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150 przez Lubin
Zatrzymana 26-latka po szaleńczej jeździe. Przepisy są 
bezwzględne, więc kierująca audi kobieta straciła prawo jazdy. 

Inny kierowca po utracie prawa jazdy na 3 miesiące jeździł dalej. 
Teraz czeka go wizyta po sądowy wyrok.

Zanam, PeBeKa 
i KGHM Cuprum szukają 
zagranicznych rynków 
zbytu

Apetyt na 
Kazachstan

str. 5
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Stracił prawo jazdy na 3, potem na 6 miesięcy – jeździł dalejZatrzymana 26-latka po szaleńczej jeździe
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Władze gminy 
wiedzą czego 
chcą i dążą do 
przywrócenia 
Odrze charakteru 
turystycznego 
i towarowego. 

Turystyka na Odrze funkcjonu-
je, choć w bardzo okrojonym 
zakresie. Od czasu do czasu 
„zapuści” się na ten szlak jakaś 
jednostka pasażerska spoza gra-
nic naszego kraju. Są również 
organizowane lokalnie spływy. 
Władze nadodrzańskich gmin 
promują też Odrę za pomocą Flisu 
Odrzańskiego. Wiedzą też, że bez 
decyzji na szczeblu centralnym 
Odra nadal pozostanie niewy-
korzystana. 
Niezależnie od tych decyzji, lo-
kalne samorządy starają się samo-
dzielnie wpływać na ożywienie 
szlaku i inicjują różnego rodzaju 
działania. Jednym z nich w Ści-
nawie było ożywienie nabrzeża 

Odry. Obecny burmistrz nie 
zamierza poprzestać na dotych-
czasowych działaniach. Gmina 
pokazała właśnie bardzo ambitny 
plan przebudowy portu w Ścina-
wie. Prezentacji dokonano pod-
czas niedawnego Flisu. Sprawę 
omawiali projektanci z pracowni 
architektonicznej ASPA z Wro-

cławia: Aleksander Szarapo oraz 
Łukasz Wacławek. Przedstawili 
oni wstępną koncepcję i wizuali-
zację ścinawskiego portu wraz 
z budową kapitanatu. Burmistrz 
Krystian Kosztyła zapowiada, 
że będzie zabiegał o pieniądze na 
nowoczesne zagospodarowanie 
portu w Ścinawie.

Przepisy są 
bezwzględne, więc 
kierująca audi 
kobieta straciła 
prawo jazdy. 

W terenie zabudowanym prze-
kroczyła prędkość o ponad 80 
km/h. Mimo tego, że stało się 
to na dwupasmowym odcinku 
drogi krajowej nr 3, policjanci 

nie mieli innego wyjścia jak 
odebrać kobiecie prawo jazdy. 
Do trzymiesięcznego zatrzyma-
nia prawa jazdy doszedł mandat 
i 10 punktów karnych. 
Do zatrzymania drogowego 

pirata doszło 14 lipca po 
godz. 20. Policjanci jechali 
nieoznakowanym oplem insi-
gnia, kiedy obok nich z dużą 
prędkością przemknęło audi. 

Funkcjonariusze ruszyli za 
pojazdem. Kierująca nim 
kobieta nie zwolniła nawet na 
przejściu dla pieszych, gdzie 
ograniczenie prędkości wynosi 
do 50km/h. 
Policjanci, gdy tylko to było moż-
liwe dokonali pomiaru prędkości. 
Wynik – ponad 150 km/h na 
odcinku drogi gdzie obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 70 
km/h. 26 – letnia mieszkanka po-
wiatu legnickiego straciła prawo 
jazdy na okres trzech miesięcy. 
Ponadto została ukarana man-
datem karnym w wysokości 500 
złotych, a na jej konto wpłynie 
10 – punktów karnych. Zapytana 
przez funkcjonariuszy o powód 
pirackiej jazdy oświadczyła, że 
śpieszy się jej do domu. Policja 
apeluje o przestrzeganie przepi-
sów i przypomina, że na drodze 
nie jesteśmy sami.

W ciągu miesiąca 
trzy razy wpadł na 
policyjną kontrolę. 
Prawo jazdy stracił 
za przekroczenie 
prędkości o 80 
km/h w terenie 
zabudowanym. 
Ostatecznie 
uprawnienia 
stracił bo jechał 
...autobusem.

Nowe przepisy ruchu drogowego 
obowiązują zaledwie od dwóch 
miesięcy, ale kierowców tracących 
prawa jazdy przybywa. Pojawiają 
się jednak i tacy kierowcy, którym 
odebranie prawa do jazdy nie prze-
szkadza w dalszym kierowaniu. 
Taki przypadek dla mieszkańca 
gminy Lubin skończy się wyrokiem 
sądu. 

Funkcjonariusze ruchu drogowego 
do kontroli zatrzymali kierowce 
autobusu. Było to 16 lipca około 
godz. 9. Pojazd jechał krajową 
trójka, ale szybko okazało się, że 
kierujący nie powinien był wsia-
dać za kierownicę. Kierowca nie 
posiadał przy sobie prawa jazdy, 
ale jak się okazało nie posiadał 
również uprawnień do kierowa-
nia. Po sprawdzeniu w systemach 
informatycznych policji wyszło 
na jaw, że zatrzymany kierowca 
niespełna miesiąc wcześniej stracił 
uprawnienia w związku z nowo 
obowiązującymi przepisami.
Jak ustalili funkcjonariusze, 
pierwszy raz kierujący zatrzy-
many został na terenie powiatu 
lubińskiego 24 czerwca 2015 r. 
Wtedy w terenie zabudowanym 
przekroczył dozwoloną prędkość 
jadąc samochodem osobowym 

o 80 km/h - na odcinku drogi 
gdzie obowiązywało ograniczenie 
prędkości do 40 km/h jechał 120 
km/h. Decyzją Starosty Lubiń-
skiego utracił prawo jazdy na 
trzy miesiące. Ponownie został 
zatrzymany 8 lipca br. i tu zgod-
nie z przepisami funkcjonariusze 
z wydziału ruchu drogowego wy-
stąpili z wnioskiem do starostwa 
o wydłużenie okresu zatrzymania 
uprawnień do sześciu miesięcy. 
Pomimo tego 29 – letni miesz-
kaniec gminy Lubin ponownie 
wsiadł za kierownicę - tym razem 
autobusu. Jak powiedział policjan-
tom po zatrzymaniu chciał go tylko 
zaprowadzić do warsztatu.
Jazda do warsztatu zakończy się 
w sądzie najprawdopodobniej 
całkowitym odebraniem uprawnień 
na dłuższy czas.

sad �

Zarząd KGHM 
porozumiał się 
ze Związkami 
Zawodowymi 
dotyczącymi 
przeszeregowań. 
Związane są one 
z podwyżkami pensji.

