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Związkowcy
w końcu
powołani

Totalne 
zaskoczenie

Minister skarbu nie chciał dłużej ciągnąć zabawy
w ciuciubabkę ze związkowcami, których załoga KGHM
wybierała do rady nadzorczej, ale nie byli
do niej powoływani.

Po raz pierwszy od przynajmniej dziesięciu lat największy akcjonariusz w KGHM jakim jest Skarb Państwa zgodził się z propozycją wypłaty dywidendy wskazanej przez spółkę.
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strona 3

Wójt od prezydenta?
Zaufany Roberta Raczyńskiego Tadeusz Kielan
został namaszczony na kandydata na wójta. 

Cisza, spokój, natura,
doskonała baza wypadowa

Zapraszamy do starego domu położonego
w malowniczej wsi Grabiszyce Górne
koło Leśnej na Przedgórzu Izerskim.

www.powierzowka.republika.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Powierzówka

tel. 668 341 867

Strona 5
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aktualności

- Drobne naprawy mechaniczne
- Wymiana oleju, płynów
- Wymiana filtrów

Telefon: 731-301-731

- Serwis ogumienia
- Komputerowe wyważanie kół

- Sprzedaż opon i felg

59-300 Lubin

(teren mleczarni)
ul. Chocianowska 1

intergum.lubin@gmail.com

Jesteśmy tutaj
10 000 na DOWÓD OSOBISTY dla

 

KREDYTY
super promocje

tel. 603 914 338
tel. 603 155 338

WAKACYJNA PROMOCJA
3 reklamy w cenie 2

Doskonalili swoje 
umiejętności, 
zdobywali odznaki, 
trenowali i podnosili 
kwalifikacje. 
Ponad 40 pilotów 
gościło w Lubinie.

Wiosenny Obóz Przelotowy 
lubiński aeroklub zorganizował 
przy współpracy z Karkonoskim 
Stowarzyszeniem Szybow-
cowym. - Dwutygodniowe 
spotkanie zgromadziło ponad 
40 uczestników i tyle samo szy-
bowców, mówi wiceprezes Ae-

roklubu Zagłębia Miedziowego 
w Lubinie Andrzej Onitsch. 
Obóz był bardzo udany. - Pogoda 
nam dopisała, choć było sporo 
silnego wiatru. W jeden dzień 
mieliśmy taki, gdzie można było 
zdobywać odznaki szybowcowe, 
uczestnicy obozu przelecieli 300 

i 500 kilometrów – opowiada 
Onitsch i dodaje. - Mamy też rekord 
w czasie spędzonym w powietrzu 
w 12 dniu obozu jeden z uczestni-
ków latał przez 9h 32 min. 
na pewno jest to jest jeden z najdłuż-
szych lotów jeżeli nie najdłuższy 
w historii obozów przelotowych. 

Inny z uczestników pokonał szy-
bowcem ponad 900 kilometrów. 
Był też dzień, kiedy warunki do 
lotów szybowcami pogorszyły się 
i mieliśmy 15 lądowań w przygod-
nym terenie – mówi wiceprezes. 
Trzeba było wszystkich zwieźć 
na lotnisko. Najdalsze takie lądo-
wanie mieliśmy pod Ostrowem 
Wielkopolskim. 
Wśród tych, którzy „dali w pole” 
w ubiegły czwartek był Leszek 
Wołosowicz. - Chciałem dolecieć 
do Zamościa, ale nie zdążyłam 
złapać dobrej pogody – mówi 
wskazując na niebo i dodaje, że 
inny z kolegów też „dał w pole” 
ale kilka kilometrów dalej. 
Lądowanie było w polu pod Tu-
rowem koło Ścinawy. Szybko 
dostrzegli je miejscowi, którzy 
przybiegli do szybownika i po-
mogli mu przeciągnąć szybowiec 
do drogi. - Miejsce do lądowania 
było bezpieczne choć jego wzdłuż 
przebiega linia energetyczna, 
wybrałem szerszą część pola 
i czekam na kolegów, aby po 
mnie przyjechali – mówi pilot 
szybowca, który wylądował tuż 
przy drodze krajowej nr 36 Lubin-
Ścinawa przed Turowem.

(pit) �

Stowarzyszenia, które 
zrzesza największych 
producentów miedzi, 
złota, srebra i molibdenu 
działających w Chile już 
z udziałem polskiej spółki.

- Będziemy działać aktywnie w tym ważnym 
dla górnictwa w Chile stowarzyszeniu, wnosząc 
nasze międzynarodowe doświadczenie. Chcemy 
wnieść znaczący wkład w dyskusje i inicjatywy 
prowadzone przez Radę Górnictwa, oraz przy-
czynić się do rozwoju i promocji branży, która 
napawa nas dumą - powiedział Herbert Wirth, 
prezes KGHM.
- Międzynarodowe doświadczenie i wizja firmy 
pochodzącej z Polski oraz silny rozwój w Europie, 
Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, na 
pewno będą wspaniale uzupełniać się z osiągnięciami 
innych międzynarodowych i lokalnych członków 
Rady Górnictwa. Współdziałając będziemy mogli 
wzmocnić pracę dużych firm górniczych w Chile, 
w kontekście konkurencyjnego i zrównoważo-
nego rozwoju, co z kolei jest kluczem do rozwoju 
kraju - powiedział Joaquín Villarino, prezes Rady 
Górniczej.
Firmy członkowskie Rady Górnictwa stanowią 
razem 95% krajowej produkcji miedzi, 99% 
lokalnej produkcji srebra i molibdenu i 82% 
produkcji złota w kraju. Łącznie z KGHM, Rada 
Górnictwa zrzesza 18 firm członkowskich.

KGHM jest właścicielem 55% firmy Sierra Gorda 
Sociedad Contractual Minera, która rozwija projekt 
Sierra Gorda, w regionie Antofagasta. Pozostałe 
45% udziałów należy do japońskiego Sumitomo 
Metal Mining i Sumitomo Corporation. Projekt 
Sierra Gorda SCM, największa inwestycja i ope-
racja górnicza KGHM w Chile, jest w końcowej 
fazie budowy. Kopalnia będzie produkować miedź, 
molibden i złoto.

Chciał dolecieć do Zamościa, ale pogoda nie pozwoliła KGHM został przyjęty w poczet członków Rady Górnictwa 

Są w Consejo MineroDali w pole
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www.dwspit.pl
tel. 76 746 53 53

Wymasuj, wylecz, poczuj ulgę
Leczenie rwy 
kulszowej, barkowej, 
rehabilitacja po 
wypadku, leczenie 
bóli i zawrotów 
głowy czy obrzęków 
limfatycznych - 
w Lubinie jest już 
gabinet masażu 
leczniczego, 
w którym można 
znaleźć pomoc 
i ulgę w bólu.

Dyplomowana masażystka prze-
prowadza terapię na podstawie 
historii choroby - opiera się na 
wynikach tomografów, rezonan-
sów, dobiera indywidualny tryb 
rehabilitacji. 
Choć gabinet jest nowy, to cieszy się 
już powodzeniem. Ewa Olszewska 
zajmowała się rehabilitacją w kilku 
lubińskich ośrodkach zdrowia. 
Postanowiła pomóc lubinianom 
indywidualnie. Gabinet masażu 
leczniczego, który prowadzi przy 
ul. Krzemienieckiej 14u na Zalesiu 
w Lubinie służy tym, którzy mają 
dość oczekiwania w niekończących 
się kolejkach w przychodniach. 
– Rwa kulszowa, rwa barkowa, 
zwyrodnienia kręgosłupa – wszyst-
ko to powoduje unieruchomienia, 
a w konsekwencji napięcia mięśnio-

we. Masaż leczniczy przynosi ulgę 
nie tylko fizycznie, ale poprawia 
też samopoczucie od strony psy-
chicznej. Wykonuję masaż kla-
syczny leczniczy, punktowy, czyli 
uciskanie miejsc mocno bólowych 
oraz masaż sportowy niezbędny 
w rozluźnieniu dla sportowców.  
Pacjenci mogą przyjść do mnie 
na masaż modelujący ciało oraz 
izometryczny wpływający dobrze 
na rozbudowę tkanki mięśniowej. 
Jest niezbędny przy zanikach 
mięśniowych zdarzających się po 
unieruchomieniach, wypadkach, 

