
reklama za 80 zł
603 122 338

cena bez VAT 23%, cena za jedną emisję
przy zamówieniu trzez emisji

oferta ograniczona 

Po ponad trzynastu 
latach szpecąca miasto 
dziura w Rynku zniknęła. 
Jest nowy plac. Budzi on 
jednak mieszane uczucia. 
Hektar powierzchni to 
...granitowe podłoże... str. 9

Jest Rynek
po remoncie...
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Pomysłowość kierowców 
nie zna granic. 400 
litrowy zbiornik 
zamontowany na pasie 
transportowym.

Kierowca ciągnika siodłowego 
z naczepą spowodował kolizję. Nie 
zauważył samochodu osobowego 
na prawym pasie i zaczął na niego 
zjeżdżać. Na szczęście nikomu 

nic się nie stało. Podczas kontroli 
stanu technicznego zestawu pojaz-
dów policjanci ujawnili zbiornik 
paliwa przymocowany pasem 
transportowym.
Dzisiaj przed południem w Lubinie 
doszło do kolizji drogowej. Na ul. 
Generała Maczka kierujący ciągni-
kiem siodłowym z naczepą jechał 
lewym pasem. Wyprzedzał kilka 
pojazdów. W pewnym momencie 

rozpoczął manewr zmiany pasa na 
prawy. Na nim znajdował się samo-
chód osobowy peugeot. Doszło do 
kolizji. Wyglądało bardzo groźnie, 
uderzony w bok peugeot znalazł się 
przed ciężarówką, był pchany przez 
kilkadziesiąt metrów i ostatecznie 
zatrzymał się przed ciężarówką.
Na szczęście nikt w tym zdarzeniu 
drogowym nie ucierpiał. Kierow-

cy byli trzeźwi.
Policjanci z wydziału ruchu 
drogowego lubińskiej policji 
przystąpili do oględzin pojaz-
dów uczestniczących w kolizji. 
To, co zobaczyli w samochodzie 
ciężarowym zmroziło ich. 
Zbiornik paliwa o pojemności 
400 litrów przymocowany był 
pasem transportowym. Decyzja 
funkcjonariuszy mogła być tylko 
jedna: „zakaz dalszej jazdy tym 
pojazdem”. Przybyła na miejsce 
współwłaścicielka firmy transpor-
towej prosiła o możliwość odjazdu 
samochodem na własnych kołach. 
Chciała uniknąć kosztów. Ciągnik 
siodłowy w takim stanie stwarzał 
zbyt duże zagrożenie w ruchu 
drogowym. Ostatecznie z miejsca 
kolizji zabrała go pomoc drogowa.
23 letnie mieszkaniec powiatu 
milickiego otrzymał 500 złotowy 
mandat. Na jego konto dodatkowo 
wpłynie 6 punktów karnych. Cią-
gnik siodłowy, którym kierował 
na drogi powróci dopiero, gdy 
zostaną usunięte w nim wszyst-
kie usterki i przejdzie ponowny 
przegląd techniczny.

 KPP Lubin/pit

Bak zamontowany „na sztukę”
Był tak pijany, że podczas parkowania 
uszkodził inny samochód. Został zatrzymany 
dzięki czujności mieszkańca Lubina, 
który przekazał informację policjantom. 
Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego 
poddali kierowcę badaniu na zawartość 
alkoholu w organizmie. Miał ponad 2,5 
promila. Ile faktycznie dopiero się okaże.

Mieszkaniec Lubina zauważył jak kierowca volkswagena 
parkując uderza w inny samochód. Następnie parkuje w innym 
miejscu. Gdy kierowca wyszedł z samochodu zobaczył jak się 
zatacza. Poinformował o tym lubińskich policjantów. 43 letni 
mieszkaniec Lubina nie zdążył daleko odejść został zatrzymany.
Pijany kierowca skorzystał ze swojego prawa i odmówił poddania 
się badaniu na zawartość alkoholu. Policjanci pobrali mu krew 
do badania. Lubinianin po blisko dwóch godzinach zdecydował 
się dmuchnąć w alkomat. Pewnie myślał, że zwłoka mu pomoże. 
Jednak to badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w orga-
nizmie. Ile faktycznie miał w chwili kierowania samochodem 
wykaże badanie krwi.
Teraz 43 latek za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości 
odpowie przed sądem. Może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia 
wolności. Stracił już prawo jazdy.

 KPP Lubin

Parkowanie
na promilach
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Rusza kolejna, IX 
już edycja akcji 
pn. „Bezpieczna 
Kobieta”organizowana 
przez Komendę 
Powiatową Policji 
w Lubinie, przy 
współpracy ze Starostą 
Lubińskim i Prezydentem 
Miasta Lubina. W trakcie 
trwania naszych działań 
chętne panie będą 
mogły nauczyć się 
podstaw samoobrony.
1 marca 2018 roku odbędzie się 
pierwsze spotkanie, dziewiątej 
już edycji akcji pn. „Bezpieczna 

Kobieta”. Bezpłatny kurs samo-
obrony dla mieszkanek powiatu 
lubińskiego, prowadzić będzie 
instruktor lubińskiej szkoły Krav 
Maga.
Przypominamy, iż techniki szkoły 
Krav Maga oparte są na natural-
nych odruchach obronnych, które 
doskonalone są w czasie treningu, 
tak, aby w sytuacji realnego za-
grożenia napadnięty nie dał się 
zranić i zadziałał najwcześniej, 
jak to możliwe. Kursantki nauczą 
się nie tylko reagować szybko, ale 
prawidłowo oceniać zagrożenie, 
bronić się adekwatnie do ataku.
W trakcie akcji chętne panie we-
zmą udział w 9 treningach z czego 

6 odbędzie się na sali sportowej, 
gdzie panie poznają podstawy 
samoobrony. Kurs przewiduje 
również spotkanie w pubie. Panie 
dowiedzą się tam, jak bronić się 
w miejscu, gdzie jest duża liczba 
osób oraz mała przestrzeń.
Kursantki przejdą szkolenie „Na 
szpilkach”. Trening ten pokaże 
uczestniczkom, jak odeprzeć atak 
napastnika, w mało komfortowym 
stroju. Finałowe spotkanie przewi-
dziane jest w miejskich środkach 
transportu. Akcja odbędzie się 
bowiem również przy wsparciu 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej w Lubinie.
Akcję patronatem objął Starosta 

Lubiński, który sfinansował 9 
spotkań, we wtorki i czwartki, 
w godzinach 19.30-21.00. Będą się 
one odbywały od 01 do 29 marca 
2018 roku, na hali widowiskowo-
-sportowej RCS w Lubinie. Akcję 
w tym roku patronatem objął także 
Prezydent Miasta Lubina.
 Wszystkie zainteresowane 
bezpłatnym udziałem w naszym 
programie panie, prosimy o zapi-
sanie się pod numerem Zespołu 
ds. Profilaktyki Społecznej KPP 
w Lubinie – 76 8406 246 (od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
8.00-15.00), a także u instruktora, 
pod nr telefonu: 602 255 394. 

 KPP Lubin

Radek jest dzieckiem, które od pierwszych miesięcy 
swojego życia zmaga się z poważną chorobą. Syn ma 
uszkodzony mózg, czterokończynowe napięcie mięśniowe, 
Zespół Westa (rodzaj epilepsji opornej na leczenie).

Radek wymaga stałej opieki specjalistów (pedagoga, psychologa, neurologa, 
logopedy, fi zjoterapeuty). Od wielu lat, dzięki Państwa wsparciu, Radek jeździ 
także na turnusy rehabilitacyjne, gdzie jego rehabilitacja jest intensywniejsza od 
tej prowadzonej w domu. Niestety, koszt takiego turnusu to średnio 5000,00 zł. 
Dlatego, prosimy o wsparcie fi nansowe w formie 1% podatku z rozliczenia 
rocznego. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli uznają Państwo, że Radek zasługuje 
na Państwa pomoc.
Wystarczy wpłacić 1% podatku w rozliczeniu rocznym PIT: Nazwa OPP: Balian 
Sport, 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Sierakowska 13, Numer KRS: 0000069890. 
W rubryce INFORMCJE UZUPEŁNIAJĄCE (p.133 cel szczegółowy 1%) należy 
wpisać: RADEK SZUTY 

Dziewczynka choruje od dwóch lat. Ma 
guza pnia mózgu. Ze względu na lokalizację 
guz jest nieoperacyjny. Są jednak sposoby 
leczenia. Niestety bardzo kosztowne...

