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Urzędnicy 
wycieli
Drzewa 
wbrew woli
mieszkańców
To tragedia nasza i tych drzew, mówią mieszkańcy ulicy 
Reja, przy której w poniedziałek 11 grudnia ogołocono 
podwórze z zielonych płuc.
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Coraz bliżej do 
Świąt Bożego 
Narodzenia, tym 
samym coraz większy 
ruch w sklepach, 
hipermarketach 
i centrach handlowych. 
By nie stać się ofi arą 
kradzieży lubińscy 
policjanci apelują 
o zwiększoną 
ostrożność, a także 
rozwagę podczas 
internetowych 
zakupów.

Jak co roku w okresie przed-
świątecznym, trwa „gorączka 
zakupów”. W miejscach pu-
blicznych, a w szczególności 
w hipermarketach i galeriach 
handlowych można zauwa-
żyć zwiększony ruch. Nasz 
pośpiech, roztargnienie, brak 
ostrożności, mnogość pro-
mocji, kuszące propozycje 
zakupów – wszystko to powo-
duje, że pochłonięci zakupami 
zapominamy o podstawowych, 
często najprostszych zasadach 
bezpieczeństwa. 
Lubińscy policjanci apelują 
zatem, o czujność i rozwagę.
Pamiętajmy by wybierając się 
na zakupy nie brać ze sobą 
wszystkich oszczędności, 
a jedynie niezbędną gotówkę. 
Płaćmy za zakupy odliczo-
ną kwotą, bez zbytecznego 

pokazywania rzeczywistej 
zawartości. Pieniądze powinny 
być schowane w bezpiecz-
nym miejscu, najlepiej po 
wewnętrznej stronie kieszeni 
odzieży czy torby, zabezpie-
czonej guzikiem lub zamkiem. 
Istotne jest by nie pozostawiać 
portfela z pieniędzmi w otwar-
tej torbie, na widoku, np. na 
ladzie sklepowej, 
Istotne jest również aby 
płaszczy, toreb i pakunków 
nie pozostawiać bez nadzoru.
Robiąc zakupy poprzez portale 
aukcyjne pamiętajmy także, że 
i tam mogą znaleźć się osoby 
nieuczciwe. Oszuści czyhają 
na swoje ofiary wykorzystując 
nieuwagę, pośpiech, podeks-
cytowanie i chęć posiadania 
jak najszybciej i jak najtaniej 
nabytej rzeczy.
Pamiętajmy również o zacho-
waniu ostrożności podczas 
podróży w zatłoczonych, 
lokalnych środkach transpor-
tu. Wykazujmy się czujnością 
i zainteresowaniem otoczenia 
wokół.
W przypadku gdy podróżu-
jemy własnymi samochoda-
mi, dbajmy o to, aby żadne 
wartościowe przedmioty nie 
znajdowały się w widocznym 
miejscu bez nadzoru. Pozosta-
wione na siedzeniach klucze, 
dokumenty, torebki czy plecaki 
mogą okazać się łatwym łupem 
dla złodzieja.

Mokra nawierzchnia i mimo wszystko za 
duża prędkość. Tak doszło do zderzenia 
volkswagena passata z citroenem xara. Do 
stłuczki doszło na łuku ul Szkolnej koło 
cmentarza komunalnego. 
- Nie jechałem szybko, ale niestety wyrzuciło 
mnie z zakrętu – mówi młody kierowca passata. 
- Dobrze że nikomu nic się nie stało.
Kierująca citroenem - choć poszkodowana - ze 
zrozumieniem podeszła do tego co się stało. 
Na miejsce wzywano policję. Obydwa pojazdy 
w dalsza podróż zostały zabrane lawetami. 

Kia zderzyła się ze skodą na krajowej 
trójce między Lubinem, a Polko-
wicami.
Do stłuczki doszło na objeździe bu-
dowanego odcinka S3 na wysokości 
skrzyżowania Owczary/Szklary Górne. 
Kierowca Kia zasnął za kierownicą, 
i zaczął zjeżdżać na przeciwny pas ru-
chu. Zderzył się ze skodą. Na szczęście 
nikomu nic poważnego nie stało się. 
Niestety na drodze przez kilka godzin 
ruch był utrudniony. Czekano na wyniki 
badania ze Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego. Mimo wprowadzenia ruchu 
utworzył się potężny zator na „trójce”. 
Do zderzenia doszło 12 grudnia.

  (pit)

Zderzenie na „trójce”

Wyleciał z zakrętu Bądź czujny
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Świetna muzyka i cudowni 
artyści, relaks, przyjemność 
i zabawa – tak oceniano koncert 
zespołu „Wciąż Młodzi” z Wro-
cławia, który zorganizowała 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Raszówce. Koncertowi towa-
rzyszyła prezentacja książek.

Sala była wypełniona po brzegi, 
a tak ogromne zainteresowanie 
wydarzeniem okazało się miłą 
niespodzianką dla wykonawców. 
Grupa „Wciąż Młodzi” z Wro-
cławia, wystąpiła z repertuarem 
Kabaretu Starszych Panów i Woj-
ciecha Młynarskiego. Ten występ 
spotkał się dużym z bardzo dużym 

uznaniem wśród publiczności.
– Świetna muzyka i cudowni 
artyści, relaks, przyjemność, 
radość, zabawa, miłe towarzy-
stwo, wspaniała atmosfera, urocza 
rozrywka w szary, zimowy, zimny 
wieczór... – takie komentarze do-
tarły z widowni do wykonawców 
i organizatorów po koncercie.
Koncert odbył się w świetlicy 
wiejskiej w Raszówce. Bibliote-
karki przygotowały specjalnie na 
tę okazję świąteczno-mikołajkowe 
dekoracje.
Świetnej muzyce towarzyszyła 
prezentacja książek z projektu 
Literacka Paczka.

  (ug.lubin.pl)

Kiedy w maju próbowano po raz 
pierwszy wyciąć drzewa na 
podwórzu przy ulicy M. Reja 

mieszkańcy sprzeciwili się. Wówczas po-
mógł im w tym okres ochronny dla ptaków. 
Lubinianie wspierani przez Stowarzyszenie 
Miasto Dla Mieszkańców przygotowali od-
wołania od decyzji urzędników. Wojewódzki 
Konserwator zabytków również wydał zgodę 
na wycinkę drzew na tym terenie. Od tej 
decyzji mieszkańcy reja też próbowali się 
odwoływać. Niestety drzewa zniknęły. 11 
grudnia rano rozpoczęto wycinkę. Żadnej 
decyzji urzędniczej nie udało się zmienić.
– Mieszkańcy poprosili nas o pomoc. 
Dewastacja przyrody,środowiska i prze-
strzeni miejskiej choć odbywa się w obliczu 
prawa, to odbywa się wbrew mieszkańcom 
i oddziałuje na nich szkodliwie. Urzędnicy 

nasi popełniają błędy, do czego ostatnio 
przyznał się pan prezydent mówiąc o usta-
wie krajobrazowej. Tutaj widzimy, że nawet 
gdyby dziś przyznał się ktoś do tego błędu 
w kwestii tych drzew, to zmiany są już 
nieodwracalne. To była cenna przestrzeń 
i skrawek zieleni w centrum miasta. Miesz-
kańcy obawiają się teraz spalin – mówi 
Zbigniew Sobka ze Stowarzyszenia Miasto 
Dla Mieszkańców. 
Obawy dotyczą tego, że miejscu gdzie 
dotąd od lat rosły drzewa powstanie 
parking. – Tam będzie coś, co będzie 
przypominało to, co jest przy ulicy Koł-
łątaja. To będzie coś na równych prawach 
dla pieszych i pojazdów kołowych, również 
z możliwością parkowania. Ta wycinka 
wiąże się z inwestycją, która ruszy wiosną 
przyszłego roku. – mówi Jacek Mamiński, 

rzecznik prasowy prezydenta Lubina. 
To co się stało jasno pokazuje, ze prezydent 
z urzędnikami postawili na swoim. Kilka 
miesięcy temu pierwszy raz próbowano 
wyciąć drzewa. Wtedy protest miesz-
kańców poskutkował. Okazało się też, że 
Urząd Miejski zlecił wycięcie drzew nie 
mając na to pozwolenia, a raczej wycięto 
drzewa po tym jak ono wygasło. Te nie-
legalne działania urzędników Roberta 
Raczyńśkiego bada prokuratura. Pytanie, 
czy prokuratorzy nie stwierdzą, że wycinka 
drzew bez ważnego pozwolenia nie jest 
tylko mało szkodliwym czynem i postę-
powanie zostanie zaniechane. Mieszkańcy 
ul. reja nie ukrywają, że jeżeli tak się stanie 
będzie to skandaliczna decyzja, bo do 
naruszenia prawa przecież doszło... 

