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Trzy karetki pogotowia, kilka radiowozów policji. Wiadomo, 
że nie żyją dwie osoby, a jedna w ciężkim stanie przebywa 
w szpitalu.
Spokojne osiedle w rejonie ul. Cedrowej, zamieniło się we wtorek w miejsce rodzinnej 
tragedii. Nie wiadomo jak do tego doszło. Udało nam się jednak dowiedzieć, że w 
jednym z mieszkań śmierć poniosło roczne dziecko. Drugie, dwunastoletnie z matką, 
w ciężkim stanie trafi ło do szpitala przy ul. Bema. Ze naszych informacji wynika, 
że głowa rodziny kiedy wróciła po nocce do domu nie mogła dostać się do środka.

Co wydarzyło się w środku i o której godzinie tego nie wiadomo. Jan Pociecha, 
ofi cer prasowy lubińskiej policji potwierdził nam, że nie żyje małe dziecko, a do 
szpitala trafi ło kolejne dziecko i osoba dorosła. Policja nie ujawnia innych informacji 
dotyczących zdarzenia.
Z naszych informacji wynika, że nie żyje roczne dziecko, 12 latka zmarła w szpitalu, 
a ich matka jest w ciężkim stanie. Kto spowodował ich obrażenia – na razie taka 
informacja nie została ujawniona. Na miejscu od wielu godzin pracują policyjni 
technicy, grupa dochodzeniowo- śledcza i prokurator.
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Nie żyje kierująca 
i pasażer ze skody. 
Kolejny pasażer trafi ł 
do szpitala. Ranny 
został również kierowca 
mercedesa, któremu 
po poślizgu skoda 
zajechała drogę.

Do tragicznego wypadku doszło 
w sobotę około 10.30 na drodze 
Lubin-Rudna na wysokości 
skrzyżowania na Juszowice/
Rynarcice. Skoda octavia jechała 
od strony Lubina. Na wysokości 
przystanku (Juszowice) auto 
wpadło w poślizg. Kierującej 
nie udało się zapanować nad po-
jazdem. Zjechał na przeciwny pas 
ruchu, gdzie doszło do potężnego 
bocznego (od strony pasażera) 
zderzenia z mercedesem. Merce-
des pozostał na drodze, a skoda 
wylądowała w rowie.
Na miejsce szybko dotarł ruch 
drogowy. Funkcjonariusze 

reanimowali jednego z poszko-
dowanych ze skody. Niestety 
obrażenia były zbyt poważne.
Śmierć poniosła kierująca skodą 
i pasażer. Drugi pasażer trafił do 
szpitala. Ranny został również 
kierowca mercedesa.

Strażacy musieli użyć specjali-
stycznego sprzętu ratownictwa 
drogowego. Na miejsce skierowa-
no jednostki OSP z Rudnej oraz 
PSP z Lubina i JRGH z Zakładów 
Górniczych Lubin.
Na miejscu pracują policyjni tech-

nicy oraz biegły specjalizujący 
się w wypadkach drogowych. 
Droga Lubin-Rudna na odcinku 
od Mleczna do skrzyżowania 
na Juszowice była przez wiele 
godzin zamknięta.

  (pit)

Ogień szybko zauważono 
i wezwano strażaków. 
W rezultacie straty 
nie będą duże. 

Do pożaru doszło dzisiaj przed 
południem. Ogień pojawił się 
w kotłowni.
Na razie przyczyny pożaru, do 
którego doszło w jednym z bu-
dynków w Krzeczynie Wielkim 
nie są znane. Ogień mógł powstać 
od zwarcia instalacji elektrycznej, 
albo od pieca. Mieszkańcy pró-
bowali samodzielnie opanować 
ogień, ale nie udało się. Dopiero 

przyjazd strażaków z PSP Lubin 
wpłynął na szybkie opanowanie 
sytuacji. Zapaliła się przybudówka 
w której była kotłownia z piecem 
na ekogroszek. Pomieszczenie 
miało 6-8 m.kw, całe jest okopco-
ne. Straty wstępnie oszacowano na 
10 tys. zł jednak dopiero fachowa 
wycena wskaże jakie są rzeczy-
wiście.
- Akcja trwała około godziny, 
brały w niej udział dwie jednostki 
i dwa zastępy strażaków – wyja-
śnia dyżurny stanowiska kiero-
wania PSP w Lubinie młodszy 
ogniomistrz Krzysztof Osak.

Poczuła się słabo i zaczęła ha-
mować. Mimo tego samochód 
zjechał do przydrożnego rowu.
Do zdarzenia doszło dzisiaj 
rano w Niemstowie. Citroen 
C5 jechał w kierunku drogi na 
Lubin. Kierująca nim kobieta 
źle się poczuła, zrobiło się jej 
słabo. Zaczęła hamować, ale 
samochód zjechał delikatnie do 
przydrożnego rowu. Na miejsce 
przyjechał zespół pogotowia ra-
tunkowego. Kierująca nie odnio-
sła żadnych obrażeń, ale z uwagi 
na zaistniałą sytuację ratownicy 
zdecydowali, że powinna przejść 
bardziej szczegółowe badania 
w szpitalu. 
Samochód zabezpieczyła ro-
dzina poszkodowanej. Pojazd 
mimo tego, że wjechał do rowu 
nie został uszkodzony. 

Zapaliła się
kotłownia

Śmiertelny wypadek pod Rudną

Wjechała do rowu
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Podczas konwentu 
prezydentów, 
burmistrzów i wójtów 
gmin Zagłębia 
Miedziowego prezydent 
Lubina zapewnił, że 
Lubin znowu będzie 
miał dworzec kolejowy 
i komunikację kolejową. 
Jak się okazuje, 
możliwości podróżowania 
wrócą nie tylko 
w kierunku Legnicy, 
ale pojawią się również 
w stronę Głogowa. Szanse 
na komunikację kolejową 
mają też Polkowice.  

Kiedy z mapy miasta zniknął 
dworzec kolejowy lubinianie 
byli przekonani, że to koniec kolei 
w mieście. Tymczasem zmiany 
nadchodzą. 
Najważniejszym tematem kon-

wentu była kolej dolnośląska. Po 
wielu latach udało się spowodo-
wać, że Rada Ministrów przyjęła 
dokument mówiący o tym, że na 
terenie Zagłębia Miedziowego 
będzie budowana aglomeracja 
lubińska kolejowa. To będzie nowa 
trasa, mająca opierać się również 
o sieć, która ma dopiero powstać. 
Raczyński w kontekście kolei 

snuje kolejne wizje o atrakcyjności 
regionu, który ma się stać atrak-
cyjny dla inwestycji. To kolejne 
słowa włodarza, z których nie 
wiadomo co wyjdzie. Droga S3 
miała dać szansę Lubinowi. Pre-
zydent obiecywał 400-hektarową 
strefę ekonomiczną. Droga S3 
w ciągu roku będzie dostępna dla 
kierowców, a strefy jak nie było 

tak nie ma. Tymczasem, z okazji 
do stworzenia strefy skorzystał 
Jawor, mało tego nawet buduje się 
tam już fabryka. Gdyby porównać 
działania władz Jawora do Lubina, 
to Lubin w kwestii determinacji 
w utworzeniu strefy wypada bar-
dzo blado, bo w Jaworze strefa 
jest i jest a niej super-inwestor – 
Mercedes. Tymczasem w Lubinie 
wciąż więcej się o inwestorach 
i ich inwestycjach się mówi niż 
robi. 
Dworzec kolejowy, jeżeli te plany 
faktycznie zostaną zrealizowane 
stanie w tym samym miejscu co 
dawny budynek. Będzie miał wej-
ścia z dwóch stron. Tak zakłada 
koncepcja. Robert Raczyńśki 
zapowiada ta koncepcja ma zostać 
sfinalizowana w październiku 
2019. Prezydent dodaje tez, że 
nie zna w tej chwili kosztów, bo 
inwestycja ta jest w tej chwili  
przygotowywana przez inwestora, 

który został wybrany przez rząd. 
On przygotowuje koncepcję pro-
jektuj – buduj. Mam nadzieję, że 
do kosztów nie dołożymy wiele. 
Koncepcja zakłada, że jesteśmy 

współuczestnikiem procesu 
inwestycyjnego i dokładamy nie-
wielką część własnych środków na 
wsparcie tej inwestycji – tłumaczy 
prezydent Lubina. 