- Córeczka od dwóch lat choruje na guza pnia mózgu – 
pisze do naszej redakcji Beata Dobrowolska, mama trojki 
dzieci. - Jesteśmy zwykłą rodziną której prozaiczne życie 
przerwała choroba 5 letniej Oliwki .
Ze względu na lokalizację guza jest on nieoperacyjny. 
Oliwia miała już radioterapię która zmniejszyła guza. 
Niestety ta metoda może być stosowana tylko raz w życiu. 
Dostała cykle chemii które nie przyniosły oczekiwanego 
efektu. - Niestety ostatnie wyniki rezonansu spędzają nam 
sen z powiek ponieważ guz się powiększył i nasza iskierka 
gaśnie nam w oczach. Jednocześnie szpital w którym się 
leczyliśmy zrezygnował z kontynuacji leczenia – pisze 
Dobrowolska. Jest możliwość leczenia w klinice w Niem-
czech lub podanie marihuany leczniczej które są na naszą 
kieszeń bardzo kosztowne. To jedyna możliwość i iskierka 
nadziei dla Oliwki. Brak tych pieniążków powoduje ze 
bardzo ciężko nam dalej o nią walczyć. 
Dziecko bardzo dużo już przeszło. Niestety od pól roku 
ma niedowład lewostronny, jeździ na wózku inwalidzkim 
.Wsparcie fi nansowe na dalsze leczenie podaruje kolejna 
szanse aby cieszyć się życiem.
Pomóc można przekazując 1 proc w rocznym zeznaniu 
podatkowym na rzecz: Fundacja na Ratunek Dzieciom 
z Chorobą Nowotworowa KRS 000086210 z tytułem Oliwia 
Dobrowolska.

Bezpieczna kobieta

1% Twojego podatku

Szukają pomocy
 dla 5-letniej
 Oliwki
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Miedziowe Centrum Zdrowia 
S.A. , spółka należąca do Grupy 
Kapitałowej Polskiej Miedzi coraz 
mocniej rozwija skrzydła w opiece 
pacjentów onkologicznych. Leka-
rze z działającego od lat oddziału 
onkologicznego w szpitalu MCZ 
w Lubinie od kilku miesięcy służą 
pomocą w przychodni w Legnicy. 
Lada moment „rozpędzi się” też 
realizacja projektu „Miedziowo 
- Turoszowskie Zagłębie Onkolo-
giczne. Poprawa jakości i dostęp-
ności do świadczeń zdrowotnych 
dla pacjentów z problemami 
onkologicznymi poprzez zakup 
nowoczesnego sprzętu medyczne-
go i wykonanie niezbędnych prac 
budowlanych”. Przypomnijmy, 
że MCZ, będąc w konsorcjum 
ze zgorzeleckim szpitalem, na 
ten program otrzymał dotację 
w wysokości 12,5 mln zł. To 
sprawi, że oddział onkologiczny 
i przychodnie Miedziowego Cen-
trum Zdrowia zostaną doposażone 
w najnowszy sprzęt diagnostycz-
ny, ułatwiający i jeszcze bardziej 
usprawniający leczenie pacjentów 
onkologicznych.
Wieloletnie doświadczenie 
lekarzy z lubińskiego oddziału 
przekłada się na szereg usług 
medycznych niezbędnych 
pacjentom onkologicznym na 
terenie Legnicy. – To diagnostyka 
wstępna, badania profilaktyczne, 
operacje i zabiegi w porozumieniu 

z ośrodkami z regionu, w tym 
z Wrocławia czy też nawet z Cen-
trum Onkologii w Warszawie. To 
też opieka i obserwacje pacjenta 
po zabiegach – wymienia zakres 
działań Krzysztof Forgacz spe-
cjalista chorób wewnętrznych 
onkologii klinicznej, dr nauk 

medycznych, ordynator oddziału 
onkologii MCZ w Lubinie.
W przychodni w Legnicy - póki 
co raz w tygodniu - do dyspozycji 
legniczan jest chemioterapeuta, 
specjalista onkolog. Przyjmuje 
również chirurg onkolog. - Na 
tę chwilę to wystarczy. Jeżeli 

będzie taka potrzeba, jesteśmy 
gotowi rozwinąć zakres działań 
– zapewnia dr Krzysztof Forgacz. 
Do lekarzy onkologów z MCZ 
pacjenci przychodzą z każdym 
problemem. - Naszą rolą jest albo 
pomóc pacjentowi na miejscu, 
albo skierować go tam, gdzie 

otrzyma wsparcie. Coraz częściej 
jednak chorzy zaczynają leczenie 
w innych ośrodkach medycznych, 
ale kontynuują u nas, bo mamy 
praktycznie to samo – dodaje 
ordynator.
Oddział onkologiczny w szpitalu 
MCZ rozpoczynał działalność pod 

kierownictwem doktora Andrzeja 
Kaisera, który po dziś dzień służy 
medycznemu personelowi MCZ 
w zakresie konsultacji. - W tej 
chwili oddział onkologiczny 
w Lubinie przyjmuje około 300 
pacjentów miesięcznie. W czasie 
hospitalizacji podajemy około 700 
do 800 chemioterapii. Mamy też 
ambulatorium, w którym pro-
wadzimy jednodniowe chemio-
terapie. Wykonujemy ich około 
200 w ciągu miesiąca. W am-
bulatorium przeważają porady 
stąd niższa liczba chemii - uściśla 
doktor Forgacz. - W obecnych 
czasach zdecydowanie więcej jest 
programów lekowych, czyli tego, 
o co nam chodzi. To leki, które są 
najczęściej lekami biologicznymi, 
zupełnie nowej generacji. Są one 
podawane pod ścisłym monitorin-
giem NFZ. Są określone terminy 
przestrzegania badań i ich zakre-
su. To bardzo dokładne leczenie, 
przynoszące najlepsze efekty. Jest 
stosowane w chorobach rozsia-
nych. Ta terapia pozwala na to, by 
pacjent przyjmował leki, ale nie 
brał chemioterapii. To leczenie, 
które w sposób celowany hamuje 
rozwój nowotworu. To bardzo 
fascynujące, bo spada udział 
chemioterapii, a wzrasta liczba 
pacjentów leczonych w sposób 
nowoczesny – podkreśla Krzysz-
tof Forgacz, ordynator oddziału 
onkologii MCZ.

Lekarze Miedziowego Centrum Zdrowia z misją

Leczą, pomagają, wspierają coraz 
większą liczbę pacjentów

Opieka pacjentów onkologicznych ze strony personelu medycznego Miedziowego Centrum Zdrowia 
to już nie tylko oddział onkologiczny w szpitalu MCZ w Lubinie. To również działająca od pół roku 
w Legnicy przychodnia.

r e k l a m a

lekarzy specjalistów lub lekarzy wyrażających gotowość
rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

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

Jest
praca

dla
lekarzy

Miedziowe Centrum Zdrowia 
rozszerza działalność 

i poszukuje lekarzy. Ma to 
związek z wprowadzoną

od 1 października siecią szpitali.

