
nagrać i liczyć, że ktoś przyjedzie 
i pomoże. My jesteśmy po to, by 
uczyć, szkolić i pomagać   – mówił 
Paweł Gębalski prezes “Stowarzy-
szenia Strażacy wspólnie przeciw 
białaczce”. 

Działalność strażaków ze Stowa-
rzyszenia nie jest taka przeciętna 
i lokalna. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że 9 listopada  byli 
z wizytą w Warszawie, gdzie zo-
stali mocno wyróżnieni. – Spośród 
kilkuset fundacji i stowarzyszeń, 
które pomagają ludziom charyta-
tywnie zostaliśmy wyróżnieni. 
Zaprosił nas prezydent Andrzej 
Duda, by nas wyróżnić za aktyw-
ność i chęć w pomaganiu innemu 
człowiekowi. To mobilizujące 
do naszych działań i utwierdza 
nas  w tym, że idziemy w dobrym 
kierunku  – mówi Paweł Gębalski.

Jakie	jeszcze	historie	zostaną	przekazane	do	wiadomości	
publicznej	przez	prezydenta	Roberta	Raczyńskiego	
i	jego	urzędników	w	kwestii	dziury	w	rynku?	Tym	

razem	budowlane	prace	w	Rynku	stanęły	bo	...zepsuł	się	
autobus	dowożący	pracowników.	Mało	tego	to	nie	jedyny	
autobus,	który	wypadł	z	trasy	w	poniedziałek,	kolejny	miał	
mieć	kolizję.	Prace	są	przerwane	od	soboty,	a	informację	
z	autobusami,	dziennikarzom	przekazał	rzecznik	prezydenta	
Roberta	Raczyńskiego	Jacek	Mamiński.
Prace	stanęły	w	sobotę,	choć	wcześniej	wykonawca	nie	
żałował	sił	i	środków,	aby	w	dni	wolne	od	pracy	podgonić	
roboty	na	remontowanym	rynku	–	termin	wszak	goni	-	15	
grudnia	już	blisko.	Roboty	prowadzono	nawet	w	święto	
narodowe	11	listopada	–	donosili	nam	mieszkańcy	Rynku,a		
teraz	w	normalny	dzień	roboczy	w	dziurze	w	rynku	znowu	
nie	dzieje	się	nic	(przynajmniej	do	po	poniedziałku...
Z	relacji	rzecznika	wynikało,	że	w	poniedziałek	robotnicy	
mieli	dotrzeć	do	Lubina	o	godzinie	12.	Nie	dotarli,	a	jak	na	
złość	przestała	działać	też	miejska	kamera	internetowa	
dzięki,	której	można	było	podglądać	prace	prowadzone	
w	rynku.	Skoro	zepsuł	się	autobus	mogła	zepsuć	się	kamera,	
no	chyba,	że	miała	poważniejszy	wypadek...
Z	naszych	informacji	wynika,	że	przyczyną	przestoju	nie	był	
autobus	ale	spóźniona	dostawa	kamienia.	Ciekawostką	jest	
to,	że	część	kamienia	importowana	jest	z	...Chin.
Historia	historyjek	rynkowych	i	powodów	braku	robót	jest	
długa	jak	długa	jest	historia	dziury	w	rynku.	Przypomnijmy,	
że	ta	historia	pisze	się	od	kilkunastu	lat	i	ubierana	była	
w	różnego	rodzaju	przekłamania.	Dziura	stała	się	nawet	
polityczną	i	była	przyczynkiem	do	zmiany	władz	w	powiecie,	
które	miały	blokować	budowę	galerii.	Kiedy	starostwo	
przejęła	ekipa	Lubin	2006	(poplecznicy	Raczyńskiego)	
też	z	powodów	formalnych	zablokowali	oni	pozwolenie	na	
budowę	galerii	w	Rynku.	Kiedy	wreszcie	pozwolenie	na	galerię	
zostało	wydane,	prace	nigdy	nie	ruszyły.	Z	nieoficjalnych	
informacji	wynika,	że	z	najmu	drugiej	kondygnacji	wycofał	
się	jeden	z	przygotowywanych	najemców.	Miał	zająć	całe	
piętro	–	wiarygodne	źródła	twierdzą,	że	miał	to	być	Urząd	
Miejski.	Od	lat	nie	jest	tajemnicą	że	do	obecnego	urzędu	
przeprowadzi	się	policja	z	ul.	Traugutta.	Tutaj	jednak	również	
tak	jak	w	przypadku	rynku	nic	z	tą	przeprowadzką	nie	dzieje	
się	od	lat,	bo	miasto	wciąż	nie	ma	nowej	siedziby	do	której	
mogłoby	przenieść	urzędników...