Wyprzedzał inna osobówkę, 
ale z naprzeciwka jechał 
ciągnik rolniczy. Traktorzysta 
zjechał na pobocze i dzięki 
temu kierowca volkswagena 
wyszedł ze zderzenia 
niemal bez szwanku.

Do zdarzenia doszło w środę późnym 
wieczorem (10.01) na ul. Witosa 
w Ścinawie. Volkswagen  kierowany 
przez 46-letniego mieszkańca Ści-
nawy wyprzedzał inną osobówkę. 
Z naprzeciwka jechał ciągnik rolniczy 
z dwoma przyczepami. Doszło do 
czołowego zderzenia. W ciągniku 
urwane zostało przedni koło, a volks-
wagen ze zniszczonym przednim za-
wieszeniem i uszkodzonym przodem 
pojazdu przejechał jeszcze około 75 
metrów. Jego kierowca może mówić 
o olbrzymim szczęściu. Ze zderzenia 
wyszedł niemal bez szwanku. Zasługa 
w tym traktorzysty, który widząc wy-
przedzające na trzeciego auto zjechał 
na pobocze. Gdyby nie ten manewr, 
volkswagen niewątpliwie wbiłby się 
w ramę ważącego ponad 6 ton ciągnika. 
Droga K36 w Ścinawie była zabloko-
wana przez kilka godzin. Policjanci 
przybyli na miejsce wypadku nie mieli 
żadnych wątpliwości. Kierowca oso-
bówki w rażący sposób naruszył zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Na miejscu odebrali prawo jazdy, 
a do sądu został skierowany wniosek 
o odebranie uprawnień do prowadzenia 
pojazdów. 

Wyprzedzał na trzeciego

Będzie i dworzec, i pociągi
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*WARUNEK - wiek właściciela od 25 do 59 lat
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W nocy 15 stycznia oficer dyżur-
ny lubińskiej policji otrzymał 
zgłoszenie o palącym się wózku 
dziecięcym oraz rowerze, na klat-
ce schodowej bloku mieszkalnego 
na terenie Lubina. Na miejsce 
skierowano strażaków.
Po ugaszeniu pożaru policjanci 
z grupy dochodzeniowo-śledczej 
przeprowadzili oględziny miejsca 
zdarzenia, wytypowano tez pod-
palacza. Okazał się nim 27-letni 
mężczyzna, który był nietrzeź-

wy. W rozmowie z policjantami 
przyznał, że wyrzucił niedopałek 
papierosa do stojącego na klatce 
schodowej wózka dziecięcego, 
w wyniku czego doszło do roz-
proszenia ognia. Zniszczeniu 
uległ nie tylko wózek ale również 
znajdujący się w pobliżu rower.
Mężczyzna został zatrzymany. 
Straty jakie spowodował sięgają 
1000 zł. Za to co zrobił grozi 
mu kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Najpierw włamał się do pomiesz-
czenia gospodarczego. Nieznany 
wtedy sprawca po uprzednim wy-
ważeniu drzwi wejściowych do-
stał się do wnętrza pomieszczenia, 
skąd zabrał portfel z z dowodem 
osobistym, prawem jazdy i dwoma 
kartami bankomatowymi.
Wyjaśnieniem sprawy zajęli się po-
licjanci z Wydziału Kryminalnego 
KPP w Lubinie. Funkcjonariusze 
ustalili, że zatrzymany mężczyzna 

trzy razy zapłacił zbliżeniowo przy 
użyciu skradzionej karty. Czym 
łącznie spowodował straty w wy-
sokości ok 240 zł. Na podstawie 
zebranych informacji oraz w wy-
niku pracy operacyjnej policjanci 
ustalili i zatrzymali sprawcę - okazał 
się nim być 26-letni mężczyzna. 
Usłyszał on już zarzut do którego 
się przyznał. Kodeks karny za ten 
czyn przewiduje karę do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Niedopałek wrzucił do wózka

Na zakupy z cudzymi kartami

Dwa zniszczone 
samochody i nikomu 
nic się nie stało. Tak 
zakończyło się wjechanie 
na czerwonym świetle 
przez kierowcę audi.

Do zdarzenia doszło w piątek 
około 14.30. Od strony ul. Bie-
dronkowej na skrzyżowanie z ul. 
Hutniczą wjechało audi Q5. Ul. 
Hutniczą w kierunku wiaduktu 
kolejowego jechała natomiast 
kia optima. Na skrzyżowaniu 
wjechała w bok audi. Kia została 

na środku skrzyżowania, a audi 
z rozpędem zatrzymało się dopiero 
przy przejściu dla pieszych na ale 
Kaczyńskiego. W samochodach 
byli tylko kierowcy i mimo dużych 
zniszczeń pojazdów żadnemu 
z nich nic poważnego nie stało się. 
Kierowca z kia był opatrywany, 
gdyż uderzył się w głowę.
Wjazd na ul. Hutniczą dla kierow-
ców jadących al. Kaczyńskiego od 
centrum miasta był utrudniony.
Obydwa samochody opuściły 
skrzyżowanie na lawetach.

  (red)

Uszkodzone dwie 
osobówki i autobus, 
kierowcy z osobówek 
trafi li do szpitala. 
Wjazd i wyjazd z ronda 
pod Medicusem 
między ul. Szpakową, 
a Wyszyńskiego jest 
całkowicie zablokowany.

Ul. Leśną w kierunku ul. legnic-

kiej jechał volkswagen golf. 
Jego kierowca hamował przed 
przejściem dla pieszych. W tym 
momencie na tył golfa najechał 
opel astra. Kierowca z golfa wy-
szedł do kierującej z astry, aby 
porozumieć się w kwestii powsta-
łej stłuczki. W tym momencie 
nadjechał autobus linii nr 7. Jego 
kierowca choć jechał powoli nie 
miał szans na zatrzymanie się. 

Pod śniegiem jest lód. Próbował 
jeszcze uniknąć zderzenia wjeż-
dżając na przeciwny pas ruchu, 
ale było już za późno. Doszło do 
najechania na tył opla astry.
Niestety to zderzenie spowo-
dowało urazy u kierujących 
osobówkami. Kierowca z golfa, 
który stał przy astrze i rozmawiał 
z kierującą został uderzony pcha-
nym przez autobus pojazdem. Na-

tomiast kierująca oplem mocno 
uderzyła się w twarz. Wjazd w ul. 
Leśną od ronda przy Medicusie 
w kierunku ul. Szpakowej jest 
całkowicie zablokowany. Po-
dobnie jest w przeciwną stronę. 
Kierowcy muszą korzystać 
z objazdu ul. Ptasią.
Do wypadku doszło około godz. 
9 (16.01).

  (red)

Zderzenie
na HutniczejWypadek na Leśnej
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Wracamy do dyżurnego 
tematu w Ścinawie, 
który pojawia się zawsze 
z początkiem nowego 
roku. Sprawa dotyczy 
planowanego już od 
kilku lat generalnego 
remontu mostu 
drogowego na Odrze. 
Mieszkańcy zwracają 
się do ścinawskiego 
samorządu z pytaniami: 
kiedy w końcu ruszy ta 
inwestycja, czy gmina 
wie coś więcej na temat 
zakresu prac, czasu 
trwania i czy przeprawa 
będzie otwarta 
dla ruchu podczas 
prowadzenia robót.