  (red)

BANERY
REKLAMOWE

tel. 603 914 338
biuro@projekt-media.pl

Koncert w Raszówce
r e k l a m a

Urzędnicy wycieli
drzewa wbrew woli
mieszkańców
To tragedia nasza i tych drzew, mówią mieszkańcy ulicy Reja, przy 
której w poniedziałek 11 grudnia ogołocono podwórze z zielonych 
płuc. Wycięto kilkanaście drzew, o które lubinianie tam mieszkający 
walczyli od maja tego roku. Ani urzędnicy z Lubina, ani wojewódzki 
konserwator zabytków nie zmienili zdania. Jak informuje urząd 
miejski w Lubinie, drzewa zniknęły w związku z przyszłą inwestycją. 
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Wiele inwestycji 
zrealizowanych, bardzo 
dużo rozpoczętych- na 
tym nie koniec, lista 
zadań na kolejne lata jest 
jeszcze długa, co ważne, 
na większość z nich 
pozyskano już bardzo 
duże środki zewnętrzne, 
głównie dotacje unijne, 
ale również te od innych 
samorządów, łącznie 
przez ostatnie 3 lata 
blisko 75 mln zł.
W budżecie na 2018 roku, 
przyjętym jednogłośnie na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Ścinawie przewidziano kwotę 
ponad 40 mln zł na inwestycje. 
W przyszłym roku rozpocznie 
się budowa strefy aktywności 
gospodarczej, to największe 
wartościowo zadanie przewi-
dziane do realizacji, 17 ha przy 
ul. Legnickiej i Spacerowej zo-
stanie kompleksowo uzbrojone 
w niezbędne media, w tym długo 
wyczekiwany w Ścinawie gaz 
ziemny. Rusza duży, kilkuletni 
projekt związany z kanalizacją 
gminy, startuje rewitalizacja 
zieleni w mieście, ma także zostać 
wybudowany parking w kształcie 
statku przy moście na Odrze.

– Zaplanowaliśmy przychody 
gminy na ponad 66,5 mln zł, 
z kolei wydatki opiewają na sumę 
około 75 mln zł- mówi skarbnik 
Marzena Dawedowska. – Pod-
kreślam, że zarówno budżet na 
2018, jak również Wieloletnia 
Prognoza Finansowa została 
pozytywnie zaopiniowana przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową 
we Wrocławiu, bez zastrzeżeń 
spełniamy wszystkie wymagane 
wskaźniki- dodaje.
Wracając do przyszłorocznych 

inwestycji, sporą sumę zabez-
pieczono także na budowę portu 
i przystani nad Odrą, zmodernizo-
wane ma być również targowisko 
miejskie, kontynuowane będą 
zadania rozpoczęte w bieżącym 
roku: przebudowa tzw. PAŁACY-
KU, remonty świetlic wiejskich 
w Parszowicach i Zaborowie, 
budowa nowego obiektu w Przy-
chowej. Gmina przewidziała 
ponad pół mln zł na budowę 
nowoczesnych placów zabaw na 
kolejnych wsiach, pojawiły się 

środki finansowe dla wspólnot 
i mieszkańców na rewitalizację, 
samorząd zamierza dostosować 
do standardów niskoemisyjnych 
instalacje grzewcze w budynkach 
użyteczności publicznej, a jeżeli 
uda się uzyskać wsparcie unijne 
mieszkańcy domów jednorodzin-
nych na terenie gminy będą mogli 
ubiegać się o dofinansowanie na 
instalacje wykorzystujące odna-
wialne źródła energii.
– Bardzo mnie cieszy, że udało 
się zrealizować już wiele zadań, 

a jeszcze więcej stoi przed nami, 
dziękuję za współpracę radnym, 
pracownikom i innym podmiotom, 
dzięki którym Ścinawa wygrze-
buje się z wieloletnich zaniedbań- 
mówi burmistrz Ścinawy Krystian 
Kosztyła. – Zdecydowanie 
przyspieszamy, jeszcze w 2014 
roku kwota wydatków inwesty-
cyjnych wynosiła niespełna 4 
mln zł, dzisiaj, przede wszystkim 
dzięki bardzo dużym dotacjom 
pozyskanym z zewnątrz, możemy 
nakłady inwestycyjne zwiększyć 

dziesięciokrotnie, a inwestycje to 
przecież rozwój- dodaje Kosztyła.
Przyszłoroczny budżet zapo-
wiada konsekwentną realizację 
wieloletnich projektów z bardzo 
różnych dziedzin. Tak śmiałe 
plany udaje się realizować nie 
tylko dzięki ogromnym środ-
kom pozyskanym z funduszy 
unijnych, ale też dzięki zmie-
nionemu podejściu do własnych 
wpływów.
– Egzekwujemy więcej pieniędzy 
z należnych gminie podatków, 
w tym także odzyskujemy zna-
czące sumy jeżeli chodzi o VAT. 
Inaczej zarządzamy publiczny-
mi środkami, wprowadziliśmy 
np. zmiany w funkcjonowaniu 
funduszu sołeckiego. Szuka-
my oszczędności w różnych 
miejscach, np. kompleksowe 
ubezpieczenie mienia gminnego 
spowodowało oszczędności 
w płaconych składach o ok. 30 
%, a koszty oświetlenia ulicznego 
wynoszą obecnie prawie cztery 
razy mniej niż na początku ka-
dencji- wyjaśnia Dariusz Stasiak, 
dyrektor Departamentu Rozwoju 
w ścinawskim urzędzie.
Po sesji z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia odbyło 
się spotkanie opłatkowe.

  (scinawa.pl)

aktualności

*WARUNEK - wiek właściciela od 25 do 59 lat

r e k l a m a

Nie ma szczęścia 
lubiński Rynek. To już 
pewne. Sylwester na 
wyremontowanym 
placu nie odbędzie 
się. Szacowany termin 
zakończenia remontu 
wskazywany jest na 
koniec stycznia.

Wszystko uzależnione jest od 
pogody, a ta ostatnio pogarsza 
się. Jeżeli nie będzie łagodnej zimy 
robotnicy zejdą z rynku dopiero 
na wiosnę. 
Zaawansowanie prac na dzisiaj 
jest spore. Mieszkańcy patrzą na 
to co dzieje się po obiecankach 
prezydenta co do rynku i komen-
tują. Nie wszystkim podoba się 
kamienny plac, który ma podobno 
nawiązywać do historii tego miej-
sca. Złośliwi już komentują, że 
prezydent buduje plac apelowy 
wyłożony granitem.
Pogoda to jednak nie wszystkie 

przeszkody związane z ewentu-
alnym opóźnieniem zakończenia 
robót w rynku. Z wypowiedzi 
rzecznika prasowego prezyden-
ta wynika, że poza wymianą 
nawierzchni wokół ratusza ko-
nieczna będzie renowacja ścian 
i wykonanie odwodnienia.

Kolejny termin
na rynek

Takiego budżetu w Ścinawie jeszcze nie było

40 mln zł na inwestycje!
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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

Miały być symbolem 
ekologii i nowoczesności 
gminy Lubin tymczasem 
mają fabryczną wadę, 
która powoduje, że 
kilkadziesiąt lamp 
zasilanych ogniwami 
fotowoltaicznymi 
jest demontowanych. 
Takie lampy stoją 
niemal w każdej 
wsi gminy Lubin.
W ocenie gminnych urzędników 
lampy mają fabryczne wady, które 
doprowadziły do niebezpiecznych 
sytuacji. Jak czytamy w gminnym 
portalu to było powodem demon-
tażu kilku lamp, a teraz rozebrane 
zostaną wszystkie pozostałe. Mają 
pojawić się ponownie na wiosnę. 
Ekologiczne lampy zasilane ba-
teriami słonecznymi zakończono 
montować w 2015 roku. Koszt 
całej inwestycji wyniósł około 
400 tys. zł. Za 43 lampy ledowe 
z bateriami słonecznymi.
– Wszystko wskazuje na to, że 

słupy na których zamontowane są 
lampy mają wady fabryczne. Przez 
to dochodzi do tzw. „zmęczenia 
materiału” i słupy pękają. W ubie-
głym roku wymieniliśmy jedną taką 
lampę, w tym roku złamały się trzy, 
a kolejnych pięć groziło złamaniem 
więc zostały zdemontowane – wyja-
śnia w gminnym portalu ug.lubin.pl 
- Dariusz Górecki, odpowiedzialny 
za oświetlenie w Urzędzie Gminy 
Lubin. – Dlatego, dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców, zażądaliśmy od 
wykonawcy wymiany wszystkich 
słupów w ramach naprawy gwa-
rancyjnej.
Dodajmy, że dwa słupy spadły 
na drogę w Szklarach Górnych 
i Osieku. Kolejny pękł i złamał 
się przy miasteczku rowerowym.
Od wykonawcy i dostawcy lamp 
gmina zażądała naprawy gwa-
rancyjnej i ta została przyjęta. 
Do 21 grudnia zniknął wszystkie 
nowoczesne lampy. Wszystkie 
mają ponownie stanąć w swoich 
miejscach do wiosny. 

