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Rynek został otwarty

Prezydent nie zrobił fety z zakończenia
budowy rynku, symboliczne otwarcie
zrobili lubinianie ze stowarzyszenia
Miasto dla Mieszkańców.
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Pi j a n y j a k . . .

Szczęście w nieszczęściu,
bo nikomu nie zrobił
krzywdy. Szkody są jednak
spore. Sam kierowca
wyszedł z opresji niemal
bez szwanku.

Aby seniorzy nie
dali się oszukać
W ostatnim czasie oszuści na terenie Lubina
próbowali wyłudzić pieniądze od osób
starszych podając się za członka rodziny
i policjanta. Dzięki czujności i wiedzy
o sposobach działania przestępców, seniorzy
nie stracili swoich wszystkich oszczędności.
Lubińscy policjanci
apelują o ostrożność,
kierowanie się
zasadą ograniczonego
zaufania i otoczenie
troską przez
rodzinę i przyjaciół
swoich bliskich oraz
osób samotnych
z sąsiedztwa.

Do zdarzenia doszło na wiadukcie nad budowaną droga S3 między Lubinem, a Oborą. Kierowca mercedesa jechał od
strony Lubina. Nie traﬁł jednak w drogę na wiadukcie, a w pas przeznaczony dla pieszych i rowerzystów. Tutaj uderzył
w bariery, aż samochodem obróciło w miejscu. W trakcie obracania pojazd staranował barierki na wiadukcie. Dużo nie
brakowało, aby auto spadło na dół na budowę S3.
Na szczęście zjeżdżając z asfaltu nie stanął na drodze mercedesa. Z dostępnych informacji wynika, że mężczyzna był
bardzo pijany wydmuchał 1,7 promila alkoholu. Najprawdopodobniej to nie jedyna używka, której solidnie skosztował
zanim wsiadł do samochodu.

Dachowanie pod Krzeczynem
Trzy osoby w szpitalu
po tym jak doszło
do drobnej stłuczki
między volkswagenem
golfem, a bmw
zakończonej jazdą
w przydrożnym rowie
i rozbijaniem dachu
o drzewa. Do zdarzenia
wieczorem doszło
8 lutego na drodze
między Krzeczynem
Wielkim, a Małym.
Obydwa pojazdy jechały w tym
samym kierunku. BMW z trzema
reklama

młodymi osobami wyprzedzało
golfa. Jednak kierowca golfa też
zdecydował się na wyprzedzanie,
ale nie zachował ostrożności i wymusił pierwszeństwo na BMW.
Doszło do lekkiej stłuczki. BMW
zjechało z drogi. Następnie auto
sunęło bokiem, obiło się o kilka drzew. Ostatecznie rozbity
samochód z impetem ponownie
wylądował na drodze.
Na miejscu po wezwaniu z PSP
bardzo szybko pojawił się jeden
z strażaków ochotników z Krzeczyna Wielkiego. Jako pierwszy
udzielił pomocy poszkodowanym.

Potem dojechali ratownicy inni.
Pogotowie szybko zajęło się około
20-letnią dziewczyną. Do karetki
zabrano ją na desce ortopedycznej.
Ostatecznie wszystkie osoby
jadące BMW trafiły do szpitala.
Kierującemu z golfa nic się nie

stało. Auto miało uszkodzone
lusterko.
Droga wojewódzka nr 335 na odcinku Krzeczyn Wielki-Krzeczyn
Mały po wypadku była całkowicie
zablokowana.
 (dlu24.pl)

Prowadzone działania oraz
akcje prewencyjne na
rzecz bezpieczeństwa osób
starszych, coraz częściej
skutkują udaremnieniem
działalności oszustów wyłudzających pieniądze od osób
starszych. Sprawcy najczęściej podają się za członków
najbliższej rodziny lub wcielają się w rolę pracowników
różnych instytucji chcąc
zbudzić zaufanie i wyłudzić
wszystkie oszczędności życia. Tym razem, 15 lutego
br. telefon zadzwonił do 63
-letniej mieszkanki Lubina.
Mężczyzna podając się za
syna, oświadczył, że uległ
wypadkowi i potrzebuje
pieniędzy na naprawę auta
dla pokrzywdzonych. Drugi
zaś z mężczyzn podając
się za policjanta, usiłował
wyłudzić od kolejnej 66latki pieniądze w kwocie
35 tysięcy zł. Dzięki czuj-

ności seniorek nie doszło
do oszustwa i tym razem
kobiety nie straciły swoich
oszczędności, a o niniejszym fakcie poinformowały
KPP w Lubinie.
Jeżeli nie znamy odwiedzającego, warto spytać
o cel wizyty oraz poprosić
o okazanie dokumentu tożsamości lub identyﬁkatora.
Nie należy także udzielać
przez telefon, informacji
dot. swoich danych personalnych, nr kont bankowych
i haseł do nich. Starajmy się
również unikać posiadania
znacznej ilości gotówki
w miejscu zamieszkania.
Pamiętajmy również aby
unikać podejrzanie korzystnych ofert, przede wszystkim gdy są one połączone
z wymogiem podpisywania
dokumentów, wpłatą zaliczki, ujawnieniem informacji
czy okazaniem swoich
oszczędności. Pod żadnym
pozorem nie należy przekazywać pieniędzy osobom
obcym.
W przypadku jakichkolwiek
podejrzeń, a tym bardziej
o zaistniałym fakcie stania
się oﬁarą oszusta, należy
natychmiast poinformować
Policję, dzwoniąc pod nr
tel. 997
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Ścinawa wybrała. Jest nowy symbol miasta

Mieszkańcy wybrali flagę

Przez ponad dwa
tygodnie trwało
głosowanie dotyczące
FLAGI ŚCINAWY.
Spośród sześciu propozycji mieszkańcy w głosowaniu internetowym
wybrali jedną. Flaga wykorzystywana ma być docelowo do reprezentowania miasta na zewnątrz
oraz przy ważnych państwowych
i lokalnych wydarzeń. Do ostatnich minut nie było wiadomo,
która propozycja zwycięży, walka,
szczególnie w ostatnich dniach, była
zacięta, ale ostatecznie wybrano
flagę numer dwa.
Wybrana przy sporym zaangażowaniu społeczności- w internetowej ankiecie oddano łącznie 1707
głosów, wersja flagi wraz z odpo-

wiednim wnioskiem zostanie teraz
przesłana do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
które w kolejnym kroku powoła
komisję heraldyczną do zaopiniowania otrzymanej od ścinawskiego samorządu dokumentacji.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii,
projekt uchwały zmieniającej Statutu Miasta i Gminy Ścinawa oraz

wprowadzającej oficjalną FLAGĘ
ŚCINAWY z jej opisem zostanie
przedstawiony radzie do podjęcia.
Od chwili uprawomocnienia się
przedmiotowej uchwały, gmina
oraz jej mieszkańcy będą mogli
posługiwać się i wykorzystywać
na różne okazje, kolejny obok
herbu, atrybut Ścinawy.
 (scinawa.pl)

wrzuć ulotkę do gazety

10 000 sztuk
603 122 338
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Walentynki w Trzebnicach razem z MCZ S.A.