To, że stan techniczny mostu na 
Odrze w Ścinawie jest bardziej 
niż niepokojący wiadomo od 
dawna, zgłaszali to mieszkańcy, 
temat podejmowały też lokalne 
media.
Z informacji uzyskanych od 
Generalnej Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
we Wrocławiu, tj. podmiotu za-
rządzającego przeprawą, wiemy, 
że decyzja w sprawie inwestycji 
zatytułowanej „Remont mostu 
nad rzeką Odrą w km 33+493 
drogi krajowej nr 36 w m. Ści-
nawa” już zapadła, a planowany 
harmonogram prac związany 
z tym przedsięwzięciem wygląda 
następująco: w okresie od lipca 
br. do marca 2019 r. GDDKiA 
przewiduje realizację robót w ra-
mach zorganizowania objazdu 
dla remontu mostu- w tym czasie 
most będzie otwarty dla ruchu, 
tak jak obecnie, zasadnicze zada-
nie, czyli remontu samego mostu 
nad rzeką Odrą ma się rozpocząć 
w marcu 2019 r.
GDDKiA planuje, że roboty 
remontowe przeprawy trwać 
będą około 6 miesięcy i zostaną 
przeprowadzone przy całkowitym 
zamknięciu ruchu kołowego na 
obiekcie oraz przekierowaniu go 
na objazd istniejącymi drogami 
krajowymi i wojewódzkimi. 
Ruch pieszy na moście ma 
zostać utrzymany. Aktualnie 
trwają prace związane z opraco-
waniem systemu komunikacji 
pozwalającej na zachowanie, tzw. 
objazdowej łączności między 
obiema stronami Odry w rejo-
nie Ścinawy, Wińska, Wołowa. 
Wstępne wyliczenia wskazują, że 
aby przejechać samochodem na 
drugi brzeg rzeki trzeba będzie 

pokonać dodatkowo ok. 100 km.
– Oczywiście cieszymy się 
bardzo, że już niebawem most 
zostanie wyremontowany, bo 
faktycznie jego stan jest fatalny, 
dodatkowo pogarszany przez 
nieodpowiedzialnych kierow-
ców ciężarówek, którzy za nic 
mają ograniczenie nośności, 
a przypomnę, że po powodzi 
w 97 roku przez przeprawę mogą 
przejeżdżać pojazdy o masie cał-
kowitej tylko do 15 ton- komen-
tuje burmistrz Ścinawy Krystian 
Kosztyła.
Jak dowiadujemy się od GDDKiA 
zakres inwestycji obejmuje m.in.: 
wymianę płyty pomostowej, 
uzupełnienie nitów w konstruk-
cji, naprawę balustrady, a także 
zainstalowanie świateł przed 
przyczółkami mostu, które 
uniemożliwią jednoczesny wjazd 
i mijanie się samochodów, szcze-
gólnie ciężarowych. Po remoncie 
nieznacznie zwiększy się też 
dopuszczalny tonaż, z obecnych 
15 do 20.
– To minimum, które musi być 
wykonane, żeby zapobiec tak 
naprawdę dalszej degradacji 
obiektu, zaplanowana inwestycja 
bardzo nas cieszy, jednak ubole-
wam, że nie zostanie zasadniczo 
zwiększona nośność przeprawy, 
bo to ogranicza rozwój gospodar-
czy naszej gminy oraz że podczas 
planowanego zadania przewiduje 
się całkowite zamknięcie mostu 
dla samochodów, oferując w za-
mian 100 kilometrów dodatkowej 
jazdy- mówi Kosztyła.
– Kilka razy zwracaliśmy się 
do GDDKiA, także na prośbę 
mieszkańców oraz naszych przed-
siębiorców, żeby w inny, bardziej 
przyjazny dla zmotoryzowanych 
sposób zaplanować to zadanie, 
jednak bez efektów, liczyć mo-
żemy tylko na to, że inwestycja 
zrealizowana będzie sprawnie 
i szybko- dodaje.
– Chcę podkreślić, że ścinawski sa-
morząd, aby choć trochę usprawnić 
komunikację oraz przemieszczanie 
się z jednego brzegu Odry na drugi, 
robi co się da, w minionym ty-
godniu uzyskaliśmy pozwolenie 
na budowę parkingu w kształcie 
statku, który zlokalizowany będzie 
przy samym moście, z około 130 
miejscami postojowymi, planu-
jemy wykonanie zadania przed 
zamknięciem przeprawy, ponadto 
rozpoczynamy rozmowy z Koleja-
mi Dolnośląskimi, aby zwiększyć 
ilość połączeń i pociągów na linii 
Wrocław-Ścinawa- informuje 
burmistrz.

  Scinawa.pl

 W CK Muza W Lubinie w Klubie 
Pod Muzami w piątkowy wieczór 
( 19 stycznia) miał miejsce 
charytatywny koncert dla 
Pawełka Chudaka. Trwa liczenie 
pieniędzy, które udało się uzbierać 
podczas wydarzenia. Ci, którzy 
byli bawili się wyśmienicie, ale 
to, co najważniejsze wsparli 
Pawełka Chudaka i jego rodzinę.

Piątkowy wieczór umili sobie lubinianie, 
którzy przybyli do Klubu Pod Muzami, gdzie 
miał miejsce koncert. Z jednej strony była 
to pomoc 13 – letniemu chłopcu, a z drugiej 
muzyka i wokalne popisy na scenie. Wśród 
artystów, którzy charytatywnie wsparli akcję 

dla Pawełka Chudaka był zespół The Pozyt 
z Lubina, wokalistka Agnieszka Czarnecka 
z Braniewa i chór Te Deum z Lubina.  
Cały dochód z imprezy ma wspomóc Pawełka 
Chudaka i jego rodzinę. Chłopiec jest dziec-
kiem niepełnosprawnym od urodzenia. Cierpi 
na dziecięce porażenie mózgowe, wodogłowie, 
wodonercze i epilepsję. Jego stan może ulec 
lekkiej poprawie, jeśli skorzysta z turnusu 
rehabilitacyjnego. Udział w takim leczeniu to 
koszt ponad 5 tys. złotych. – Pawełek kończy 
w tym roku 13 lat. Potrzebujemy funduszy na 
wsparcie jego rehabilitacji. Syn jest teraz po 
operacji stopy. Będzie unieruchomiona przez   
12 tygodni, a więc intensywna rehabilitacja 
będzie bardzo wskazana. Wspiera nas m.in. 
Agnieszka Czarnecka, wielu lokalnych spor- towców, wiele też osób, które nie chcą, by je 

wymieniać z imienia nazwiska. Na turnusie 
rehabilitacyjnym syn poddawany byłby po 
8 godzin dziennie rehabilitacji. Im częściej 
powtarza się takie zabiegi, tym efekty są 
wyraźniejsze. – mówi Monika Chudak, mama 
Pawełka.
W piątkowy wieczór udało się uzbierać 7 
082,75 zł, a zatem tym razem Pawełek pojedzie 
na turnus rehabilitacyjny Każdy, kto przybył 
na koncert wykupił cegiełkę   – wejściówkę. 
Jej koszt to minimum 10 złotych. Do puszek 
Fundacji Złotowianka, w której Pawełek ma 
swoje konto wpadały oczywiście wyższe 
kwoty. Były też pieniądze,które zbierano 
podczas licytacji różnorodnych przedmiotów: 
płyt z występami kabaretów, muzyką,   zdjęć 
z autografami, zabiegów fryzjerskich, koszulek 
sportowców z Lubina, ale też z klubu Arki 
Gdynia, zaprzyjaźnionego z Miedziowymi.  