 Fot: ug.lubin.pl

Podopieczni Fundacji 
„Przystań” w Ścinawie 
nie mogli sobie 
wymarzyć lepszego 
prezentu na Święta 
Bożego Narodzenia. 
W miniony czwartek, 
14 grudnia odbyło się 
uroczyste przekazanie 
specjalnego busa 
do przewozu osób 
niepełnosprawnych- tym 
samym usprawniono 
funkcjonowanie 
placówki.

Na spotkaniu obecni byli: 
dyrektor Wydziału ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego- Bogusława 

Kulińska, prezes Zarządu 
Re-Wo w Lubinie- Elżbieta 
Wojszwiłło-Tarnowska, ekspert 
ds. promocji i informacji w Pań-
stwowym Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych we 
Wrocławiu- Marcin Mazurek, 
dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lubinie- 
Alina Tarczyńska, burmistrz 
Ścinawy- Krystian Kosztyła 
oraz przewodniczący Powiato-
wej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych- Dariusz 
Jankowski. W uroczystości 
wzięli również udział uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Uśmiech” w Ścinawie.
Nie mogło zabraknąć proboszcza 
ścinawskiej parafii, ks. Andrzeja 
Pławiaka, który dokonał poświę-
cenia samochodu.

– Na ten dzień czekaliśmy, aż 
trzy lata od momentu utworzenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Uśmiech”- mówi prezes fundacji 
Dorota Giżewska. – Mikrobus 
służyć będzie naszym podopiecz-
nym, tj. trzydziestu osobom 
niepełnosprawnym, uczestnikom 
WTZ oraz czterdziestu mieszkań-
com centrum rehabilitacyjno-
-opiekuńczego- dodaje.
W związku z aktywną działal-
nością w zakresie rehabilitacji 
społecznej, podopieczni niejed-
nokrotnie zapraszani są do innych 
placówek na konkursy, festiwale 
oraz warsztaty edukacyjne. Do tej 
pory wiele osób nie mogło w nich 
uczestniczyć, bo nie mieli czym 
pojechać. Teraz to się zmieni.
– Dzięki zamontowanej platfor-
mie, mikrobusem możemy prze-
wozić osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich- podkreśla 
szefowa fundacji. – Zwiększy się 

dostęp do naszej oferty terapeu-
tycznej, dodatkowo będziemy 
mogli dowozić z obszaru gminy 
Ścinawa osoby poruszające się 
na wózkach, które do tej pory nie 
mogły skorzystać z zajęć w naszej 
placówce. Również otworzymy 
możliwość dla tych osób wy-
jazdów do kina, teatru, na basen 
i kręgle oraz na dalsze wycieczki 
krajoznawcze- dopowiada.
Koszt busa to 136.900,00 zł, 
zakup samochód sfinansowany 
został przez: PFRON, Fundację 
KHGM Polska Miedź, Gminę 
Ścinawa oraz środki własne 
Fundacji „Przystań” w Ścinawie.
Po części oficjalnej zaproszeni 
goście mogli obejrzeć przedsta-
wienie, które było jednocześnie 
elementem spotkania podsumo-
wującego inny, realizowany przez 
ścinawską fundację projekt pn.: 
„Inwestuję w swoją przyszłość”.

  (scinawa.pl)

Fundacja ma spec-busa Demontują
...nowoczesne
oświetlenie

To miejsce
kosztuje 60 zł

tel. 603 914 338
biuro@projekt-media.pl

r e k l a m a
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Tegoroczny wynik dla 
MCZ S.A. to VIII miejsce 
wśród stu szpitali zabie-

gowych, wielospecjalistycznych 
i onkologicznych z całej Polski, 
II miejsce na Dolnym Śląsku, III 
miejsce na liście sieci szpitali II 
poziomu oraz nagroda „Inspira-
cja 2017”. Rankingu prowadzą 
gazeta Rzeczpospolita i Centrum 
Monitorowania Jakości. Wszystko 
odbywa się pod patronatem Mini-
sterstwa Zdrowia. Jak podkreśla 
zarząd MCZ S.A., spółki należącej 
do grupy kapitałowej KGHM 
Polska Miedź, tytuły i statuetki 
nie są najważniejsze.- Nikt nie robi 

tego tylko dla punktów i rankin-
gów. Są to cenne wyróżnienia, ale 
naszym głównym celem jest bez-
pieczeństwo pacjentów. Obecnie 
mamy już następne projekty, które 
w tej chwili realizujemy i mam 
nadzieję, że ione będą docenione 
za rok - mówił Piotr Milczanowski 
prezes zarządu MCZ S.A.
Ranking publikowany w Rzecz-
pospolitej jest najpopularniej-
szym w Polsce, a zarazem 
najpoważniejszym w kraju. 
Szpitale oceniane są pod wieloma 
względami. Jednostki poddawane 
ocenie około pół roku wcześniej 
otrzymują pierwsze dokumenty do 

wypełnienia. - Dostajemy ankietę 
składającą się z ponad 200 pytań. 
Jest ona później weryfikowana 
przez organizatora konkursu. 
Oceniana jest rzetelność tych 
odpowiedzi. To, co jest najwyżej 
punktowane to bezpieczeństwo 
epidemiologiczne w szpitalu, ale 
także przestrzeganie wszystkich 
procedur. W tym analizowana jest 
też praca szpitala nad zdarzeniami 
niepożądanymi - dodaje Piotr 
Milczanowski, prezes zarządu 
MCZ S.A. Ważną rolę odgrywaja 
bezpieczeństwo finansowe po-
szczególnych placówek.
Wspomniane projekty realizowa-
ne przez MCZ to poważne zada-
nia. Mowa tu choćby o remoncie 
oddziału okulistyki. - Chcemy 
skończyć to zadanie do końca 
stycznia przyszłego roku, tak ay 
gabinet który tam powstanie mógł 
jak najszybciej służyć pacjentom. 
Poza tym, mimo bardzo dobrego 
sprzętu, jaki posiadamy prze-
chodzimy na urządzenia diagno-
styczne jeszcze wyższej jakości. 
To pociąga za sobą cały szereg 
inwestycji. Najważniejszą z nich 
jest nowa pracownia rezonansu 
magnetycznego, która umożliwi 
jeszcze lepszą i jeszcze szybszą 
diagnozę naszych pacjentów - 
dodaje szef MCZ.
Warto wspomnieć, że informacja 
o oddaniu do użytku w MCZ na 

początku roku boków operacyj-
nych kompleksowo wyposażo-
nych w elementy miedzi prze-
ciwdrobnoustrojowej odbiła się 
szerokim echem nie tylko w kraju, 
ale też zagranicą. Promowanie 
tej idei przez Miedziowe Cen-
trum Zdrowia S.A. sprawiło,że 
nadawana w tym roku podczas 
rankingu nagroda „Inspiracje 
2017” przypadła właśnie mie-
dziowej,medycznej placówce 
z Lubina. To jedyna placówka 
w Polsce i niewykluczone, że też 
na świecie, która w tak ogromnym 

stopniu wykorzystała miedź prze-
ciwdrobnoustrojową.. - Będziemy 
przy kolejnych remontach starali 
się inwestować w miedź prze-
ciwdrobnoustrojową – zapewnia 
prezes.
Ranking publikowany rokrocz-
nie w Rzeczpospolitej został 
doceniony przez Ministerstwo 
Zdrowia, które objęło patronat nad 
klasyfikacją szpitali. - Ocenia nas 
Centrum Monitorowania Jakości 
w służbie zdrowia, zaś twarzą 
rankingu stał się wiceminister 
Zdrowia, Marek Tombarkiewicz, 

który często uczestniczy w kon-
ferencjach, a podczas ogłoszenia 
wyników rankingu osobiście 
wręczał nagrody. Obecność Mi-
nisterstwa Zdrowia potwierdza 
rzetelność tego rankingu - dodaje 
na koniec Piotr Milczanowski, 
prezes MCZ S.A.
W złotej „100” szpitali tegorocznej 
klasyfikacji placówka MCZ jest 
jedyną z terenu Zagłębia Mie-
dziowego. Na Dolnym Śląsku 
wyprzedził ją tylko Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowot-
nej w Świdnicy.