Nie tylko w Dniu Zakochanych
Miedziowe Centrum Zdrowia - spółka z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź - po raz kolejny
zaangażowało się w organizację imprezy okolicznościowej w Szkole Podstawowej w Trzebnicach,
tym razem z okazji Dnia Zakochanych. Dzięki temu setki uczniów wraz z rodzinami poddało się
badaniom profilaktycznym, które przeprowadził personel MCZ.

M

iedziowe Centrum
Zdrowia przygotowało
dla uczestników szereg
profilaktycznych i bezpłatnych
badań. W ubiegłym roku MCZ był
już obecny z okazji Walentynek
w Rudnej i Chobieni. Pracownicy
medycznej spółki przeprowadzali
również badania z okazji Dnia
Babci i Dziadka w Grębocicach.
Tym razem o wsparcie poprosiła
Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Trzebnicach.
– Będziemy wszędzie tam, gdzie
nas zaproszą. Staramy się stale
propagować naszą misję poza
obiektami służby zdrowia. Zależy
nam na profilaktyce. Element wiążącym nas z tą imprezę jest troska

o serce i miłości. Jesteśmy od tego,
by dbać o serce, by pokazać, że im
bardziej będziemy zaangażowani
w profilaktykę, tym nasi bliscy,
ci, których kochamy będą dłużej
żyli i na pewno będą zdrowsi.
MCZ będzie w tym pomagać mówił Waldemar Sułek, członek
zarządu MCZ S.A., dyrektor ds.
finansowych.
Szkoła w Trzebnicach na wsparcie
Miedziowego Centrum Zdrowia
mogła liczyć już przed świętami
Bożego Narodzenia, gdy medyczna spółka ufundowała nagrody
dla uczestników konkursu na
kartkę świąteczną. W odpowiedzi,
w trosce o chorych, uczniowie
szkoły odwiedzili pacjentów

Oddziału Onkologii szpitala MCZ
z jasełkami.
Prezentacje artystycznych talentów dzieci były barwną oprawą
wydarzenia.- MCZ jest naszym
partnerem i ponownie wspiera
nas w działaniach. Dziś podczas
walentynkowej imprezy, która
jest imprezą środowiskową dla
całej społeczności, mamy okazję
pochwalić się szkołą, a nasze
dzieci mogą zaprezentować się
na scenie. Ze względu na ferie
nie było dużo czasu na przygotowania, ale myślę, że wszystko
wyszło pięknie i wszyscy są zadowoleni - mówiła po akademii
artystycznej przygotowanej przez
uczniów i nauczycieli dyrektor

szkoły Helena Kozińska.
Głównym jego celem była możliwość poddania się badaniom
profilaktycznym. Zarówno
uczniowie szkoły, jak i ich bliscy
mogli podczas uroczystości
przejść wiele medycznych testów.
Biały personel MCZ wykonywał
np. badanie poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie, poziomu
cukru we krwi, mierzył ciśnienie
tętnicze krwi. Dzięki spirometrii
natomiast, dzieci z rodzinami
zbadały swoją pojemność płuc.
Z badań równie chętnie korzystały
dzieci, jak i ich rodzice, opiekunowie i dziadkowie. Otrzymane
wyniki testów pozwalały na
wstępną ocenę stanu zdrowia

Jest
praca
dla
lekarzy
Miedziowe Centrum Zdrowia
rozszerza działalność
i poszukuje lekarzy. Ma to
związek z wprowadzoną
od 1 października siecią szpitali.

uczestników. W sytuacji, gdy
parametry wykonanych badać
budziły niepokój, personel MCZ

miał możliwość pokierowania
pacjentów do odpowiednich
specjalistów.

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

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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Rynek został otwarty
Prezydent nie zrobił
fety z zakończenia
budowy rynku,
symboliczne otwarcie
zrobili lubinianie ze
stowarzyszenia Miasto
dla Mieszkańców.
Rynek jaki jest każdy widzi. Wielki wyłożony kamieniem plac. Po
13 latach ściemniania, że w rynku
powstanie galeria prezydent zamknął wreszcie temat hańbiącej
miasto Dziury w Rynku.
Niestety mieszkańcy nie doczekali się oficjalnego otwarcia.
Prezydent nie przeciął wstęgi.
Mieszkańcy ze stowarzyszenia
Miasto dla Mieszkańców nie
dziwią się, bo prezydent nie ma
się czym chwalić, a raczej dalej
powinien się wstydzić, gdyż na
remont rynku wydano fortunę,
którą obrazuje ponad hektarowy
wybrukowany granitem wielki
pusty plac...
Na symboliczne otwarcie członkowie stowarzyszenia przynieśli
szampana i makietę saksofonu.
Dlaczego saksofon? Ten instrument to pasja prezydenta Lubina.
Wtajemniczeni widzieli u niego
w gabinecie na biurku zamiast
miejskich dokumentów nuty
z różnymi utworami...

Dlaczego stowarzyszenie wyręczyło prezydenta, a raczej otworzyło
rynek za włodarza? – – Powinniśmy
się wreszcie cieszyć, że po trzynastu latach istnienia dziury, mamy
w końcu Rynek – mówi Edyta
Zawadzka, prezes stowarzyszenia
Miasto dla Mieszkańców.
Spotkanie z dziennikarzami
zorganizowano pod Basztą Głogowską Stowarzyszenie chciało
przekazać dziennikarzom swoje
zdanie o granitowym rynku. Okazało się jednak, że do konferencji
prasowej przyłączyło się sporo
przechodzących mieszkańców.
Wyrażali swoje zdanie. Ani jedno
nie było pochlebne dla tego co
prezydent zrobił z Rynkiem. – Wygląda to jak wygląda, wielki plac
i wielkie nic – mówi starsza kobieta. Kolejna dodaje – chcieliśmy
fontanny, zieleni. Jest maleńka
fantanienka, kilka przerośniętych
ławek, dużo granitu i żadnej zieleni. Towarzyszący jej mężczyzna
dopytuje – A kto tu latem na tej
patelni będzie siedział? Matki
z dziećmi przyjdą, żeby się udaru
na tej pustej betonowej płycie nabawić? Latem w mieście szuka się
przyjemnego cienia, oazy zieleni.
A tu jest oaza kamienia...
Prowadzący w Rynku działalność
zegarmistrz zwraca uwagę na

jeszcze jeden problem. Zamknęli
rynek dla samochodów. Całkowicie zlikwidowali parking. Ludzie,
którzy tu prowadzą działalność
dostrzegają, że jest mniej klientów.
Sklepów i zakładów będzie tu
ubywało, bo do Rynku nawet pod
Ratusz zwykły obywatel wjechać
nie może – dodaje zegarmistrz.
Tak samo jak mieszkańców Rynku
z parkingiem, prezydent Robert
Raczyński arogancko potraktował
taksówkarzy. Wyrzucono ich
z tego miejsca. Są 200 metrów
dalej przy ul. Prusa, ale schowani
i niewidoczni, a poszukujący taryfy przychodzą ...pod Ratusz, gdzie
TAXI było od zawsze...
Na takie problemy uwagę zwracali członkowie stowarzyszenia
i przypadkowi mieszkańcy.
Na spotkaniu z dziennikarzami
Zawadzka odniosła się również
do kwestii sondy prowadzonej
przez prezydencki portal. Padają
w niej pytania o to jakie imprezy
mają być organizowane w Rynku.
– O tym co powinno dziać się
w tym miejscu powinni decydować mieszkańcy Rynku, to oni
tu mieszkają to ich sąsiedztwo
i to oni będą skazani na hałas
miejskich imprez. Tutaj z dobrą
oceną spotkały się jarmarki.
 (inf)