Porozumienie sfinalizowano 9 
lipca. Jest ono związane z ustale-
niami z lutego tego roku z rozmów 
związków zawodowych z Zarządem 
Spółki. Przeszeregowania będą 
wprowadzane od sierpnia i dotyczyć 
będą pracowników na stanowiskach 
robotniczych. Warto pamiętać, że 
dotyczą tych, którzy mają minimum 
rok stażu pracy w Polskiej Miedzi 
i pozytywną opinię przełożonego. 
Zmiany związane z przeszerego-
waniami dotyczą kształtowania 
płac i świadczeń pracowniczych. 
Przeszeregowani o jedną kategorię 
zostaną pracownicy na stanowi-
skach robotniczych pod ziemią 

zaszeregowani do kategorii 7 lub 8, 
które są minimalnymi kategoriami 
dla danego stanowiska. 
Zmiany nastąpią 1 sierpnia tego 
roku. Porozumienie z zarządem 
podpisały: ZZPPM w Lubinie, 
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud 
Miedzi NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
w ZG Rudna, ZZPD KGHM Polska 
Miedź S.A. O/ZG Polkowice – 
Sieroszowice, Związek Zawodowy 
Pracowników Technicznych  i Ad-
ministracji „DOZÓR” w Lubinie, 
ZZPD KGHM Polska Miedź S.A. 

O/ZG Rudna, Regionalna Sekcja 
Hutniczo – Przetwórcza Miedzi 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w HM 
Głogów, Związek Zawodowy 
„Polska Miedź” w HM Głogów, 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność-80” w HM Głogów, 
Związek zawodowy Pracowników 
Fizycznych KGHM Polska Miedź 
S.A. w ZG Polkowice – Sieroszowi-
ce oraz Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność-80” w ZG Polkowice 
– Sieroszowice.

(inf) �

Sądowy finał nowych przepisów150 przez Lubin

Port w Ścinawie może stać się nowoczesnym portem

Jest koncepcja,
potrzeba pieniędzy

Jest porozumienie, będą przeszeregowania

Podwyżki w ramach
przeszeregowań
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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

xxxxx claver 2x3:Layout 1 2012-07-18 13:31 Page 1

1 sierpnia - LUBIN 2 sierpnia - WROCŁAW
3 sierpnia - LEGNICA i GŁOGÓW

kredyty
na dowolny cel

Lubin: ul. Chrobrego 1B czynne: pn.-pt. w godz. 9-17

Uczestnicy VI 
Ogólnopolskich 
Warsztatów 
Fotograficznych 
„alterDIASTAR”

Niecodzienne widoki z produkcji 
w KGHM w różnych miejscach – 
w ubiegłym roku była to legnicka 
huta i jedna z kopalń, a w tym roku 
były to Zakłady Wzbogacania 
Rud i KGHM Zanam. Okazję do 
uwiecznienia pracy i produkcji 
mieli uczestnicy VI Ogólnopol-
skich Warsztatów Fotograficz-
nych „alterDIASTAR”. Wizyta 
w KGHM była możliwa dzięki 
zaangażowaniu Jerzego Kosiń-
skiego, pracownika ZG Rudna, 
który był lubińskim organizatorem 
warsztatów i zarazem jego uczest-
nikiem w terenie. 
W ubiegłym roku Hutę w Legnicy 
i kopalnię zobaczyła grupa prawie 
50 ośób. W tym roku 45 uczest-
ników warsztatów odwiedzało 
ZWR i KGHM Zanam. Dzięki 
temu mieli możliwość zobaczenia 
i uwiecznienia na zdjęciach jak 
prowadzone jest przygotowanie 
koncentratu miedzi. Przykładem 
była wielka hala młynów, gdzie 
wydobyta przez górników ruda 
miedzi jest mielona, aby można 
było poddać ją dalszej przeróbce 
w coraz bardziej wartościowy ma-
teriał z którego w kolejnych etapach 
przeróbki powstanie czysta miedź. 
Fotografowie – nie do końca amato-
rzy w tym co robią mogli nie tylko 
zrobić nietuzinkowe zdjęcia, ale też 
poznać charakter pracy w ZWR czy 
przy produkcji maszyn górniczych 
w KGHM Zanam. Tutaj widzieli 

jak powstają kotwy i jak budowane 
są maszyny, które następnie służą 
górnikom. Uczestnicy warsztatów 
zauważyli, że niektórym liniom 
technologicznym towarzyszyły 
żywe rośliny, o które dbają pra-

cownicy KGHM Zanam. 
Na warsztaty do Lubina przyjechali 
goście ze wszystkich stron Polski.  
– Przez wiele lat byłam komisarzem 
na warsztatach DIASTAR, które 
zakończyły się na 30 edycji. Jestem 
wdzięczna, że uczestnicy kontynu-
ują tę imprezę pod hasłem „alter-

DIASTAR”. Warto dodać, że nie 
ma ona zewnętrznego organizatora. 
Wszyscy spotykają się z pasji na 
własny koszt. W ubiegłym roku nie 
byłam, ze względu na pracę. Dziś 
jestem ciekawa co przygotowano 
dla nas. Możliwość fotografowania 
maszyn górniczych to coś wspania-
łego. Sama pracuję jako spawacz. 
Zmusiła mnie do tego ekonomia, bo 
z zawodu jestem plastykiem. A ma-
szyny i ciężki sprzęt to siła, którą 
można uwiecznić na zdjęciach. 
Osobiście zawsze miałam wielki 
szacunek dla techniki  - mówiła 
przed oficjalnym rozpoczęciem 
warsztatów Małgorzata Sobieraj 
ze Starachowic. 
Przez dwa dni fotografowie odwie-
dzali flotację ZWR oraz KGHM 

Zanam. Poza tym byli w różnych 
miejscach powiatu lubińskiego, 
które również uwiecznili na wy-
konanych przez siebie zdjęciach. 
Zakończenie zajęć odbyło się 4 
lipca w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Lubinie.