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

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenia i dogodny czas pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Wiceprezesem 
Zarządu – Dyrektorem ds. Medycznych.
tel. 76/84 60 110, mail: praca@mcz.pl
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Nowe klasy w ramach 
szkół branżowych, 
niegdyś nazywanych 

zawodowymi będą kształciły 
przyszłych pracowników KGHM 
i firm z grupy kapitałowej Polskiej 
Miedzi, ale nie tylko. Wykształce-
nie, jakie zdobędą młodzi ludzie 
w 42 nowych klasach pozwoli im 
wpisać się w rynek pracy w prze-
myśle wydobywczym praktycznie 
wszędzie, nie tylko w Zagłębiu 
Miedziowym.
5 lutego w siedzibie KGHM 
Polska Miedź w Lubinie odbyła 
się konferencja pod nazwą „Kom-
petentni w branży górniczo – hut-
niczej. KGHM kluczowy partner 
w kształceniu zawodowym”. Po 
wystąpieniu prezesa miedziowej 
spółki, Minister Edukacji Na-
rodowej i kilku przedstawicieli 
samorządów podpisano listy in-
tencyjne. Podpisy na dokumentach 
złożyli Radosław Domagalski 
– Łabędzki i Ryszard Jaśkowski 
z zarządu KGHM, dyrektorzy 
szkół, w których będzie reali-
zowany pilotażowy projekt oraz 
przedstawiciele samorządów, 
którym szkoły te podlegają.
– Dziękuję pani Minister za 
podjęcie tematu, który wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom polskie-
mu przemysłowi, firmom takim, 
jak KGHM, który jest jednym 
z liderów polskiej gospodarki. 
Firma ta ma potencjał, by być 
firmą globalną. To jest wielki 
przywilej, ale też i szereg obo-
wiązków oraz wyzwań, przed 
którymi stoi cała organizacja. 

Musimy jako firma szybciej od-
powiadać na realia zmieniającego 
się otoczenia. KGHM jest firmą 
unikalną w skali polskiej gospo-
darki.Jest firmą, która realizuje 
działalność w obszarze całego 
ciągu technologicznego. Począw-
szy od badań geologicznych, 
poprzez drążenie tuneli, szybów, 
chodników, wydobycie, przeróbkę 
w Zakładach Wzbogacania Rudy, 
kończąc na procesie pirometalur-

gicznym. Mamy przecież trzy huty 
i końcowy etap produkcji, jakim 
jest przetwarzanie w walcówkę. 
To wymaga ponadprzeciętnych 
kompetencji i ponadprzeciętnego 
zaangażowania kierownictwa 
KGHM w proces przygotowania 
pracowników do wszystkich 
wyzwań, których mamy więcej 

niż w przeszłości. To wyzwania 
wynikające z procesu wydobycia 
rudy. Działamy już na głęboko-
ści 1350 metrów. ZG Rudna to 
najgłębsza kopalnia w Polsce, 
mamy nowe zjawiska, jak wyższe 
temperatury, zjawiska związane 
z klimatyzacją, wentylacją, a to 
przekłada się na wzrastające kosz-

ty. To powoduje, że potrzebujemy 
stawiać na wiedzę, kompetencje, 
na wykształcenie i dobre przygo-
towanie naszych pracowników do 
tych wszystkich wyzwań , z któ-
rymi musimy się mierzyć. Przed 
KGHM stoi olbrzymie wyzwanie 
przygotowania nowych kadr, no-
wych pracowników do wszystkich 

wyzwań. Musimy dokonać jako-
ściowego skoku w przyszłość, 
polegającego na tym, że musimy 
kształcić nasze przyszłe kadry 
zanim jeszcze ci pracownicy staną 
się pełnoprawnymi pracownikami 
KGHM. Stawiamy na bardzo 
mocną współpracę z partnerami 
samorządowymi. Chcemy się 
angażować w projekty, które 
zmieniają system edukacji i do-
stosowują kształcenie do realnych 
potrzeb polskich przedsiębiorstw 
i firm wielkiego przemysłu takich, 
jak KGHM. Mówimy o projekcie, 
który wychodzi dokładnie naprze-
ciw oczekiwaniom i potrzebom 
KGHM – mówił Radosław Do-
magalski – Łabędzki, szef zarządu 
KGHM.
W konferencji wzięła udział Anna 
Zalewska, Minister Edukacji 
Narodowej. – Kluczowe słowo, 
to musimy odnieść sukces. To 
miara determinacji tego, co ma 
dziać się i dzieje się już w obszarze 
szkolnictwa branżowego. Dzięku-
ję panu prezesowi, który w taki 
sposób odpowiada, czując brzemię 
odpowiedzialności za przyszłość 

własnej firmy, odpowiada na 
nasz wspólny list mój i premiera 
Morawickiego, do wszystkich 
spółek skarbu państwa, że z pełną 
determinacją mają zaangażować 
się w promowanie szkolnictwa 
branżowego – mówiła Minister 
Zalewska.

  (MM)

Listy intencyjne podpisane. KGHM wesprze szkoły

KGHM zabezpiecza
przyszłe kadry
ZS 1 z Lubina i cztery inne szkoły z Legnicy, Głogowa i Bolesławca znalazły się w grupie placówek, które 
wpisują się w pilotażowy program „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM kluczowy partner 
w kształceniu zawodowym”. 5 lutego w siedzibie miedziowej spółki podpisano listy intencyjne.
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Policjanci nie pamiętają 
takiego początku roku, 
ani takiej kumulacji 
zdarzeń śmiertelnych 
na drogach powiatu 
lubińskiego

Zaczęło się na w pierwszym ty-
godniu stycznia. Śmierć poniósł 
mieszkaniec Niemstowa. Do 
domu miał kilometr, kiedy jego 
auto zjechało z drogi, dachowało, 
a kierujący wyleciał z samochodu.
Kolejna tragedia to droga do Rud-
nej. Tutaj zginęło małżeństwo, 
którego auto wpadło w poślizg na 
śliskiej powiatowej źle utrzyma-
nej w okresie zimowym drodze. 
Kolejna tragedia wydarzyła się na 
przejściu dla pieszych przy rondzie 
między Kauflandem, a ul. Sokolą.
Miejski autobus skręcając z ul. 

Wyszyńskiego w Piłsudskiego 
potrącił kobietę. Pomocy na-
tychmiast udzieliły uczennice 
z I Liceum Ogólnokształcącego. 
Niestety obrażenia kobiety były 
zbyt poważne. Zginęła na miejscu.
– Szłyśmy do szkoły, koleżanka 
szła druga stroną ulicy ja z tej. 
Z daleka widziałyśmy że coś się 
stało i nikt nie potrafi pomóc po-
szkodowanej – opowiada Klaudia 
Borkowska i Joanna Foltyniewicz, 
uczennice „biol-chem” I liceum 
Ogólnokształcącego w Lubinie.
Wydawało się, że wszyscy czekają 
nie wiadomo na co. Dziewczyny 
podbiegły do miejsca wypadku 
i nie zastanawiały się. Sprawdziły 
funkcje życiowe potrąconej i za-
częły reanimację.
Kiedy przyjechali ratownicy, 
przekazały szybko – 5 minut!. 

Akcję przejął zespół pogotowia 
ratunkowego, przygotowano 
defibrylator, jednak obrażenia 
potrąconej były zbyt poważne.
Z informacji uzyskanych od 
świadków zdarzenia wynika, że 
kierowca skręcał z ul. Wyszyń-
skiego w Piłsudskiego w stronę 
pętli. Na rondzie na przejściu dla 
pieszych potrącił około 65-letnią 
kobietę, która wracała z zakupów 
najprawdopodobniej w Kauflan-
dzie. Pod autobusem zostały 
porozwalane zakupy. Z relacji 
świadków wynika, że kobieta 
zbliżała się już do chodnika, kiedy 
uderzył w nią miejski autobus.
Uderzenie, u kobiety spowodowa-
ło poważny uraz czaszki. Mimo 
zaangażowania i determinacji 
uczennic I LO, pieszej nie można 
było już pomóc. Do wypadku 

doszło około 7.30. (29.01)
Kolejna tragedia wydarzyła się 
na wieczorem (29.01) na drodze 
technicznej (DK3) obsługującej 
budowę drogi S3 między Lubi-
nem, a Polkowicami.
Około 17.20 na drodze krajowej 
nr 3 Lubin-Polkowice za skrzy-
żowaniem Szklary/Owczary 
w kierunku Polkowic doszło do 
tragicznego wypadku. W kierunku 
Lubina jechał bus sprinter z przy-
czepą, która najprawdopodobniej 
wypięła się i zjeżdżając na lewy 
pas uderzyła jadący w kierunku 
Polkowic w bus pracowniczy – 
mercedes sprinter. Jechali nim 
górnicy na trzecią zmianę.
Dwóch z nich poniosło śmierć. 
Kierowca autobusu cudem ocalał, 
a uszkodzony autobus zjechał na 
lewy pas i uderzył w citroena jum-