 �Borek Wszędobylski

felieton

Dziura w rynku 
naprawdę
przeklęta?

Akcja w FitArena
na Leszczynowej
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Badania dla panów w MCZ

Sprawdź poziom PSA, śpij spokojnie
Kolejny rok z rzędu Miedziowe Centrum Zdrowia przyłącza się do ogólnoświatowej akcji 
Movember, czyli serii badań dla panów pod kątem wykrywania raka prostaty. Nazwa 
Movember to połączenie słów Moustach i November, czyli wąsy i listopad. Symbol zarostu 
nad ustami u panów ma zwrócić uwagę na bardzo ważne badania profilaktyczne. 
Laboratoria MCZ w Lubinie, Legnicy i Głogowie zachęcają do wizyty okrągły rok,ale 
w listopadzie szczególnie.

Nie  tylko  w  listopadzie, 
bo cały czas, ale w tym 
akurat  miesiącu  ze 

szczególnym  naciskiem  Mie-
dziowe Centrum Zdrowia zachęca 
panów do poddania się ważnym 
badaniom laboratoryjnym, które 
pozwolą mężczyznom na tak zwa-
ny spokojny sen. Chodzi o wczesną 
profilaktykę nowotworu gruczołu 
krokowego. - Są to badania określa-
jące poziom antygenu specyficzne-
go dla gruczołu krokowego PSA. 
Każdy mężczyzna po ukończeniu 
50 roku życia powinien raz w roku 
zrobić to badanie. Jest ono proste. 
Polega  na  pobraniu  niewielkiej 
ilości krwi. PSA to białko produ-
kowane przez gruczoł krokowy. To 
białko mówi nam o ewentualnym 

procesie chorobowym o ile takowy 
jest - tłumaczy Elżbieta Lisiecka, 
kierownik  zakładu  diagnostyki 
laboratoryjnej MCZ S.A. w Lubinie
Badaniom powinni poddać się też 
panowie po 40 roku życia, u których 
w rodzinie zdarzały się przypadki 
nowotworów prostaty. Placówki 
MCZ w Lubinie, Legnicy i Gło-
gowie zapraszają w określonych 
godzinach i dniach. - W Lubinie 
w laboratorium centralnym prze-
prowadzamy je w środy i czwartki. 
Zapraszamy pacjentów w środy od 
11.00 do 13.00 i w czwartki od 15:30 
do 17:00. W Legnicy i w Głogowie 
zapraszamy pacjentów od 8:30 do 
9:30 – informuje Elżbieta Lisiecka. 
- Norma poziomu PSA to od 1 do 
4 nanogramów na mililitr (ng/ml). 

Wynik powinien obejrzeć mimo 
wszystko klinicysta, bo jeśli mieści 
się w normie, a pacjent ma jakieś 
objawy od strony układu moczo-
wo – płciowego trzeba wykonać 
dodatkowe badania - dodaje Elżbieta 
Lisiecka.
Wyniki  gotowe  są  na  drugi 
dzień.  Badanie  laboratoryjne 
warto uzupełnić wizytą u urologa 
i  przeprowadzeniem  kontroli 
USG. Laboratoria MCZ badają 
poziom PSA  również podczas 
badań okresowych oraz w pro-
gramach realizowanych dzięki 
Fundacji KGHM Polska Miedź, 
podczas  których w  sumie  jak 