Szpital MCZ drugi Dolnym Śląsku ósmy w Polsce.

Szpital MCZ S.A. w czołówce
rankingu szpitali

14 grudnia Rzeczpospolita opublikowała najnowszy ranking szpitali. Szpital MCZ S.A. znalazł się 
wysoko w tej klasyfikacji. Rokrocznie ranking prowadzony jest przez Centrum Monitorowania 
Jakości. Lubiński szpital MCZ S.A. od kilku lat utrzymuje się w czołówce najlepszych medycznych 
placówek zarówno w klasyfikacji ogólnokrajowej, jak i regionalnej.

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



www.lubinextra.pl  •  20 grudnia 2017 r.     7aktualności

124 stypendia przyznane 
zostały w 42. edycji 
programu stypendialnego 
dla uczniów i studentów 
Gminy Lubin.

Nagrody za wyniki w nauce, osią-
gnięcia sportowe i artystyczne 
oraz sukcesy w olimpiadach 
przedmiotowych w drugim 
semestrze roku szkolnego i aka-
demickiego 2016/2017 wręczył 
wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, 
w towarzystwie przewodniczącej 
komisji oświaty Zofii Marcinkie-
wicz, wieceprzewodniczącego 
Rady Gminy Lubin Marcina 
Nyklewicza oraz szefa komisji 
rolnictwa, radnego Jana Olejnika.
Stypendia otrzymało łącznie 
116 osób, były wśród nich takie, 
które na scenę wychodziły dwu 
i trzykrotnie. Najwięcej nagród 
przyznanych zostało za wysokie 
wyniki w nauce – 111 stypendiów, 
dziewięć za osiągnięcia sporto-
we, jedno artystyczne i trzy za 
wysokie wyniki w konkursach 
przedmiotowych.
Najliczniejszą grupę stypendy-
stów stanowili uczniowie szkół 
średnich – 53 osoby, nagrody 
otrzymało 25 gimnazjalistów, 
20 studentów studiów magister-
skich i 18 – studiów inżynierskich 
i licencjackich.
Przyznanie stypendium naukowe-
go warunkowane było uzyskaniem 

średniej ocen semestralnych na 
poziomie minimum 5,1 w gim-
nazjum, 4,9 w szkołach średnich 
oraz 4,5 na studiach wyższych.
Na szczególne wyróżnienie 
w gronie stypendystów obecnych 
na Gali zasłużyli Szymon Buras 
ze średnią ocen 5,7 i Katarzyna 
Drzemicka ze średnią 5,6 wśród 
gimnazjalistów, Magdalena 
Wiciak ze średnią 5,6 oraz Alek-
sandra Skibicka ze średnią 5,5 
wśród uczniów szkół średnich, 
Andżelika Walęcka ze średnią 
4,8 wśród studentów studiów 
inżynierskich i licencjackich 
oraz Anita Wieczorek ze średnią 
4,6 w gronie studentów studiów 
magisterskich.
Wśród tegorocznych stypendy-
stów znaleźli się także uczniowie, 
którzy mają na swoim koncie 
znaczący sukcesy sportowe: 
Katarzyna Drzemicka, Paulina 
Ostrowska, Martyna Kucharska, 
Mateusz Musiatowicz, Mateusz 
Posłuszny.
Za osiągnięcia sportowe nagro-
dy otrzymali ponadto: Michał 
Grzyb, Mikołaj Stasiak, Olga 
Lewandowska i Kaja Ziomek. 
Wyróżniono również osoby 
biorące udział w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych: 
Jan Wiącek, Magdalena Wiciak, 
Michał Mędrala.

  (na podstawie: ug.lubin.pl)

Odbiór techniczny długo 
oczekiwanej inwestycji 
w Karczowiskach już 
dokonany i prace 
remontowe można 
uznać za zakończone.

W praktyce oznacza to, że oprócz 
nowej nawierzchni, mieszkańcy 
mają także kanalizację sanitarną, 
przyłącza do sieci wodociągowej, 
a tereny przyległe do drogi są 
w zgodzie z zasadami estetyki.
To była długo oczekiwana 
przebudowa drogi wewnętrznej 
w Karczowiskach. Inwestycja 
rozpoczęła się w połowie września 
i kosztowała 770 tysięcy złotych. 
Zakres rzeczowy prac obejmował 
wykonanie jezdni o nawierzchni 
z kostki betonowej o szerokości 5 
m i długości 360 m, remont odcin-
ka istniejącej drogi wewnętrznej 

o nawierzchni z masy mineralno 
– asfaltowej oraz wykonanie zjaz-
dów indywidualnych, dojść do 
posesji i miejsc odbioru odpadów. 
Cała inwestycja dotyczyła działek 
od nr 13 do 26.
Wykonano także odwodnienie 
drogowe przebudowywanego 
odcinka, linię energetyczną oświe-
tlenia ulicznego. Co najistotniejsze 
dla mieszkańców, inwestycja obję-
ła także budowę kanalizacji sani-
tarnej Ø 200 o długości ok – 140 m 
wraz z przyłączami oraz budowę 
przyłączy sieci wodociągowej Ø 
40 – 6 szt.

  (ug.lubin.pl)

Stan powietrza 
w Ścinawie w okresie 
grzewczym nie jest 
zadowalający, samorząd 
zamierza z tym 
walczyć dlatego wdraża 
i planuje realizację 
działań dotyczących 
ograniczania, tzw. niskiej 
emisji. Spotkanie, które 
odbyło się w miniony 
wtorek w sali CTiK 
w Ścinawie miało na celu 
uświadomić mieszkańców 
czym jest smog i jak 
jest niebezpieczny 
dla zdrowia.

Jako pierwszy wystąpił Krzysz-
tof Smolnicki, prezes Fundacji 
EkoRozwoju z Wrocławia, któ-
ry z ramienia Dolnośląskiego 
Alarmu Smogowego opowie-
dział m.in.: o wynikach badań 
przeprowadzonych za pomocą 

pyłomierza zamontowanego 
w połowie listopada w centrum 
Ścinawy, o kampaniach społecz-
nych realizowanych w Polsce, 
o miejscowościach najbardziej 
zanieczyszczonych w regionie 
oraz o obostrzeniach, które 
wprowadza przyjęta pod koniec 
listopada przez sejmik wojewódz-
twa dolnośląskiego, tzw. uchwała 
antysmogowa.
Pyłomierz zamontowany w cen-
trum miasta stał przez tydzień. 
Przez pierwsze dni norma była 
przekroczona i stężenia były wy-
sokie, w kolejnych, kiedy padało 
i wiało, wyniki się poprawiły. – 
Taka właśnie pogoda jest dla nas 
ratunkiem, ale pomimo tego naj-
bardziej zanieczyszczone powie-
trze jest wieczorem i niezależnie 
od warunków atmosferycznych 
te stężenia o wieczornych godzi-
nach są najwyższe- komentuje 
Krzysztof Smolnicki.
Następnie o planach gminy w za-

kresie poprawy jakości powietrza 
opowiedział burmistrz Ścinawy 
Krystian Kosztyła. Wspomniał 
o dokumencie strategicznym, 
przyjętym już przez radę miej-
ską, dotyczącym niskiej emisji, 
który pozwala mieszkańcom 
oraz samorządowi działać 
w kontekście czystego powietrza. 
Podczas wystąpienia burmistrz 
wymienił obiekty, których gmina 
jest zarządcą, a które są już wy-
posażone w odnawialne źródła 
energii, m.in. dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym. Jednak 
głównym tematem prezentacji 
szefa ścinawskiego samorządu była 
gazyfikacja. Omówił najważniej-
sze kwestie związane z wdrażanym 
już projektem, podkreślił korzyści 
związane z realizacją inwestycji, 
o zainteresowaniu przyłączaniem 
się do sieci gazowej lokalnych 
przedsiębiorców, o partnerach 
całego przedsięwzięcia.
– Przetarg na budowę samego 

gazociągu planujemy ogłosić 
w lutym 2018 r., a w marcu po-
winny ruszyć roboty budowlane 
na odcinku Prochowice-Ścinawa, 
równolegle w mieście budować 
będzie sieć dystrybucyjną firma 
G.EN. Gaz Energia- mówi bur-
mistrz Kosztyła.
Głos zabrał także mł. aspirant 
Krzysztof Pawlik ze ścinawskie-
go komisariatu policji, który od 
strony merytorycznej i prawnej 
opowiedział co robić, kiedy wi-
dzimy, że z kominów naszych 
sąsiadów wydobywa się dym 
o dziwnym kolorze, a zapach 
pozwala domniemać, że palą oni 
w swoich piecach zakazanymi 
substancjami.
Na końcu o czujnikach czadu 
i tym w jaki sposób unikać 
sytuacji zagrożenia życia wspo-
mniał prezes Oddziału Miejsko-
-Gminnego OSP RP w Ścinawie 
Stanisław Świerżewski.