Most na Odrze
do remontu w tym roku Koncert dla Pawełka  

-pomóż
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Kilka tygodni przed 
wyprawą na narty czy 
snowboard trzeba zadbać 

o swoją formę. Wszystko po to, 
by nie ulec kontuzji i cieszyć 
z uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych. Pamiętajmy, że więk-
szość sportów zimowych angażuje 
całe ciało, a nie tylko kończyny 
dolne. - mówi mgr Maciej Ku-
kułka, specjalista fizjoterapii 
z Przychodni MCZ w Legnicy – 
Przed sezonem zimowym i w jego 
trakcie musimy pomyśleć o ćwi-
czeniach ogólnorozwojowych 
i ogólnokondycyjnych, siłowych, 
koordynacyjnych oraz przede 
wszystkim, o ćwiczeniach równo-
ważnych. Wymagają tego sprzęty 
jakie wykorzystujemy w sportach 
zimowych. Przygotowania do 
uprawiania sportów zimowych 
można zacząć od spokojnych ćwi-
czeń kształtujących nasze stawy, 
czyli takich, które utrzymują lub 
przywracają pełen zakres ruchu 
i ich elastyczność. Równolegle 
poprawiajmy swoją wytrzymałość 
na wysiłek fizyczny np. marszo-
biegami czy biegiem. Róbmy to 
na świeżym powietrzu nie bacząc 
na chłód i zmieniającą się aurę. 
Później należy wpleść w naszą 
rutynę ćwiczenia wzmacniające 
poszczególne grupy mięśniowe, 
które będą zaangażowane podczas 
uprawiania zimowych dyscyplin 
sportowych. Na koniec naszych 
działań, kontynuując to, o czym 

powiedzieliśmy wcześniej, 
wprowadzamy tzw. trening 
funkcjonalny, czyli elementy 
ruchowe ściśle powiązane z daną 
dyscypliną. Będą to ćwiczenia 
sensomotoryczne, dzięki którym 
poprawimy naszą koordynację 
nerwowo – mięśniową, m.in. 
wspomnianą wcześniej równowa-
gę. Zrobimy to poprzez ćwiczenia 
na ruchomym podłożu czy też 
ćwiczenia koordynacyjne dzięki 
elementom ruchowym przenie-
sionym ze sportów zimowych 
do przygotowań „na sucho”. Bez 
wcześniejszych ćwiczeń stając 
na stoku czy lodowisku możemy 
liczyć się z tym, że w pewnym 
stopniu jesteśmy narażeni na 
złapanie kontuzji, gdyż są to dys-
cypliny, których nie uprawiamy 
na co dzień. Dla organizmu jest 
to nowy i inny rodzaj rekreacji 
sportowej, z użyciem sezonowego 
sprzętu, z którego nie korzystamy 
przez cały rok. Nasz organizm jest 
narażony na zupełnie inne niż na 
co dzień przeciążenia, np. mamy 
wyżej ułożony środek ciężkości, 
ustabilizowane przez sztywne 
buty stawy skokowe przybliża 
zagadnienie Maciej Kukułka.
Warto też wiedzieć, że jeżeli doj-
dzie do nieszczęśliwego upadku 
na nartach, czy łyżwach, ryzyko 
powstania kontuzji jest większe 
u osób nieprzygotowanych fi-
zycznie, gdy narządy ruchu nie są 
dość wytrenowane i elastyczne. 

Pamiętajmy, że osoby, które przez 
ostatnie miesiące większość czasu 
spędziły za biurkiem i postana-
wiają żeby wyjść na lodowisko 
czy na stok narciarski powinny 
liczyć się z tym, że ryzyko upadku 
będzie dla nich dużo większe, 
a jego konsekwencje będą poważ-
niejsze. Dzięki systematycznym 
ćwiczeniom jesteśmy sprawniejsi, 
silniejsi, bardziej wytrzymali. 
Nabywamy większą stabilizację 
stawową, która przy kilkugodzin-
nych szusach na nartach, może nas 
uchronić przed kontuzjami, oraz 

ogranicza ryzyko powstawania 
błędów na stoku. „Krótko mówiąc 
dzięki temu nasze ciało jest bar-
dziej odporne na występowanie 
urazów tłumaczy specjalista 
fizjoterapii. 
Bywa, że nie powinniśmy de-
cydować się na uprawianie zi-
mowych dyscyplin sportowych.. 
– W sytuacji, gdy cierpimy na 
nawykowe urazy skręceniowe 
stawów, kruchość kości (też 
zaawansowana osteoporoza), 
mamy wszczepione implanty 
lub inne przeciwwskazania do 

uprawiania sportu, należałoby się 
zastanowić czy takie dyscypliny 
jak narciarstwo nie przyniosą 
więcej złego niż dobrego. Ważny 
jest też nasz wiek. Gdy ogólna 
sprawność się zmniejsza, lepiej 
dawkować wysiłek i wziąć pod 
uwagę specyfikę poszczególnych 
dyscyplin sportowych i stan kon-
dycji, i pod tym kątem będąc już 
na stoku dobierać trasy pod kątem 
stopnia ich trudności. Pamiętajmy, 
że do sportu trzeba podchodzić 
z rozwagą i starać się maksy-
malnie ograniczyć możliwość 

wystąpienia urazów – przestrzega 
Maciej Kukułka. Jeśli już dojdzie 
do skręcenia stawu, stłuczenia, 
bólu w wyniku przeciążenia to 
pamiętajmy o paru zasadach 
pierwszej pomocy: po pierwsze 
schładzanie okolicy urazu, może 
to być lód w woreczku, zimne 
żele itp. Po drugie kompresja np. 
mało elastycznym bandażem, plus 
wysokie ułożenie kończyny – za-
pobiegając powstawaniu obrzęku. 
Po trzecie - do trzech dni po urazie 
należy zmniejszyć aktywność, 
w celu wyciszenia bólu. Jeżeli po 
tym okresie wciąż utrzymują się 
dolegliwości to należy skonsul-
tować się ze specjalistą – zaleca 
Maciej Kukułka. - Wszystkie te 
przestrogi i zalecenia związane są 
z moją codzienną pracą, i obserwa-
cjami jak mozolnie muszą docho-
dzić do sprawności nasi pacjenci, 
którymi nierzadko są wyczynowi 
sportowcy. Jednak z drugiej strony 
namawiam jako były sportowiec 
i zapalony narciarz i zachęcam 
wszystkich do aktywności fizycz-
nej również w sezonie zimowym, 
bo jak powiedział prof. Dega: 
„ruch zastąpi wiele leków, ale 
żaden lek nie zastąpi ruchu”, a od 
siebie dodam, że aktywnością 
ćwiczymy najważniejszy mięsień 
naszego ciała, jakim jest nasze 
serce - optymistycznie kończy 
Maciej Kukułka specjalista 
fizjoterapii w MCZ w Legnicy, 
miłośnik sportu.

Dzięki systematycznym ćwiczeniom jesteśmy sprawniejsi, silniejsi, bardziej wytrzymali

Zimowe szaleństwo sportowe,
ale z głową

Zanim ruszysz na stok i zaczniesz przygodę ze sportami zimowymi przygotuj swój organizm – 
apelują specjaliści. Ciało nie dość sprawne ruchowo może ulec poważnym kontuzjom.

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  •  24 stycznia 2018 r.     7aktualności

jeden z mieszkańców Lubina zauważył, jak na 
rampie przy Urzędzie Pocztowym przy ulicy 
Odrodzenia trwa rozładunek przesyłek. Czy tak 
powinno się traktować przesyłki? Wg Poczty 
Polskiej na fi lmie wszystko jest ...w normie.

Film pokazuje, jak pracownicy Poczty Polskiej rozładowują 
przesyłki przy rampie Urzędu Pocztowego przy ulicy Od-
rodzenia w Lubinie. Jedne paczki fruną w stronę drzwi, 
inne są przesuwane. Zdaniem lubinianina, który nagrał fi lm 
i wielu innych osób,które go obejrzały nie tak powinno się 
traktować czyjeś przesyłki. 
Nie nam jednak oceniać standardy, jakie obowiązują w tej 
fi rmie. Zadzwoniliśmy do Biura Prasowego w Warszawie 
i przedstawiliśmy sytuację. Poproszono o udostępnienie 
fi lmu i wysłanie maila z zapytaniem co dokładnie nas 
interesuje. Treść naszego maila brzmiała: “Poproszę o przy-
gotowanie komentarza na temat standardów traktowania 
przesyłek w państwa fi rmie i czy to , co obserwujemy na 
nagraniu jest zgodne z tymi standardami.

W poniedziałek 15 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź: 

“Pani Redaktor,
pracownicy zatrudnieni w placówkach pocztowych 
dokładają starań, aby standardy dotyczące 
realizacji poszczególnych usług były na jak 
najwyższym poziomie. W przypadku UP Lubin 1 
ze względu na usytuowanie placówki pocztowej 
oraz małą przestrzeń parkingową pod placówką 
niemożliwy jest podjazd pod placówkę samocho-
dów wyposażonych w hydro klapę co powoduje, 
że kontenery z przesyłkami paczkowymi nie mogą 
zostać rozładowane na poziomie rampy tak, aby 
kontener wjechał do placówki. Konieczny jest 
ręczny rozładunek kontenerów na parkingu, skąd 
przesyłki są przemieszczane do placówki.