(inf) �

Okiem obiektywu na flotację i maszyny górnicze

W oku
amatorów
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Szymon Stembalski i Gimna-
zjum Publiczne im Mikołaja Ko-
pernika w Ścinawie nagrodzone 
za prace promujące inwestycje 
na obszarach wiejskich.
W Urzędzie Marszałkowskiego 
podczas konferencji pn. „Efekty 
wdrażania Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w województwie 
dolnośląskim oraz perspektywa 
PROW 2014-2020” odbyło się 
wręczenie nagród w konkursie 

zatytułowanym „Rysuję PROW 
2007-2013”.
Przedmiotem konkursu było wyko-
nanie pracy plastycznej promującej 
inwestycje (zrealizowane w ramach 
działań Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 
PROW 2007-2013) wdrażanych 
przez Samorząd Województwa.
Pierwsze miejsce, w kategorii 
gimnazjum otrzymał uczeń 
klasy II- Szymon Stembalski, 
który w nagrodę otrzymał aparat 
fotograficzny.
Najlepszą szkołą natomiast okaza-
ło się Gimnazjum Publiczne, im. 
Mikołaja Kopernika w Ścinawie, 
które również zajęło I miejsce 
w konkursie i otrzymało nagrodę 
pieniężną.

(scinawa.pl) �

Nagrody dla Ścinawy

Dla dorosłych, dzieci 
i młodzieży, KGHM 
wspiera kondycję 
poprzez program 
Eko-Zdrowie. 
Właśnie zakończyła 
się akcja fitness 
dla grupy 30 osób 

Walka z nadwagą w projekcie 
zorganizowanym dzięki wsparciu 
finansowemu KGHM zakończo-
na. W klubie fitness Pure Jatomi 
w galerii Cuprum Arena grupa 
licząca 30 osób została poddana 
ważeniu i ostatecznym analizom. 
Po trzech miesiącach intensywnej 
pracy efekty w niektórychy przy-
padkach to nawet kilkanaście 
kilogramów mniej.
Program był realizowany w ra-
mach szeregu przedsięwzięć 
KGHM pod hasłem EKO –Zdro-
wie. To bardzo szeroka akcja 
związana ze wsparciem zdrowego 
stylu życia mieszkańców Zagłę-
bia Miedziowego. W ramach Eko-
Zdrowie prowadzono różnego 
rodzaju zajęcia, m.in. prowadzili 

zajęcia nordic walking, wspierali 
dzieci w treningach piłkarskich 
i pływaniu. 
Walka z nadwagą to bezpłatne 
treningi fitness. Zajęcia dla 
dwóch trzydziestoosobowych 
grup w Lubinie i Głogowie pro-
wadzono od kwietnia. Uczestnicy 
cyklu spotykali się z trenerami 

trzy razy w tygodniu. Odbywali 
też szereg specjalnie przygotowa-
nych ćwiczeń fitness oraz zajęcia 
na basenie. 
Poza tym trenerzy opracowali dla 
wszystkich odpowiednie diety. 
Chodziło nie tylko o zrzucenie 
kilogramów, ale prozdrowotne 
działania, które ustrzegą przed 

chorobami serca czy cukrzycą. 
Większość uczestników zajęć 
,widząc efekty swojej trzymie-
sięcznej pracy, postanowiła 
kontynuować zajęcia. Jak mówią 
trenerzy, początkowo prawie 
wszystkim brakowało wiary 
i motywacji. Teraz są gotowi, 
by żyć zdrowo.

W ramach programu  EKO-Zdrowie zrzucali kilogramy

Walczyli z nadwagą

r e k l a m a

Zdaniem grupy radnych w wydaw-
nictwie tym pojawiła się całkowicie 
nieprawdziwa informacja przeina-
czającą fakty, a dotycząca artykułu 
„Uczniowie sami wybiorą szkołę”. 
Publikacja ta związana jest z poro-
zumieniem oświatowym, dzięki 
któremu dzieci z terenów wiejskich 
od września będą mogły uczęsz-
czać do gimnazjów w Lubinie.  
W oświadczeniu radnych czytamy: 
„Po raz kolejny już gminna gazetka, 
„Wiadomości Gminne” oraz wójt 
Tadeusz Kielan świadomie prze-
kazują nieprawdziwe informacje 

i brutalnie okłamują mieszkańców 
Gminy Lubin. Projekt porozumienia 
międzygminnego przedstawiony 
przez wójta zawierał szkodliwy, zły 
zapis tworzący dla uczniów naszej 
gminy obwody w mieście, które 
nakazywały i przypisywały ich 
do określonych szkół w Lubinie ze 
względu na miejsce zamieszkania 
(np. dzieci ze Szklar, Krzeczyna 
miały być przypisane do gimnazjum 
nr 4 a dzieci z Siedlec, Księginic do 
gimnazjum nr 5).” 
Radni w oświadczeniu infor-
mują : „To wójt i jego urzędnicy 