  (scinawa.pl)

Najzdolniejsi 
nagrodzeniChcą walczyć

ze smogiem

Droga w Karczowiskach
po remoncie
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Kiedy ogłoszono 
nazwiska osób, które 
wystartowały w konkursie 
na sekretarza miasta 
czyli prawą rękę 
prezydenta Lubina dla 
obserwatorów życia 
politycznego było jasne, 
że może wygrać tylko 
jeden – osoba zaufana od 
kilkunastu lat, społeczny 
wicestarosta, radny Lubin 
2006, prezes należącej 
do miasta spółki RTBS – 
Damian Stawikowski.

Warto przypomnieć, że była to 
jedna z pierwszych osób zatrud-
nionych w Urzędzie Miejskim 
w Lubinie kiedy w 2002 roku 
wybory na prezydenta miasta 
wygrał Robert Raczyński. Wtedy 
jako asystent prezydenta, dzisiaj 
jako sekretarz miasta. 
Decyzja o wyborze już zapadła. 
Konkurs który ogłosił prezydent 
wynikał z wakatu na stanowisku 
sekretarza, który powstał po 
śmierci Lecha Dłubały. O sta-
nowisko ubiegały się w sumie 
cztery osoby, jednak wśród nich 
kandydatura Stawikowskiego nie 
pozostawiała żadnych wątpliwości 
kto wygra ten konkurs. Komisja 
potwierdziła tylko spekulacje 
o pewniaku, który ubiega się 
o fotek sekretarza miasta.
Sekretarz miasta to prawa ręka 
prezydenta. Tak było z poprzed-
nim sekretarzem, osobą bardzo 
zaufaną i bliską prezydentowi. Pod 
tym względem można powiedzieć, 
że w urzędzie pojawi się godny 
następca. Damian Stawikowski 
związany jest z prezydenckim 
ugrupowaniem Lubin 2006, 

a także bezpartyjnymi samo-
rządowcami. Mocno pracował 
przy kampaniach w wyborach 
samorządowych w Lubinie.
Poza Stawikowskim o stanowisko 
sekretarza ubiegała się doświad-
czona w tej materii Elżbieta 
Łukaszewska - sekretarz gminy 
Legnickie Pole, a także były 
burmistrz Szlichtyngowej Jan 
Wardecki. Ponadto ze Środy Ślą-
skiej, radca Elżbieta Janus-Burak.
Ocena komisji w sprawie wyboru 
była standardowa przy tego typu 
decyzjach „„Pan Damian Stawi-
kowski wykazał się bardzo dobrą 
znajomością przepisów prawa 
z zakresu funkcjonowania urzędu, 
posiada wieloletnie doświadczenie 
zawodowe w jednostkach samo-
rządu terytorialnego, co zapew-
nia prawidłowe wykonywanie 
powierzonych obowiązków na 
stanowisku sekretarza miasta”. 

aktualności

O samorządowe 
stypendium mogli 
ubiegać się najzdolniejsi 
mieszkańcy gminy Ścinawa, 
będący uczniami szkół 
podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych 
oraz studentami 
wyższych uczelni. 
Zasady przyznawania 
tych pieniężnych nagród 
określa szczegółowo 
uchwała rady miejskiej.
W piątek, 8 grudnia 2017 r., po raz 
trzeci w tym roku, burmistrz Kry-
stian Kosztyła wręczał stypendia 

za szczególne osiągnięcia w nauce. 
Pierwsza tura wyróżnień przekaza-
na była w czerwcu, na zakończenie 
roku szkolnego, kolejna w okresie 
wakacji, a w związku z tym, że ter-
min składania wniosków mija 20 
listopada każdego roku, ostatniej 
grupie najzdolniejszych mieszkańców 
miasta i gminy Ścinawa stypendia 
wręczono właśnie z początkiem 
bieżącego miesiąca.
Wyróżnienia otrzymali: uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 7 Szkoły Sportowej 
w Lubinie Bartosz Wierzbicki, czte-
rech uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych: Mariola Majewska, Natalia Wi-
tos, Wiktoria Matuszczak, Kornelia 

Kozłowska oraz dwunastu studentów: 
Michał Lachawiec, Daria Świercz, 
Monika Maszkowska, Michał Ko-
walski, Kacper Żebrowski, Izabela 
Dziurman, Dagmara Stelmaczonek, 
Paulina Kozłowska, Kamila Bilska, 
Maciej Krajka, Elżbieta Szymańska 
i Nikola Kudzia.
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim nagrodzonym i informujemy, 
że symboliczne dyplomy osobom 
nieobecnym na uroczystości gmina 
przesłała pocztą. Znacznie wcześniej 
na wskazanych we wnioskach kontach 
bankowych pojawiły się przydzielone 
środki finansowe.

  (scinawa.pl)

Rodzinna biesiada 
barbórkowa 
organizowana przez 
HDK Serce Górnika 
przy ZG Lubin skupiła 
150 osób. Była to 
niecodzienna okazja, by 
kobiety zobaczyły, jak 
to jest na karczmach 
męskich barbórkowych. 
Krwiodawcy i ich 
partnerki oraz 
partnerzy biesiadowali 
w Cechowni ZG Lubin.
Imprezy barbórkowe zainaugu-
rowano w październiku biegiem 
o lampkę górniczą. ZG Lubin 
szereg swoich uroczystości gór-
niczych zakończył 16 grudnia 
2017 rodzinną biesiadą HDK 
Serce Górnika. Krwiodawcy 
postarali się, by wieczór nikomu 

nie minął w smętnym nastroju. 
Organizatorzy przygotowali 
szereg konkurów zarówno dla 
panów, jak i dla pań. Na wyda-
rzenie zaproszono wszystkich, 
którzy z HDK Serce Górnika 
przy ZG Lubin współpracują na 
co dzień.
Na każdej karczmie jest beczka, 
a na niej obowiązkowe meldunki 
przed prezydium. Trafiły na nią 
tym razem też panie. – Na becz-
ce jest zawsze zabawnie, choć 
ciężko tam złapać równowagę 
szczególnie kobietom, które mają 

wysokie obcasy. Dziś świętujemy 
z krwiodawcami, bo wykonują 
ciężką pracę i chcemy im za to po-
dziękować. Krwiodawcy są pełni 
wyrzeczeń i dają cząstkę siebie 
-mówiła Joanna Jarmolińska
Wśród krwiodawców HDK Serce 
Górnika są nie tylko górnicy. – 
Jak dotąd oddałam już 8 litrów 

krwi. Zaczęłam, gdy chorowała 
nasza wnuczka. Mam grupę krwi 
“0” minus. To mnie skłoniło do 
tego, by pomagać innym. Nie 
pracuję, więc mnie nie chodzi 
o dzień wolny. Robię to z dobrego 
serca, bo wiem że są ludzie, któ-
rzy tego potrzebują. Po oddaniu 
krwi czuję się fizycznie bardzo 
dobrze, ale odczuwam przede 
wszystkim satysfakcję, że znowu 
mogłam komuś pomóc – mówiła 
Renata Friske,członkini i krwio-
dawca od 2008 roku.
Impreza pełna była zabawnych, 
ale i edukacyjnych konkursów. 
Uczestnicy mogli ubrać alkogo-
gle, w których mieli spróbować 
pokonać drogę w linii prostej 
i wykonać różne czynności. Pano-
wie mieli też niecodzienną okazję 
zatańczenia z nadmuchanymi 
partnerkami, co wywołało salwę 
śmiechu. 
Część biesiady wzorowana na 
karczmie piwnej zakończyła się 
wspólnym odśpiewaniem kolędy 
i sztucznymi ogniami. Później 
biesiadnicy mogli poszaleć na 
parkiecie. 