po złamaniach. W moim gabinecie 
można też poddać się drenażowi 
limfatycznemu, który wykonuje się 
przy wszelkiego rodzaju zastojach 
limfatycznych. Częsta przyczyna 
po zabiegu mastektomii u kobiet. 
Drenaż lmfatyczny jest pomocny 
w wielu schorzeniach i bolesności 
nóg. Wykonuję też kriolipolizę, 
czyli chłodzenie tkanki tłuszczo-
wej w celu modelowania sylwetki 
– wyjaśnia Ewa Olszewska. 
W gabinecie można też skorzystać 
z baniek chińskich, które wspo-
magają proces leczenia i rehabili-
tacji czy też zwyczajnie pomagają 
w przeziębieniach. Innym cieka-
wym zabiegiem wykonywanym 
w gabinecie przy Krzemienieckiej 
jest  metoda oczyszczania uszu za 
pomocą świec. Sposób jest daleki 
od inwazyjnego stosowanego przez 
laryngologów. Pani Ewa stosuje 
świece, które naturalnie wycią-

gają złogi. Konchowanie uszu jest 
bezbolesne szczególnie zalecany 
dla tych,  którzy często chorują na 
zatoki czy też tych, którzy pracują 
w warunkach zanieczyszczających 
uszy, jak np. w kopalni. Więcej 
informacji na temat zabiegów w ga-
binecie masażu leczniczego można 
uzyskać pod nr tel. 500 113 372 lub 
bezpośrednio w gabinecie.

Nie połowa, nie trzy-czwarte, 
a tyle ile zarząd z radą nadzorczą 
uznali, że mogą oddać akcjona-
riuszom. Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy zdecydowało 
w poniedziałek, że KGHM wy-
płaci po 5 zł dywidendy na akcję. 
To dokładnie taka kwota jaką 
zaplanował zarząd kierowany 
przez Herberta Wirtha. 
Kiedy na walnym podjęto punkt 
dotyczący wypłaty dywidendy 
oczy wszystkich skierowały się 
w stronę przedstawiciela skarbu 
państwa. W takim momencie od 
wielu lat przedstawiciel zmieniał 
kwotę dywidendy proponowaną 

przez zarząd spółki. Zawsze 
zmiana ta była na niekorzyść 
Polskiej Miedzi, bo zawsze wią-
zała się z zabraniem lwiej części 
zysku. Kwoty były znaczne, 
a w ubiegłym roku aby wypłacić 
akcjonariuszom dywidendę, 
KGHM musiał się nawet posił-
kować kredytem. Obserwatorzy 
wypłaty dywidend przypomi-
nają jednak, że dywidenda to 
prawo właściciela. Wskazują 
również, że najwyższe wypłaty 
były w 2005 i 2006 roku, kiedy 
to u władzy była koalicja PiS - 
wtedy KGHM z zysku złupiono 
prawie do zera. 

W tym roku Skarb Państwa nie 
sprawił niespodzianki zarządowi 
Polskiej Miedzi. Dywidenda za 
2013 wyniesie 5 złotych za jedną 
akcję, czyli tak, jak rekomendował 
zarząd spółki. – To jest najlepsze 
rozwiązanie mówił prezes Her-
bert Wirth. - Będziemy mogli 
spokojnie realizować inwestycje 
i zarządzać naszymi zasobami.
Dywidenda za ubiegły rok 
zostanie wypłacona w dwóch 
ratach - każda po 2,5 zł za akcję. 
I rata w kwocie 2,50 zł za akcję 
zaplanowana jest na 18 sierpnia 
2014 r., a II rata w kwocie 2,50 
zł za akcję na 18 listopada 2014 

r. Dniem nabycia praw do dywi-
dendy jest 8 lipca. 
Sporym zaskoczeniem był brak 
rozmów na temat wysokości dy-
widendy za rok 2013. Propozycja 
zarządu KGHM, by akcjonariusze 
otrzymali 5 złotych za papier zosta-
ła bezdyskusyjnie przyjęta. W ten 
sposób Polska Miedź będzie mogła 
spokojnie prowadzić swój plan in-
westycyjny. Dywidenda zostanie 
wypłacona w dwóch transzach: 18 
sierpnia i 18 listopada. Warto zazna-
czyć, że pieniądze, które wpłyną 
na konta akcjonariuszy będą już 
wolne od podatku. Ta kwestia leży 
w obowiązku KGHM.

Skarb Państwa nie złupił Polskiej Miedzi

Totalne zaskoczenie
Po raz pierwszy od przynajmniej dziesięciu lat największy akcjonariusz w KGHM
jakim jest Skarb Państwa zgodził się z propozycją wypłaty dywidendy wskazanej przez spółkę.

KGHM
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Chcesz zamieścić ogłoszenie drobne? Wejdź na www.
lubinextra.pl kliknij w zakładkę OGŁOSZENIA, zarejestruj się 
i dodaj ogłoszenie, a bezpłatnie opublikujemy je w dwutygo-
dniku LubinExtra!

Szkolenie na licencję detektywa. Szybko, tanio, profesjonal-
nie. Detektyw to zawód z perspektywami. Sprawdź terminy 
najbliższych szkoleń www.licencjadetektywa.pl. Tel. 071 32 
21 777 

Pożyczki dla każdego, proste zasady, dzwoń!!! Tel. 784 114 222

Wynajmę lokal użytkowy w centrum Lubina - Al. Niepodległo-
ści, pow. 115 m² (w tym zaplecze). Szczegółowe informacje SM 
im. St. Staszica w Lubinie. 
Tel. 76/842 62 65

UWAGA!!! SKUP SAMOCHODÓW DO 30 TYS ZŁ! Tel. 500 247 
769 ZADZWOŃ! GOTÓWKA! Kupię każde auto (osobowe, 
dostawcze, motocykle, ciągniki do 30 tys. zł)

Praca w nadmorskich hotelach w Polsce. Kucharze, pomoce 
kuchenne, pracownicy recepcji, pracownicy restauracji. Praca 
całoroczna lub na sezon. CV: taurus@taurus-pr.com. Tel. 
602875774

Biuro detektywistyczne Piotra Kościelnego gwarantuje dyskre-
cję i skuteczność. Sprawy rozwodowe, rodzinne, pracownicze, 
TAJEMNICZY KLIENT, szkody i oszustwa ubezpieczeniowe. Tel. 
607464934 

Pokój do wynajęcia w mieszkaniu na osiedlu Polne w Lubinie, 
z dostępem do łazienki i kuchni. Cena 470 zł-m-c. Kontakt: 
Lucyna 883 108 953

Sprzedam ślicznego szczeniaczka bokserka – 6 - tygodniowego, 
po rasowych rodzicach. Bardzo wierny i inteligentny. 450 zł. 
Więcej informacji udzielę telefonicznie.  533751907

Okazja! Tanio sprzedam mieszkanie jednopokojowe, 
własnościowe na parterze 33 m² w Lubinie przy ul. Sowiej 
3 – wieżowiec. Czynsz 230zł Tel. 720411239. Cena 113 000 zł  do 
negocjacji. 

ZŁOMOWANIE AUT. KASACJA POJAZDÓW. Auta osobowe 
i dostawcze. Wydaję bezpłatne zaświadczenia o demontażu 
niezbędne do wyrejestrowania auta. Darmowy transport. Tel. 
533 306 684

Do sprzedania 3 palety zafoliowane (po 48 szt. każda) 
bloczka Ytong Energo gr. 24cm po 6,90 zł/sztuka. Możliwość 
dowiezienia w Lubinie i najbliższej okolicy.  
Tel. 601 92 33 74

Śliczne suczki Owczarki Niemieckie. Sprzedam śliczne 
suczki długowłose po rasowych rodzicach, bardzo wierne 
i inteligentne, 6 tygodniowe, odrobaczone.  
Tel. 533 751 907 

Do sprzedania mieszkanie 76 m² w Chocianowie. Bezczyn-
szowe niski podatek, działka 14 ar, wymieniony nowy dach, 
komórka, piwnica. CENA 145 000ZŁ. Tel. 696 299 086

Ogłoszenia drobne

Młody 21-letni 
mieszkaniec Lubina 
odpowie za śmiertelne 
potrącenie 88-
letniego staruszka. 