sami decydowali za rodziców, 
do jakiej szkoły mają chodzić 
ich dzieci. Radni naszego klubu 
kategorycznie się na to nie zga-
dzali uważając, że to rodzic wraz 
ze swoim dzieckiem powinien 
samodzielnie dokonywać tego 
wyboru. Dlatego też radni sami 
wnieśli pod obrady poprawiony 
projekt porozumienia, katego-
rycznie żądając od wójta zmiany 
tego szkodliwego zapisu.
Przypomnijmy, że na sesji obrady 
w tej sprawie trwały kilka godzin. 
Ostatecznie wójt ze „swoimi” 

radnymi wycofali się ze swojego 
złego pomysłu.
Ostatecznie to radni nie ugięli się 
naciskowi wójta a doprowadzili 
do korzystnego dla mieszkańców 
rozwiązania. „ To właśnie  wójt Ta-
deusz Kielan pod naciskiem  radnych  
zrozumiał w końcu swój błąd” - piszą 
w oświadczeniu samorządowcy z klu-
bu „Razem dla Gminy Lubin”
Przypomnijmy, że zamieszanie 
z gimnazjum gminnym pojawiło 
się po tym, jak wójt bez zgody 
rady wypowiedział umowę najmu 
budynku na potrzeby gminnego 

gimnazjum. Od początku rodzice 
z gimnazjum sprzeciwiali się takim 
działaniom wójta. Nawet Kurato-
rium Oświaty wskazywało, że wójt 
złamał prawo w związku z dzia-
łaniami dotyczącymi Gminnego 
Gimnazjum. Radni w oświadczeniu 
wytykają publikację w gminnym 
wydawnictwie „(...) prawda w  tzw. 
„Wiadomościach” jest  taka, że wójt 
Kielan rzeczywiście powinien  gło-
śno  przepraszać za ogromny stres, 
wylane łzy i tygodnie niepewności, 
które sam swoim nieodpowiedzial-
nym pomysłem, zgotował rodzicom 

i uczniom naszej gminy! Szkoda 
tylko, że teraz przeinacza się fakty, 
okłamuje mieszkańców i zrzuca 
winę za własne kardynalne błędy 
na kogoś zupełnie innego” – piszą 
radni i dodają, że nie będą tolerowali 
pisania nieprawdy w gminnym 
wydawnictwie  „(...) które przypo-
minamy jest własnością wszystkich 
mieszkańców, a nie tylko wójta 
(...)” 
Całe oświadczenie i inne informacje 
bez cenzury związane z działaniami 
rady w gminie na stronie www.
lubingmina.pl

Radni mają dość nieprawdziwych informacji w gminnych wiadomościach

Fakty dobre dla wójta?
Do naszej redakcji dotarło oświadczenie klubu radnych „Razem dla Gminy Lubin”. Radni zbulwersowani są sposobem 
przekazywania informacji w gminnym wydawnictwie, które opłacane jest z pieniędzy mieszkańców gminy Lubin. 



OR 

www.lubinextra.pl  •  22 lipca  2015 r.     5

W siedzibie KGHM Zanam w Polko-
wicach, w środę 15 lipca 2015, pod-
pisano porozumienie i utworzenie 
klastra przemysłowego, który będzie 
działał w górnictwie skał twardych 
na terenie Republiki Kazachstanu. 
Przy uroczystym podpisaniu doku-
mentów obecny był m.in. ambasador 
Kazachstanu. W skład klastra wcho-
dzi w sumie 10 firm z czego trzy 
z grupy kapitałowej KGHM.
KGHM Zanam był inicjatorem 
wspólnego przedsięwzięcia, 

w którym wzięły udział m.in. 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 
PeBeKa i KGHM Cuprum Centrum 
Badawczo Rozwojowe. W sumie 10 
firm będzie wspólnie działało na 
terenie Kazachstanu, który zdaje się 
być rajem surowcowym. Państwo to 
jest bardzo bogate w minerały i jak 
mówi prezes KGHM Zanam, posiada 
około 500 odkrytych już złóż. – 
Współpracę pod katem wejścia na 
rynek kazachski zaczęliśmy 3 lata 
temu. Ten kraj to jeden z najlepszych 

rynków. Jest to potęga surowcowa 
– zapewniał Leszek Stojke, prezes 
KGHM Zanam. W chwili, gdy 
Zanam zaczynał przygodę z Ka-
zachstanem prezesem zarządu był 
Jacek Kardela, obecny wiceprezes 
zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
– W 2011 roku wpadliśmy wspólnie 
z kolegami na pomysł szukania 
innych rynków niż nasze krajowe. 
Udało nam się wyeksportować kilka 
maszyn do różnych krajów Europy 
Zachodniej i za ocenan. Cały czas 

jednak interesował nas ten wschodni 
kierunek. Kazachstan to wielki gracz 
ze względu na ilość zasobów i pier-
wiastków z tablicy Mendelejewa. 
Udało nam się zorganizować z  am-
basadorem Erikiem Utembajewem 
kilka spotkań. Był on również u nas 
kilka razy. Było też pełne wsparcie ze 
strony zarządu KGHM . Teraz udało 
mi się zachęcić jeszcze kilka firm 
z Grupy Kapitałowej. Stąd pomysł 
powołania tego klastra. W Kazach-
stanie są rozwiązania przyjazne 

dla inwestorów zachodnich. To 
jest moment, gdy możemy wejść 
do gry, a to będzie na pewno dobry 
biznes. - mówił Kardela. W gronie 
spółek, które znalazły się w klastrze 
jest lubińska PeBeKa. – Jesteśmy 
specjalistyczną firmą, która udostęp-
nia do wydobycia złoża minerałów 
w Polsce i na świecie. W tej chwili 
jesteśmy wiodącym wykonawcą 
robót przygotowawczych dla KGHM 
w kraju. Szykujemy się do podążenia 
szlakiem wytyczonym poprzez inwe-
stycje w Kanadzie i Chile. Chcemy 
budować potencjał  pracowników, 
którzy będą mogli również realizo-

wać tego typu roboty poza granicami 
Polski. Kazachstan jako gospodarka 
oparta na minerałach wydaje się 
naturalnym kierunkiem zaintereso-
wania ekspansją, jeśli chodzi o nasze 
usługi w tym zakresie. W gospodarce 
globalnej firmy, które nie są gotowe 
wychodzić na zewnątrz i świadczyć 
kompleksowych usług na całym 
świecie przegrywają wyścig -  mó-
wił Adam Świgulski,  wiceprezes 
zarządu PeBeKa S.A. 
20 lipca w Kazachstanie odbędzie 
się podpisanie analogiczne poro-
zumienia.