Jest sekretarz
...zaufany

Organizatorzy przygotowali szereg konkurów zarówno dla panów, jak i dla pań

Biesiada krwiodawców 
z HDK Serce Górnika

Stypendia dla młodych ścinawian
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Któż nie chciałby odwie-
dzić tej baśniowej kra-
iny? Największa wyspa 

na świecie nie będąca kontynen-
tem, pokryta w 81% przez lądolód 
grenlandzki przyciąga turystów 
z całego świata. Od kilu miesięcy 
mieszka tam i pracuje Arek Czu-
chraj – głogowianin, o którym 
wielokrotnie słyszeliśmy. Ten 
młody sympatyczny chłopak 
kocha podróże równie mocno jak 
jazdę na rowerze. Dlatego więk-
szość jego wypadów to wyprawy 
rowerowe, choć nie obce mu są 
również górskie wspinaczki. Po-
dróżuje po całym świecie, dlatego 
często wyjeżdża za granicę, by 
zarobić na wymarzoną wyprawę. 
Pracuje jako kucharz, gotuje dla 
lokalnych społeczności, na Gren-
landii głównie dania europejskie, 
bo takie są wymagania. 
Chętnie opowiada o swoich do-
świadczeniach, by udowodnić, 
że każdy może spełniać swoje 
marzenia - „Chciałbym pokazać, 
że nawet prosty kucharz może 
zwiedzić świat. Moim celem jest 
zaszczepienie pasji podróżniczej, 
którą może realizować każdy, 
jeżeli tylko włoży w to odrobinę 
wysiłku”.
Byłeś w różnych miejscach na 
świecie, teraz mieszkasz na Gren-
landii. Skąd ten wybór? – „Kolejne 
doświadczenie w ekstremalnym 
klimacie, jako że cały czas 
chodzi mi po głowie wyjazd na 
Antarktydę. Liczę, że zdobyte 
tu doświadczenie pomoże mi 

dostać się tam szybciej. Staram się 
o pracę na Spitsbergenie w naszej 
polskiej stacji badawczej, też jako 
kucharz”.
Jesteś tam od maja, gotujesz dla 
różnych gości – „ Tak, latem ma-
my mix, zimą turyści, a reszta 
roku to lokalni mieszkańcy, którzy 
rozsmakowali się w europejskim 
jedzeniu. Na samym początku 
zaproponowałem pierogi ruskie. 
Pamiętam, że zjedli wszystko, ale 

czy dlatego, że im smakowały, czy 
tylko z czystej grzeczności? Tego 
nie wiem”.
Grenlandia kojarzy nam się z lo-
dem, zimnem i psimi zaprzęgami 
- „Jestem w Ilulisat na zachodnim 
wybrzeżu. Temperatury na tej 
wysokości są podobne do tych 
w Głogowie. Różnicę odczuwa 
się na otwartej przestrzeni, kiedy 
zawieje wiatr. Latem temperatu-
ra dochodzi do +35C, zimą ok. 

-17C. Najzimniejsze jest wnętrze 
wyspy, bo to lodowa pustynia, 
temperatura nigdy nie przekracza 
0C. W lipcu jest -12C, zimą -47C, 
a najniższa jaką zanotowano to 
-74C. Na wyspie niczego się nie 
uprawia, więc wszystkie warzywa 
i owoce są przywożone, latem 
- statkami, zimą – samolotem. 
Dostępność tych produktów za-
leży od częstotliwości transportu 
i pogody. Nie ma tu drzew, więc 

jest kilka osób, które ich nigdy nie 
widziały. Pojęcie las, to dla nich 
czysta abstrakcja”.
Jak znosisz polarne noce i dni? 
- „Latem słońce w ogóle nie zacho-
dziło. Na początku było ciężko, 
bo nigdy nie potrafiłem spać przy 
włączonym świetle. Po 3 dniach 
bez spania każdy pada, na Alasce 
miałem tego przedsmak. Lokalni 
dobrze radzą sobie z nadmiarem 
słońca, tutaj bary są otwarte pra-

wie non stop. Inuici to rdzenni 
mieszkańcy, jedni z najmilszych 
i najbardziej przyzwoitych ludzi 
jakich spotkałem, ale kultura 
europejska ich niszczy”.
Zorza polarna...-”Trzeba zobaczyć 
na własne oczy, bo żadne zdjęcie 
tego nie pokaże. Zorza to magia, 
na wysokości mojego miasteczka 
można ją obserwować od paź-
dziernika nawet do kwietnia. 
Warto tu przyjechać zimą, choć 
cena takiego wypadu z Danii to 
czyste szaleństwo. Koszt ok. 4 
tys. euro, ale w tym ceny biletów 
i wycieczek, jedzenie i nocleg 
w hostelu, może wycieczka 
śmigłowcem nad lodowiec lub 
zimą zaprzęgi i zorza polarna. 
Można przyjechać prywatnie, spać 
pod namiotem, który rozbijemy 
w każdym miejscu i za darmo.”
Czy tęsknisz do Polski? - „Bardzo. 
Za dziadkiem i rodzicami. Jednak 
najbardziej za naszym krajobra-
zem, bo Polska jest piękna. Na 
święta przyjadę do Głogowa 
na kilka dni, Boże Narodzenie 
spędzę tradycyjnie po polsku, 
z rodziną”.
W związku z przyjazdem Arka 
otwiera się możliwość posłu-
chania jego niesamowitych 
opowieści o Grenlandii. Jeżeli 
nic nie stanie na przeszkodzie, ten 
młody podróżnik będzie gościem 
cyklicznego spotkania „Fotosto-
pem przez świat” w styczniu, już 
dziś zapraszamy do biblioteki.

 Tekst Grażyna Sroczyńska
 Fot. A. Czuchraj

Ogromne przestrzenie sprawiają, że Grenlandia jest nietypowym i egzotycznym krajem, rajem dla ludzi kochających ciszę, spokój i dziewiczą naturę.

Przez kuchnię do spełnienia marzeń

podróże
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W sobotę 16 grudnia 
2017r. odbył się Turniej 
Nocny w squasha, 
który rozgrywany 
był na kortach 
w Hali Widowiskowo 
- Sportowej.

Był to pierwszy tego typu turniej, 
na którym pojawiło się kilkunastu 
zawodników, dla których liczył 
się nie tylko dobry wynik, lecz 
również świetna zabawa i miła 
atmosfera.
Zwycięzcą turnieju został Łukasz 
Szkuta, który w finale 3:0 wygrał 
z Piotrem Bąkałą . Natomiast 
w meczu o trzecie miejsce Piotr 
Matuszak wygrał z Piotrem 
Giburem i to on zdobył nagrodę 
przypisaną najniższemu ze stopni 
podium. Zwycięzca oprócz oka-
załego pucharu otrzymał również 
karnet na squasha na miesiąc 
styczeń bez limitu, natomiast 
zawodnicy z drugiej i trzeciej po-

zycji wykorzystają vouchery w sieci 
sklepów Msport, które są partnerem 
technicznym naszych kortów.
Trzeba jeszcze dodać, że puchar 
dla zwycięzcy ma charakter 
przechodniego tzn. że podczas 
kolejnego turnieju, który odbędzie 
się w marcu 2018r. ponownie bę-
dziemy grać o niego, natomiast 
zawodnik otrzyma go na własność 
dopiero po trzykrotnym zwycię-
stwie w turnieju!!!
Finałowe pojedynki poprzedziło 
kilkadziesiąt spotkań, które odby-

wały się systemem pucharowym. 
Ale przegrani na danym etapie 
nie kończyli rozgrywek. Każdy 
rozgrywał mecze do końca tur-
nieju, aby ustalić końcową tabelę 
i uplasować się na jak najlepszej 
pozycji. Rozgrywki trwały do 
późnych godzin nocnych, ale mi-
mo zmęczenia zawodnicy znaleźli 
chwilę na integracyjne spotkanie 
po zakończeniu turnieju.
Kolejny turniej już w marcu 2018r. 
i już w tym momencie na niego 
serdecznie zapraszamy.