Do sądu trafił już akt oskarżenia prze-
ciwko młodemu kierowcy - Sebastia-
nowi C. Do wypadku doszło 3 stycznia 
tego roku o o godz. 12:05 na skrzyżowa-
niu ulic Armii Krajowej i Tysiąclecia 
w Lubinie. Młody kierowca jechał 
fiatem punto ulicą Armii Krajowej od 
strony Alei Niepodległości w kierun-
ku ul. Odrodzenia. - Zbliżając się do 
oznakowanego przejścia dla pieszych, 
które znajdowało się przy skrzyżowaniu 
z ulicą Tysiąclecia zauważył przed 
nim stojącą po prawej stronie pieszą. 
Dojeżdżając do przejścia nie zauważył 
jednak znajdującego się już w okolicach 
środka jezdni, przechodzącego przez 
przejście mężczyzny – informuje Lilia-
na Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. - Pomimo na-
tychmiastowego hamowania, uderzył 
go przodem pojazdu. Pokrzywdzony 
w wyniku potrącenia doznał m.in. 
stłuczenia mózgu, złamania żeber 
i złamania lewego podudzia . Obraże-
nia te powodując ostrą niewydolność 
krążeniowo-oddechową doprowadziły 
do śmierci pokrzywdzonego. 
Powołany biegły z zakresu ruchu 
drogowego i techniki samochodowej 
stwierdził, że przyczyną wypadku był 
brak szczególnej ostrożności u kieru-
jącego samochodem Punto. Biegły 
wykluczył, aby to pieszy przyczynił 
się do wypadku drogowego. 
Sebastianowi C. przedstawiono zarzut 
spowodowania wypadku drogowego ze 

skutkiem śmiertelnym. Przesłuchany 
w charakterze podejrzanego nie przy-
znał się i wyjaśnił, że pieszy wszedł 
mu „z impetem” na jezdnię i pomimo 
podjęcia hamowania potrącił go lewym 
reflektorem.

Prokurator uznał, iż okoliczność pod-
niesiona przez oskarżonego dotycząca 
wyjścia pieszego na jezdnię „z impe-
tem”, bądź też jak to określił świadek 
„dziarsko”, nie zwalnia oskarżonego 
od odpowiedzialności za zaistniałe 
zdarzenie, albowiem zbliżając się do 
oznakowanego przejścia dla pieszych 
winien przewidzieć, że mogą pojawić 
się na nim ludzie, zwłaszcza że widział 
stojącą przed przejściem kobietę. 
Sebastianowi C. za spowodowanie 
wypadku drogowego ze skutkiem 

śmiertelnym grozi kara od 6 miesięcy 
do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawę 
rozpozna Sąd Rejonowy w Lubinie. 
Do podobnego wypadku w Lubinie 
doszło 5 listopada ubiegłego roku 
wówczas 76-letni lubinianin Zdzi-

sław G. kierujący toyotą, jadąc ulicą 
Piłsudskiego w kierunku skrzyżowania 
z ulicą Szpakową potrącił na pasach 
wracającą z zakupów w hipermarkecie 
i znajdującą się już w połowie przejścia 
kobietę. W ocenie biegłego oskarżony 
nie zauważył pieszej, gdyż manewr 
hamowania rozpoczął dopiero po jej 
potrąceniu.
Pokrzywdzona doznała bardzo poważ-
nego urazu mózgowo-czaszkowego, 
a także wieloodłamowego złamania 
kości twarzoczaszki w tym kości po-

krywy i podstawy czaszki, urazu klatki 
piersiowej w postaci wielomiejscowych 
złamań żeber, wielomiejscowych zła-
mań kości miednicy, czy złamania kości 
ramiennej. Obrażenia te spowodowały 
u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu 

w postaci choroby realnie zagrażającej 
życiu. Pokrzywdzona do chwili obecnej 
nie odzyskała pełnej sprawności i nadal 
pozostaje pod opieką innych osób, 
nawet przy najprostszych czynnościach 
życia codziennego. Sprawca wypadku 
nie przyznał się do zarzucanego mu 
czynu i odmówił składania wyjaśnień. 
Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności.
Wyrok w sprawie jeszcze nie zapadł. 
Sprawę rozpoznaje Sąd Rejonowy 
w Lubinie.

Śmierć na pasach na skrzyżowaniu Armii Krajowej i Tysiąclecia

Przed sąd za potrącenie

Sprawca wypadku nie przyznał
 się do zarzucanego mu czynu

i odmówił składania wyjaśnień
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Nadchodzą wakacje. 
Czas, kiedy młodzi 
ludzie wyjeżdżają 
na wypoczynek lub 
zostają w domach. 
Niezależnie od 
motywów, jedni 
i drudzy mogą pójść 
do swojej pierwszej 
pracy. Jest to 
bowiem szansa na 
zdobycie pierwszego 
doświadczenia, 
które pozwoli 
budować przyszłą 
karierę zawodową.

Zgodnie z kodeksem pracy za-
trudnienie może podjąć osoba, 
która ukończyła gimnazjum  
i przeszła badania lekarskie, 
poświadczające, że praca nie 
zagraża jej zdrowiu. Młodociany 
nie może jednak  wykonywać 
prac ciężkich i może praco-
wać jedynie przez 35 godzin  
w tygodniu. W określonych sytu-
acjach musi mieć też zapewnioną 
30 minutową przerwę wliczaną 

w czas pracy. Umowa o pracę 
nie jest jednakże jedyną możliwą 
formą zatrudnienia osoby nie-
pełnoletniej. Bardzo często, by 
uniknąć ograniczeń stawianych 
przez prawo pracy, młodzi ludzie 
zatrudniani są na podstawie 
umowy cywilno – prawnej (np. 
umowy zlecenie). By zawrzeć 
taką umowę, nieletnią osobę musi 

reprezentować opiekun prawny. 
Młodzież, która ukończyła 18 
rok życia może już samodzielnie 
podpisywać takie umowy.
W polskiej rzeczywistości warto 
pamiętać, iż każdy rodzaj umowy 
jest ważnym zabezpieczeniem dla 
pracownika przed nieuczciwym 
pracodawcą, czy na wypadek nie-
przewidzianych zdarzeń losowych. 
Inna jest bowiem sytuacja prawna 
osoby, która ma umowę, zarówno 

w przypadku, gdy chce zmienić 
pracę, jak również w przypadku 
wypadku w pracy. Warto zwrócić 
na to uwagę, gdyż nie raz dla odro-
binę wyższego wynagrodzenia 
decydujemy się na pracę na czarno, 
nie myśląc o negatywnych kon-
sekwencjach. Gdy podejmujemy 
zatrudnienie, warto więc przemy-
śleć poważnie taką decyzję, jak 

i sprawdzić naszego przyszłego 
pracodawcę.
Kończąc ten artykuł warto pa-
miętać o jednym. Niezależnie czy 
wybierzemy pracę na umowę, czy 
pracę na czarno, zawsze przysłu-
gują nam określone prawa. Zawsze 
więc mamy pewne szanse na sukces 
w walce z nieuczciwością innych 
ludzi. Tylko pozostając biernymi, 
godzimy się na takie sytuacje i wy-
chodzimy z nich przegrani.

Prawnik radzi

Pierwsza praca
dla młodych

Młodociany nie może wykonywać 

prac ciężkich i może pracować jedynie 

przez 35 godzin  w tygodniu

Zaufany Roberta 
Raczyńskiego 
Tadeusz Kielan został 
namaszczony na 
kandydata na wójta.

Jak mantrę prezydent powtarza, że 
urzędnicy w gminie nie chcą zmian 
i zapomina, że to przedstawiciele 
mieszkańców zdecydowali, że wójt 
nie rozmawia z prezydentem miasta 
o połączeniu dwóch samorządów 
w jeden organizm.
Ostatecznie jednak wiadomo, że 
Lubin 2006 wespół z obecnym 
prezydentem Lubina wystawi na 
wójta - Tadeusza Kielana. To za-
ufany współpracownik prezydenta. 
Wiadomo, że to doskonały facho-
wiec od dróg, (przez lata zajmował 
się nimi w Urzędzie Miejskim 
w Lubinie), ale kiedy został sta-
rostą intensywnie likwidował 

powiatowe jednostki i dążył do 
sprywatyzowania szpitala powia-
towego. Po tej pracy ze stanowiska 
starosty trafił do miejskiej spółki 
od wodociągów i kanalizacji jako 
wiceprezes. Spółka podlega oczy-
wiście prezydentowi.
Kielan jest radnym powiatu, ale 
z dostępnej wiedzy wynika jasno 
że przyszły kandydat na wójta, nie 
mieszka nawet w gminie Lubin 
tylko w mieście.
Raczyński wspólnie z Kielanem za-
powiedzieli, że wystawią również 
kandydatów na radnych gminnych. 
Z ich słów jasno wynika, że właśnie 
za pomocą radnych zamierzają 
przeprowadzić likwidację gminy 
Lubin i utworzenie większego 
samorządu, który będzie podlegał 
prezydentowi. Obaj panowie za-
pewniają, że decyzja o połączeniu 
poprzedzona będzie referendum.