(AB) �

Zanam, PeBeKa i KGHM Cuprum szukają zagranicznych rynków zbytu

Chcą działać w Kazachstanie

Silny wstrząs górotworu 
odnotowano w ZG Rudna. 
Odczuli go mieszkańcy Po-
lkowic a także Lubina.
Do wstrząsu doszło 8 lipca ra-
no. W zagrożonym rejonie pra-
cowało 12 górników. Siłę zda-
rzenia określono na górniczą 
ósemkę. Na dół natychmiast 
skierowano ratowników, choć 
już po wstrząsie rozpoczęła 
się ewakuacja załogi z za-
grożonego rejonu. Działania 
ratowników były profilaktyczne 
bo nikt nie ucierpiał. 
Jak informuje Anna Osadczuk 
z biura prasowego KGHM Pol-

ska Miedź na miejsce udali 
się ratownicy górniczy, bo 
przez chwilę nie było kon-
taktu z częścią załogi. Nie 

było jednak potrzeby inter-
weniowania. Nikomu nic się 
nie stało.

(inf) �

Centrum Turystyki i Kultury 
w Ścinawie otrzymało dotację 
na organizację letnich zajęć 
dla dzieci i młodzieży z gminy 
Ścinawa.
Centrum Turystyki i Kultury 
przygotowało wakacyjny 
program zajęć pod nazwą 
„Artystycznie  i  kreatywnie 
z Centrum Turystyki i Kultury 
w Ścinawie”. Program jest ad-
resowany do dzieci i młodzieży. 
Dzięki wsparciu fundacji młodzi 
mieszkańcy Ścinawy będą mogli 
nie tylko aktywnie wypoczywać, 
ale i rozwijać różnego rodzaju 
talenty i poszerzać swoją wie-

dzą i umiejętności z różnych 
dziedzin. Wśród warsztatów są 
m.in. te dotyczące zdrowego od-
żywiania, projektowania ubrań, 
poznawania innych krajów, czy 
wykonywania własnej biżuterii. 
W całości nie brakuje wycie-
czek, czy wyjść na basen, oraz 
wielu różnego rodzaju zabaw 
na świeżym powietrzu.
Projekt uatrakcyjnienia wakacji 
dla dzieci w CTiK w Ścinawie zy-
skał dofinansowanie z Fundacji 
Polska Miedź na kwotę ponad 
5,5 tys. zł. Zajęcia potrwają do 
końca sierpnia.

(pit) �

Nikomu nic się nie stało Fundacja KGHM dla ścinawskich dzieci

Organizują wakacjeWstrząs w ZG Rudna

KGHM
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Vademecum plażowicza, na co możemy sobie pozwolić – radzą specjaliści z Miedziowego Centrum Zdrowia

Słońce a twoja skóra
Dlaczego słońce jest niebezpieczne dla ludzkiej skóry? Kto jest najbardziej narażony na nowotwory skóry, 
jakie preparaty ochronne powinno się stosować oraz co zrobić, jeśli już poparzymy się podczas letnich 
kąpieli słonecznych – odpowiedzi na te pytania w sezonie letnim powinien znać każdy.

- Słońce to wszechobecne, bogate 
źródło światła. Dla skóry czło-
wieka podstawowe znaczenie ma 
promieniowanie UV o długości 
fali 280-400 nm. Promieniowanie 
UV jest odpowiedzialne za ostrą 
reakcję posłoneczną, jaką jest 
oparzenie słoneczne. Wystąpie-
nie tego stanu jest traktowane 
jako czynnik ryzyka rozwoju 
nowotworów skóry, zwłaszcza, 
gdy dotyczy dzieci. Przewlekłe, 
szkodliwe rekcje posłoneczne 
to: starzenie się skóry w postaci 
przebarwienia, zmarszczek, roz-
szerzonych „naczynek”, ponadto 
rozwój zmian przednowotworo-
wych i nowotworów skóry, w tym 
czerniaka złośliwego - mówi dr 
n. med. Jolanta Szczepanowska, 
specjalista dermatologii i wene-
rologii  Poradni Dermatologicznej 
MCZ w Głogowie. 
Ryzyko rozwoju nowotworu skó-
ry jest wyższe jeśli: ma się jasna 
karnację, miało się jakiekolwiek 
oparzenia słoneczne w dzieciń-
stwie lub częste oparzenia jako 
osoba dorosła, spędza się dużo 
czasu na słońcu czy to w pracy 
czy w czasie wolnym, korzysta 
się z solarium, posiada się wię-
cej niż 50 znamion lub osoba 
z rodziny miała nowotwór skóry. 

Poza tym na większe ryzyko 
chorób nowotworowych skóry 
narażone są osoby po 50 roku 
życia, te które przyjmują tzw. 
leki immunosupresyjne, pacjenci, 
którzy mieli przeprowadzony 
zabieg transplantacji, inaczej 
przeszczepienia narządu.
Specjalną uwagę powinno się 
zwracać na dzieci, u których 
nadmierna ekspozycja na słońce 
w dzieciństwie znacznie zwiększa 
ryzyko wystąpienia nowotworów 
skóry w przyszłości. 
- Skóra dziecka ma inną bu-
dowę. Jest cienka, jasna, stąd 
podatność na szkodliwy wpływ 
promieniowania UV. Ponadto 
u dzieci większe jest ryzyko wy-
stąpienia reakcji posłonecznych 
o charakterze ogólnoustrojowym 
takich jak odwodnienia czy udary 
słoneczne. Dzieci poniżej 3 roku 
życia nie powinny przebywać 
na słońcu. W przypadku ko-
nieczności ekspozycji, najsku-
teczniejszą ochronę stanowią 
ubrania – tłumaczy doktor Jolanta 
Szczepanowska. 
Ekspozycję na promieniowanie 
UV powinny istotnie ograniczyć 
osoby przyjmujące niektóre leki 
bądź stosujące je w formie ze-
wnętrznej, jak maści, żeli itp. 