Gratulacje, odznaczenia, 
gratyfi kacje, kwiaty, 
drobne świąteczne 
upominki,wspólny 
odświętny posiłek, 
muzyka – tak w kilku 
słowach można 
opisać uroczystość 
przygotowaną przez 
zarząd WPEC w Legnicy 
S.A. dla pracowników, 
którzy obchodzą 
jubileusze pracy lub 
udają się na zasłużoną 
emeryturę. Wydarzenie 
miało miejsce 14 
grudnia w hotelu 
Sękowski w Legnicy.

Nagrodzono i wyróżniono jubi-
latów z wszystkich wydziałów 
WPEC, czyli Legnicy, Lubina, 
Złotoryi, Głogowa czy Choj-
nowa. Przygotowano wspólny 
świąteczny posiłek, wręczono 

odznaki, podarunki, paniom 
kwiaty. Padło kilka ciepłych 
słów podziękowań, gratulacji 
i podsumowań dotyczących 
funkcjonowania spółki.
– Ta firma zapewnia nam i na-
szym rodzinom spokój i bez-
pieczeństwo. każdy z nas czuje 
się dumny, że jest członkiem 
tej społeczności pracowniczej. 
Kiedyś ktoś powiedział “Praca 
to honor, praca to godność”. Na-
szym jubilatom, tym, którzy chcą 
być z nami, byli i będą należy 
się szacunek. Dzisiejsze słowa 

kieruję od tych, którzy dziś świę-
tują. Chcę podziękować za trud 
włożony w pracę, wytrwałość, 
za to, że dużo wnieśli tyle do 
naszej spółki, która w tej chwili 
jest jednym z liderów na rynku 
ciepłowniczych w tym rejonie 
– mówił Marek Litwiński, wi-
ceprezes zarządu spółki WPEC 
w Legnicy S.A. 
Wśród świętujących byli tacy, 
którzy odbierali gratulacje za 
20 – lecie pracy, ale nie zabrakło 
i tych, którzy świętowali 50 – 
lecie pracy zawodowej

WPEC uhonorował ponad 
50 jubilatów

Nocny squash

 Ponad 70 strażaków 
wzięło udział 
w mikołajkowej akcji 
Stowarzyszenia “Strażacy 
Wspólnie przeciw 
Białaczce” pn. “Paczka 
dla dzieciaka na święta od 
strażaka” i we Wrocławiu 
w “Przylądku Nadziei” 
rozdało paczki dla 
podopiecznych kliniki.
Spontaniczna akcja organizacji 
paczek dla dzieci z oddziałów 
onkologicznych, była pierwszym 
takim wydarzeniem w Polsce. Do 
zbiórki zaangażowało się wiele 
jednostek OSP działających na 
terenie całego kraju jak i poza jego 
granicami (zbiórka była organizo-
wana w Niemczech i Szwajcarii).
Po raz kolejny darczyńcy udo-
wodnili, iż nie są obojętni wobec 
pomocy potrzebującym. Począt-
kowo zakładano, że paczki trafią 
tylko do szpitala we Wrocławiu, 
ale później okazało się, że jest ich 
na tyle, że prezenty od “Strażaków 
Mikołajów” otrzyma dodatkowo 
kilka klinik w Polsce (m.in. Byd-
goszcz, Warszawa, Poznań).
W sobotę ponad 70 strażaków 
ochotników, w umundurowaniu 
bojowym, z 17 różnych OSP 

(Krzeczyn Wielki, Ścinawa, 
Rzeszotary, Legnickie Pole, Ja-
czów, Smardzów Janowice Duże, 
Dębołeka, Wykroty, Ciechomyśl, 
Prochowice, Jerzmanowa, Ruszo-
wice, Cieszyn-Pastwiska, Komor-
niki, Zimna Woda, Raszówka) 
działając wspólnie jako Stowa-
rzyszenie “Strażacy Wspólnie 
przeciw Białaczce”, wcieliło się 
w rolę elfów i wraz z Mikołajem 
Strażakiem rozdawali prezenty 

dla dzieci z oddziałów Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu.
Tuż po godzinie 15:00 pod klinikę 
podjechał wóz drabiniasty z Wro-
cławskiej PSP, aby “przetranspor-
tować Mikołaja i elfy” na drugie 
piętro. Tam po przywitaniu z per-
sonelem strażacy przystąpili do 
obdarowywania podopiecznych 
Fundacji “Przylądek Nadziei”. 
Strażacki Mikołaj odwiedził 

i obdarował wszystkie dzieci, a dla 
nieobecnych zostawił prezenty. 
Wszyscy z radością przyjęli tą 
niespodziankę, a u wielu dzieci 
i rodziców widać było na twarzach 
łzy szczęścia.
Zwieńczeniem akcji było wspólne 
kolędowanie z dziećmi, a także 
uformowanie przez strażaków 
gigantycznego serca przed kliniką 
i pożegnalny przejazd kolumną 
wozów strażackich z użyciem sy-

gnałów dźwiękowych i świetlnych.
Stowarzyszenie “Strażacy Wspól-
nie przeciw Białaczce” zapowia-

da, że będą to cykliczne akcje 
skierowane dla najmłodszych 
organizowane każdego roku. 

Niezwykła akcja strażaków
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Podczas zimowego 
biwaku w Pieszkowie 
zebrało się blisko 50 
zuchów z gromad 
zuchowych z Lubina, 
Raszówki, Gromadki 
oraz Chocianowa. 

Spotkanie rozpoczęło się wspól-
nym apelem, podczas którego 
powitała wszystkich komendantka 
biwaku dh. Patrycja Skrzyniarz. 
Na początku naszej przygody 
zuchy zmierzyły się z różnymi 
zadaniami przygotowanymi przez 
druhnę Lucynkę, druhnę Madzię 
oraz Druhny Hanię i Weronikę, 
Po przepysznym obiedzie, zuszki 

miały chwilę dla siebie, by móc 
odpocząć przy muzyce relaksa-
cyjnej. 
Popołudniu, odwiedziło nas 5 
elfów, które przybyły, by prosić 
o pomoc w odnalezieniu zagubio-
nych śrubek od maszyny św. Mi-
kołaja, dzięki, której produkowane 
są zabawki dla grzecznych dzieci. 
Zadanie jednak nie było proste. 
Elfy nie do końca wiedziały ani 
gdzie, ani kto ostatni raz widział 
zagubione elementy. Aby zebrać 
zeznania od każdego pomocnika, 
zuchy musiały pierw pomóc elfom 
wykonać jego pracę, by mógł 
spokojnie usiąść i porozmawiać 
z detektywami. Po odnalezieniu 

wszystkich części, wszyscy mogli 
spokojnie wziąć udział w Miko-
łajkowym Balu, podczas którego 
magiczna maszyna rozpoczęła 
swoją pracę i przygotowała dla 
zuchów prezenty od Mikołaja. 
Po spotkaniu z elfami, zuchy 
zasiadły do kolacji. Wieczór za-
kończył się wspólnymi tańcami 
oraz bajką na dobranoc. Następ-
nego dnia zuszki napisały jeszcze 
listy do Świętego Mikołaja i po 
wspólnych zabawach oraz porząd-
kach powróciły do stęsknionych 
rodziców.
DZIĘUKJEMY ZA WSPÓLNE 
SPOTKANIE :)

 Anna Wiśniewska 

Mikołajkowy biwak w Pieszkowie

Prezydium, dyby, kufl e 
piwa, golonka, mnóstwo 
śpiewu, konkursów, 
śmiechu i tylko męskie 
towarzystwo – to klimat 
karczm piwnych, które 
w Zagłębiu Miedziowym 
odbywają się teraz 
co kilka dni. Związek 
Zawodowy Pracowników 
Dołowych zaprosił 
na biesiadę górniczą 
swoich członków.
Blisko 650 osób związanych 
z ZG Polkowice – Sieroszowice 
bawiło się w głogowskiej hali 

widowiskowo – sportowej. 
Dołowcy z Sierpolu w tym roku 
bawili się w klimacie piłki noż-
nej. Organizując biesiadę górni-
czą dla górników należących do 
ZZPD pomyślano o wszystkim. 
Szaliki kibiców, bramka, konkur-
sy piłkarskie, kufle, przyśpiewki 
związane z piłkarskimi tematami 
– to wszystko elementy ściśle 
związane z tegoroczną karczmą 
piwną w hali widowiskowo-spor-
towej w Głogowie.
– W tym roku mamy klimat futbo-
lowy, co roku jest inaczej,ale każ-
dego roku mamy super imprezę. 
Tematykę karczm trzeba zmieniać, 

by ludzie byli zadowoleni. Dziś 
mamy mnóstwo konkursów i zaba-
wy w świetnym humorze – mówił 
Łukasz Kuliński, z zarządu ZZPD.
– Jestem od 12 lat na karczmach. 
Co roku jest inaczej. Zabawa 
jest niesamowita. Ubywa nam 
znajomych, bo odchodzą na eme-
rytury, ale są nowe twarze. To 
raz w roku możemy się spotkać 
i pośmiać. Świętujemy zakończe-
nie roku górniczego. Dla nas to 4 
grudnia. Bawiąc się dziękujemy 
za to, że przepracowaliśmy szczę-
śliwie cały rok – dodawał Marcin 
Klocek, członek ZZPD. 