Dzisiaj wiadomo, że gmina Lubin 
bardzo potrzebna jest miastu. 
Lubin choć jego budżet jest duży 
ma wysokie koszty utrzymania, 
a za sprawą Raczyńskiego i jego 
popleczników w Radzie Miejskiej 
w tym roku koszty stałe wzrosną 
(bezpłatna komunikacja, ptaszar-
nia). W rezultacie przy obecnych 
zobowiązaniach finansowych 
Lubina dodatkowa kasa z bu-

dżetu gminy wraz z premią za 
połączenie samorządów byłaby 
dla miasta jak głęboki oddech 
finansowy. Raczyński kusi, że 
tylko w trakcie jednej kadencji 
premia wyniosłaby 80 mln zł. Nie 
wspomina jednak, że wysokość 
tej premii nie pokrywa nawet 
bankowego kredytu zaciągnię-
tego przez Lubin.

(pit) �

Chcą zrobić to głosami swoich radnych

Wójt od prezydenta?
r e k l a m a

r e k l a m a
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ZG Rudna, KGHM 
Zanam i miasto 
Polkowice 
zorganizowały 
w rynku wystawę 
maszyn górniczych 
połączoną 
z prezentacją 
fotografii. 

To wyjątkowe wydarzenie wiąże się 
z jubileuszem 40 lecia ZG Rudna. 

Przez cały rok wszystkie działania 
oddziału wiążą się z uświetnieniem 
rocznicy powstania zakładu. Polko-
wiczanie przez kilka dni mieli oka-
zję oglądać niecodzienne maszyny, 
które pracują pod ziemią. 
Swoimi gabarytami przyciągają 
wzrok wszystkich zarówno płci 
pięknej, jak i panów i to niezależ-
nie od wieku. Wśród górniczych 
okazów stoi dwutysięczny 
egzemplarz wyprodukowany 
przez KGHM Zanam. Grupom 

przedszkolaków i uczniom to-
warzyszył nadsztygar maszyn   
dołowych ZG Rudna Ryszard 
Sługocki, który prostym językiem 
próbował najmłodszym przekazać 
podstawowe informacje na temat 
pojazdów górniczych. 
Niecodziennym wydarzeniem 
dla polkowiczan była okazja wy-
słuchania swojego hejnału po raz 
pierwszy na żywo. Dokonała tego 
orkiestra górnicza ZG Rudna.

(MM) �

Minister skarbu 
nie chciał dłużej 
ciągnąć zabawy 
w ciuciubabkę ze 
związkowcami, 
których załoga 
KGHM wybierała do 
rady nadzorczej, 
ale nie byli do niej 
powoływani głosami 
największego 
akcjonariusza.

Na ten dzień czekali przez trzy 
lata. Co zmieni się po ponownym 
pojawieniu się w Radzie Nad-
zorczej przedstawicieli załogi? 
Znowu będą mieli dostęp do in-
formacji o spółce, ale ich głos 
w radzie nadzorczej z uwagi na 
głos mniejszościowy w przypad-
ku głosowań nawet jeżeli będzie 
głosem sprzeciwu nie będzie miał 
żadnego decydującego znaczenia. 
Matematyka w tym przypadku jest 
bezwzględna. 
Na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy pierwszy pod 
głosowanie został poddany Józef 
Czyczerski, szef miedziowej soli-
darności. Wynik głosowania był 
zaskakujący. Po raz pierwszy od 
trzech lat była zgoda największego 
akcjonariusza na powołanie go 
w skład rady nadzorczej. Szeroki 
uśmiech zadowolenia mówił sam 
za siebie. Zadowolenie było rów-

nież widać na twarzach Ryszarda 
Zbrzyznego i Leszka Hajdackiego 
(obaj z ZZPPM). Ich spojrzenia 
były bardzo wymowne – będzie 
dobrze. Po chwili głosowano Haj-
dackiego. Decyzja akcjonariuszy 
była również pozytywna. Trzeci 
z kandydatów Bogusław Szarek 
również uzyskał mandat zaufa-

nia akcjonariuszy. Tym samym 
związkowcy ponownie zostali 
dopuszczeni do szczegółowych 
informacji o spółce. 
- Przyjrzymy się temu co działo się 
w spółce przez minione trzy lata 
– zapowiada Czyczerski i dodaje. - 
Minister nie mógł dłużej prowadzić 
tej gry. Wiedział, że gdyby po tych 

wszystkich wyrokach i opiniach 
prawników nas nie powołano to 
byłaby to sprawa prokuratorska 
związana z uporczywym łamaniem 
prawa – mówi związkowiec. 
Przypomnijmy, że wybory do rady 
nadzorczej odbywały się trzykrot-
nie. Trzykrotnie z nieoficjalnych 
informacji wynikało, że powodem 

niepowoływania był udział w pi-
kiecie w 2009 roku, kiedy załoga 
sprzeciwiała się dalszej prywaty-
zacji KGHM. Pikieta nic nie dała, 
a Skarb Państwa zmniejszył ilość 
posiadanych w KGHM walorów 
do 30 proc. 
Zanim doszło do głosowania człon-
kowie zarządu KGHM rozmawiali 

z Józefem Czyczerskim. Przerwy 
były przedłużane. Trwały inten-
sywne konsultacje akcjonariuszy. 
Ostatecznie związkowcy zasiadają 
w radzie dziewiątej kadencji. Zasia-
dają i już zadają pytania. Uważają, 
że bez ich kontroli w spółce stało 
się wiele złych rzeczy. Czyczerski 
krytykuje inwestycję w Kanadzie, 
sprzedaż aktywów telekomunika-
cyjnych, czyli m.in. akcji Polkomte-
la – operatora Plus GSM. Podobnie 
wypowiada się Leszek Hajdacki 
(Związek Zawodowy Pracowników 
Przemysłu Miedziowego) , który 
zapowiada, że będzie chciał zapo-
znać się ze wszystkimi protokołami 
rady nadzorczej z ostatnich trzech 
lat – musimy zobaczyć co się tam 
działo. Po to przecież pracownicy 
wybierali nas do rady. Musimy 
wiedzieć, czy firma była dobrze 
zarządzana.
Rada nadzorcza KGHM może 
liczyć od 7 do 10 członków. 
Taką zmianę wprowadzono na 
wniosek głównego akcjonariusza 
jakim jest Skarb Państwa. Dwóch 
przedstawicieli w radzie na PZU 
OFE to Bogusław Fiedor i Jacek 
Poświata, który już zasiadał 
w radzie KGHM. Ponadto na 
wniosek skarbu powołano do 
rady Marcin Morynia, Andrzej 
Kidyba, Barbarę Wertelecką-
Kwater i Tomasz Cyrana.

(pit) �

Wystawa maszyn w polkowickim rynkuRudna ma 40 lat

Choć kompetencje mają takie jak inni członkowi rady nadzorczej, ich mniejszościowy głos nic nie znaczy

Związkowcy w końcu
powołani
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Pozytywna ocena 
Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej dla 
Uczelni Zawodowej 
Zagłębia Miedziowego 
w Lubinie. 

- Jest to dla nas tym większy suk-
ces, gdyż kształcenie studentów 
na kierunku Górnictwo i Geologia 
rozpoczęliśmy dość niedawno, 
sześć lata temu – mówi Lucyna 
Kubis, Kanclerz Uczelni Zawo-
dowej Zagłębia Miedziowego 

w Lubinie. – Już teraz wiemy, że 
była to słuszna decyzja, a progra-
my kształcenia które realizujemy, 
spełniają wymogi Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. To rów-
nież ważna informacja dla naszych 
studentów, bowiem mają pewność, 
że realizowany w trakcie studiów 
program kształcenia spełnia tym 
samym rygorystyczne wymogi i re-
alizowany jest przez profesjonalną 
kadrę dydaktyczną – podsumowuje 
Kanclerz. Prezydium Polskiej Ko-
misji Akredytacyjnej na podstawie 

wnikliwej analizy i obserwacji, 
a także rozmów ze studentami 
oraz przedstawicielami Konwentu 
stwierdziło, że „Wydział Nauk 
Technicznych Uczelni Zawodowej 
Zagłębia Miedziowego w Lubinie 
spełnia wymagania kadrowe, 
programowe, w tym dotyczące 
osiąganych efektów, i organiza-
cyjne do prowadzenia na kierunku 
Górnictwo i Geologia studiów 

pierwszego stopnia o profilu aka-
demickim. Poziom prowadzonego 
kształcenia odpowiada przyjętym 
kryteriom jakościowym w stopniu 
pozwalającym na wydanie oceny 
pozytywnej”. Lubińska Uczelnia 
otrzymała akredytację na pięć lat. 
Kolejna ocena jakości kształcenia 
na kierunku Górnictwo i Geolo-
gia nastąpi w roku akademickim 
2019/2020.

rozmaitości

Ścinawa w obiektywie

Trenują aż miło

Nie doszło do 
rozprzestrzenienia 
ognia bo dym wyczuł 
czujny sąsiad. Dzięki 
temu zniszczenia 
są minimalne. 