pera, który jechał za ciężarówką 
z feralną przyczepą. W tym aucie 
podróżowały 3 osoby z budowy 
drogi S3 – nic im się nie stało. To 
obywatele Ukrainy. Z informacji 
portalu DLU24.pl wynika, że oni 
jako pierwsi udzielali pomocy 
poszkodowanym w wypadku. 
Dodajmy, że za autobusem jechali 
kolejni świadkowie – w osobo-
wym mercedesie, który został 
nieznacznie uszkodzony.
Z autobusu pracowniczego 
z czternastu podróżujących nim 
osób, czterech najciężej rannych 
pasażerów szybko trafiło do szpi-
tala. Pozostali była opatrywani 
na miejscu w karetkach. Dwóch 
pasażerów nie przeżyło zderzenia 
z naczepą, kolejny zmarł w nocy 
w szpitalu. 
Na miejscu akcją ratunkową do-

wodził komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej 
z Wrocławia.
Pierwotnie do akcji zadysponowa-
no dwa śmigłowce. Ostatecznie 
jednak zostały odwołane, gdyż 
obrażenia pozostałych uczestni-
ków tego wypadku nie wymagały 
udziału pogotowia lotniczego. Na 
miejscu pracowali policjanci z pro-
kuratorem. Nie jest wykluczone, 
że wypadek zostanie najpraw-
dopodobniej określony mianem 
katastrofy w ruchu lądowym.
Policja zorganizowała objazdy. 
Ruch do Polkowic kierowany jest 
przez Oborę Szklary Górne i dalej 
w kierunku Sobina.
To zły początek roku nie kryją 
policjanci. Dodajmy, że w całym 
ubiegłym roku na drogach powiatu 
lubińskiego zginęło 6 osób.

W ciągu tygodnia na drogach powiatu lubińskiego zginęło 6 osób. Od początku roku 7

Tragiczny początek roku
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r e k l a m a

Grupa lubinian 
pracujących w fi rmie 
Projekt Multimedia 
ma szanse na ważne 
wyróżnienie w branży 
audiowizualnej. Już 6 
lutego podczas fi nału 
w Amsterdamie okaże się 
czy ważna statuetka trafi  
w ręce autorów projektu 
multimedialnego, który 
znalazł się wśród 82 
najlepszych, wybranych 
z całego świata.

Firma Projekt Multimedia fina-
listą konkursu, w którym walka 
toczy się o ważne wyróżnienie. 
Ekspozycja pn. „Kierunek zdro-
wie” w Centrum Nauki EXPE-
RYMENT w Gdyni zakwalifi-
kowała się do prestiżowego grona 
finalistów międzynarodowego 
konkursu branży AV. Jury InAVa-
tion Awards doceniło niezwykle 
zróżnicowaną pod względem 
technologicznym wystawę i jej 
walory edukacyjne. Realizacja 
firmy Projekt Multimedia zna-
lazła się w gronie 82 najlepszych 

projektów, spośród ponad 300 
z całego świata, zgłoszonych do 
walki o statuetkę.
Konkurs InAVation Awards ma 
już 11-letnią tradycję. Podczas 
każdej edycji spośród specjalistów 
z branży audiowizualnej wyłania-
ne są najwybitniejsze realizacje. 
W tym roku finałowe projekty 
podzielono na 11 grup. Wystawa 
„Kierunek Zdrowie” w Centrum 
Nauki EXPERYMENT w Gdyni 
zakwalifikowała się do ścisłej 
czwórki w kategorii „Healthcare”. 
O statuetkę InAVation Awards 

2018 powalczy z realizacjami 
z Wielkiej Brytanii, Austrii 
i Australii.
Centrum Nauki EXPERYMENT 
w Gdyni zostało zaprojektowane 
w taki sposób, aby zwiedzający 
mogli sami, w bezpiecznych 
warunkach przeprowadzać 
doświadczenia i badać zjawiska 
z różnych dziedzin nauki. „Kie-
runek Zdrowie” to jedna z ośmiu 
wystaw, znajdujących się w obiek-
cie. Interaktywne stanowiska, nie 
tylko wyjaśniają skomplikowane 
kwestie medyczne w przystępny 

sposób, ale również sprzyjają 
kształtowaniu pozytywnych po-
staw i zwiększeniu świadomości 
społecznej. Strefy ekspozycyjne 
zostały wyposażone w zróżnico-
wane rozwiązania multimedialne: 
dotykowe monitory, projektory, 
system RFiD, system Beacon, 
ultradźwiękowy czujnik odle-
głości, system Kinect, czujniki 
Halla, elementy mechatroniki 
i wiele różnorodnych aplikacji. 
Wystawa powstała dzięki koope-
racji i zaangażowaniu dwóch firm: 
Projekt Multimedia Sp.z.o.o., która 
zajmowała się doborem i instalacją 
multimediów oraz Deko-Bau 
Sp.z.o.o., która wyprodukowała 
ekspozycję.
– Na 250 m2 powierzchni obiektu 
stworzyliśmy aż 18 zróżnicowa-
nych stanowisk. Wyzwaniem 
przy realizacji projektu było zin-
tegrowanie tak wielu rozwiązań 
technologicznych, a także dostar-
czenie do wszystkich urządzeń 
dedykowanego kontentu i aplika-
cji. – wyjaśnia Łukasz Skibiński, 
dyrektor ds. projektów i wdrożeń 
w firmie Projekt Multimedia Sp. 
z.o.o. – Wystawa jest poszerze-
niem oferty edukacyjnej Centrum 
Nauki EXPERYMENT w Gdyni. 
Stworzone przez nas stanowiska 
są angażujące i pogłębiają wśród 
gości wiedzę z zakresu zdrowia. 
W placówce zastosowaliśmy 
rozwiązania dostosowane do zróż-
nicowanych grup wiekowych, aby 
z ekspozycji mogły z jednakowym 
zaangażowaniem korzystać całe 
rodziny.
Stanowiska wystawy wzajemnie 
się dopełniają, przedstawiając 
zdrowie w sposób wielowymia-
rowy. W każdym z nich zastoso-
wano inne, ciekawe rozwiązanie. 

Zwiedzający może np. za pomocą 
specjalnej aplikacji zobaczyć jak 
wygląda jego szkielet! Wystar-
czy, że użytkownik stanie przed 
dużym, interaktywnym ekranem, 
na którym natychmiast pojawi się 
obraz jego układu kostnego. Dzię-
ki kolejnemu stanowisku dzieci 
chętnie uczą się dbania o zęby. 
Ich zadaniem w tym miejscu jest 
wyszczotkowanie ogromnego, 
trójwymiarowego modelu otwar-
tej jamy ustnej. Jeśli użytkownik 
wystarczająco dokładnie czyści za 
pomocą gigantycznej szczoteczki, 
zęby się rozświetlają. Ogromne 
wrażenie na zwiedzających robi 
również symulator wypadku. 
Użytkownicy wsiadają do specjal-
nie przystosowanej, dwuosobowej 
kabiny samochodu. W miejscu 
przedniej szyby znajduje się ekran, 
na którym odtwarzana jest anima-
cja dająca wrażenie rzeczywistej 
jazdy. Stanowisko to pokazuje 
różnice w prowadzeniu pojazdu 
przed i po spożyciu alkoholu. 
Jednym z ciekawszych punktów 
jest gra polegająca na sterowaniu 
aplikacją za pomocą siły umysłu. 
Użytkownicy siadają po prze-
ciwnych stronach toru. Kiedy 
zakładają na głowę specjalne 
opaski, na monitorze pojawiają 
się dwa pola z zapisem ich fal 
mózgowych. Zadaniem gracza 
jest przemieszczenie widocznej 
na ekranie kulki w stronę prze-
ciwnika jedynie za pomocą myśli.
Finał konkursu InAVation Awards 
2018 odbędzie się 6 lutego w Am-
sterdamie, podczas największych 
w Europie, międzynarodowych 
targów Integrated Systems Europe 
2018.

  inf/fot. Projekt Multimedia

Lubinianie z szansą na światowe wyróżnienie



8   7 lutego 2018 r.  •  www.lubinextra.pl aktualności

w obiektywie

Noworoczna Gala KGHM

Stały się tradycją. 
Zawsze na początku 
roku KGHM zaprasza do 
Zagłębia Miedziowego 
znamienitych artystów. 
Koncerty są dostępne dla 
wszystkich i odbywają 
się w świątyniach. 