Zero kobiet, kufl e piwa i sami górnicy

W tym roku 
mamy klimat 
futbolowy
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horoskop
Baran 
Za sprawą niezbyt sprzyja-
jącego układu planet w tym 
tygodniu będzie towarzyszyć 
Ci uczucie nudy i zniechęcenia. 
Nie poddawaj się jednak tak 
łatwo. Spróbuj poprawić sobie 
nastrój choćby małym fl irtem, 
a okazji z pewnością nie za-
braknie. Nie traktuj jednak 
wszystkiego zbyt poważnie.

Byk 
Nie przejmuj się atmosferą 
w pracy. Gwiazdy wróżą Ci 
wiele sukcesów zawodowych, 
a także stabilizację fi nansową. 
Nieco gorzej będzie Ci się wio-
dło w sferze uczuć. Raczej za-
chowaj ostrożność i nie pakuj 
się w przypadkowe romanse, 
bo na pewno nie wyjdzie Ci 
to na dobre. Uważaj też na 
zdrowie.

Bliźnięta 
W tygodniu na pierwszym pla-
nie znajdą się sprawy rodzinne. 
Puść w niepamięć wszelkie 
pretensje i nie obawiaj się 
okazywania uczuć. Nadszedł 
również dobry czas na zała-
twienie spraw urzędowych. 
Ale w sprawach fi nansowych 
zachowaj dużą ostrożność. To 
nie najlepszy czas na zawiera-
nie nowych transakcji.

Rak
Przed Tobą bardzo pracowite 
dni. Aby podołać wszystkiemu, 
musisz zapomnieć o rozryw-
kach i skupić się na sumiennym 
wykonywaniu obowiązków. 
Wprawdzie planety czuwają 
nad Twoimi fi nansami, ale 
powinieneś nieco ograniczyć 
wydatki. Unikaj kłótni rodzin-
nych.

Lew
To będzie dobry tydzień na 
podjęcie ważnych decyzji 
zawodowych. Postępuj jednak 
ostrożnie i nie ufaj pięknym 
obietnicom. Nawet w drobnych 
sprawach żądaj gwarancji na 
piśmie. Pod koniec tygodnia 
gwiazdy dadzą Ci szansę na 
poznanie kogoś, kto może 
mieć poważny wpływ na Twoje 
życie. Zdrowie - bez zarzutu.

Panna 
Los szykuje Ci wiele niespo-
dzianek. Na szczęście dosyć 
miłych. Nieoczekiwanie 
pojawią się nowe propozycje 
i szansę na zrealizowanie 
dawnych pomysłów. Również 
w sprawach sercowych może 
to być naprawdę szczęśliwy ty-
dzień, pod warunkiem jednak, 
że choć trochę się postarasz.

Waga
Zmienia się układ planet i mo-
że powodować przejściowe 
pogorszenie Twojej kondy-
cji psychicznej i fi zycznej. 
Radzę więc przynajmniej 
na kilka dni zwolnić tempo 
i więcej czasu poświęcić na 
odpoczynek. W sprawach oso-
bistych nie ufaj pierwszemu 
wrażeniu, bo drugie może być 
zupełnie inne. 

Skorpion
Niestety, w najbliższych 
dniach pojawią się problemy, 
zwłaszcza natury zawodowej. 
Na szczęście los będzie po Two-
jej stronie i zadba o to, byś 
nie poniósł zbyt dużych strat. 
Więcej czasu poświęć rodzinie 
i najbliższym przyjaciołom. 
W sobotę będzie dobry dzień 
na imprezę towarzyską.

Strzelec
W tym tygodniu powinieneś 
baczniejszą uwagę zwrócić na 
sprawy osobiste. Jeśli tkwisz 
w układzie, który trwa tylko 
dzięki sile przyzwyczajenia, 
to najlepsza pora na podjęcie 
ostatecznych decyzji. Jest też 
ktoś, kto marzy o tym, aby po-
znać Cię bliżej. Czy domyślasz 
się kto? Pamiętaj nie podejmuj 
pochopnie żadnych decyzji.

Koziorożec 
Okres burz i niespodzianek 
powoli mija i czekają Cię spo-
kojne, pełne sukcesów dni. 
Wykorzystaj okazję i pomyśl 
o przyszłości. Może warto 
powrócić do dawnych pomy-
słów na życie? Nie pozwól, aby 
zazdrość stała się przyczyną 
nieporozumień. Zwłaszcza że 
jest bezpodstawna.

Wodnik 
To będzie dobry tydzień. 
Gwiazdy wróżą Ci powodze-
nie w interesach. Nie bój się 
więc rozwinąć skrzydła. Jeśli 
tylko trochę się wysilisz, to 
osiągniesz to, o czym marzysz 
od dawna. Pod koniec tygodnia 
niewykluczona miła niespo-
dzianka. Może zaproszenie na 
spotkanie towarzyskie?

Ryby
W najbliższych dniach za 
sprawą planet poczujesz 
przypływ energii i pewności 
siebie. Zaangażujesz się 
w ważne sprawy, nie tylko 
osobiste, ale, i publiczne. 
Bądź jednak realistą. Mierz si-
ły na zamiary, by nie okazało 
się, że sytuacja Cię przerosła. 
Wolny czas poświęć na ćwi-
czenia fi zyczne.

Policjanci z wydziału ruchu 
drogowego prowadzili 
działania w ramach akcji 
„TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE 
BEZPIECZEŃSTWO”. 
Zatrzymali do kontroli 
autobus, w którym 
niesprawne było 
światło pozycyjne. To 
był wierzchołek góry 
lodowej. Kierowca, który 
przewoził młodzież nie 
miał prawa jazdy, badań, 
szkolenia. Nie rejestrował 
również swojego czasu 
pracy. Pojazd nie był 
właściwie oznakowany.

Do zatrzymania doszło na jednej 
z dróg wylotowych z Lubina. Funk-
cjonariusze zauważyli autobus, 
w którym niesprane było światło 
pozycyjne. Zatrzymali kierujące-
go do kontroli. W pojeździe była 
przewożona młodzież szkolna. 
Spalona żarówka to była usterka 

pojazdu. Natomiast jak się później 
okazało kierowca i właściciel firmy 
przewozowej popełnili dużo więcej 
przewinień i naruszeń przepisów.
W trakcie szczegółowego sprawdze-
nia na jaw wyszło wiele przewinień. 
Kierowcy w 2013 roku decyzją Staro-
sty zostały cofnięte uprawnienia do 
kierowania pojazdami mechaniczny-
mi, nie posiadał wymaganych badań 
oraz szkolenia obowiązkowego 
podczas wykonywania przewozu 
osób. Pojazd nie był właściwie ozna-
kowany, że przewożone są dzieci. 
Ponadto nie rejestrował swojego 
czasu pracy.
Jak się okazało właścicielka firmy 

przewozowej, do której należał 
autobus o wszystkim wiedziała. 
Mając taką wiedzę mimo wszystko 
wysłała kierowcę bez prawa jazdy 
z młodzieżą.
Podsumowując wszystkie przewi-
nienia kierowcy oraz właścicielki 
firmy przewozowej policjanci ukarali 
ich grzywnami na kwotę ponad 5 
tysięcy złotych. Ponadto 54 letniemu 
mieszkańcowi powiatu lubińskie-
go zgodnie a art. 180a kodeksu 
karnego za kierowanie autobusem 
pomimo cofniętych decyzją Starosty 
uprawnień może grozić kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

 KPP Lubin

Strażacy z Przedmościa mają nowe auto 

Bez prawka jechał
autobusem...