Strażacy, którzy przyjechali na 
ul. Sportową wyważyli drzwi 
wejściowe. Źródło ognia było 
w kuchni pod zlewozmywakiem. 

Spaleniu uległo plastikowe 
wiaderko i część szafki pod 
zlewozmywakiem. Mieszkanie 
wymaga wietrzenia. Nie doszło 
na szczęście do okopcenia 
i w mieszkaniu nie będzie ko-
nieczny remont. Właścicielka 
lokalu wyszła na chwilę do mia-
sta. Nie wyklucza, że źle zgasiła 
zapałkę i wyrzuciła ją tlącą się 
do kosza. 

Na  biurku prezesa 
KGHM pojawił 
się kolejny list 
od kibiców.

Żądania są proste – zmiany 
w zarządzie, Radzie Nadzorczej, 
pełniejsza kontrola i większy kon-
takt z kibicami Zagłębia Lubin, 
a ostatecznie postawienie klubu 
na nogi.
Trudno powiedzieć jaka będzie 

reakcja zarządu KGHM. Polska 
Miedź jako właściciel klubu Za-
głębie Lubin powinna mieć na 
względzie dobro i sukcesy pierw-
szego zespołu. Niedociągnięcia, 
jakie kibice zauważyli w ubiegłym 
sezonie umieszczono już w jednym 
liście otwartym skierowanym 
w listopadzie ubiegłego roku do 
prezesa Herberta Wirtha. Miał 
wówczas pojawić się plan napraw-
czy, a osoby wytypowane przez 

właściciela miały zaprezentować 
propozycje poprawy kondycji ze-
społu kibicom. Kibice mają dzisiaj 
żal bo ich ukochana drużyna spadłą 
do 1 ligi. 
Kibice nie odwrócą się od swojego 
klubu, choć pożegnał się on już 
z polską ekstraklasą. Zdaniem 
wiernych fanów czas najwyższy na 
poprawę kondycji Zagłębia Lubin. 
Pełna treść listu na lubinextra.pl

(red) �

Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia Lubin podsumowali upadek drużyny

Chcą zmian

Mogą kształcić na górnictwie i geologii przez kolejnych 5 lat

Akredytacja dla UZZM

Czujny sąsiad uratował dom
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Metoda filipińskiego uzdrawiania to mistycz-
na metoda leczenia pochodząca z Dalekiego
Wschodu, jej skuteczność jest ogromna co po-
twierdzają liczni pacjenci Pana Clavera PE,
jednego z najlepszych uzdrowicieli filipiń-
skich na świecie. Pochodzi on ze sławnej rodzi-
ny filipińskich healerów. Uzdrowiciel poprzez in-
tensywną koncentrację wytwarza dużą energię
wokół swych rąk, która pomaga przy leczeniu:
chorób nowotworowych, epilepsji, deformacji
kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamie-
niach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii,
wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, wadach ser-
ca, chorobach oczu, nerwicach oraz chorobach kobiecych i in-
nych schorzeniach.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Wiktor z Katowic, któremu po 2 wizytach zeszły kamienie
z woreczka żółciowego, a guz tarczycy wchłonął się, co potwierdza
badanie USG.
Panią Janinę z Krakowa do niedawna martwiły dolegliwości: torbiel
w piersi oraz mięśniaki na narządach rodnych. Po 3 wizytach torbiel
wchłonęła się, a mięśniaki zanikły.
Pan Andrzej z Gdańska dziękuje za wyleczenie prostaty, która doku-
czała mu od kilku miesięcy.
Pani Danuta z Wrocławia – po jednej wizycie u uzdrowiciela ustąpi-
ły mi bóle kręgosłupa oraz poprawił mi się wzrok na skutek ustabilizo-
wania poziomu cukru. Dziękuję za pomoc!!!
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00 i od 15.00 do 20.00

CLAVER PALITAYAN PE PRZYJMUJE
• 23.07 Gdynia • 24.07 Gdańsk

• 25.07 Starogard Gd. • 25.07 Chojnice
• 26.07 Elbląg

� 506 536 270, 784 609 208
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Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00 i od 15.00 do 20.00
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Jan Kotapka 
zapowiedział, 
że wystartuje 
w wyborach na 
burmistrza Ścinawy. 
Po Krystianie 
Kosztyle to drugi 
kontrkandydat 
dla urzędującego 
burmistrza.

Jan Kotapka startował w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego. 
Przyznał, że w takich wyborach nie 
jest możliwe sprawdzenie się jeżeli 
nie wystartuje się z listy jakiejś 
partii. W przypadku lokalnych 
samorządowych wyborów w takiej 
miejscowości jak Ścinawa uważa 
– nie ma tu potrzeby mieszania 
wielkiej polityki. Burmistrz jest 
od załatwiania spraw mieszkańców 
i solidnego zarządzania gminą. 
Taki też mam cel. 
Kotapka ubiegał się już o fotek 
burmistrza. Było to cztery lata 
temu. Miał drugi po Holdenmajerze 
wynik – uzyskał prawie tysiąc 
głosów. - Minione cztery lata rzą-
dów zostały zmarnowane przez 
urzędującego burmistrza. - Oprócz 
działalności wizerunkowej trudno 

tutaj doszukiwać się jakiś spekta-
kularnych inwestycji czy działań 
związanych z rozwojem gminy. 
Kotapka wskazuje na brak obieca-
nych osiem lat temu przez Holden-
najera inwestorów, a kadencja 2006-
2010 to okres kiedy był w Ścinawie 
przewodniczącym Rady Miejskiej. 
- Wtedy dokonaliśmy wspólnie 
wielkich działań i spraw na rzecz 
lokalnej społeczności, a dzisiaj 
mamy w Ścinawie stagnację. Brak 
jest długofalowej koncepcji i wizji 
rozwoju gospodarczego gminy – 
mówi Jan Kotapka. 
Kandydat wskazuje, że to miesz-
kańcy namawiają go do ponow-
nego startu. - Jestem otwarty na 
propozycje spotkania, dialogu czy 
merytorycznej dyskusji o najważ-

niejszych sprawach miasta i giny 
Ścinawa. Uważam, że najważ-
niejszy jest bezpośredni kontakt 
z mieszkańcami. 
- Na pewno będę chciał dotrzeć do 
mieszkańców poprzez ulotkę, może 
biuletyn wyborczy. Jeżeli będzie 
propozycja wspólnej rozmowy i za-
prezentowania swojego programu 
chętnie wezmę udział w debacie 
mówi ścinawianin Jan Kotapka. 
Kandydat zwrócił również uwagę 
na ostatnie wydarzenia w ścinaw-
skim ratuszu i wizytę policyjnych 
speców do walki z korupcją i do 
walki z przestępczością gospo-
darczą którzy zabezpieczyli szereg 
dokumentów do prowadzonego 
przez prokuraturę postępowania.

(pit) �

W Ścinawie A.Holdenmajer ma dwóch konkurentów

Kotapka też powalczy

Mali lubinianie mieli 
okazję poćwiczyć 
jazdę na rolkach 
wspólnie z Natalią 
Czerwonką, łyżwiarką 
szybką, medalistką 
igrzysk olimpijskich 
pochodzącą z Lubina. 
Było dużo śmiechu, 
ruchu i zabawy. 