Tradycyjnie muzyczna uczta 
odbyła się w kościele pw. św. 
Maksymiliana Kolbe.
W tym roku lubinianie mogli 
zobaczyć i podziwiać występ 
Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Byli 

również wokalistka Kasia Moś 
i tenor Paweł Skałuba. 
Ten nietypowy koncert w tym 
roku poprowadził Maciej Kurza-
jewski, znany z telewizyjnego 
ekranu dziennikarz sportowy. 
Muzyczna uczta rozpoczęła się 
od „Gaude Mater Polonia” i hymnu 
górniczego.
Śląsk zaprezentował natomiast 
pieśni religijne i polskie kolędy. 
Tenor Paweł Skałuba zapre-
zentował m.in. „Ave Maria” 
Schuberta.

  (inf)
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Od początku lutego 
polska policja 
ma dodatkowe 
wyposażenie – 
terminale do płatności 
kartą. Ma to uprościć 
płacenie za mandaty. 
Należność za 
wykroczenie będzie 
można uregulować od 
ręki w radiowozie.
Lubińska policja otrzymała 
sześć terminali. Są przydzie-
lane policjantom pełniącym 

służbę – nie tylko w ruchu 
drogowym, ale i w prewencji.
Na Dolnym Śląsku policja 
otrzymała w sumie 170 
terminali płatniczych. Za 
mandat będzie można za-
płacić zarówno zbliżenio-
wo, jak za pomocą danych 
zgromadzonych na pasku 
magnetycznym. 
W przeciwieństwie do np. 
urzędów (np. Starostwo Po-
wiatowe w Lubinie) policja 
nie obciąża płacącego kartą, 
prowizją dla operatora ter-

minala od przeprowadzonej 
transakcji.
Terminale służące do pobie-
rania opłat za wystawione 
mandaty, szczególnie ułatwią 
życie cudzoziemcom, którzy 
za mandat muszą zapłacić go-
tówką. Dotychczas munduro-
wi musieli z cudzoziemcem 
złapanym na wykroczeniu 
jechać do bankomatu, co 
wydłużało czas prowadzo-
nej interwencji. Teraz kara 
zostanie zapłacona poprzez 
terminal w radiowozie.

Prędkość, utrata 
panowania nad 
samochodem. Brawura 
i szybka jazda to 
najczęstsza przyczyna 
wypadków drogowych. 
Apelujemy do kierowców 
o rozwagę i zachowanie 
ostrożności. Pamiętajmy 
nigdy nie jesteśmy 
sami na drodze.
Kierująca audi przeceniła swoje 
umiejętności. Zbyt szybka jazda 
zakończyła się na rondzie. Na 
szczęście w tym zdarzeniu drogo-

wym ucierpiał jedynie samochód 
i choinka.
Lubińska policja apeluje o rozwagę 
i rozsadek na drogach. Bezpieczna 
jazda ratuje życie. Brawura na 
drogach to potencjalna przyczyna 
wypadków drogowych. Pamiętaj-
my o tym aby zawsze dostosować 
prędkość do warunków panują-
cych na drodze. Wieczorami 
znacznie spadają temperatury 
co może powodować gołoledź 
lub miejscowe oblodzenie jezdni 
a tym samym wydłuża to znacząco 
drogę hamowania.

 KPP Lubin

Część mieszkańców jest 
zadowolona, bo szpecąca 
centrum dziura wreszcie 

zniknęła, a kolejna część patrzy 
na granitowe dzieło z zastanowie-
niem. W Rynku z dziury zrobiono 
granitowy plac. Niektórzy żartu-
ją, że apelowy. 
Czy lubinianie zaakceptują 
obecny kształt Rynku trudno 
w tej chwili wyrokować. Fakt 
pozostaje faktem – wyłożony 
granitem plac w centrum miasta 
jest zdecydowanie lepszy niż 
Dziura w Rynku szpecąca miasto 
przez ponad trzynaście lat.
Remont Rynku kosztował budżet 
Lubina ok. 14 mln zł. Dokładna 
kwota nie jest jeszcze znana: 
rozliczenia zostaną dokonane 

dopiero po odbiorach budowy, 
a te maja rozpocząć się dzisiaj. Do 
kwoty pochodzącej z przetargu 
należy dodać pieniądze wypła-
cone za prace wykonane przez 
firmę, która budowę rozpoczęła 
i w związku z konfliktem z inwe-
storem zerwała umowę. Nieznana 
jest na razie także kwota jaką 
miasto będzie musiało zapłacić 
byłemu właścicielowi terenu 
w Rynku. Za wywłaszczenie 
na mocy specustawy przysłu-
guje bowiem odszkodowanie. 
Jej wysokość określi Starosta, 
który prowadzi w tej sprawie 
postępowanie administracyjne 
od... lutego ub. roku. Urzędnicy 
obiecują, że zakończy się ono 
w pierwszym kwartale tego roku.

Czego mogą spodziewać się 
mieszkańcy po remoncie 
Rynku? Cały plac został wyło-
żony płytami z granitu i gabra. 
Nieczytelne z powierzchni ale 
doskonale widoczne z powietrza 
zarysy dawnych budynków, mają 
pokazywać umiejscowienie 
dawnych kamieniczek w Rynku. 
Dodatkowo, na płytach umiesz-
czono mosiężne tabliczki, które 
opisują jaka działalność w tych 
kamieniczkach prowadzono.
Na placu rozmieszczono kilka-
naście podświetlanych ławek. 
Wokół placu są posadzone 
platany – każdy od dołu pod-
świetlony dwoma reflektorami. 
Są wysokie latarnie ledowe. Przy 
ratuszu zamontowano ilumina-

cje chodnikową i oświetlono 
go dodatkowymi reflektorami 
ledowymi. Całość dopełnia nie-
wielka fontanna powierzchniowa 
oraz dwa „wodopoje” w postaci 
metalowych stożków. Przy 
Baszcie Głogowskiej postawiono 
postument. Na razie nie wiadomo 
co ma na nim być. 
Całość Rynku wygląda bar-
dzo skromnie - zdecydowana 
większość opinii internautów 
świadczy o tym, że są zawiedzeni 
nowym Rynkiem. Możliwe, że 
się to zmieni gdyż urzędnicy 
zapowiadają, że od wiosny Rynek 
będzie tętnił życiem. Mają się na 
nim odbywać różnorakie impre-
zy, koncerty i zabawy.

  (pit/e-legnickie/dees)

W Komendzie Powiatowej 
Policji w Lubinie 
odbyła się odprawa 
z udziałem insp. 
Andrzeja Łuczyszyna 
Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu oraz 
zaproszonych gości, na 
której podsumowano 
pracę jednostki 
w 2017 roku.
01 lutego 2018 r. w Komendzie 
Powiatowej Policji w Lubinie 
odbyła się odprawa roczna 
z udziałem insp. Andrzeja 
Łuczyszyna Zastępcy Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu, Komendanta 
Powiatowego Policji w Lubinie 
insp. Tomasza Gołaskiego jego 
zastępców policjantów i pracow-
ników cywilnych. Jak co roku byli 
z nami również zaproszeni goście. 
Przedstawiciele samorządów oraz 
wymiaru sprawiedliwości.
W trakcie odprawy podsumowano 
wyniki pracy Komendy Powiato-
wej Policji w Lubinie osiągnięte 
w roku 2017 oraz określono prio-
rytety na rok bieżący. Komendant 
Powiatowy Policji w Lubinie 
oraz jego zastępcy ocenili pracę 
lubińskich policjantów oraz 
pracowników cywilnych, czego 
wyrazem były podziękowania 

oraz dowody uznania. Komendant 
bardzo wysoko ocenił również 
współpracę oraz wsparcie, jakiego 
Policji w Lubinie udzielają lokalne 
samorządy oraz Fundacja KGHM 
Polska Miedź.
Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji we Wrocławiu insp. 
Andrzej Łuczyszyn, również wy-
soko ocenił pracę naszej jednostki 
policji. Doceniając zaangażowanie 
lubińskich policjantów jak i pra-
cowników cywilnych. Jako wzór 
przedstawił współpracę policji 
z lokalnymi samorządami oraz 
Fundacją KGHM Polska Miedź, 
które wspierając lokalną policję 
wykazują się zaangażowaniem na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego powiatu.
Komendant Powiatowy Policji 
w Lubinie insp. Tomasz Gołaski 
podziękował przedstawicielom 
samorządów, Fundacji Polska 
Miedź za wsparcie, jakiego udzielają 
lubińskiej Policji w działaniach na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Miłym akcentem było przekazanie 
nowych radiowozów, które zostały 
zakupione przy wsparciu Urzędu 
Gminy w Lubinie oraz Fundacji 
KGHM Polska Miedź. Uroczystego 
wręczenia kluczyków do nowych 
samochodów dokonali zaproszeni 
goście wraz z Komendantem Wo-
jewódzkim i Powiatowym.