Zdrowie

Światowej sławy dietetyka
słuchało blisko 140 osób
Zdrowie na pierwszym
miejscu. 13 lutego
w Hotelu Aston
w Lubinie miała miejsce
konferencja zdrowia
pod hasłem „ Podejmij
wyzwanie”. Wśród
prelegentów był Marc
McDonald, światowej
sławy coach i dietetyk
oraz Joanna Bednarz
promotorka zdrowego
stylu życia. W spotkaniu
wzięło blisko 140 osób.
Wtorkowa konferencja
w Lubinie, w Hotelu Aston
była poświęcona zdrowemu stylowi życia. Wykłady
i dyskusje miały służyć temu,
by nauczyć ludzi , jak dbać
o zdrowie, jakich błędów
żywieniowych nie popełniać.
Przede wszystkim jednak,
konferencja miała motywować do działania.
– Gościem specjalnym
tego wydarzenia był Marc
McDonald, światowej sławy
dietetyk, który przyleciał
z Kalifornii do Polski, aby

opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Poza tym,
że jest dietetykiem, jest też
coachem i trenerem personalnym znanych celebrytów
oraz autorem bestsellerowej
książki „Body Conﬁdence”.
Marc jest również członkiem
Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologów. Uczestnicy konferencji przyjechali,
by się z nim spotkać, czegoś
od niego nauczyć, posłuchać
nowych, unikatowych rozwiązań na temat zarządzania
wagą. Sponsorem tej imprezy
była ﬁrma Jeunesse. To
amerykańska ﬁrma, która
przedstawia funkcjonalną
technologię młodości i dzięki
innowacyjnym i opatentowanym produktom, prezentuje
unikatowe rozwiązania jeśli
chodzi o zdrowie – mówi
Joanna Bednarz, prelegent
i organizator konferencji.
Konferencja dotycząca problematyki zdrowotnej skupiła
ok 140 osób. Co ciekawe,
spotkanie z udziałem Marca
McDonalda miało też miejsce

w Warszawie, Krakowie i we
Wrocławiu, ale to właśnie
w Lubinie była najwyższa
frekwencja. Stało się tak
dzięki zgranemu zespołowi,
który na co dzień prężnie
działa w rejonie jeśli mowa
o zdrowiu i promowaniu
zdrowego stylu życia.
– Organizujemy tego typu
eventy kilka razy w roku,
ale z tak wysoką frekwencją była to unikalna okazja.
Sukces tego przedsięwzięcia
zawdzięczam pozostałym
organizatorom, bez których
ta konferencja z pewnością
nie odbyłaby się, mowa tu
o Agnieszce Sysak, Dagmarze Świca i Anecie Stępień.
Podziękowania za pomoc
i wsparcie należą się również
Magdalenie Ogonowskiej,
Robertowi Luzar, Barbarze
Kołodziej, Honoracie Olszewskiej oraz Robertowi
Kazimierowiczowi za doskonałe tłumaczenie całej
konferencji na język polski.
– dodaje Joanna Bednarz.
 (red)
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Kontrakt KGHM i Sirius Minerals
DMC Mining Services (UK) Ltd. oraz DMC Mining Services Ltd. („DMC”), spółki zależne KGHM Polska Miedź S.A.
zawarły kontrakt z York Potash Ltd., firmą należącą do Sirius Minerals PLC. Umowa zakłada realizację przez
DMC usług projektowania oraz głębienia czterech szybów w ramach projektu wydobycia polihalitu na terenie
parku narodowego North York Moors w Wielkiej Brytanii. Kontrakt podpisano 13 lutego.
wykonała wszystkie 30 szybów
kopalni KGHM. – Kontrakt
przewiduje możliwość zlecenia
przez DMC podwykonawstwa
części prac dla spółki PeBeKa. To
zapewni możliwość pozyskania
nowych kontraktów zagranicznych, co zakłada strategia rozwoju
tej spółki – dodaje Domagalski.
Przez ponad 35 lat działalności
DMC dostarcza kompleksowe
usługi górnicze, począwszy od
głębienia szybów i prac wiertniczych aż do całościowej budowy
kopalni i jej eksploatacji. Firma
wykonywała szeroki zakres prac
w dużych zakładach górniczych
złota, niklu, miedzi, potażu, cynku
i innych metali oraz minerałów.
Kluczowym projektem realizowanym przez DMC w ostatnich

DMC wykona głębienie szybów
produkcyjnego i materiałowo
– zjazdowego o głębokości ok.
1600 m każdy oraz dwóch szybów
będących częścią podziemnego
systemu transportu urobku o głębokości ok. 350 m każdy.
DMC będzie głębić wyrobiska
szybowe z wykorzystaniem nowo-

czesnego kombajnu urabiającego
SBR (ang. shaft boring roadheader), który pozwala na jednoczesne głębienie szybu kombajnem
oraz wykonywanie obudowy.
Dodatkowo konstrukcja zostanie
odpowiednio zmodyfikowana,
aby mogła być wykorzystana do
głębienia szybu o głębokości ok.

1600 m.
– To jeden z największych kontraktów w historii DMC. Liczę na
to, że jego realizacja umocni pozycję spółki w sektorze górniczym
jako podmiotu, który świadczy
usługi z wykorzystaniem najnowszych i najbardziej efektywnych
rozwiązań technologicznych –

powiedział prezes zarządu KGHM
Radosław Domagalski-Łabędzki.
Kontrakt otwiera drogę do zaangażowania w projekt Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa
S.A. spółki z Grupy Kapitałowej
KGHM, która specjalizuje się
w realizacji projektów w zakresie
infrastruktury górniczej. Firma

Będzie internet
Firma Spray S.A. z grupy VECTRA
od 2017 roku realizuje dwa projekty
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa dotyczące budowy
szerokopasmowej sieci światłowodowej
na terenie 24 miejscowości powiatu
lubińskiego. W gminie Ścinawa zadanie
dotyczy samego miasta, Krzyżowej,
Dłużyc, Dziewina, Zaborowa, Lasowic
oraz Turowa, gdzie do gospodarstw
domowych zostaną poprowadzone
przyłącza światłowodowe.
Z regionu mają zniknąć tzw. „białe
plamy”, czyli miejsca, gdzie obecnie
nie ma możliwości świadczenia szerokopasmowych usług dostępu do
INTERNETU.