Zajęcia z Natalią Czerwonką miały 
miejsce na terenach RCS w Lubinie. 
- Z dziećmi nie jest łatwo pracować, 
ale jestem studentką Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie 
i chyba jestem przygotowana. Li-
cencjat w specjalizacji gimnastyka 
korekcyjna mam już za sobą. Poza 
wiedzą ze studiów mam jeszcze 
do pomocy nauczycielki i moje 
koleżanki ze szkoły sportowej. 
Liczymy na dobrą zabawę. Chce-

my ich przygotować do zabawy 
podczas festynu rodzinnego. Tam 
w weekend na dzieci czekają nie-
samowite nagrody. Cieszę się, że 
dziś jest tu tak dużo maluchów, że 
mogę im pomóc przygotować się 
do zawodów. Mamy przygotowane 
startery. W każdym z nich zapisane 
dziecko otrzyma soczek, batonik 
i upominek. Jestem przekonana 
że zabawa będzie niesamowita – 
zapewniała Natalia. 
Maluchy przystąpiły do trenin-
gu z Natalią uzbrojone w kaski 
i ochraniacze. Miało być przede 
wszystkim bezpiecznie. Dzieciom 
towarzyszyli rodzice, którym 
pomysł na trening z medalistką 
olimpijską bardzo przypadł do 
gustu. Maluchy były również 
zadowolone. – Jeżdżę codzien-
nie. Chciałbym się nauczyć lepiej 
hamować, jeździć szybciej i nie 

trząść się tak podczas jazdy. Fajnie 
by było przestać się wywracać - 
mówiła dziesięcioletnia Weronika 
Woronko z Lubina. – Nigdy na 
żywo tej pani nie widziałam. To 

wyjątkowe przeżycie, bo nigdy 
z taką panią nie jeździłam. Na 
pewno będzie fajnie – dodawała 
siedmioletnia Arleta Fedasz rów-
nież z Lubina. 

Olimpijka trenowała razem z dziećmi

Trening z Natalią Czerwonką
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Pięćdziesięcioro 
uczniów 
i studentów 
wyróżniono 
za osiągnięcia 
w nauce.

Uroczystość odbyła się 
w w świetlicy wiejskiej w Obo-
rze. Tam najlepsi otrzymają 
przyznane przez Wójta Gminy 
Lubin za szczególne osiągnięcia 
w nauce oraz osiągnięcia spor-
towe i artystyczne uzyskane 
w I semestrze roku szkolnego 
2013/2014. Kryteria jakie mu-
siały spełniać osoby ubiegające 
się o stypendium określone są 
w regulaminie przyznawania 
stypendiów. Zgodnie z nim 
wymagana średnia ocen dla 

studentów to 4,5. Uczniowie 
szkół policealnych oraz śred-
nich zobowiązani byli osiągnąć 
średnią ocen 4,9, gimnazjaliści 
natomiast kwalifikowali się 
do przyznania stypendium ze 
średnią ocen 5,1. 
Obecnie stypendium otrzymało 
50 stypendystów. Wśród osób 
wyróżnionych znalazło się, 13 
gimnazjalistów, 4 uczniów szko-
ły średniej, 24 studentów, ponadto 
8 osób uhonorowanych zostało 
stypendiami za szczególne osią-
gnięcia sportowe, a jedna osoba 
za osiągnięcia artystyczne.
Program stypendialny, którego 
celem jest promowanie i wy-
różnianie uczniów najzdolniej-
szych funkcjonuje w Gminie 
Lubin od 1996 r.

- O tym jak bezpiecznie wybrać 
się w egzotyczne miejsca i o jakich 
szczepieniach nie wolno nam zapo-
minać-  mówi mgr Edyta Dobosie-
wicz, starsza pielęgniarka z punktu 
szczepień w Miedziowym Centrum 
Zdrowia w Lubinie. - Dotyczy 
to zwłaszcza krajów azjatyckich 
i afrykańskich. 
Lato, urlop, podróże , a za tymi 
słowami jeszcze jedno – bezpie-
czeństwo - bowiem wakacje, by 
były udane powinny być spędzone 
w sposób niegroźny. Jeśli podróż 
zaplanowaliśmy w obrębie krajów 
z naszej strefy klimatycznej, to wła-
ściwie nie ma się czym martwić. 
Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, 
gdy urlop mamy spędzić w krajach 
azjatyckich lub afrykańskich. – 
W swoim kraju znajdujemy się 
w stanie równowagi. Nasz kraj jest 
mocno zabezpieczony i wyszcze-

piony przed różnymi bateriami, 
wirusami i innymi drobnoustroja-
mi. Jeżeli jednak jedziemy w inne 
strefy klimatyczne, powinniśmy 
zaszczepić się szczepionkami żeby 
nie zachorować i nie przywieźć 
czegoś niepożądanego z dalekich 
podróży – przestrzega Edyta Do-
bosiewicz starsza pielęgniarka 
koordynująca pracę w punkcie 
szczepień w Miedziowym Centrum 
Zdrowia w Lubinie - W naszym 
punkcie szczepień oferujemy różne 
szczepionki dla osób wyjeżdżają-
cych za granicę, zarówno tę bliższą, 
jak i dalszą. Dla dorosłych mamy 
szczepionki na żółtaczkę typu 
A i B osobno, ale też jedną łączącą 
A i B. Wyjeżdżając, trzeba jednak 
pamiętać, że szczepionki ochronne 
żółtaczkowe typu A to jedna daw-
ka co najmniej 2 tygodnie przed 
wyjazdem. W przypadku typu B 

potrzebne są w minimum dwie 
dawki w odstępie miesięcznym. 
Bezpieczni jesteśmy po dwóch 
tygodniach od drugiej dawki, 
czyli potrzebujemy minimum 6 
tygodni przed podróżą. Jest jednak 
też tak zwany tryb przyspieszony, 
dopuszczony przez producenta. 
Jeżeli chodzi o kraje azjatyckie 
czy arabskie to powinniśmy się 
zaszczepić przeciwko durowi 
brzusznemu. Zakażenie następuje 
przez wypicie niegotowanej wody 

czy spożycie posiłku w dziwnym 
miejscu, a przecież jako obcokra-
jowcy lubimy próbować oriental-
nych potraw. Innymi ważnymi 
szczepionkami przed podróżą są 
te przeciwko krztuścowi i polio. 
Krztusiec wrócił, a osoby dorosłe 
tracą z biegiem lat odporność. 
Mamy taką szczepionkę Boostrix 
polio, która powinna być podana 
również minimum 2 tygodnie przed 
wyjazdem. Niezbędna jest przed 

podróżą do krajów Afryki i Azji, 
które mają słabą wyszczepialność 
– informuje Edyta Dobosiewicz. 
Każdy, kto zdecyduje się zaszczepić 
przed wyjazdem na wakacje musi 
najpierw udać się do lekarza pierw-
szego kontaktu, który stwierdzi 
czy organizm jest zdrowy i gotowy 
na uodparnianie się za pomocą 
szczepionek. Badanie lekarskie 
kwalifikujące do szczepienia po-
winno być wykonane maksymalnie 
24 godziny wcześniej.

Wakacyjna turystyka, zwłaszcza egzotyczna, wymaga szczepienia w Miedziowym Centrum Zdrowia

Wyjeżdżasz - przeczytaj
Turystyka zagraniczna kwitnie. Coraz częściej decydujemy się na spędzanie urlopu w egzotycznych 
miejscach. Należy jednak pamiętać, że w nietypowych krajach są też nietypowe choroby.

Punkt szczepień
Miedziowego
Centrum Zdrowia
poniedziałek    7:00 – 12:00
wtorek  10:00 – 14:00
środa  11:00 – 15:25
czwartek    8:00 – 11:00
piątek    8:00 – 14:15
Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem
telefonu 76 846 02 74.

W gminie u sąsiadów

Wspierają
najlepszych

Zaczęli
od pokazu
We wtorek 
w Szkole 
Podstawowej 
w Szklarach 
Górnych oddano do 
użytku nowoczesną 
pracownię 
językową do nauki 
angielskiego. 

Otwarcie rozpoczęto pokazową 
lekcją języka angielskiego dla 
uczniów klasy V. Nauczyciel 
prowadzący lekcję zaprezento-

wał możliwości z jakich w nauce 
języka angielskiego będą mogli 
korzystać uczniowie szkoły 
w Szklarach Górnych. W pra-
cowni zainstalowano stanowiska 
do nauki języka dla 20 osób. 
Pieniądze na utworzenie pra-
cowni w kwocie 25 tys. zł zostały 
przekazane z budżetu Gminy 
Lubin. Jak zapewnia dyrektor 
placówki Elżbieta Piasny pra-
cownia będzie otwarta również 
dla uczniów klas IV-VI z innych 
szkół z terenu gminy Lubin.
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Nawet mieszkańcy 
Wrocławia 
przyjeżdżają na 
spływy kajakowe 
Kaczawą i Odrą.