 KPP Lubin

Wjechała na ...rondoMandat zapłacisz kartą

Jest Rynek po remoncie...
Po ponad trzynastu latach szpecąca miasto dziura w Rynku zniknęła. Jest nowy plac. 
Budzi on jednak mieszane uczucia. Hektar powierzchni to ...granitowe podłoże...

Na dobrym poziomie



10   7 lutego 2018 r.  •  www.lubinextra.pl aktualności

Zmiana 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Chróstnika, Krzeczyna 
Małego i Obory była 
jednym z tematów 
ostatniej sesji Rady 
Gminy Lubin. 

Wprowadzenie zmian dałoby 
możliwość eksploatacji w tych 
miejscowościach udokumen-
towanych złóż piasku. Zdecy-
dowanie sprzeciwili się temu 
mieszkańcy Krzeczyna Małe-
go, którego duża reprezentacja 
uczestniczyła w posiedzeniu, 
a także przedstawiciele Obory 
i Chróstnika.
Gmina ma obowiązek ujawnić 
w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego udoku-
mentowanych złóż kopalin, 
a właściciele gruntów mają 
prawo prowadzenia związanej 
z ich wydobyciem działalności 
gospodarczej. Udokumento-
wane występowanie piasku 
na złożach: Krzeczyn, Krze-
czyn-Obora, Obora I i Obora 
II oraz Chróstnik I pojawiło 
się w studium Gminy Lubin 
w 2016 roku. Nikt nie zło-
żył wówczas sprzeciwu do 
tych zapisów, co pozwoliło 
prowadzić dalsze procedury 
związane z wprowadzeniem 
złóż do miejscowych planów 
zagospodarowania, o co wnio-
skowali ich właściciele.
Kolejnym etapem było przy-
gotowanie i wyłożenie do 
publicznego wglądu projektów 
nowych planów. Wówczas 
swój sprzeciw w stosunku do 
złoża Krzeczyn i części złoża 
Krzeczyn-Obora wyrazili soł-
tys Lidia Cesarz i mieszkańcy 
Krzeczyna Małego.

Wójt Tadeusz Kielan przychy-
lił się wówczas do wyłączenia 
z projektu miejscowego planu 
złoża Krzeczyn, nie uwzględ-
niając natomiast wyłączenia 
złoża Krzeczyn-Obora.
– W przypadku złoża Krze-
czyn-Obora położenie terenu 
nie koliduje z zabudową wsi, 
a przedsiębiorca górniczy, 
który chciał prowadzić tam 
wydobycie zaproponował bez-
pieczną dla mieszkańców trasę 
wywozu urobku. Nie mieliśmy 
formalnych przesłanek do te-
go, by wyłączyć to złoże z no-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego – tłumaczy 
Anna Marzec, kierownik Re-
feratu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy w Lubinie.
Mieszkańcy Krzeczyna Małe-
go nie dali jednak za wygraną, 
wnosząc ponownie uwagi do 
planu, a radny Jan Olejnik 
wystąpił do rady o odrzuce-
nie projektu uchwały w tej 
sprawie.
Radni byli jednomyślni, 
przyjęli uwagi mieszkańców 
i uchylili projekt uchwały 
w całości.
– Bardzo nas cieszy ta decyzja. 
Eksploatacja piasku w Krze-
czynie Małym byłaby dla nas 
niezmiernie uciążliwa – mówi 
Lidia Cesarz, sołtys Krzeczy-
na Małego.
– W takich przypadkach na 
szali stawia się wpływy z tytu-
łu podatków, które otrzymuje-
my z prowadzonej działalności 
a także wnioski właścicieli 
złóż. Cieszę się z decyzji rady 
i deklaruję, że projekt uchwały 
zostanie ponownie dogłębnie 
przeanalizowany – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin.

  (red)

Piaskowni nie będzie

Na spotkanie, oprócz człon-
ków stowarzyszenia i ich 
rodzin, przybyli również: 

przewodnicząca rady powiatu 
lubińskiego Jadwiga Musiał, 
burmistrz Krystian Kosztyła, 
przewodniczący ścinawskiej ra-
dy Marek Szopa, prezes zarządu 
głównego stowarzyszenia eme-
rytów KGHM Tadeusz Lisowski 
oraz szef rejonu Lubin Zbigniew 
Czerwonka.
Podczas obchodów, przewodni-
cząca rady wręczyła pamiątkowe 
dyplomy dla najbardziej zasłu-
żonych członków ścinawskiego 
oddziału. Wyróżnieni zostali: 
Janina Kras, Jerzy Chomenko, 
Janusz Szymczyk oraz Edward 
Bareła.
Następnie na ręce obecnego pre-
zesa rejonu Jerzego Chomenko 
ścinawscy samorządowcy wręczy-
li tryptyk górniczy, który tydzień 

wcześniej, wspólnie wylicytowali 
podczas Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.
– Odkąd odkryto w naszym 
rejonie miedź i zaczęły funk-
cjonować kopalnie, w Ścinawie 
byli, są i będą, mam nadzieję 
jak najdłużej, górnicy- mówił 
burmistrz. – Bardzo serdecznie 
chcieliśmy państwu podziękować 
za wasze zaangażowanie, za to, że 
już przez dziesięć lat angażujecie 
się w życie społeczne i kulturalne 
naszej gminy, życzymy członkom 
całego stowarzyszenia wytrwa-
łości w dalszej działalności, 
zdrowia, żeby móc realizować 
stawiane cele, a na dzisiaj dobrej 
zabawy- dodał Kosztyła.
Słowa uznania do jubilatów skie-
rowali również prezes zarządu 
głównego Tadeusz Lisowski oraz 
szef lubińskich struktur stowa-
rzyszenia Zbigniew Czerwonka, 

którzy przekazali okolicznościową 
tabliczkę oraz statuetkę w kształ-
cie czapki górniczej.
Podziękowania osobom zaan-
gażowanym w tworzenie ści-
nawskich struktur emeryckiego 
stowarzyszenia złożyły także 
panie działające w tej organizacji. 
Obok osób już wyżej wymienia-
nych uhonorowany został także 
Wiesław Pisarek.

Po części oficjalniej rozpoczęła 
się zabawa taneczna. Podczas 
jednej z przerw na salę wjechał 
okolicznościowy tort ufundowany 
przez ścinawski samorząd. Pierw-
szy kawałek ukroił prezes rejonu 
Jerzy Chomenko. Z energią oraz 
uśmiechami na twarzy górniczy 
emeryci bawili się do późnych 
godzin nocnych. 

  (scinawa.pl)

Emerytom stuknęła
dziesiątka
– 10 lat minęło jak jeden dzień- mówił podczas obchodów jubileuszu szef Rejonu 
Ścinawa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM 
Polska Miedz S.A. Jerzy Chomenko. Uroczystość odbyła się w minioną sobotę, 
20 stycznia w sali widowiskowej Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.



www.lubinextra.pl  •  7 lutego 2018 r.     11aktualności

Policjanci, rozdają 
kierowcom jednorazowe 
alkotesty. 