Światłowody do domów będą doprowadzone nieodpłatnie, a w sytuacji kiedy
właściciel nieruchomości nie będzie tym
zainteresowany, wyłącznie do granicy
działki.
– Na terenie naszej gminy trwają obecnie prace projektowe, współpracujemy
z wykonawcą przy tym przedsięwzięciu,
chcemy do światłowodowej sieci podłączyć świetlice we wszystkich wsiach,
które ujęte są w zadaniu, to umożliwi
nam w kolejnym kroku stworzenie tam
punktów bezpłatnego dostępu do szybkiego INTERNETU- mówi burmistrz
Krystian Kosztyła.
Podłączeni do światłowodu mieszkańcy
będą mogli korzystać z usługi dostępu

do INTERNETU od prędkości 100Mb/s
i wyżej, z telewizji cyfrowej DTV i telefonii- zgodnie z ofertą firmy VECTRA.
Projekty realizowane są z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 w I osi priorytetowej „Powszechny
dostęp do szybkiego INTERNETU”,
działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego INTERNETU
o wysokich przepustowościach.”
Inwestycja, którą realizuje firma ATEM-Polska Sp. z o. o. z Gdyni ma się zakończyć w drugiej połowie bieżącego roku.
 (scinawa.pl)

latach jest projekt głębienia
szybów dla projektu górniczego
Jansen, którego właścicielem
jest BHP Billiton. DMC realizuje
kontrakt od końca 2010 i w tym
roku kończy prace.
Sirius Minerals PLC jest spółką
notowaną na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Posiada pozwolenie na budowę
zakładu górniczego Woodsmith
Polyhalite Mine wraz z dodatkową infrastrukturą o zdolności
wydobycia na poziomie 10 mln
ton polihalitu rocznie w pierwszej
fazie inwestycji. Sirius Minerals
PLC realizuje inwestycję poprzez
spółkę celową York Potash Ltd.,
będącą bezpośrednim właścicielem projektu.
 (red)
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Najwyższa waloryzacja od pięciu lat

Masajowie - kolorowe kwiaty sawanny

Kenia – spotkanie z Masajami

Emeryci
dostaną
więcej

Więcej pieniędzy na swoim koncie zobaczą
emeryci już w marcu. Jak co roku właśnie
w tym miesiącu zostaną zwaloryzowane kwoty
wypłacanych przez ZUS świadczeń. W tym
roku wzrosną o całe 2,98 proc. Tak wysoka
podwyżka wynika z tego, że wzrost wynagrodzeń
był wyższy niż można było się spodziewać
po pierwszych trzech kwartałach 2017 r.
W rezultacie najniższa
emerytura i renta wzrosną
o 29,80 zł. To najwyższa
waloryzacja od pięciu lat,
dlatego na tegoroczny marzec
emeryci całym kraju czekają
wyjątkowo niecierpliwie.
W 2017 waloryzacja wynosiła
bowiem zaledwie 0,44 proc.
Nie trzeba składać żadnego
wniosku, ponieważ ZUS podwyższy wypłacaną rentę czy
emeryturę z urzędu.
- Rolą waloryzacji jest
utrzymanie siły nabywczej
emerytury i renty - mówi
Iwona Kowalska regionalny
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Każdego roku
do wypłacanych emerytur
dodawana jest kwota uzyskana po jej przemnożeniu przez
wskaźnik waloryzacji – dodaje
Iwona Kowalska.
Wysokość wskaźnika inﬂacji
wynika bezpośrednio z ubiegłorocznych danych gospodarczych, a konkretnie ze
średniorocznego wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się
dodatkowo, o co najmniej
20 proc. realnego wzrostu
przeciętnego wynagrodzenia.
Aby sprawdzić o ile wzrośnie

7

nasze świadczenie należy
pomnożyć je właśnie przez
wskaźnik waloryzacji, czyli
w tym roku przez 102,98 proc.
W ZUS waloryzacji podlegają:
emerytury, renty z tytułu
niezdolności do pracy, renty
rodzinne, nauczycielskie
świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych
świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla
sierot zupełnych, świadczenia
i zasiłki przedemerytalne
oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmie świadczenia
przyznane do końca lutego
2018 roku.
Przykład:
* Emerytura, którą odebraliśmy w lutym, wyniosła 1300
zł. Po przemnożeniu przez
wskaźnik waloryzacji otrzymujemy 1338,74 zł. 1 marca
emerytura będzie wyższa
o 38,74 zł brutto.
* Renta z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy wyniosła w lutym 1500 zł brutto. Po
przemnożeniu przez wskaźnik
waloryzacji otrzymujemy
1544,70 zł. 1 marca renta
wzrośnie, więc o 44,70 zł
brutto.
 (red)

Nieco danych
Od marca najniższa emerytura wzrośnie
z 1 tys. zł do 1029,80 zł, a przeciętna
emerytura z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych z 2257,64 do 2324,92 zł. Z kolei
przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy
z FUS wzrośnie o 47,84 zł, czyli z 1605,22 do
1653,06 zł. Przeciętna renta rodzinna z FUS
wzrośnie o 57,05 zł - z 1914,46 do 1971,51 zł.

Z

daleka wyglądają jak drzewa pokryte czerwonymi
kwiatami. Widok to niesamowity. Pośród zielonych akacji,
gdzieś obok dzikich zwierząt
nagle pojawiają się okryte kocami
postacie doglądające bydła.
To była nasza pierwsza podróż
do Kenii i pierwsze spotkanie
z Masajami - członkami grupy
etnicznej zamieszkującej Kenię
i północną Tanzanię. Na safari,
uzbrojeni w aparaty fotograficzne
wypatrywaliśmy lwów, a tu nagle
wśród zielonych akacji pojawiły
się kolorowe postacie ludzkie. To
Masajowie wypasali swoje bydło
na terenie parku narodowego,
nie zważając na surowe zakazy
i sąsiedztwo lwów. Następnego
ranka odwiedziliśmy wioskę
masajską. Jej mieszkańcy wyraźnie oczekiwali na turystów,
choć zapewniali, że zagląda tu
niewielu obcych. Wszystko było
szokiem kulturowym. Mężczyźni
ubrani w kolorowe bawełniane
prostokąty z materiału (shuka),
wyganiali właśnie krowy na pastwiska. Zostało kilku, by zająć
się turystami.
Wioska, zbudowana w formie okręgu. Chaty wykonane
z drewnianych tyczek oblepionych
mieszanką błota, trawy, popiołu
oraz krowiego łajna i moczu.
Przylegają ściśle do siebie, tylko
w dwóch miejscach są przerwy,
które stanowią wejście do wioski
zastawiane na noc gałęziami
akacjowymi z kolcami wielkości
wykałaczek. Zasieki te mają chronić przed nocnymi atakami lwów
na bydło znajdujące się w środku.
Masaj może mieć kilka żona,
każda buduje chatę (3x5x1,5m),
w którym rodzina gotuje, śpi,
prowadzi życie towarzyskie,