Przy przeładunku widocznym na filmie, (...) osoba 
realizująca czynności przeładunkowe dokonuje 
weryfikacji oraz oceny w jaki sposób przemiesz-
czać otrzymane przesyłki. Energicznie przesuwa 
paczki pomiędzy kontenerem a przedsionkiem 
pomieszczenia magazynowego, gdzie są odbierane 
przez drugiego z pracowników zapleczowych. 
Przesyłki z adnotacją „ostrożnie” przekaże 
„z rąk do rąk”, zgodnie z zasadami regulującymi 
przeładunek (...).

Pierwszy dzień 
Międzynarodowej 
Wystawy Psów ściągnął 
około 1000 czworonogów. 
Reszta gości na czterech 
łapach zawita do 
Lubina w niedzielę 21 
stycznia. Miłośnicy psów 
w hali RCS w Lubinie 
na pewno poczują się 
jak w raju. Podziwiać 
można praktycznie 
wszystkie możliwe rasy, 
bo do Lubina zawitały 
psy z całej Europy. 

V  Międzynarodowa Wystawa 
Psów w Lubinie ściągnęła wy-
stawców z całej Europy. W ciągu 
dwóch dni w hali RCS pojawi 
się blisko 1900 czworonogów. 
Ci, którzy w sobotę nie zdążyli 
wziąć udziału w wydarzeniu, 
mogą to jeszcze zrobić 20 
stycznia w niedzielę, a jest co 
podziwiać. – Dziś zaczęliśmy 
V Międzynarodową Wystawę 
Psów w Lubinie. Zapraszamy też 
w niedzielę. W trakcie wystawy 
trwają różne konkurencje np. 
młody prezenter, najpiękniejsze 
młodsze szczenie, najpiękniejsze 

szczenie, najpiękniejszy junior, 
najpiękniejszy weteran i poznamy 
też zwycięzców poszczególnych 
grup, a ocenialiśmy pięć grup 

FCI. Cała wystawa to ponad 
1900 psów, ponad 200 ras. Dziś 
w sobotę jest połowa. Mamy gości 
z całej Europy, choć najwięcej 
z Polski.  mówiła Beata Kujawska-
,przewodnicząca Legnickiego Od-
działu Związku Kynologicznego 
w Polsce, który był organizatorem 
Wystawy. 
Wśród gości nie zabrakło 
Niemców, którzy bardzo chętnie 
przyjeżdżają do Polski na różne 
wystawy. – Zabraliśmy ze sobą 
trzy dalmatyńczyki. Dwa psy 
i suczkę. Kiedy byłam mała mie-
liśmy dalmatyńczyka i tak pozo-
stała ta rasa z nami do dziś.  Dwa 
razy w miesiącu jeździmy na takie 
wystawy psów. To nam sprawia 
radość i zabawę i naszym psom 
też. Hodujemy psy i zajmujemy 
się tym od 3 lat  – mówiła Rebecca 
Töffels , która na wystawę do Lu-
bina przyjechała z okolic  z Lipzig. 

Psy opanowały halę RCS w Lubinie 

1900 czworonogów
Rozładunek
przesyłek
na poczcie
w Lubinie
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Marzenia niektórych 
z nas są znacznie 
prostsze, ale za to 

trudniejsze w realizacji – są tacy, 
którzy chcieliby po prostu wyjść 
z dzieckiem na łąkę lub ulżyć 
komuś w bólu. Takie marzenia 
mieli rodzice siedmioletniej 
Milenki, nieuleczalnie chorej 
Dolnoślązaczki. W tej chwili  jej 
samodzielny spacer po łące nie 
jest i nie będzie już możliwy, 
ponieważ dziewczynka choruje 
na wrodzoną wadę mózgu, wodo-
głowie, padaczkę, niewydolność 
oddechową, a karmiona jest przez 
gastrostomię. 
Rodzicie Milenki przeszli bar-
dzo  długą drogę przez szpitalne 
korytarze, próbując pomóc córce. 
Każda wizyta kończyła się jesz-

cze jedną druzgocącą diagnozą 
i cierpieniem dziecka. Rodzicom 
Milenki, marzącym po prostu 
o jej zdrowiu i spokoju, zupełnie 
podcięto skrzydła – usłyszeli, 
że w wyniku komplikacji córka 
niedługo odejdzie.  Dlatego podjęli 
decyzję o zaprzestaniu mozolnego 
leczenia, które nie przynosiło ulgi 
ani pomocy ich dziecku – i wtedy 
znów zaczęli latać. 
Rodzinie udało się znaleźć kogoś, 
kto ich skrzydła pozszywał – oto-
czył opieką i empatią, sprawił, że 
odzyskali spokój, a Milenka znów 
się uśmiecha. To Fundacja Wro-
cławskie Hospicjum dla Dzieci, 
która zajmuje się chorą pacjentką 
od czerwca 2016 roku. Co więcej 
mała Milenka, choć nie może 
chodzić – biega. Dzięki pomocy 

Fundacji jej rodzice byli w stanie 
zakupić przenośny koncentrator 
tlenu – od tej pory mama zabiera 
wózek z dziewczynką na zewnątrz 
i wspólnie, aktywnie spędzają 
czas. Łąka jest na wyciągnięcie 
ręki. Na wiosnę, kiedy uda się 
kupić nowy wózek dla małej – cała 
rodzina zamierza wybierać się na 
wspólne wycieczki rowerowe.  
Tak, dzięki pomocy i opiece Fun-
dacji dziewczynka i jej rodzice 
zyskali  spokój i potrzebną pomoc, 
choć wszyscy są świadomi, że 
Milenka nie wyzdrowieje. To 
jednak, w jaki sposób spędza czas, 
ma ogromne znaczenie. Funda-
cja Wrocławskie Hospicjum dla 
Dzieci opiekuje się nieuleczalnie 
lub przewlekle chorymi dziećmi 
z całego Dolnego Śląska. W ich 

własnych domach, bo właśnie 
tam dziecko czuje się najlepiej 
– to hospicjum domowe. Takich 
dzieci, jak Milenka jest więcej – 
Fundacja ma ich pod opieką około 
sześćdziesięcioro. Wymagają 
stałej opieki paliatywnej – le-
ków, regularnych wizyt lekarza 
i pielęgniarki, specjalistycznego 
sprzętu medycznego, rehabili-
tacji, wsparcia psychologa czy 
kapelana. Opieka jest dla rodzin 
całkowicie bezpłatna, ale aby 
mogli z niej skorzystać, Funda-
cja potrzebuje ogromnej ilości 
środków, bo to opieka zazwyczaj 
niezwykle kosztowna. Kwoty? 
W całym 2016 roku Fundacja 
przeznaczyła m.in. lekarstwa – 
133  160, 45 zł, na pomoc socjalną 
– 63  106,06 zł, na badania – 9  
629, 35 zł czy na sprzęt medyczny 
– 82  674, 51 zł. To oczywiście 
tylko część wydatków fundacji. 
Niemal połowa tych kwot to  
pomoc podatników, zwykłych 
Polaków, którzy przyczynili się 
do uśmiechu i koniecznej pomocy 
tym, którym wszyscy lekarze 
podcięli już dawno skrzydła. To 
oni zdecydowali się w swoim 

zeznaniu podatkowym podać 
KRS Fundacji i pomóc chorym 
dzieciom. Póki są.  Wrocławskie 
Hospicjum dla Dzieci to jedyne 
hospicjum dziecięce w Polsce, 
które tak szeroko wspiera rodziny 
z dziećmi nieuleczalnie i przewle-
kle chorymi. Dodatkowo na ich 
barkach spoczywa ciężar bycia 
prekursorem, bo w 2007 roku, 
gdy z inicjatywy Waldemara Go-
łębiowskiego  hospicjum powstało 
– na Dolnym Śląsku nie istniało 
podobne hospicjum domowe. 
Dziś Fundacja znacznie się rozwi-
nęła, pomaga coraz większej ilości 
rodzin, finansuje specjalistyczne 
sprzęty, opiekę medyczną i psy-
chologiczną, dojazdy specjalistów 
i wiele innych aspektów, które 
wspierają maluchy w tym czasie 
ich życia, który im pozostał. Każ-
dy, kto zdecyduje się na oddanie 
1% podatku przykłada cegiełkę 
do realizacji tak małych, i tak 
ogromnych zarazem marzeń.