Akcja ta ma na celu intensyfikację 
kontroli stanu trzeźwości oraz 
użycia narkotyków przez kierują-
cych pojazdami, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na kontrolę kie-
rujących pojazdami ciężarowymi.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego i policjantka z Zespo-
łu ds. Profilaktyki Społecznej 
Komendy Powiatowej Policji 
w Lubinie, w dniu dzisiejszym, 
tj. 05 lutego 2018 roku, od godz. 
6.00 rano rozpoczęli działania 
pn. „Niebezpieczne ProMile’’. 
Działania mają na celu zmniejsze-
nie poczucia bezkarności wśród 
kierowców niestosujących się 
do obowiązujących przepisów 
oraz ograniczenie liczby zdarzeń 
drogowych powodowanych przez 
nietrzeźwych uczestników ru-
chu drogowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem kierujących 
pojazdami ciężarowymi. Pod-
czas akcji kierowcy poddawani 
są kontroli stanu trzeźwości oraz 
otrzymują jednorazowe alkotesty.
Takie akcje będą przeprowadzane 
na terenie powiatu lubińskiego 
cyklicznie. Mamy nadzieję, że 
dzięki nim znacząco ograniczona 

zostanie liczba osób, które decy-
dują się na kierowanie pojazdami 
w stanie nietrzeźwości.
Pamiętajmy, że prowadzenie sa-
mochodu pod wpływem alkoholu, 
czy innego środka działającego 
podobnie, to realne zagrożenie 
na drodze, nie tylko dla samego 
kierowcy, ale także dla pasażerów 
oraz innych uczestników ruchu 
drogowego. Nie ma znaczenia, 
czy mamy do pokonania kilkaset 
metrów, czy poruszamy się powo-
li, po spożyciu alkoholu nie należy 
w żadnym wypadku wsiadać za 
kierownicę.
Nawet najmniejsza ilość alko-
holu w organizmie prowadzi do 
zmniejszenia zdolności kierowa-
nia pojazdem. Alkohol w sposób 
jednoznaczny wpływa negatywnie 
na cechy psychomotoryczne 
człowieka, powoduje zmiany 
w postrzeganiu, ocenie zjawisk, 
sposobie i szybkości reagowania.
Przypominamy również, że 
w świetle obowiązujących prze-
pisów za kierowanie pojazdem 
mechanicznym w stanie nie-
trzeźwości lub po użyciu innego, 
podobnie działającego środka 
grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności, 5 tysięcy złotych kary 
oraz zakaz prowadzenia pojazdów 
nawet na 10 lat.

Pijana z małymi dziećmi 
wracała do domu. 
O nieodpowiedzialnej 
matce zaalarmowali 
mieszkańcy Lubina. 
Kobieta trzeźwiała 
w areszcie.

Kobieta zatacza się na ulicy. 
Wraz z nią są małe dzieci. 
Takie zgłoszenie otrzymał 
dyżurny lubińskiej policji. 
Policjanci zatrzymali miesz-
kankę Lubina. Nieodpowie-
dzialna matka mając ponad 2 

promile alkoholu w organizmie 
wracała z małymi dziećmi do 
domu. Trzeźwieje w policyj-
nym areszcie.
Z piątku na sobotę (27.01.) 
po godz. 23.00 do dyżurnego 
lubińskiej policji zadzwonili 
zaniepokojeni mieszkańcy 
miasta. Z ich informacji 
wynikało, że jedną z ulic 
idzie zataczająca się kobieta 
z małymi dziećmi. Policjant 
niezwłocznie na miejsce 
skierował funkcjonariuszy 
z wydziału prewencji. Dotarli, 

gdy nieodpowiedzialna matka 
wchodziła już do swojego 
domu.
Interweniujący policjanci 
wyczuli od matki małych 
dzieci wyraźną woń alkoho-
lu. Przeprowadzone badanie 
wykazało u niej ponad 2 
promile. W domu był ojciec 
kompletnie pijany. Kobieta 
pytana, dlaczego spożywała 
alkohol mając pod swoją opie-
ką 7 miesięczną i 1,5 roczną 
córeczkę nie była w stanie 
udzielić jasnej odpowiedzi.

Dzieci zostały przebadane 
przez lekarza nie wymagały 
hospitalizacji. Sędzia rodziny 
powiadomiony o zdarzeniu 
zdecydował o umieszczeniu 
dziewczynek w tymczasowym 
domu dziecka.
Teraz policjanci szczegółowo 
wyjaśniają okoliczności całego 
zdarzenia. W zależności od 
ich ustaleń zależeć będzie, 
jakie kobieta usłyszy zarzuty. 
36 letnia mieszkanka Lubina 
trzeźwieje w policyjnym 
areszcie.

W policyjnym areszcie 
studził swoje emocje 23 
letni mieszkaniec Lubina. 
Został zatrzymany 
przez policjantów 
z wydziału prewencji 
lubińskiej policji.

Mężczyzna wysłał swoją nie-
letnią znajomą po papierosy. 
Gdy ekspedientka odmówiła 
sprzedaży ten udał się do skle-
pu gdzie zrobił awanturę oraz 
zniszczył chłodziarkę.

Do jednego ze sklepów spo-
żywczych na terenie Lubina 
weszła młoda dziewczyna. 
Poprosiła o sprzedaż papiero-
sów. Ekspedientka podejrze-
wając, że klientka może być 
nieletnia zażądała okazania 
dowodu osobistego. Przypusz-
czenia potwierdziły się, więc 
odmówiła jej sprzedaży. To 
bardzo zdenerwowało młodą 
dziewczynę, która wszczęła 
awanturę. Widząc, że nic nie 
wskóra opuściła sklep. Po kil-

kunastu minutach do placówki 
handlowej wszedł znajomy 
17 latki. Od samych drzwi 
awanturował się i wykrzykiwał 
do pracującej w sklepie kobie-
ty. Ta obawiając się agresora 
usiłowała obronić się kijem. 
To go rozjuszyło. Wyrwał go 
kobiecie. Na szczęcie swoje 
emocje wyładował na chło-
dziarce, którą zniszczył.
O całym zdarzeniu eks-
pedientka powiadomiła 
lubińskich policjantów. 

Funkcjonariusze z wydziału 
prewencji szybko namierzyli 
agresora. Został zatrzyma-
ny i trafił do policyjnego 
aresztu.
Teraz 23 letni mieszkaniec 
Lubina za zniszczenie mienia 
odpowie przed sądem. Może 
mu grozić kara do 5 lat po-
zbawienia wolności. Będzie 
również musiał zapłacić za 
naprawę chłodziarki, którą 
uszkodził.

 KPP Lubin

W miniony wtorek 
Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego 
zatwierdził listę 
rankingową dotyczącą 
konkursu na rewitalizację 
zdegradowanych 
obszarów. Do rekordowej 
sumy około 75 mln zł 
dotacji pozyskanych 
przez ostatnie trzy lata, 
ścinawski samorząd może 
dopisać kwotę 6,5 mln zł. 
Przyznana dotacja urealni 
wykonanie zadnia nazwanego 
„Rewitalizacja zabytkowej strefy 
centrum miasta Ścinawa poprzez 
przebudowę nawierzchni Rynku 
i przyległych ulic- etap I, wraz 
z małą architekturą oraz zago-
spodarowaniem terenu”. Wniosek 
o wsparcie tego przedsięwzięcia 
gmina złożyła z początkiem 
kwietnia ubiegłego roku w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020.
Konkurencja była duża, spośród 