przechowuje żywność i cały
swój dobytek łącznie z małymi
zwierzętami gospodarskimi. Są
to trzy izby: salon, pokój matki
i dzieci oraz pokój męża, który
decyduje u której żony spędzi noc.
W chacie nie czuć fetoru odchodów krowich, dominował zapach
dymu. Wszystko było czarne od
sadzy. Nie było okien ani innych

otworów wentylacyjnych.
Miarą bogactwa Masaja jest liczba
dzieci i bydła. Mężczyzna, który
ma wiele krów, a mało dzieci lub
odwrotnie jest uważany za biednego. Według wierzeń Masajów
Bóg podarował im całe bydło na
świecie, dlatego kradzież bydła
jest tylko odbieraniem swojej
własności. Wysoki wskaźnik

umieralności wśród niemowląt
doprowadził do nieuznawania
dziecka do czasu, aż przeżyje
trzy miesiące. Żony kupuje się za
krowy, przyszłym teściom trzeba
ofiarować co najmniej 30 zwierząt. Praktykowana jest również
poliandria. Kobieta wychodzi za
całą kohortę. Mąż ustępuje miejsca
w łóżku, gdy gości mężczyznę z tej
samej grupy wiekowej. Jednak
to kobieta decyduje o spędzeniu nocy z gościem, a dziecko
narodzone z tego aktu zawsze
uważane jest za potomka męża.
Dla nas niepojęte jest, by kobieta
stała niżej w hierarchii wartości
niż zwierzę gospodarcze. Tam
jest to normalna rzecz, Masajki
nie mają pojęcia, że może być
inaczej. Jednak zachodzą zmiany,
zauważyliśmy to będąc w Kenii
po kilku latach. Kiedyś do szkół
posyłano tylko chłopców, dziś
w skromnych ławach zasiadają
również dziewczynki. Wciąż
stosuje się ich obrzezanie, które
jest oficjalnie zakazane, jednak
głęboko zakorzeniony zwyczaj
przeprowadzany jest nadal. Kobieta nie obrzezana jest mniej
warta, rodzina dostanie za nią
mniej krów. Są sytuacje, w których
kobiety traktowane są wyjątkowo. W czasie ciąży zwolnione są
z wszystkich ciężkich prac, zabronione są też stosunki seksualne.
W społeczności tej dopuszczalny
jest rozwód. Kobieta ma prawo
wrócić do domu ojca, gdy jest źle
traktowana przez męża. Strony
uzgadniają wspólnie zwrot zapłaty
i opiekę nad dziećmi. Dziwnym
zwyczajem jest usuwanie zawiązków kłów zębów mlecznych.
Masajowie wierzą, że biegunka,
wymioty i inne gorączkowe choroby wczesnego dzieciństwa są
spowodowane przez opuchliznę
dziąsła przy kłach. Zęby te są
uważane za robaczywe.
Nie ma wiarygodnych danych
dotyczących populacji Masajów,
mówi się o 900 tysiącach. Plemię
to ciągle się przemieszcza, co
utrudnia lokalizację i kontakt.
Władze próbowały zachęcić
Masajów do porzucenia koczowniczego trybu życia, lecz
spotkało się to z niewielkim zainteresowaniem. Żyją w mieście,
pracują w fabrykach lecz nadal
zakładają tradycyjne stroje i noszą drewniany kij. Wiele wiosek
żyje z turystyki, za odpowiednią
opłatą można tu spędzić godzinę
nie dłużej, bo w kolejce czekają
następni.
 Fot. i tekst Grażyna Sroczyńska
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Kolejne dotacje dla Ścinawy

Spalona altanka

Są pieniądze
dla organizacji

Doszczętnie spłonęła altanka na działce ogródków działkowych przy ul. Wójta Henryka.
Kiedy strażacy przyjechali na miejsce ogień obejmował całe wnętrze drewnianego domku.
Został szybko ugaszony. Jednak domek nadaje się tylko do rozbiórki. Spłonęło jego całe
wyposażenie. Przyczyna pożaru nie jest znana. Nie jest wykluczone, że wewnątrz mogli
urzędować bezdomni i zaprószyli ogień.

Pożar przy Towarowej – wyglądało groźnie
W nocy z 18 na 19 lutego przy
ulicy Towarowej w Lubinie
wybuchł pożar, który wyglądał
na tyle groźnie, że zaniepokoił
mieszkańców odległych osiedli.
Łuna była bowiem widoczna
z dość daleka. Lubińska straż
pożarna wezwana została do
ognia, który trawił stare meble
i drewniane elementy.
Pożar zainteresował mieszkań-

ców odległych osiedli w Lubinie.
Przyczyn powstania płomieni nie
znamy. Warto w tym miejscu
jednak zaznaczyć, że stare meble
i drewniane elementy na pewno
same się nie zapaliły.
Przy ulicy Towarowej 6 dwa zastępy straży pożarnej z Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej z Lubina
walczyły z płomieniami. Jak informuje Cezary Olbryś, rzecznik

prasowy lubińskiej straży pożarnej, akcja trwała ponad ponad
godzinę. Zgłoszenie wpłynęło
do dyżurnego o 3:24. Na miejscu
obecna była również policja.
Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że było to podpalenie. Na
szczęście nie było ofiar w ludziach
i nie było też potrzeby ewakuacji
z pobliskich budynków.
 fot.lubinianka

Jak co roku, zgodnie
z ustawą o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie,
ścinawski samorząd
przekazuje organizacjom
pozarządowym
działającym na terenie
miasta i gminy dotacje
na realizację zadań
publicznych.
Działania z organizacjami pozarządowymi ujęte są w rocznym
programie współpracy na 2018
rok, który był konsultowany ze
stroną społeczną i został uchwalony w listopadzie minionego
roku. Zadania dostosowane są

także do profili funkcjonujących
w gminie stowarzyszeń, fundacji,
klubów itp. W bieżącym roku
środki przewidziane na wsparcie
tych podmiotów kształtują się na
poziomie 300.000,00 zł.
Organizacje pozarządowe, aby
otrzymać dofinansowanie z budżetu gminy Ścinawa, muszą
złożyć oferty na realizację zaplanowanych przez siebie przedsięwzięć dotyczących wspomnianych
zadań publicznych.
W poniedziałek, 5 lutego zakończył się konkurs dotyczący
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej. Wszystkie kluby sportowe działające na terenie
gminy, które złożyły swoje oferty