dotąd przebadano dodatkowo już 
1500 pacjentów. - Nasze badania 
są wykonywane metodą chemii 
immunoluminescencji. Są objęte 
kontrolą wewnątrz  i  zewnątrz 
laboratoryjną. Mamy certyfikaty, 
które potwierdzają jakość i wia-
rygodność naszych badań - mówi 
Elżbieta Lisiecka.
PSA  to  skrót  od  angielskiego 
prostate-specific antigen, czyli 
swoisty antygen sterczowy. Jeśli 
jest we krwi obecny jest w stężeniu 
podwyższonym to może oznaczać 
zapalenie gruczołu krokowego, 

łagodny przerost prostaty lub raka 
gruczołu krokowego. Jak mówią 
statystyki,  nowotwór  ten  jest 
drugim pod względem częstości 
rakiem złośliwym występującym 
w Polsce u mężczyzn. Nie wiado-
mo, jakie są przyczyny jego wystę-
powania, ale najczęściej związany 
jest z podeszłym wiekiem i uwa-
runkowaniami  genetycznymi. 
Wykryty na czas może być w stu 
procentach uleczalny. Metody le-
czenia są dostosowane zarówno do 
stopnia zaawansowania choroby, 
jak i do wieku pacjenta. Stosuje 

się leczenie operacyjne, radiote-
rapię oraz leczenie hormonalne, 
chemioterapię.
Wśród objawów klinicznych pa-
nowie mogą zaobserwować m. in. 
częstą potrzebę oddawanie moczu, 
zwłaszcza podczas snu, uczucie 
niepełnego wypróżnienia, wąski 
strumień moczu, bóle w okolicy 
lędźwi. 

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

pod	numerem	telefonicznym	
dostępnym	w	dni	robocze	do	
godziny	18.00:
w	Lubinie	-	76/84	60	184,	
w	Głogowie	-	76/72	76	745,
w	Legnicy	-	76/74	39	556.
Po	uprzedniej	rejestracji,	
pacjenci	mogą	zgłaszać	się	
we	środy	od	11.00	do	13.00	
i	czwartki	od	15.30	do	17.00	
do	laboratorium	central-
nego	Zakładu	Diagnostyki	
Laboratoryjnej	MCZ	S.A.	
w	Lubinie.	W	Przychodniach	
MCZ	w	Legnicy	i	Głogowie	
materiał	do	badania	pobie-
rany	jest	w	laboratoriach	we	
środy	i	czwartki	w	godzinach	
od	8.30	do	9.30.

Na badania PSA można

rejestrować się

telefonicznie
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Wyremontowane 
pomieszczenia, 
nowoczesne toalety, 
ocieplenie, odnowiona 
elewacja, ogrodzony 
i zagospodarowany teren 
wokół - to wszystko 
mają do dyspozycji 
mieszkańcy Lasowic 
w zmodernizowanej 
ostatnio świetlicy 
wiejskiej.

To piąte  na przestrzeni  trzech 
ostatnich  lat  otwarcie  obiektu 
użyteczności publicznej na wsi. 
Wybudowano,  przebudowano 
i kompleksowo zmodernizowano 
już miejsca spotkań oraz integracji 
mieszkańców w: Turowie, Dziewi-
nie, Dąbrowie Środkowej, Wielowsi 

i ostatnio w Lasowicach. W minioną 
środę (8.11.)odbyło się oficjalne 
otwarcie zmodernizowanej świe-
tlicy w Lasowicach.
Oprócz mieszkańców wsi i sołtysa 

Andżeliki Wojciechowskiej, na 
uroczystość przybyli m.in.: starosta 
lubiński, gospodarz gminy Krystian 
Kosztyła, dyrektor Departamentu 
Rozwoju w ścinawskim urzędzie, 

dyrektor CTiK, ścinawscy radni, 
a także przedstawiciele gminnych 
sołectw. – Kolejny obiekt został 
wyremontowany, wszystko po 
to, aby mieszkańcy mieli swoje 
miejsce do spotkań, do organizacji 
różnych wydarzeń i integracji, 
niech  ta  świetlica  służy wam 
przez wiele lat, a jeśli będziecie 
o nią dbali to z pewnością tak 
będzie- tymi słowami przywitał 
gości burmistrz Ścinawy. Oddaną 
do użytku świetlicę poświęcił 
proboszcz ścinawskiej parafii ks. 
Andrzej Pławiak.
Odnowienie kolejnych obiektów 
ruszy lada moment. Pora na Parszo-
wice, Zaborów oraz Przychową, 
gdzie powstanie zupełnie nowa 
świetlica.