- Jesteśmy pierwszy raz na takiej 
kajakowej imprezie – opowiadają 
Magda z Basią. - Polecamy jest 
bardzo fajnie. 
W słoneczną sobotę na piaszczystej 
plaży koło piaskowni w Szczytnikach 
nad Kaczawą kajakowy spływ zorga-
nizowali związkowcy z ZZPPM przy 
PHP Mercus w Głogowie. Kajakowy 
spływ połączyli ze związkowym 
grillem i wspólną zabawą. 
- Z uwagi na wysoki stan Kaczawy 
musieliśmy zmienić miejsce kaja-
kowej imprezy – mówi Mirosław 
Sroka z Wypożyczalni Nautilius. 
- Wszystko uzależnione jest od 
pogody. 

Trzy lata temu na kajakach można 
było już pływać w maju. W ubie-
głym roku warunki na rzekach 
pozwalały na organizowanie 
imprez dopiero od lipca. W tym 
roku sezon właśnie się zaczyna. - 
Startujemy w Legnicy w miejscu 
w którym Czarna Woda wpada do 
Kaczawy i płyniemy do Prochowic. 
Jest też inna trasa np. od Lisowic, 
koło Prochowic, gdzie Kaczawą 
płyniemy do Odry i kończymy 
w Ścinawie – opowiada przedsta-
wiciel Wypożyczalni Nautilius.
Spływ trwa 7-8 godzin. W za-
leżności od oczekiwania grupy 
organizowane jest w jego trakcie 
ognisko lub grill. - Zorganizowa-
nym grupom, które chcą popły-
wać udzielamy kompleksowego 
wsparcia w przygotowaniu ich 
spływu, wypożyczamy również 
kajaki.

Miedziowe Centrum Zdrowia 
w Lubinie już po raz dwunasty 
zorganizowało warsztaty onko-
logiczne. Spotkanie odbyło się 
w Kudowie Zdrój. W ciągu dwóch 
dni lekarze zapoznali się z nowymi 
światowymi trendami w onkologii, 
a także wymieniali informacje 
związane z różnymi sposobami 
leczenia W warsztatach onkolo-
gicznych udział wzięli lekarze 
z wielu ośrodków medycznych 
z całej Polski. Mówiono o naj-
nowszych zagadnieniach, które 
pojawiają się w niezmiernie szybko 
rozwijającej się onkologii. 
Jak informują organizatorzy z MCZ, 
każdego roku lekarze zgłaszają swój 
udział w majowych warsztatach już 
w grudniu. – Słuchacze i wykładow-

cy przyjechali jak zwykle z całej 
Polski. Większość to przedstawiciele 
Dolnego Śląska, ale nie zabrakło 
profesorów z Lublina, Białegostoku, 
Krakowa, Warszawy czy Gdańska. 
Od początku głównym założeniem 
tych warsztatów jest wysoki poziom 
merytoryczny i wiedza praktyczna, 
potrzebna na co dzień w pracy lekarza 
onkologa. Nie skupiamy się na roz-
ważaniach naukowych. To nam się 
udało od samego początku i jesteśmy 
z tego dumni. Wykładowcy dzielący 
się swoim doświadczeniem i wiedzą, 
mówiąc językiem sportowym, to 
ekstraklasa onkologii w Polsce - 
mówi Andrzej Kaiser ordynator 
oddziału onkologii i chemioterapii 
MCZ w Lubinie.
Podczas warsztatów lekarze 

mówią o rzeczach, których nie 
ma jeszcze w czasopismach 
i periodykach medycznych. 
Sympozjum pomaga dzielić się 
najświeższą wiedzą. Od 12 lat 
kierownikiem naukowym warsz-
tatów onkologicznych MCZ jest 
profesor Maciej Krzakowski, 
krajowy konsultant onkologii 
klinicznej, który co roku dobiera 
wykładowców.  – W tym roku 
podejmowane tematy były bardzo 
ważne dla pacjentów. W związku 
z tym, że leczenie chemiotera-
pią jest leczeniem toksycznym, 
dającym szereg niepożądanych 
objawów, bardzo obniżającym 
komfort życia pacjenta, mówi-
liśmy o leczeniu osłonowym 
w chemioterapii. Rozmawialiśmy 
o tym, jakie leki i kiedy podawać, 
by pacjenci znosili chemioterapię 
w jak najlepszej formie. Innym 
istotnym tematem tych warszta-
tów było zapobieganie poważnym 
powikłaniom w trakcie chemio-
terapii, ale też tymi wywołanymi 
przez sam nowotwór.
Zupełną nowością podczas majowe-
go spotkania było leczenie rehabili-

tacyjne pacjentów onkologicznych. 
Takie leczenie prowadzone jest na 
całym świecie. Niestety w Polsce 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie 
refunduje terapii sanatoryjnej ta-
kich pacjentów. Wręcz odmawia 
im wyjazdów  – informuje Andrzej 
Kaiser. Jak wyjaśnia ordynator 
oddziału onkologii, w XIX wieku 
istniało przekonanie, że leczenie 
klimatyczne czy rehabilitacyjne 
jest bodźcem przyspieszającym 
rozwój nowotworów. Takie opi-
nie w XX wieku zostały zupełnie 
obalone. Na świecie wprowadzono 
opiekę rehabilitacyjną dla pacjen-
tów onkologicznych. W polskiej 
opiece medycznej tego nie ma.
Jak podkreśla doktor Kaiser, 
warsztaty co roku odbywają się 
dzięki zrozumieniu ich idei przez 
władze KGHM. Bez wsparcia 
Polskiej Miedzi sympozjum nie 
byłoby możliwe tak samo jak przy-
gotowanie skryptu zawierającego 
wszystkie wykłady z warsztatów. 
Uczestnicy mogą w ten sposób 
wrócić do informacji, które słyszeli 
w trakcie sympozjum.

TeS �

Z inicjatywy Miedziowego Centrum Zdrowia rozmawiali jak ulżyć chorym na raka

Onkologia na czasie
Ponad 100 osób wzięło udział w warsztatach onkologicznych. Lekarze rozmawiali o nowych metodach w leczeniu chorych na nowotwory.

r e k l a m a

Aktywna rekreacja na wodzie coraz popularniejsza

Na Odrze i Kaczawie
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Wszyscy 
emocjonujemy 
się trwającymi 
Mistrzostwami 
Świata w Piłce 
Nożnej, ilością 
strzelonych bramek, 
odpadnięciem 
już w pierwszej 
rundzie turnieju 
obecnego Mistrza 
Świata Hiszpanii. 

Jednak równie emocjonujące jest 
obserwowanie nowych umiejętno-
ści zdobytych przez nasze dzieci. 
Niejednemu rodzicowi kręci się 
łezka w oku, gdy patrzy na swoje 
dziecko, które w wieku 3 lat strzela 
gole swojemu trenerowi, czy jak 
prowadzi piłkę patrząc w oczy ojca 
pełne zachwytu.
O tym, że futbol jest najpopularniej-
sza dyscypliną sportu na świecie 
nikogo przekonywać nie trzeba. Po 
boiskach biega wielu Neymarów 
czy Messich. Mimo doby gier 
komputerowych – zainteresowanie 
odbijaniem futbolówki nie maleje. 
Rodzice mają często dylemat, kie-
dy ich pociechy mogą zacząć grać 
w piłkę. Messi swoją pierwszą piłkę 
dostał na 4-e urodziny, do pierwszego 
klubu został zapisany przez babcię, 
jako sześciolatek, ale kontakt z piłką 
miał właściwie od urodzenia, dzięki 
swoim starszym braciom. 
Gospodarzem trwającego mundialu 
jest Brazylia. To właśnie z kraju 
kawy pochodzą jedni z najlepszych 
piłkarzy świata. W popularną 
brazylijską Futebol de salao grało 
wiele piłkarskich znakomitości: 

Socrates, Pele, Roberto Carlos 
czy Ronaldo. Gdy Wayne Rooney 
zapisał swojego półtorarocznego 
syna Kaia do szkółki piłkarskiej, 
wszyscy pukali się w czoło, że oj-
ciec wariat owładnięty jest obsesją, 
by z syna zrobić gwiazdę. Wayne 
zapisał jednak syna do jednej z wy-
rastających na całym świecie jak 
grzyby po deszczu szkółki Soca-
tots. W tych szkołach już półroczne 
dzieci są oswajane z piłką nożną. 