98 złożonych projektów, 82 
przeszły ocenę formalną i skie-

rowane zostały do oceny mery-
torycznej. Ostatecznie w ramach 

Legnicko-Głogowskiego Obszaru 
Interwencji (LGOI) Ścinawa upla-

sowała się na pierwszym miejscu 
listy rankingowej z 56 punktami. 
Natomiast w skali województwa, 
biorąc pod uwagę wszystkie zło-
żone w konkursie wnioski, zajęła 
drugą pozycję, ustępując jedynie 
Kłodzku (57,88 punktów).
– Bardzo się cieszę z tej wiado-
mości – mówi Krystian Kosztyła 
burmistrz Ścinawy. – Nie da 
się ukryć, że jest to jedna z tych 
droższych inwestycji i większość 
jej kosztów planowana była do 
pokrycia z dotacji, dzięki otrzy-
maniu wsparcia realnym staje 
się rewitalizacja centrum miasta, 
dlatego radość z przyznanego dofi-
nansowania jest ogromna- dodaje 
szef gminy.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje 
m.in.: zmodernizowanie płyty 
wokół ratusza, na której ma 
powstać deptak, a na nim mała 
architektura, tj. oświetlenie, ławki, 
elementy o funkcji wypoczynko-
wej, główną atrakcją tego miejsca 
będzie fontanna. Pierwszy etap 
rewitalizacji zabytkowej strefy 
rynku obejmuje również mo-

dernizację i przebudowę części 
ulicy 1 Maja i Grodzkiej oraz 
skwerów przy nich, fragmentu 
ulicy Mickiewicza od mostku na 
Zimnicy w kierunku centrum, 
a także remont kamienicy po 
siedzibie Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. Szaco-
wany koszt inwestycji to kwota 
8.628.934,37 zł.
- Być może, że inwestycja roz-
pocznie się w bieżącym roku od 
remontu dawnego budynku GS-u, 
zakładamy, że właściwe prace doty-
czące płyty rynku i nawierzchni ulic 
najwcześniej, według Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, zainauguro-
wane będą w 2019 roku – informuje 
Przemysław Linda, kierownik 
Referatu Inwestycji i Rozwoju 
w ścinawskim magistracie. – Bę-
dziemy musieli poczekać do mo-
mentu zakończenia prac ziemnych 
w związku z planowaną przebudo-
wą sieci kanalizacyjnej i budową 
gazowej, które będą przebiegały 
przez centrum miasta – wyjaśnia 
kierownik.

  (scinawa.pl)

Bo nie sprzedała

Pijana i z dziećmi...„Niebezpieczne ProMile”

6,5 mln zł dotacji. Ścinawa pierwsza na konkursowej liście!

Piękny Rynek coraz bliżej
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rozrywka

Baran 

Najbliższe dni powinieneś przede 

wszystkim poświęcić sprawom 

fi nansowym. Decyzje odnośnie 

do nowych kontraktów będą 

udane i przyniosą wymierne 

korzyści. Nie zwlekaj również 

z dokonaniem planowanych za-

kupów. W uczuciach przygotuj 

się na zmiany, niestety, nie do 

końca korzystne.

Byk
Układ planet zapowiada energicz-

ny tydzień pełen emocji, których 

dostarczą nie tylko sukcesy za-

wodowe, ale przede wszystkim 

zmiany w sferze uczuć. Możesz 

więc spodziewać się, że otoczenie 

nie będzie szczędziło Ci wyrazów 

podziwu i... zazdrości. Ktoś z bli-

skich Ci osób bardzo potrzebuje 

rady i pomocy.

Bliźnięta
W tym tygodniu śmiało podejmuj 

odważne decyzje, gdyż Merkury 

gwarantuje Ci sukcesy w inte-

resach. Również w sprawach 

uczuć nie będziesz mieć raczej 

powodów do narzekań, ale na 

wielkie uniesienia też nie licz. 

Gwiazdy odradzają zmiany w tej 

dziedzinie, choć nadarzy się ku 

temu okazja.

Rak
Czekają Cię zmiany w sprawach 

zawodowych. Masz spore szansę 

na odniesienie sukcesu, a w kon-

sekwencji może na awans? A już 

na pewno na poprawę sytuacji 

fi nansowej. W stosunku do no-

wych znajomych bądź mniej ufny, 

zwłaszcza gdy w grę wchodzą 

pieniądze. Ostrożnie w sprawach 

uczuć.

Lew
Planety Ci sprzyjają, możesz 

więc wreszcie przystąpić do 

realizacji ambitnych planów 

i nowych pomysłów. Niestety, 

nie oczekuj poprawy sytuacji 

fi nansowej. Nagrodą będzie 

raczej podziw otoczenia niż 

podwyżka. Pod koniec tygodnia 

spodziewaj się zaproszenia na 

miłe spotkanie.

Panna
Rozpoczyna się bardzo ożywiony 

i twórczy okres w Twoim życiu. 

Merkury pomoże Ci wykorzystać 

wrodzoną inteligencję i zdobytą 

wiedzę, by ustabilizować pozycję 

zawodową i poprawić sytuację 

materialną. Uważaj jednak, by 

Twoja bezinteresowność nie zo-

stała wykorzystana. Nie pozwól 

ponieść się emocjom.

Waga
W sprawach fi nansowych możesz 

liczyć na korzystne zmiany. Po-

jawią się możliwości uzyskania 

dodatkowych dochodów i wkrótce 

stan Twojego konta znacznie się 

poprawi. Również w sprawach 

sercowych czeka Cię wspaniały 

okres. Rodzące się dopiero uczu-

cie, należy potraktować bardzo 

poważnie.

Skorpion
W tym tygodniu czeka Cię sporo 

pracy i nowych obowiązków. Pora 

więc zejść na ziemię i zająć się 

poważnymi sprawami, W trudnych 

sytuacjach, które niewątpliwie się 

pojawią, możesz liczyć na pomoc 

i wsparcie kogoś spod znaku Ra-

ka. W miłości zbyt idealizujesz 

kochaną osobę, odrobina krytyki 

na pewno nie zaszkodzi.

Strzelec
Bądź czujny, szczególnie w spra-

wach zawodowych. Walcz o swoje 

prawa i szukaj sojuszników wśród 

przyjaciół. Gwiazdy zapowiadają 

kłopoty fi nansowe, więc już teraz 

warto zacząć oszczędzać. W uczu-

ciach powinieneś się zastanowić 

nad tym, czy warto kochaną 

osobę narażać na stres związany 

z zazdrością?

Koziorożec
Czeka Cię ważny, ale i trudny 

tydzień. W pracy staniesz wobec 

problemów, wymagających 

natychmiastowej i nieco ryzy-

kownej decyzji. Kieruj się własną 

inteligencją i doświadczeniem, 

a dobrze na tym wyjdziesz. Poja-

wią się również szansę na poprawę 

stanu konta. Mimo braku czasu nie 

zaniedbuj bliskiej Ci osoby.

Wodnik
Układ planet w tym tygodniu nie 

jest zbyt korzystny dla Twojego 

znaku, dlatego staraj się postępo-

wać rozważnie. Unikaj nadmier-

nego angażowania się w sprawy 

zawodowe. Twoja pozycja nie 

ucierpi, jeśli na jakiś czas zwol-

nisz tempo pracy i dasz szansę 

wykazania się innym. W miłości 

spokój i stabilizacja.

Ryby
W pracy bardzo liczą na Ciebie. 

Na Twoją pomysłowość, inte-

ligencję i doświadczenie. No 

i przede wszystkim - na dzia-

łanie. Postaraj się nie zawieść 

zaufania. W domu czeka Cię 

szczera rozmowa, nie unikaj wy-

jaśnienia sobie nieporozumień, 

zanim zaowocują poważniejszym 

konfl iktem.

horoskop

Plac apelowy

Rynek mamy dziś wspaniały,
polne kwiaty poznikały.
Kibel, buda kierownika,
nikt się tam już nie wysika.

Zrobił włodarz rynek nowy,
wyrównany ...”betonowy”.
Lat trzynaście go prosili,
w końcu wreszcie się wysilił.
Zamiast dziury jest plac nowy,
trochę taki apelowy.

Moc pieniędzy tu wsadzili,
ale szału nie wzbudzili.
Lud mieszane ma uczucia,
bo wstyd dalej mu dokucza.
Tyle lat się wyczekali,
zamiast dziury mają granit.
Garbo, ławki poidełka,
jest fontanna, świecidełka!

Plac granitem brukowany,
już wydaje się spękany.
Czyżby chiński był to granit?
Gdzie strzeliński, tak żądany?

I zieleni tu brakuje,
w oczy tylko kamień kłuje.
Ludzie chodzą oglądają,
i tak wkoło dociekają.

Co to, kto to, jak to?
Tu historia jest spisana?
Na granicie?
Proszę Pana!
Pan żartuje i kpi z rzeczy!
Tyle forsy i wciąż szpeci?
Lepszy jednak drogi kicz,
niż po wieki z dziurą żyć...