 � (Inf/scinawa.pl)

Świetlica w Lasowicach po remoncie

r e k l a m a

Podczas nadchodzącego 
finału rejestracja 
w Lubińskim Sztabie 
będzie się odbywała tylko 
i wyłącznie online.

Rejestracja wolontariuszy kończy 
się w dniu 10.grudnia 2017r.
Rejestracji można dokonać przez 
stronę www.wolontariusze.wosp.
org.pl
Wolontariusz po dokonaniu zgłosze-

nia przez stron internetową wolonta-
riusze.wosp.org.pl zobligowany jest 
do stawienia się w siedzibie Sztabu 
celem weryfikacji przez Szefa Sztabu 
wprowadzonych danych oraz podpi-
sania zobowiązania do rozliczenia 
się z przeprowadzonej kwesty.
Wolontariusz pełnoletni samo-
dzielnie dokonuje zgłoszenia do 
wybranego Sztabu, wolontariusz 
niepełnoletni zgłasza się z pomocą 
opiekuna prawnego.

Ruszyła rekrutacja wolontariuszy na 26. Finał WOŚP!

WOŚP szuka
wolontariuszy

Okolicznościowe 
medale z okazji 25 
-lecia istnienia Związku 
Zawodowego Pracowników 
Dołowych KGHM Polska 
Miedź S.A. nadano 
prawie 200 osobom.

Spośród blisko 2000 osób, które 
przynależą obecnie do ZZPD wy-
różniono tych, którzy są najdłużej 
i którzy mocno działają w struktu-
rach związku. Uroczystość odbyła 
się 11 listopada w restauracji przy 
szybie SW – 1.
ZZPD KGHM Polska Miedź po-
wstał w 1992 roku.
– Ten związek powstał podczas 
słynnego strajku 32 – dniowego,  
gdy załoga powiedziała “stop, nie 
chcemy wyprzedaży Polskiej Mie-
dzi”. Były dobre i złe chwile, ale 
trzeba powiedzieć, że ten związek 
rozwija się bardzo dynamicznie. 
Jesteśmy jednym z największych 
w Polskiej Miedzi  – mówił Jan 

Młynarczyk,przewodniczący 
ZZPD KGHM Polska Miedź . 

W  uroczystości  jubileuszowej 
wzięli udział nie tylko wyróżnieni, 
a było ich blisko 200, ale też dyrek-
cja kopalni Polkowice- Sieroszo-
wice. – Z okazji 25 -lecia waszego 
związku chciałbym złożyć na ręce 
przewodniczącego list gratulacyjny 
i kwiaty, symbol uczczenia tej 
okazji. 25 lat to piękna data. To 
wiek, gdy człowiek kończy studia 
i wchodzi w wiek dorosły. Tego 
wam życzę. To związek pracowni-
ków dołowych, czyli tych, którzy 
ciężko pracują na dole i podejmują 
wyzwania, a także realizują cele, 
które my określamy. Życzę, by 
związek dalej się rozrastał, bo to 
będzie oznaczało, że ta siła jest 
na dole – mówił Radosław Stach, 
dyrektor ZG Polkowice – Siero-
szowice.
Podczas uroczystości w restauracji 
Oberża przy szybie SW -1 nadano 
medale.  Otrzymało  je  prawie 
200 obecnych i byłych członków 
związku, którzy  byli z formacją 
od początku i mocno angażowali 
się w jego rozwój. 

ZZPD świętuje 
25 lat