WROCŁAWSKIE HOSPICJUM 
DLA DZIECI - KRS 0000 287  
982
www.hospicjum.wroc.pl 

Jak latają ci którym 
podcięto skrzydła
Jeśli wraz z Nowym Rokiem sporządziliśmy listę ambitnych postanowień, które tym razem „na 
100%” spełnimy, to jesteśmy w gronie ponad połowy Polaków. Aż ponad 50% z nas w okresie 
noworocznym dokonuje bilansu swojego życia i zaczyna ambitniej marzyć. Nowy samochód? Awans? 
Wielki remont? Start w maratonie? A co, jeśli ktoś, kto nawet nie chodzi, zaczyna marzyć o bieganiu?

Każda wizyta kończyła się jeszcze jedną druzgocącą diagnozą i cierpieniem dziecka

WOŚP pięknie
nam zagrała!
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Dzisiaj już wiadomo, że 
w Lubinie przy olbrzymim 
zaangażowaniu wszyst-

kich wolontariuszy, zebrano 
ponad 99 tys. zł., a 26 fi nał był 
na niezłym poziomie. 
Największe atrakcje czekały 
na uczestników WOŚP w Cu-
prum Arena. – Gramy z Wielką 
orkiestrą Świątecznej Pomocy 

w jej 26. Finale. Tym razem 
pod hasłem: „dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków”. 
Od godziny 11.00 szukamy 
genetycznych bliźniaków 
razem z DKMS i działaczami 
z HDK PCK Serce Górnika ZG 
Lubin. Są z nami tez harcerze, 
którzy nie tylko pokazują, ale 
też uczą pierwszej pomocy. 

Nasz dzień umilają najmłodsi 
milusińscy – grają koncerty, 
tańczą, śpiewają pod hasłem 
„Dzieci dzieciom. Dodatko-
wo w programie jest koncert 
Szuli i Kasi Wilk, a na koniec 
światełko do nieba, czyli 
pokaz sztucznych ogni. Jako 
największe centrum handlowe 
w regionie nie wyobrażamy 

sobie nie uczestniczyć w tak 
ważnym i pięknym wydarzeniu 
– mówi Aneta Powązka, ma-
nager ds. marketingu Galeria 
Cuprum Arena. – Również nasi 
najemcy stanęli na cudownie 
ugościli wszystkich zziębnię-
tych wolontariuszy: Express 
Marche przygotowało dla 
kwestujących ciepły posiłek, 

Pizza Hut Express pyszną pizzę, 
a Costa gorące napoje. – dodaje 
manager.
W niedzielę w Cuprum Arenie poza 
popisami na scenie można było 
skorzystać z innych niecodzien-
nych atrakcji. Finał WOŚP w Galerii 
wspierał klub Zagłębie Lubin S.A. 
Na scenie trwały licytacje piłek 
z podpisami piłkarzy. Wręczono 

też koszulki, które wcześniej licy-
towano na profi lu Galerii Cuprum 
Arena na facebooku. W licytacjach 
zorganizowanych przez Cuprum 
Arenę zebrano 2 000 zł.
Dodajmy, że aukcja była rów-
nież organizowana w CK Muza. 
Lokalnie działały tez mniejsze 
sztaby w poszczególnych miej-
scowościach.

WOŚP pięknie
nam zagrała!

Po rozmowach z wolontariuszami 
i uczestnikami orkiestry wielu z nich wskazuje, 

że olbrzymią dobrą robotę wykonała Galeria 
Cuprum Arena i jej najemcy.
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Włodarz głos znowu zabrał. Tym razem 
znowu słychać jak broni KGHM. Wy-
tyka Prawu i Sprawiedliwości, że PiS 

złożył wyborczą obietnicę, że zdejmie z KGHM 
niesprawiedliwy miedziowy podatek nałożony 
przez PO. Chciałoby się powiedzieć, że prezydenta 
mamy troskliwego i wrażliwego. Problem w tym, że 
sam nie dochowuje bardzo ważnych wyborczych 
obietnic. Mijają kolejne lata, a strefa ekonomiczna 
z nowymi miejscami pracy to jedna wielka mrzonka. 
Kiedyś prezydent złożył obietnicę: jeden dzień jego 
urzędowania to jedno nowe miejsce pracy. Słowo 
się rzekło miejsc pracy nie ma. 
Przed poprzednimi wyborami mówił o strefie eko-
nomicznej na 400 hektarów przy drodze S3. Jak 
jest każdy widzi. Tymczasem właśnie taka strefa 
za sprawą solidnej pracy władz Jawora i dobrze 
poprowadzonych negocjacji rządowych powstała 
w Jaworze. Mało tego tam już buduje się fabryka 
silników Mercedesa. Będzie gotowa w przyszłym 
roku! Tymczasem w Lubinie ze strefy pozostały 
tylko słowa. Dużej nowej strefy nie ma i raczej nie 
zapowiada się, aby była, Choć będzie przez Lubin 
przebiegała droga wielkich możliwości – S3, która 
była przecież argumentem dla strefy. Ten argument 
doskonale wykorzystał Jawor...
Internauci na urzędującym prezydencie suchej nitki 
nie zostawiają. Opinie nie są pochlebne, a niektóre 
wręcz obraźliwe dla włodarza, który nie potrafił tak 
jak Polkowice wprowadzić do miasta inwestorów, 
aby zabezpieczyć przyszłość miasta, aby nie było 
ono skazane tylko na jednego dobrodzieja jakim 
niewątpliwie jest KGHM. 
W zamian za to można powiedzieć, że jedna rzecz 
w Lubinie rozwija się bardzo prężnie – konsumpcja. 
Marketów ci u nas dostatek! Pokusiliśmy się o małe 
wyliczenie. Mamy w Lubinie trzy duże markety 
budowlane (OBI, Castorama, Mercus), jest galeria 
Cuprum Arena, która staje się  regionalnym centrum 
nie tylko handlu, ale i rozrywki. Jest jeszcze galeria 
Indomo z różnym asortymentem oraz podobnie ga-
leria Błonie i Srebrna Promenada Do tego dochodzą 
markety spożywcze. Trzy z nich (te większe) są 
rodzime i należą do lubińskiego Społem. Dalej mamy 
Stokrotkę, Kaufland, Tesco, Auchan i Intermarche. 
Są cztery markety Polo, jedno Netto, dwa Lidle. Na 
nowym Przylesiu albo już jest, albo za chwilę będzie 
Dino. Ktoś liczył ile w Lubinie jest Biedronek? Nie? 
To powiemy – 9. 
Można powiedzieć, dobrze, że w Lubinie mamy 
taki wybór – ponad 30 marketów! Są bajery, hala 
basen, zoo-park. No super. Problem jest jeden. Nie 
ma w Lubinie inwestorów, którzy tworzą nowe 
miejsca pacy. Jedyne miejsca pracy, które powstają 
najszybciej to miejsca pracy w handlu, czyli kon-
sumpcja, a nie produkcja. 
Pesymiści mówią, że gdyby nie daj Boże coś się 
z KGHM-em stało, to w Lubinie nie będzie drugiego 
Wałbrzycha. Będzie jeszcze gorzej. Optymiści 
wskazują, że możemy wyprowadzić się do Polkowic, 
bo tam obok KGHM jest spore grono inwestorów 
„sprowadzonych” do Polkowic przez lokalne władze. 
Dlaczego tam się udało, a w Lubinie ciągle nie da się?