Do Polski pomysł przywędrował 
z Anglii. Tam Simon Clifford, 
brytyjski trener piłkarski rozpoczął 
badania nad brazylijską piłką noż-
ną, której założenia zaadaptował do 
Europejskich warunków i założył 
pierwszą Brasilian Soccer Schools. 
Dziś na całym świecie pod szyldem 
Brazylijskiej Akademii Piłkarskiej 

oraz Socatots działa ponad 800 
szkół, w których systematycznie 
trenuje ponad 2 miliony dzieci z 60 
krajów. W województwie dolno-
śląskim takich szkół jest kilka. Są 
między innymi w Legnicy, Lubi-
nie, Chojnowie, Środzie Śląskiej 
i Wrocławiu. W całym kraju jest 
170 takich ośrodków w ponad 90 
miastach.
Socatots to znane na całym świe-
cie szkółki ogólnorozwojowe dla 
dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 
lat. Swoją popularność zawdzię-
czają specjalnie dobranym do 
wieku ćwiczeniom, które maluchy 

wykonują wspólnie z rodzicami 
pod okiem wykwalifikowanego 
trenera. Rodziców przekonuje 
ogólnorozwojowy charakter za-
jęć, w których wykorzystuje się 
elementy piłki nożnej. Na uwagę 
zasługuje fakt, że ćwiczenia 
zostały skomponowane tak, aby 
mogły w nich brać udział nawet 
6-miesięczne maluchy wspierane 
przez rodziców, a każda gru-
pa wiekowa ma odpowiednio 
dostosowany program, zgodny 
z możliwościami i potrzebami 
dziewczynek i chłopców w da-
nym wieku. Formuła polega na 
wykonywaniu przez maluchy 
i ich rodziców gier i ćwiczeń za 
specjalnie zaprojektowanymi 
przyrządami. Dzięki wspólnym 
ćwiczeniom pogłębia się również 
więź między dzieckiem a rodzicem, 
a zabiegani na co dzień rodzice 
znajdują na zajęciach Socatots czas 
tylko dla dziecka i inspirację do 
kolejnych zabaw w domu.
„Aktywny udział rodziców w za-
jęciach ośmiela i zachęca malu-
chy do wykonywania ćwiczeń. 
Dla dzieci to doskonała zabawa 
w gronie rówieśników, a dzięki 
obecności rodziców mogą czuć 
się bezpiecznie. W trakcie zajęć 
maluchy oswajają się z piłką, obser-
wują też zachowania innych dzieci. 
W ten sposób dbamy zarówno o ich 
rozwój fizyczny, jak i społeczny, 

nabierają pewności siebie – mówi 
Katarzyna Sokół, trener i managaer 
w legnickim oddziale Socatots.
„Socatots to nic innego jak zajęcia 
ruchowe z piłką. Najmłodsi uczą 
się prowadzić piłkę sześcioma czę-
ściami stopy. Na takich zajęciach 
nie ma podziału na pozycje na 
boisku. Trwa wspólny trening, ale 
bez rywalizacji. - Chodzi o to, by 
w dzieciach obudzić pasję i chęć 
do gry w piłkę. Ma im to sprawiać 
radość” – Kamil Jaz, trener w lu-
bińskim oddziale.
Zajęcia ze względu na aktywny 
udział rodziców odbywają się 
głównie w godzinach popołudnio-

wych i w weekendy. Maluszki 
w Akcji! Ćwiczą raz w tygodniu 
i w zależności od grupy wiekowej 
zajęcia trwają od 40 minut w gru-
pach najmłodszych do godziny 
w grupach 5-6 latków. Od września 
zaczynamy kolejny sezon z So-
catots. Zajęcia będą prowadzone 
w Legnicy, Lubinie, Chojnowie 
i Środzie Śląskiej. Wszyscy zain-
teresowani Socatots mogą zapisać 
się na darmowe prezentacyjne 
zajęcia wypełniając formularz na 
stronie socatots.pl. Szczegółowych 
informacji na temat zajęć w rejonie 
„Zagłębia Miedziowego” udziela 
Katarzyna Sokół 505 96 82 83.

Najpopularniejsza dyscyplina świata dla najmłodszych

Maluszki w akcji
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Baran 21.03-20.04
Ostatnio zaczęły Ci puszczać ner-
wy. Napięta atmosfera w pracy, szy-
kujące się zmiany personalne - to 
obawy, które Cię męczą. Nie martw 
się jednak. W najbliższych dniach 
nic takiego Ci się nie przytrafi. 

Byk 21.04-20.05
W ostatnim tygodniu podupadłeś 
na zdrowiu. Często zdarzają Ci 
się infekcje dróg oddechowych. 
Koniecznie wywietrz porządnie 
miejsce pracy i zdezynfekuj 
klimatyzację w aucie. Poza tym 
przydałby Ci się jakiś wyjazd, 
najlepiej nad morze. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Brak zapału do pracy i słodkie 
lenistwo. Tak właśnie zaczął się dla 
Ciebie ten tydzień. Pamiętaj jednak, 
że długi weekend już się skończył. 
Więc czas zabrać się do pracy  
i dokończyć powierzone zadania. 

Rak 22.06-22.07
Człowiek, który dąży do szczęścia 
czuje się spełniony życiowo. Jednak 
chyba ostatnio o tym zapomniałeś. 
Popadłeś w marazm i nie możesz 
się ruszyć do przodu. Weź się  
w końcu w garść i zrezygnuj z bier-
nej postawy. 

Lew 23.07-23.08
Ostatnio zapomniałeś o przywód-

czych cechach, które niewątpliwie 

posiadasz. Przełam swoje słabości 

i pomyśl o zmianie standardu życia. 

Chociaż sukcesy nie nadejdą szybko, 

zacznij jednak pracować dla siebie. 

Panna 24.08-22.09
W najbliższych dniach czekają Cię 

interesujące rozmowy biznesowe. 

Bądź jednak powściągliwy i nie 

podchodź do rozmówców ze zbyt 

dużym entuzjazmem. Obserwuj 

bacznie osoby w Twoim otoczeniu 

i postaraj się odgadnąć ich zamiary. 

Waga 23.09-23.10
Zbyt długo pracujesz przy kompu-
terze. Zła postawa i nieprawidłowo 
dopasowany fotel wywołały bóle 
karku i pleców. Jednak Twoja uprzej-
mość w pracy i sympatia do otoczenia 
sprawiają, że bez problemu znaleźliby 
się chętni do masażu. 

Skorpion 24.10-22.11
Lubisz swoją pracę i uwa-
żasz ją za atrakcyjną. Jednak 
postaraj się nieco bardziej  
w nią zaangażować. Nie musisz 
się od razu porywać na projekty, 
których mógłbyś nie ukończyć. 
Chodzi raczej o to, aby zrezygno-
wać z pracy na „pół gwizdka”.

Strzelec 23.11-21.12
W nowym miejscu pracy wykorzy-
staj swoje zaangażowanie i szcze-
rość. Pozwoli ci to pokazać się z jak 
najlepszej strony. Warto dobrze 
się zaprezentować, zwłaszcza na 
początku, bo ta praca może okazać 
się Twoim etatem na dłużej. 

Koziorożec 22.12-20.01
Dzięki Twojej pracowitości, 
rozwadze i ambicji, weźmiesz 
udział w dużym przedsięwzięciu. 
Szef powierzy Ci rolę koordyna-
tora nowego projektu. Skorzystaj  
z tego wyróżnienia i postaraj się 
nie zawieść przełożonego. 

Wodnik 21.01-19.02
Twoja niezależna natura powoduje, 
że nie jest łatwo dzielić z Tobą 
życie - zarówno prywatnie, jak 
i zawodowo. Pamiętaj, że indywi-
dualizm może być odebrany przez 
innych jako konfliktowość. Zatem 
w pracy staraj się unikać kłótni. 

Ryby 20.02-20.03
Przez swą wrażliwą naturę i ciągłą 
troskę o innych, zapomniałeś pomy-
śleć o sobie. Przez to popadłeś w lek-
ką depresję. Czas wyrwać się z tego 
stanu. Pamiętaj, że masz przyjaciół, 
którzy doskonale rozumieją, że i Ty 
potrzebujesz czasami pomocy.
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świętuje
21

stycznia
człowiek
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