-  Objawy przypominają oparze-
nie słoneczne, występują nagle 
i mogą mieć ciężki przebieg. 
Wśród leków ogólnych tzw. 
reakcje fototoksyczne mogą 
wywoływać niektóre antybiotyki, 
leki przeciwbólowe, leki hipo-
tensyjne (obniżające ciśnienie 
krwi), antyarytmiczne (stosowane 
w terapii zaburzeń rytmu serca) 
i wiele innych. Spośród leków ze-
wnętrznych niebezpieczne reakcje 
skórne posłoneczne mogą wystą-
pić po lekach przeciwbólowych, 
przeciwzapalnych. W lecie bardzo 
często dochodzi do zapaleń skóry 
w następstwie kontaktu skóry z nie-

którymi roślinami. Do typowych 
roślin zalicza się trawę łąkową, 
marchew, pietruszkę, piołun, osty 
i wiele innych. Bardzo niebez-
pieczny jest kontakt z barszczem 
olbrzymim, ponieważ na skórze 
mogą powstać duże pęcherze 
i zmiany oparzeniowe – informuje 
dr Szczepanowska.
Jest długa lista chorób wywo-
ływanych bądź zaostrzanych 
pod wpływem promieniowania 
UV. W przypadku niektórych 
chorób dochodzi do poprawy pod 
wpływem ekspozycji słonecznej. 
- W tej pierwszej grupie wymie-
nić można tzw. choroby tkanki 
łącznej, której przykładem jest 
toczeń rumieniowaty. Przykładem 
chorób zwykle dobrze odpowia-
dających na słońce jest łuszczyca 
zwykła i atopowe zapalenie skóry 
– wyjaśnia dermatolog. 
Dobór preparatu ochronnego 
z filtrem przeciwsłonecznym 
powinien uwzględniać warunki 
nasłonecznienia, a te zależą od 
szerokości geograficznej, pory 
roku czy pory dnia oraz typ skóry. 

Im większe jest nasłonecznienie 
i osoba ma jaśniejszą skórę, tym 
faktor ochronny powinien być 
wyższy.- Nie bez znaczenia jest 
formuła kosmetyczna preparatu 
ochronnego. Chętniej bowiem 
stosowane są indywidualnie 
dobrane konsystencje, co sprzy-
ja skutecznej ochronie skóry. 
Dostępny jest szeroki wybór 
konsystencji  jak krem, fluid, 
żel, mleczko czy  sztyft , które 
są dostosowane do wymagań 
i potrzeb każdego z nas. Bardzo 
ważne jest właściwe zastosowanie 
preparatu ochronnego - produkt 
należy w odpowiedniej ilości 
(„dwie warstwy zamiast jednej”) 
nakładać przed wyjściem na słoń-
ce, ponawiać nakładanie produktu 
co 2 godziny lub po kąpieli oraz 
nadmiernym spoceniu się. To 
dotyczy również stosowania for-
muły wodoodpornej – instruuje 
doktor Jolanta Szczepanowska.
Przed oparzeniami słonecznymi 
koniecznie trzeba się chronić. 
- Zasady chroniące przed opa-
rzeniem słonecznym to: unikanie 

przebywania na słońcu w godzi-
nach największego nasłonecznie-
nia , czyli między godziną 12.00 
a 16.00. Można ochronić się  za 
pomocą ubrań, nakrycia głowy 
i okularów przeciwsłonecznych 
z filtrem. W sposób właściwy na-
leży stosować na skórę preparaty 
ochronne z filtrem przeciwsło-
necznym a podczas przebywania 
na słońcu spożywać duże ilości 
wody. Jeśli już wystąpi oparzenie 
słoneczne i przejawia się ono 
jedynie zaczerwienieniem skóry 
i umiarkowanym pieczeniem, 
– w takim wypadku można za-
lecić chłodne okłady i preparaty 
nawilżające, chłodzące dostępne 
w aptekach bez recepty. W przy-
padku rozwinięcia się pęcherzy, 
nadżerek i bólu skóry konieczny 
jest kontakt z dermatologiem. 
Niezwłocznego kontaktu z le-
karzem wymagają sytuacje, 
gdy po ekspozycji na słońce 
występują objawy ogólne, jak 
bóle głowy, gorączka, nudności, 
wymioty – przestrzega doktor 
Szczepanowska.

dr n. med. Jolanta 
Szczepanowska, specjalista 
dermatologii i wenerologii  
Poradni Dermatologicznej 
MCZ w Głogowie.
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rozmaitości

Prawie 900 psów na wystawie

Dog show
W sobotę i niedzielę 18 i 19 lipca na stadionie RCS i w hali 
widowiskowo – sportowej w Lubinie zaroiło się od czworonogów.

r e k l a m a

www.helios.pl

Kino Helios Lubin
ul. Gen. W. Sikorskiego 20
rezerwacja: 76 724 97 97

Repertuar oraz regulamin akcji dost pny na www.helios.pl
* Na filmy 3D obowi zuje dop ata okularowa