i przeszły ocenę, aktualnie zawierają umowy na dofinansowanie.
Niebawem także zostanie ogłoszony konkurs na realizację pozasportowych zadań publicznych
dla wszystkich innych organizacji
pozarządowych. Z ich przedstawicielami we wtorek, 6 lutego
w sali obrad ścinawskiego ratusza
spotkał się burmistrz Krystian
Kosztyła, żeby porozmawiać
o planach stowarzyszeń i dotacjach na br.
– Spotykamy się z organizacjami
pozarządowymi co roku w ramach konsultacji, ale także po to,
żeby porozmawiać o potrzebach
stowarzyszeń, o ich zamierzeniach – mówi Kosztyła. – Dobrą
informacją, którą mogłem przekazać jest zwiększenie w stosunku
do roku ubiegłego, środków
dedykowanych dla NGO, rada
miejska uchwalając budżet zdecydowała, że łącznie dotacje dla
stowarzyszeń będą w 2018 roku
nieco większe, suma ta wzrosła
z 269.680,00 do 300.000,00 złdodaje Koszyła.
W marcu powinny być już rozstrzygnięte wszystkie konkursy
i rozpatrzone oferty, znane też
będą poszczególne kwoty udzielonych dotacji. Ratusz przewiduje,
że w 2018 roku przyzna środki
na zadania zaplanowane przez
18 organizacji pozarządowych.
 (scinawa.pl)
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Rusza rekruta
19 lutego rozpoczyna się rekrutacja dla przyszłych pierwszoklasistów. Do 20 marca mają czas rodzice i opiekunowie, którzy chcą
wysłać dziecko do innej szkoły niż ta, do której przypisuje ich rejonizacja. W placówkach trzeba złożyć odpowiednie dokumenty,
ale już dziś można obejrzeć szkoły. W sobotę 17 lutego swoje drzwi dla maluchów i ich rodziców otworzyła SP 9 w Lubinie.
Sporo się działo w SP 9 w Lubinie w sobotę 17 lutego. Na
początek goście mogli obejrzeć szkolne przedstawienie
pt. “Smerfna szkoła”, a potem
na dzieci i ich rodziców czekali nauczyciele, dyrekcja
i uczniowie, którzy uczą się
w “dziewiątce”. Do dyspozycji
odwiedzających byli wszyscy
po to, by odpowiedzieć na
ważne dla pierwszoklasistów
i ich rodziców pytania.
– Dziś dostępna jest cała szkoła
i jej pracownicy zarówno ci

pedagogiczni, jak i niepedagogiczni. Rodzice mają możliwość spotkania i indywidualnych rozmów z nauczycielami,
zadania nurtujących pytań,
które mają zwykle rodzice
dzieci przyszłych klas pierwszych. Mogą też obejrzeć bazę
szkoły – mówiła dyrektor SP 9
Elżbieta Sikora.
Maluchy z dużą ciekawością
wchodził do sal, oglądały pomoce szkolne, przyglądały się
starszym uczniom i brały udział
w specjalnie dla nich przygoto-

wanych zajęciach plastycznych.
– Dziś chcemy pokazać, jak
wygląda nasza szkoła, jaki
jest rozkład sal, co w nich się
znajduje, z czego korzystają nauczyciele i dzieci. Dzieci mogą
dziś zobaczyć i spróbować jak
działają tablice interaktywne.
Rodzice chcą wiedzieć zwykle
jaka jest ilość dzieci w klasach,
jakie s,ą zajęcia dodatkowe, na
czym polegają zajęcia na basenie czy tenis – mówiła Iwona
Foltyniewicz, wicedyrektor SP
9 w Lubinie.

Do dyspozycji rodziców
i przyszłych pierwszoklasistów
byli też uczniowie, którzy już
chodzą do SP 9.
– Mnie się bardzo podoba w tej
szkole. Panie są miłe, a obiady
są pyszne. Nauczycielki są wyjątkowe. Trochę trzeba się uczyć
i dobrze nam idzie. Ta szkoła
jest fajna. Są miłe nauczycielki
w świetlicy i miło można spędzić
czas. nasza szkołą jest poza tym
ładna – zachwalały obecne
uczennice “dziewiątki”, Ania
i Oliwia z IIIb
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Kradli to
co drogie

Bo nie miał świateł mijania
Policjanci ruchu drogowego w Lubinie zatrzymali do kontroli autobus. Powodem
zatrzymania był brak włączonych świateł mijania. Okazało się, że brak świateł to tylko
wierzchołek góry nieprawidłowości stwierdzonych w autobusie.

K

ierowca autobusu,
k tór y m
jecha ł
z przedszkolakami na
nałożony mandat będzie musiał
solidnie popracować. Policjanci
nie mieli wątpliwości, że kara
musi być surowa. Autobusem
jechały przecież dzieci. Kierowca 72-latek został ukarany
mandatem o łącznej wysokości
2300 zł! To nie koniec problemów, bo kara czeka również
przewoźnika. Wobec osoba
bezpośrednio odpowiedzialnej
za pracę kierowcy skierowano
wniosek o ukaranie grzywną
w wysokości 2 tys. zł. Kolejny
wniosek dotyczy samej firmy
transportowej tutaj wniosek
o grzywnę na 5 tys. zł trafił
do Inspekcji Transportu
Drogowego. Do zatrzymania
pojazdu doszło na przedłużeniu
ul. Hutniczej w kierunku Al.
Maczka.
Za co te kary? Autobus był

Do wypadku doszło 8 lutego około
godziny 6 rano. – Z naprzeciwka
jechał sznur aut – relacjonuje nam

Policjanci z wydziału kryminalnego
ustalili i zatrzymali dwóch złodziei
sklepowych. Ich łupem przeważnie
padały perfumy, ale kradli i golarki.
Upatrzyli sobie jeden sklep w Lubinie. Usłyszeli już 5 zarzutów. Straty,
jakie poniosła placówka handlowa
wynoszą blisko 4 tysiące złotych.
Zaledwie w ciągu kilku dni zniknął
towar na kwotę blisko 4 tysięcy
złotych.
Nieznani wtedy sprawcy przeważnie
kradli markowe perfumy, ale nie
pogardzili również golarkami. Wyjaśnieniem sprawy oraz ustaleniem
tożsamości sklepowych złodziei
zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego lubińskiej policji. To nie
trwało długo. Już po kilku godzinach
od zgłoszenia dwóch mieszkańców
Lubina zostało zatrzymanych.
Zatrzymani są mieszkańcami naszego
miasta w wieku 22 i 21 lat. Łącznie
usłyszeli 5 zarzutów kradzieży. Za
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jeden z kierowców rejsowego
autobusu z Zielonej Góry do Zakopanego. On stał na przejściu
i czekał, a nagle wszedł przed
autobus. Był ubrany na ciemno,
żadnych odblasków, ciężko było
go wcześniej zauważyć.
Wyjście przed autobus było
tragiczne w skutkach. 19-letni
chłopak znalazł się przed kierowcą kiedy doszło do potrącenia. Na przedniej szybie zostało
wgłębienie po uderzeniu głową.
Uszkodzony został też zderzak
i wycieraczka. Chłopak przeleciał

kilkadziesiąt metrów. Znalazł się
około 45 metrów od przejścia dla
pieszych przez które przechodził.
Przerażające w tym wszystkim
jest, że choć w autobusie było
kilkunastu pasażerów i dwóch
kierowców, nikt nie potrafił pomóc potrąconemu. Wszyscy stali
i gapili się na konającego.
Na miejsce pierwszy dotarł policyjny patrol prewencji, który
natychmiast rozpoczął reanimację
młodego mężczyzny. Najprawdopodobniej to właśnie ten patrol
został ściągnięty z rejonu Przylesia. Nasi czytelnicy tuż po 6 rano