 Borek Wszędobylski

Wybory
coraz bliżej...

felieton

Mamy ogromną wiedzę, 
doświadczenie i szerokie 
kompetencje, które chce-

my wykorzystać na rynku indyjskim 
przede wszystkim w obszarze 
drążenia szybów oraz zarządzania 
realizacją kompleksowych inwestycji 
w obszarze energetycznym – mówił 
Prezes Mirosław Skowron przed-
stawiając ofertę Przedsiębiorstwa 
Budowy Kopalń PeBeKa S.A. podczas 
odbywającego się w Kalkucie Forum 
Bengal Global Business Summit 2018. 
Przedstawiciele Spółki byli uczest-
nikami delegacji polskich przedsię-
biorców, która towarzyszyła oficjalnej 
delegacji Rządu Polskiego pod prze-
wodnictwem Wiceministra Energii 
Grzegorza Tobiszowskiego oraz 
Wiceministra Spraw Zagranicznych 
Marka Magierowskiego.
PeBeKa, wraz z przedstawicielem 
KGHM Polska Miedź S.A. odpowie-
dzialnym za rozwój Grupy KGHM 
na rynkach zagranicznych, wzięła 
udział w spotkaniach biznesowych 
m.in. z przedstawicielami Coal India 
Limited (https://www.coalindia.in/), 
przedstawicielami przedsiębiorców 
indyjskich zaproszonych przez IPCCI, 

jak również Ministrem Energii So-
vandeb’em Chattopadhyay’em, który 
odwiedził polski pawilon na Bengal 
Global Business Summit.
Nie jest tajemnicą, że PeBeKa - wyko-
nawca wszystkich 30 szybów kopalni 
KGHM Polska Miedź S.A. - wiąże 
swoją najbliższą przyszłość między 
innymi z realizacją zadań w obszarze 

wydobywczym i energetycznym na 
rynku indyjskim. Spółka już od jakie-
goś czasu uważnie monitoruje indyjski 
rynek i poważnie traktuje możliwość 
realizacji kontraktów zagranicznych 
dotyczących specjalistycznych robót 
górniczych, kompleksowej budowy 
szybów oraz realizacji i zarządzania 
realizacją w zakresie inwestycji 

w obszarze energetycznym.
Polsko-indyjski szczyt gospodarczy 
w Kalkucie był dla PeBeKa oraz po-
zostałych polskich przedsiębiorców 
okazją do zaprezentowania swojej 
oferty, szansą na nawiązanie nowych 
kontaktów z firmami indyjskimi oraz 
podjęcie rozmów na temat przyszłej 
współpracy w ramach indyjskiego 
sektora górniczego i energetycznego.
Wstępem do budowania wzajemnych 
relacji biznesowych i gospodarczych 
z Indiami było podpisanie w listopa-
dzie ubiegłego roku Listu Intencyjne-
go z Gayatri Projects Limited, spółką 
doświadczoną w realizacji dużych 
podziemnych projektów wydobyw-
czych, a także wiodącym oferentem 
projektów głębienia szybów na rynku 
indyjskim. List był obustronną dekla-
racją chęci nawiązania współpracy 
w obszarach takich jak kompleksowa 
budowa kopalń oraz budownictwo 
specjalistyczne na terenie Indii. 
Kontynuacją działań w tym zakresie, 
poza udziałem przedstawicieli PeBe-
Ka w Forum Bengal Global Business 
Summit 2018, są wizyty techniczne 
przedstawicieli PeBeKa, którzy przez 
najbliższe 2 tygodnie będą przedsta-
wiać potencjał i ofertę PeBeKa przed-
stawicielom firm indyjskich sektora 
wydobywczego i energetycznego na 
terenie całego kraju.

  (red)

PeBeKa S.A. na szczycie 
w Kalkucie
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. zaprezentowała swoją ofertę podczas Forum Bengal Global 
Business Summit 2018, które odbyło się 16-17 stycznia 2018 r. w Kalkucie. PeBeKa, spółka należąca do Grupy 
KGHM, jest liderem w zakresie drążenia szybów, przygotowywania wyrobisk górniczych oraz budownictwa 
specjalistycznego infrastrukturalnego. Indyjski rynek tworzy atrakcyjne możliwości dla ekspansji spółki. 
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To był wspaniały dzień 
dla miłośników parkrun. 
Na 135 bieg przybyli 
zaproszeni wolontariusze 
ze Sztabu WOŚP w Lubinie 
a uczestnicy z satysfakcją 
wrzucali do puszek datki.

Koordynator biegu  Jolanta Kurzaw-
ska przywitała przybyłych sympaty-
ków parkrun, w tym wolontariuszy 
WOŚP oraz debiutantów: Paulinę 
Ostrowską, Joannę Nadolską, Eweli-
nę Bardczak, Agnieszkę Droździak, 
Sabinę Nowakowską oraz Dominika 
Durskiego i Adama Kowalskiego. 
Debiutantów oraz wolontariuszy 

przywitano gromkimi brawami.
Od początku biegacze wspierali 
Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy zapełniając puszki a pani 
Ela Sowa dodatkowo wręczyła 749 
groszy a więc tyle ile parkrun Lubin 
ma zarejestrowanych osób. A niech 
bank ma co liczyć – powiedziała 
żartobliwie.
Bohaterką spotkania była pani Irena 
Budzińska, która na swoim koncie ma 
100 biegów parkrun i jest pierwszą 
kobietą w Lubinie z takim wynikiem. 
To okazja aby zamówić specjalną 
koszulkę, którą biegacze otrzymują 
z Londynu. Jubilatce zaśpiewano 
tradycyjne “100 lat”

Został jeszcze tylko dystans 5 kilo-
metrów do przebiegnięcia, przema-
szerowania z kijkami lub pokonania 
spacerkiem i przed nami meta. Na 
mecie niespodzianką były racuszki 
z jabłkami na gorącą przygotowane 
przez panią Małgorzatę Bogdał. Nie 
zabrakło ciepłej herbaty, owoców 
i słodyczy przygotowanych przez 
wolontariuszy.
Na koniec wspólne zdjęcie. Dla 
sympatyków piłki ręcznej były 
przygotowane za darmo bilety wstępu 
na mecz.
Naładowani pozytywną energią 
uczestnicy pożegnali się aby za 
tydzień spotkać się ponownie.

KGHM Zagłębie Lubin 9 lutego rozpoczyna rundę wiosenną, 
która przyniesie fanom na pewno sporo sportowych 
emocji. – Rundę wiosenną zaczynami z nie byle kim, bo 
z Mistrzem Polski, aktualnym liderem Legią Warszawa. 
Najważniejsi oczywiście tego dnia będą gospodarze, 
którzy również będą dobrze przygotowani do ligi, również 
wzmocnieni. Planujemy odpowiednie odświeżenie tej 
drużyny, tak więc Zagłębie na pewno postawi się Legii 
Warszawa-zapewnia Zygmunt Kogut. 

Sparingpartnerem 
rugbystów będzie 1 
ligowa drużyna czeska 
TJ Sokol Marianskie 
Hory, a mecz 
rozegrany zostanie 
3 marca na stadionie 
Miejskich w Ostrawie-
Witkowicach.

- Przygotowania do ligi nie są 
łatwe zimą, ale chłopaki dają 
z siebie wszystko- w tym roku 

kontynuujemy naszą przygodę 
z sąsiadami z południa, jednak 
tym razem odpuszczamy 
Snow Rugby w Harrachowie 
na który jada nasze panie, a po 
prostu rozegramy sparing 
w naszej odmianie tj. XV 
osobowej – informuje Tomasz 
Nimczyk.
Kolejnym sprawdzianem 
będzie mecz 17 marca ze 
Spartą Jarocin, a liga rusza 
już w kwietniu.