ODWIEDZAJ NAS REGULARNIE

I KUPUJ BILETY LUB

ZESTAW LETNI TYLKO ZA

LUBIN

Legnicki Oddział Związku 
Kynologicznego zorganizował 
coroczną krajową wystawę psów 
myśliwskich. Przed sędziami 
zaprezentowało się prawie 900 
psów. 
Równolegle z wystawami 
odbywały się zawody agility, 
czyli sportowe zmagania psów na 
torach z przeszkodami. – W so-
botę mieliśmy wystawę psów ras 
myśliwskich, w której brało udział 
około 260 psów. W niedzielę była 
wystawa krajowa, czyli wszystkich 
ras i wzięło w niej udział około 620 
psów. Przez dwa dni zwierzęta 
oceniało 23 sędziów. Na początku 
sędziowie oceniali psy w ringu 
w poszczególnych rasach. Zwy-
cięzcy wzięli udział w finałach. Psy 
i ich właściciele walczyli o medale, 
puchary i tytuły. – Gościmy dziś 

uczestników nie tylko z Polski, ale 
również z Ukrainy, Rosji, Czech, 
Niemiec i Danii. Mamy kilkadzie-
siąt ras myśliwskich, ale dominują 
dziś gończe polskie  - mówiła Beata 
Kujawska, przewodnicząca zarządu 
oddziału Związku Kynologicznego 
w Polsce w Legnicy. Poza wystawa-
mi widzowie mogli przyglądać się 
pokazom dog frisbee w wykonaniu 

legniczanki Karoliny Janeckiej i jej 
psa rasy border collie o imieniu 
Tris. Klimatu występom nadawał 
zespól Akord Lasu, który serwował 
muzykę myśliwską. Nad orga-
nizacją i utrzymaniem porządku 
czuwało około 60 młodych ludzi, 
którzy w ten sposób dorabiają sobie 
podczas wakacji.

(ab) �

HOROSKOP
Baran 21.03 - 19.04 
Wybierasz się na urlop? Najlepiej 
wypoczniesz w malowniczym 
miejscu, w życzliwym towarzy-
stwie bliskich ludzi, którzy dają 
Ci poczucie bezpieczeństwa.

Byk 20.04 - 22.05
Jeśli zabiegasz o czyjąś uwagę, 
wkrótce nastąpi korzystny 
przełom. Sprawy finansowe 
również na dobrej drodze do 
sukcesu. 

Bliźnięta 23.05 – 21.06
Zapowiada się mnóstwo spo-
tkań, okazji do opuszczania 
domowego zacisza, wakacyj-
nych opowieści i najnowszych 
ploteczek. 

Rak 22.06 - 22.07
Niewykluczone, że będziesz 
musiał spokojnie rozważyć, co 
jest teraz Twoim priorytetem 
– urlop i rozrywki czy sukcesy 
w pracy.

Lew 23.07 - 23.08
Nie obciążaj się teraz obowiąz-
kami, nie szukaj dodatkowych 
zajęć. Wolny czas spędzaj 
wśród najbliższych Ci osób.

Panna 24.08 – 22.09
Poczujesz, że wszędzie do-
brze... ale w domu najlepiej. 
Przejrzyj zawartość szaf, po-
zbądź się wszystkiego, co jest 
Ci zbędne, a w pracy nadrób 
zaległości.

Waga 23.09 – 22.10
Okres sprzyjający sukcesom 
zawodowym i materialnym. 
Możesz sprawić, by praca stała 
się bardziej satysfakcjonująca 
i lepiej płatna.

Skorpion 23.10 - 21.11
Nadchodzi czas upragnionego 
urlopu. Zaszyj się w jakimś 
malowniczym zakątku, 
w którym zapomnisz o co-
dzienności.

Strzelec 22.11 - 21.12
To dobry czas na wypoczynek, 
podróże, ale także na posze-
rzanie horyzontów, lekturę, 
naukę i zdobywanie nowych 
umiejętności.

Koziorożec 22.12 – 19.01
W partnerstwie mogą pojawić 
się różnice zdań dotyczące 
dysponowania gotówką lub 
sposobu spędzania wolnego 
czasu. Warto ustalić reguły.

Wodnik 20.01 - 18.02
Masz wyjątkowo korzystny 
czas na podpisanie kontraktu, 
umowy, czy zawarcie szczę-
śliwego związku małżeńskie-
go.

Ryby 19.02 - 20.03
Najbliższe dni przyniosą ze 
sobą ważne rozmowy, nowe 
propozycje. Pojawia się także 
widoki na przypływ gotów-
ki.

Ręce niosące zdrowie
Pod dotykiem pana Darka 
choroby znikają, jak od cza-
rodziejskiej różdżki. W mojej 
rodzinie już kilka osób skorzy-
stało z jego pomocy. I wszyscy 
są zachwyceni – mówi pani 
Karolina Gąsiorek ze Świdnicy 
o uzdrowicielu, który przyjmuje 
teraz też w Legnicy.
Pani Karolina miała mięśniaki 
macicy. Zagrożona była ope-
racją, ale po kilku wizytach 
badania pokazały, że mięśnia-
ków nie ma! Jej ojciec był po 
wylewie. Jego mowę trudno było 
zrozumieć, poruszał się o kuli, 
prawą rękę miał niewładną. 
Po kilkunastu wizytach u pana 
Darka mowa jest niemal idealna, 
laseczką podpiera się tylko, 
gdy idzie po schodach, a nie-
dawno niewładną ręką teraz je 
normalnie posiłki, korzystając 
z noża, widelca. Zaś mamę pani 
Karoliny bardzo bolały kolana, 
ale po kilku wizytach ból prawie 
zniknął. 
– Miałam też ogromne skoki ci-
śnienia, które wyrównały mi się 
już po trzech wizytach – dodaje 
starsza pani. I przypomina też 
swoją siostrę, która przyszła tu 
z potwornymi bólami kręgosłupa 
oraz refluksem żołądkowo-