Perfumy i golarki zatrzymani
mężczyźni z Lubina
nakradli na kwotę blisko
4 tysięcy złotych.

niewłaściwie oznakowany.
Kiedy przewożone są dzieci
inni uczestnicy ruchu muszą
to wyraźnie widzieć. Do tego
pojawił się problem z wykazaniem czasu pracy kierowcy.
Wiekowy mężczyzna miał
w autobusie tachograf, ale go
nie używał, bo jak przekazał
policjantom jeździ na krótkich
trasach. Brak rejestracji czasu
pracy kierowcy powoduje,
że nie wiadomo kiedy miał
przerwę ile czasu spędził za
kierownicą. Równie dobrze ten
kierowca mógł robić w nocy
jakiś daleki kurs, a rano niewyspany i zmęczony jechać
z przedszkolakami. - Ujawnione uchybienia będą kosztowały
kierowcę i właściciela firmy
transportowej ponad 9 tysięcy
złotych – informuje Jan Pociecha, oficer prasowy lubińskiej
policji.

Śmierć na pasach koło Castoramy
Dwa tygodnie temu
pisaliśmy o tragicznym
początku roku na drogach
powiatu lubińskiego.
Niestety jest kolejna
śmierć na drodze. Życie
stracił 19-letni chłopak.
Na przejściu dla pieszych
do Miroszowic na DK
36 (koło Castoramy)
potrącił go autobus.
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informowali nas o gwałtownych
manewrach radiowozu, który jak
napisał nasz czytelnik „wypalił
jak z procy z ul. Sokolej” i bardzo
szybko używając sygnałów wjechał w ul. Szpakową i popędził
w stronę Castoramy.
Kiedy na miejsce przyjechał
zespół pogotowia, reanimację
dalej prowadzili ratownicy. Niestety obrażenia potrąconego były
zbyt poważne. Chłopak zmarł.
To mieszkaniec województwa
podkarpackiego.
Na miejscu przez ponad 3 godziny
pracowali śledczy z prokuratorem.

Sprawdzano czas pracy kierowców. Ściągano też na miejsce
biegłego który zabezpieczył dane
z elektronicznego tachografu
autobusu. Z naszych informacji
wynika, że przejście dla pieszych
pojawia się w polu widzenia kamer
z Castoramy. Jednak było za daleko i za ciemno, aby zarejestrowały
moment wypadku.
Początek roku na drogach powiatu
lubińskiego jest tragiczny. W całym 2017 roku na drogach naszego
powiatu zginęło w sumie 6 osób.
Teraz w 2018 roku w ciągu miesiąca mamy już ósmą ofiarę śmiertelną. Czarna seria trwa od 7 stycznia. Wśród ofiar śmiertelnych jest
dwoje pieszych. Oboje zginęli po
potrąceniu przez autobus. Kolejne
osoby zginęły w samochodach.
To trzech górników jadących
do pracy i małżeństwo, których
samochód wpadł w poślizg na
śliskiej powiatowej drodze. Do
tego dochodzi śmierć młodego
człowieka pod Niemstowem,
który zjechał z drogi i dachował.
Ciało leżało kilkanaście metrów
od pojazdu.
Policja apeluje o zwracanie

szczególnej uwagi na osoby piesze. – Piesi przechodzący przez
jezdnię nawet w miejscach do tego
wyznaczonych powinni zawsze
upewnić się czy to przejście będzie
bezpieczne. Nie wstydźmy się
nosić odblasków nawet na terenie zabudowanym w miejscach
nieoświetlonych mogą one po
prosu uratować życie – mówi
oficer prasowy lubińskiej policji
Jan Pociecha.
Lubińscy funkcjonariusze są autorami wielu różnego rodzaju akcji
poprawiających bezpieczeństwo
na drodze. Rozdają odblaski, prowadzą liczne prelekcje. Do tego
dokładają się działania nie tylko
związane z nakładaniem mandatów na popełniających wykroczenia drogowe, ale również liczne
wnioski np. o zmianę lub poprawę
oznakowania. Jeden z przykładów
to ograniczenie prędkości i bardzo
wyraźne oznakowanie zakrętu
śmierci przed Osiekiem. Nawet
tak banalne sprawy jak niesprawna sygnalizacja świetlna, kiedy
mundurowi natrafią na takową
w trakcie patrolu, natychmiast
zgłaszają do zarządców dróg.

10 21 lutego 2018 r. • www.lubinextra.pl

aktualności

Lubin na szczycie Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego

Samorządowi
przyjaciele
sportu Zagłębia
Miedziowego:

Lubin zdominował czołówkę
corocznej Gali Mistrzów Sportu
Zagłębia Miedziowego.Kapituła
trenerem roku 2017 okrzyknęła
Bożenę Karkut, szkoleniowiec
piłkarek ręcznych Metraco Zagłębie Lubin, zaś zawodnikiem roku
Kinga Grzyb, piłkarka ręczna
z tejże drużyny.
Lubin i jego sportowcy uplasowali
się na pierwszych miejscach najważniejszych kategorii. Podczas
Gali Mistrzów Sportu Zagłębia
Miedziowego zorganizowanej
w hotelu Qubus w Legnicy
wręczono statuetki w wielu
kategoriach. Zwycięzców w poszczególnych grupach wybierała
zarówno kapituła, jak i internauci,
którzy głosowali na portalu e-legnickie.
Oto wyniki wszystkich kategorii
opublikowane na e-legnickie:

NAJPOPULARNIEJSI
W ROKU 2017:

Wyróżnieni w gminach
i powiecie:

Najpopularniejszy zawodnik:
1. Martyna Gibasiewicz (karate)
2. Rafał Bardziński (biegi)
3. Tomasz Wasilewski (piłka
nożna)
4. Artur Trubicki (karate)
5. Bartosz Sydor / Grzegorz
Woźnik (załoga rajdowa)

Gmina Miejska Chojnów:
Martyna Merunowicz, Kacper
Laskowski

XVIII Cuprum Cup International
Karate WKF Polish Open 2017
– Legnica

Gmina Wiejska Lubin:
Edward Twardy, Transportowiec
Kłopotów-Osiek

Ambasador
bezpieczeństwa:

NAJLEPSZY ZAWODNIK
ROKU 2017:

Obiekt sportoworekreacyjny Zagłębia
Miedziowego:

Starostwo Powiatowe Lubin:
LUKS Ziemia Lubińska

Kuźnia sportowych
talentów:

Kinga Grzyb (piłka ręczna, Metraco Zagłębie Lubin)

Najpopularniejsi trenerzy:
1. Fabian Sulisz (karate)
2. Paweł Wita (piłka ręczna)
3. Jarosław Pedryc (piłka nożna)

Wydarzenie sportowe
roku 2017 Zagłębia
Miedziowego:

Basen Miejski w Chojnowie

NAJLEPSZY TRENER
ROKU 2017:

Bożena Karkut (piłka ręczna,
Metraco Zagłębie Lubin)

Gmina Miejska Głogów:
Paweł Szturomski, Tadeusz
Karpowicz
Jawor:
Michał Nawracaj, Anna Kulbida
Legnica:
Tomasz Góreczny, Piotr Pęczek
Legnicie Pole:
Orzeł Mikołajowice

Polkowice:
Adrian Kurek
Ścinawa:
Marcin Chmielewski

Sport osób
niepełnosprawnych:

Sportowy
działacz roku:

Henryk Babuśka (wójt Legnickiego Pola), Emilian Bera (burmistrz
Jawora), Tadeusz Kielan (wójt
gminy Lubin), Krystian Kosztyła
(burmistrz Ścinawy), Tadeusz
Krzakowski (prezydent Legnicy),
Adam Myrda (starosta lubiński),
Rafael Rokaszewicz (prezydent
Głogowa), Jan Serkies (burmistrz
Chojnowa), Wiesław Wabik (burmistrz Polkowic).

Sport Press/Foto:

Ambasador sportu
Zagłębia Miedziowego:

Animator widowiska
piłkarskiego:

Kaja Załęczna

Krzysztof Piotrowski

Wiesław Jurkowski

Marta Czyczerska

Innowacja sportowoedukacyjna:

Wiktor Czepułkowski

nasza redakcyjna koleżanka
Bożena Ślepecka oraz Gazeta
Wrocławska

Witold Kulesza

Jerzy Górski

Sportowiec
w mundurze:

Andrzej Kocyła oraz Wioletta
Hanisz

Sportowa
osobowość roku:
Sportowiec z pasją:
Magdalena Kisiel
Najlepszy obcokrajowiec:

Antonija Sandrić

Mecenas sportu: firma Bud-Ziem
oraz Wojciech Włodarczyk (hotel
Qubus Legnica)

Sportowe
odkrycie roku:
Jarosław Jach

Piotr Kowalak za “Legniczanie
dają mata”

Organizatorami wydarzenia byli:

Urząd Miasta Legnicy, Portal e-legnickie.pl, Legnickie Centrum Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy. Partnerem jest hotel Qubus w Legnicy.

Sponsorami wydarzenia byli:

miasto Legnica, miasto Głogów, miasto Jawor, miasto i gmina Polkowice, miasto Chojnów, miasto i gmina Ścinawa, gmina Legnickie Pole, gmina wiejska Lubin, Starostwo Powiatowe w Lubinie, firma Mine Master,
firma BUD-ZIEM, firma JAKO, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Strefa Aktywności Gospodarczej, Pałac Brunów, Srebrna Góra,
Aqua Zdrój Wałbrzych, Dwa Potoki Karpacz.
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SMK Lubin
vs. Muszkieterowie
Nowa Sól
Drugoligowa drużyna
koszykarzy SMK Lubin
miała po raz pierwszy
okazję wystąpienia na
profesjonalnym parkiecie
hali RCS. Lubinianie
podjęli gości z Nowej Soli.
Muszkieterowie pokonali
SMK Lubin 82:65.
Najpierw w sobotę 10 lutego na
parkiecie popisywali się młodsi
koszykarze SMK Lubin. Po nich
o godz. 18:00 walkę o punkty
rozpoczęli seniorzy. Choć w
pewnym momencie lubinianie

nawet prowadzili, to pod koniec spotkania musieli oddać
zwycięstwo gościom z zespołu
Muszkieterowie Nowa Sól, którzy
pokonali ostatecznie gospodarzy
82:65. Choć wynik może smucić,
to okazja, by zagrać na parkiecie
profesjonalnej hali była niepowtarzalna zarówno dla dzieci, jak
i dla seniorów. I choć zwykle na
mecze koszykówki rozgrywane
przy KEN przychodzi garstka
fanów, to tym razem trybuny
przy Odrodzenia porządnie się
wypełniły.
 (red)

Biegali nad Odrą
W minioną niedzielę,
18 lutego biegacze oraz
miłośnicy chodzenia
z kijami przybyli do
ścinawskiego portu by
stanąć na starcie Nordic
& Run Festivalu.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji był HIP HOP. Oprócz
muzyki, strojów niektórych
zawodników, nawiązywały do
tego także medale, które otrzymał każdy uczestnik sportowej
rywalizacji, a które ufundowane
zostały przez Gminę Ścinawa.
Biegacze i nordic’owcy mieli do
pokonania 6 km, trasa wiodła

przez nadodrzańskie tereny
zielone. Jak podkreślają stali
bywalcy zmagań, w tym roku,
z uwagi na lepszą pogodę, było
nieco mniej błota.
Od początku istnienia imprezy
ma ona także swój integracyjny akcent. Tak też było i tym
razem, w nordic’owym marszu
na dystansie 3 km wzięły udział
osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
W biegach, które były jednocześnie jednym z etapów Grad
Prix Zagłębia Miedziowego,
jako pierwsi na mecie stawili się
bracia Łowiccy: Piotr i Marcin,
natomiast jako trzeci finiszował

Tobiasz Belgrau.
Przed głównym startem nordic’owców zorganizowano zawody
dla najmłodszych uczestników
festiwal. Po pokonaniu 500 metrów i przybyciu na metę każde
dziecko otrzymało pamiątkowy
medal oraz nagrodę rzeczową.
Punktualnie o godzinie 12:30
na trasę wyruszyli nieco starsi
miłośnicy chodzenia z kijami.
Szczegółowe wyniki tych zmagań będą dostępne już niedługo
na oficjalnej stronie festiwalu.
Zawody w Ścinawie zainaugurowały nowy sezon nordic walking,
dyscypliny którą, tak naprawdę,
można uprawiać przez cały rok.

– Ścinawa jest takim miejscem na
sportowej mapie Dolnego Śląska,
w którym ciągle coś się dzieje.
Na luty zawsze planowaliśmy
Festiwal Nordic Walking, a potem dołączyło Biegowe Grand
Prix Zagłębia Miedziowego,
dzięki czemu impreza została
uatrakcyjniona. Dodatkowo już w
maju po raz trzeci zorganizujemy
Bieg Łabędzi, i też będziemy
przebiegać przez port, bo trasa
będzie wiodła atrakcyjnymi
terenami nadodrzańskimi. Ja
obiecuje, że do tego biegu także
się przygotuje- mówi Krystian
Kosztyła, burmistrz Ścinawy.
 (scinawa.pl)
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