Dziś Akademia Piłkarska KGHM 
Zagłębie Lubin to 440 wychowan-
ków i 40 trenerów od piłki nożnej, 
bramkarzy, przygotowania moto-
rycznego, fizjoterapeutów. To 16 
grup, które występują  w regular-
nych rozgrywkach.  To 28 zawodni-
ków przekazanych do reprezentacji 
Polski i blisko 40 piłkarzy, którzy 
pojawili się w reprezentacji Dolno-
śląskiego Związku Piłki Nożnej. 
– Wychodząc na przeciw zaintere-
sowaniu naszą akademią zaprosi-
liśmy kibiców, którzy uczestniczą 

bezpośrednio w naszych meczach, 
treningach i szkoleniach. Chcieli-
śmy im przedstawić nasze główne 
założenia. Potrzebujemy jeszcze 
dwa, trzy lata stabilnej pracy, by 
osiągnąć cel główny, czyli dostar-
czenie zawodników do pierwszego 
zespołu, by ten plan był w pełni 
zrealizowany  – mówił podczas 
czwartkowego (11 stycznia) 
spotkania z kibicami Krzysztof 
Paluszek, dyrektor Akademii Pił-
karskiej KGHM Zagłębie Lubin. 
Fani szkółki i klubu Miedzio-

wych mogli usłyszeć co będzie 
się działo w Akademii pod kątem 
inwestycji w najbliższym kwartale 
tego roku.
– Przyjęliśmy już wstępne za-
łożenia. Planujemy troszeczkę 
wzbogacić infrastrukturę budyn-
ku. Zrobić re-fresh w korytarzu 
klubowym. Zrobić dedykowaną 
ściankę dla naszego najbardziej 
znanego wychowanka Piotra 
Zielińskiego. Zrobić hall of fame, 
czyli ścianę chwały, na której 
będą powieszone zdjęcia zarów-

no tych zawodników, którym 
udało się zadebiutować w kadrze 
pierwszego zespołu oraz tych 
najlepszych, którzy dotarli do po-
ziomu reprezentacyjnego. Chcemy 
uhonorować ich poprzez specjalne 
ramki, w których umieszczone 
będą ich koszulki meczowe. To 
na początek. Czas pokaże czy 
uda się zrealizować coś więcej.  
Nasz budżet to wypadkowa 
kilku czynników. To pieniądze 
od sponsorów, ale też te, które 
mamy uwzględnione  w bieżącej 
działalności akademii oraz to, co 
uda się wynegocjować w ramach 
współpracy z naszymi partnerami 
z Zagłębia Biznes Klubu  – mówił 
Marek Wachnik, manager ds. in-
formacji zewnętrznej Akademii 
Piłkarskiej KGHM Zagłębie 
Lubin. 
Infrastruktura Akademii KGHM 
Zagłębie Lubin to m.in. 9 boisk, 
w tym pięć oświetlonych. Bursa 
dla podopiecznych wyposażona 
w wiele pomieszczeń socjalnych 
i stołówkę.  Akademia jest sys-
tematycznie doposażana dzięki 
współpracy z  partnerami z Zagłę-
bia Biznes Klub, np. w urządzenia 
do odnowy biologicznej czy 
rehabilitacji ruchowej. 
Zarówno zaplecze szkoleniowe, 
jak i kadra oraz osiągnięcia mło-
dych zawodników sprawiają, 
że Akademia KGHM Zagłębie 
Lubin jest w trójce najlepszych 
szkółek piłkarskich w Polsce obok 
Poznania i Warszawy. 

Akademia Piłkarska KGHM 
Zagłębie Lubin zaprosiła 
kibiców
Najwierniejsi fani, a zarazem działacze wspierający Akademię Piłkarską KGHM 
Zagłębie Lubin  i regularnie towarzyszący młodym podopiecznym podczas 
treningów zaproszeni zostali na spotkanie z dyrekcją i szkoleniowcami miedziowej 
piłkarskiej szkółki. Była to okazja, by podzielić się z nimi planami Akademii na 
przyszłość i odpowiedzieć na nurtujące sympatyków młodych Miedziowych pytania.

Miedziowi poznali
pierwszego rywala
w nowym roku.

Rusza runda
Pierwszy mecz z Legią!

Biegali i pomagali na 135 biegu parkrun
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rozrywka

horoskop
Baran
Układ planet Ci sprzyja, możesz 

więc liczyć na powodzenie każ-

dego przedsięwzięcia. Staraj 

się jednak zachować ostroż-

ność, sprawdzaj otrzymywane 

propozycje, nie ufaj zbytnio 

ludziom, z którymi prowadzisz 

interesy i nie zdradzaj im swoich 

planów. W miłości też nie szafuj 

słowami...

Byk
Merkury wziął Cię pod swoją 

opiekę, nadszedł więc czas na 

realizację zawodowych ambicji. 

Postaraj się, a Twoje działania 

spotkają się z uznaniem szefa. 

Twój pogodny nastrój załago-

dzi wszelkie nieporozumienia 

z bliską osobą, a energia Słońca 

sprawi, że temperatura Waszych 

uczuć wzrośnie.

Bliźnięta
Nadeszła wreszcie pora, by 

zebrać efekty dotychczaso-

wych działań zawodowych. 

Niestety, nie wpłynie to na 

razie na poprawę stanu Twe-

go konta, ale w niedalekiej 

przyszłości możesz liczyć na 

sukces także w tej dziedzinie. 

W domu zapanuje od tak dawna 

oczekiwana harmonia.

Rak
Przed Tobą bardzo pracowity 

tydzień. Postaraj się załatwić 

wszelkie sprawy w terminie, 

gdyż opóźnienia mogą spowo-

dować niemiłe konsekwencje. 

Mimo nawału prac powinieneś 

też pomyśleć o zdobyciu nowych 

kwalifi kacji. W miłości gwiazdy 

radzą unikać fl irtów i przelot-

nych romansów.

Lew

Nie wyolbrzymiaj problemów. 

Już niedługo większość z nich 

rozwiąże się sama i zaczniesz 

odnosić sukcesy. W sytuacjach 

konfl iktowych zachowaj spokój 

i postaraj się wykorzystać swój 

urok osobisty. W sprawach 

sercowych unikaj raczej istot-

nych zmian, a kochanej osobie 

poświęć więcej czasu.

Panna
W tym tygodniu powinieneś 

zwolnić tempo pracy, przynaj-

mniej na kilka dni. Postaraj się 

oderwać od codziennych kłopo-

tów i problemów zawodowych. 

Powinieneś spokojnie przeana-

lizować plany na przyszłość, 

a wzmocniona wpływem Wenus 

intuicja podpowie Ci najlepsze 

rozwiązania...

Waga
Nie przejmuj się aż tak bardzo 

cudzymi kłopotami. Zwłaszcza 

że w najbliższych dniach nie 

zabraknie Ci własnych. Na szczę-

ście Słońce zapewni Ci zdrowie 

i doda energii, powinieneś więc 

sobie z nimi poradzić. W miłości 

spodziewaj się gorących prze-

prosin...

Skorpion
W najbliższych dniach wię-

cej uwagi poświęć sprawom 

fi nansów, gwiazdy wróżą Ci 

bowiem spore sukcesy na 

tym polu. Zachowaj jednak 

umiar w wydawaniu pieniędzy, 

unikaj zbytniego ryzyka i nie 

udzielaj pożyczek na słowo 

honoru. W sprawach serco-

wych Wenus gwarantuje Ci 

powodzenie...

Strzelec
Nadchodzący tydzień to wręcz 

idealny czas na załatwianie 

spraw urzędowych. Powinieneś 

bardziej się zmobilizować - masz 

spore zaniedbania na tym polu. 

Pora też wyjaśnić nieporozu-

mienia z najbliższymi, gdyż pod 

koniec tygodnia sytuacja może 

się gwałtownie pogorszyć. Intu-

icja podpowie Ci, jak rozwiązać 

problem.

Koziorożec
W tym tygodniu gwiazdy będą Ci 

sprzyjać, obdarzą energią i za-

radnością, a Twoim argumentom 

dodadzą siły. Pora więc zaufać 

własnym umiejętnościom, 

zwłaszcza gdy w grę wchodzą 

interesujące propozycje za-

wodowe. Weekend poświęć 

najbliższym.

Wodnik
Niestety, najbliższe dni przyniosą 

kłopoty fi nansowe, a to sprawi, 

że ujrzysz świat w ponurych 

kolorach. Nie powinieneś jed-

nak załamywać rąk, gdyż już 

za kilka dni Jowisz zmieni tę 

sytuację i pomoże Ci wybrnąć 

z kłopotów. Spokoju i pomocy 

szukaj u kochanej osoby.

Ryby
Nadchodzący tydzień przynie-

sie dobrą passę w sprawach 

zawodowych, musisz jednak 

uzbroić się w cierpliwość, gdyż 

konkretne rezultaty Twoich 

działań pojawią się dopiero 

po pewnym czasie. Pomyślne 

perspektywy rysują się również 

w sprawach sercowych. Twój 

urok oczaruje pewnego inte-

resującego Koziorożca.