przełykowym. Bóle kręgosłupa 
zaczęły ustępować już po dwóch 
wizytach a palenie w gardle 
i zgaga po czterech. – Pan Darek 
ma niezwykły dar. A przy tym 
jest taki skromny, nigdy nie 
obiecuje, że pomoże, mówi tyl-
ko, że może spróbować. Złości 
się tylko, gdy ktoś mówi, że nie 
będzie chodził od lekarza. Bo 
pan Darek stale wspomina, że 
nie zamierza lekarzy zastępo-
wać, tylko uzupełniać.
Sam uzdrowiciel potwierdza, że 
jest pod ogromnym wrażeniem 
osiągnieć współczesnej medy-
cyny. Medycyna akademicka ma 
ogromną wiedzę, on tylko dar 
swoich dłoni. – Jedni mają dar 
do muzykowania, inni do ryso-
wania, jeszcze inni do sportu. 
A ja ten, i bardzo się cieszę, 
jeśli dzięki niemu zdołam komuś 
pomóc – mówi.
A liczba osób, którym pomógł, 
jest ogromna. Podobnie jak 
schorzeń, na które bywa bardzo 
skuteczny. – Mojemu synkowi 
po trzech wizytach cofnęła się 
alergia. Jak ręką odjął. A przed-
tem jeździliśmy od Annasza do 
Kajfasza i nawet nikt nie zdołał 
ustalić, na co jest uczulony. 
O pomocy nie wspominając. 

Kiedy więc pan Darek pomógł 
jemu, spróbowałam i ja. I rze-
czywiście, po dwóch wizytach 
dokuczliwe migreny minęły. 
Wprawdzie po roku wróciły, 
ale dwie kolejne wizyty w maju 
i znów mam spokój –mówi pani 
Anna Pocieszek z Wrocławia. 
- Ja miałam zdiagnozowanego 
guzka piersi. Wielkości orzecha 
włoskiego. Po czterech wizytach 
u pana Darka był mniejszy, jak 
czereśnia; po kolejnych pięciu 
znikł zupełnie – dodaje jej ko-
leżanka Monika.
- No przecież mówiłam, że pan 
Darek ma cudowne ręce. Po 
prostu zabiera choroby i przy-
wraca zdrowie – dodaje Karolina 
Gąsiorek.

(ego) �

Dariusz Dyda
przyjmuje w Legnicy,

ul. Ściegiennego 1.

Rejestracja tylko
telefoniczna,

nr 881 488 989
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Historia Bluesa w Ścinawie na 
już 8 lat. Zapoczątkował ją Darek 
Łach, muzyk i wielbiciel Bluesa. 
Przyjazne rytmy nad Odrą słyszane 
były w miniony weekend. Dwu-
dniowa impreza (piątek-sobota) 
zgromadziła również sympatyków 
prawdziwych motocykli. Zjechało 
ich około 900 – biwakowali na polu 
namiotowym. Do tego doszła solid-
na dawka dobrej muzyki w ramach 
VIII Festiwalu Ścinawski Blues 
nad Odrą
Tradycją festiwalu jest szansa dla 
młodych artystów. W przyszłym 
roku laureaci tegorocznej edycji 
wystąpią w Ścinawie jako doświad-
czeni już muzycy. 
O występ na ścinawskiej scenie 
w przyszłorocznej edycji imprezy 

rywalizowały 4 zespoły: Blue 
Wave Band z Krakowa, Coś Tak 
O z Lublina, Paulina Lenda & 
Kruki ze Świdnicy oraz Yapiszon 
Getto z Wrocławia.
Ich talent oceniało jury w składzie: 
Ryszard Gloger – radio Mercury, 
Romuald Jakubowski – radio 
Rock Time Warszawa, Henryk 
Kramer – radio Prorock Warszawa, 
Marek Kaczanowski – radio Fiat 
Częstochowa, Michael Win oraz 
Darek „Daro” Łach - pomysło-
dawca imprezy.
Pierwsze miejsce zdobył zespół 
Paulina Lenda & Kruki. Jury 
zdecydowało również o wyróż-
nieniach. Otrzymali je perkusistka 
zespołu Blue Wave Band Urszula 
Gajoś oraz gitarzysta zwycięskiej 

grupy Bartosz Bednarz.
Tego dnia na scenie obok począt-
kujących na festiwalu muzyków 
wystąpili: formacja GRUFF, duet 

Przytuła & Kruk z perkusistą 
Maciejem Kudła oraz wrocławska 
grupa Funky New Orleans, która 
zaprezentowała kilka gatunków 
muzycznych, od soul-u po nowo-
czesny jazz.
Całej imprezie tradycyjnie towa-
rzyszył już IV Zlot Motocyklowy 
zorganizowany przez stowarzysze-
nie Moto Silesia. - Jestem tu po raz 
drugi - mówi Andrzej z Legnicy. 
- Ścinawa ma fajny klimat, dobrze 
to mają tu zorganizowane.
W sobotę na scenie występowały: 
Old Wave, Daro Blues Band, Kra-
ków Street Band, a także Michael 
Win Band & ROman „PAZUR” 
Wojciechowski. 
Organizatorem imprezy było 
Centrum Tutystyki i Kultury. 
Warto wspomnieć, że w tworzenie 
festiwalu bardzo mocno angażuje 
się środowisko osób niepełno-
sprawnych co sprawia, że Festiwal 
„Ścinawski Blues nad Odrą”, jest 

również swego rodzaju imprezą 
integracyjną. 
Od początku istnienia festiwalu 
kunszt swojej artystycznej blues 
duszy można było usłyszeć in. 
takich artystów jak: Leszek 
Cichoński, Free Blues Band, 
Easy Rider, J.J. Band, Obstawa 
Prezydenta, Cree, Boogie Boys, 
Hoo Doo Band, Harmonijkowy 
Atak, Nie Strzelać Do Pianisty, 
Daro Blues Band, Why Ducky, 
Ścigani, Werbińska&Pawlina, The 
Mohers Band, Cheap Tobacco, 
Midnight Blues, Joanna Pilarska 
Band, Nocne Boogie, Za Fcześnie 
Fstałem, Around The Blues, Po 
Godzinach Blues Band, Szulerzy, 
Tandeta Blues Band.

(red) �

Ścinawa – miasto, które czuje Bluesa

Szansa dla młodych artystów
Dwa dni trwał Blues nad Odrą w Ścinawie. Towarzyszył mu Zlot Motocyklowy Klubu Moto Silesia.


